
55e jaargang no 31 dinsdag 5 aug. 1986 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTER8

Kerkstraat 17 - Postbus S

7255 ZG Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455
b.g. 1253 of 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo Gld, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen,
Rha, Toldijk, Wlchmond-Vie rakker
en omstreken.

mm.
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Vers uit de oven

bij uw ECHTE BAKKER

Afd. brood:

FRIESE
SÜIKERBOL
plm 450 gram 2.10

Afd. banket

APPELRONDO'S
5 stuks 5.45

is getekend uw Echte Bakker

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1200

WUNBERGEN
biedt u deze week:

Gesn. ANDIJVIE

l zak' 500 gr 75
Vrydag: en zaterdag:

KRIELAARDAPPELEN
l zak 95
Volop

PRUIMEN - RODE BESSEN • PERZIKEN
NEKTARINA'S - HOLLANDSE APPELS
ANDIJVIE - BLOEMKOOL enz.

In onze verkoop bloemenkas
deze week:

CHRYSANTEN uil ei&en tuin

4.50

FA. W U N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Old - Tel. 05753-1473

Bronboringen
voor beregening of eigen drinkwater-
voorziening (tot max. 60 meter diep)

Ontijzeringsfilter
Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeiers

VERHEIJ - Toldijk
Z.-E.WEG 9 - TEL. 05755-2041

U ZIET HET GOED!

GEEN NIEUW GEZICHT,

wel een nieuwe zelfstandige

op
VAKFOTOGRAFIE-GEBIED

Voor de vertrouwde vakkwaliteit:

trouwreportages

12%- en 25-jarige huwelijksfeesten

bedrijfsreportages

reclamefotografie

Vanaf heden kunt u rechtstreeks bellen:

Ted Buter - 05753-3956
Of kom gewoon even aan op Rozenhoflaan 35

te Hengelo Gld

MIDDENSTANDSCURSUS??
(met rijkssubsidie)

Bel eerst de I.M.O.-MIDDENSTANDSAVONDSCHOOL
en profiteer van onze gunstige voorwaarden.

Tevens uw adres voor

ERKENDE ondernemersopleidingen (ijzerwaren en ger.,
parfumerie)

Boekhouden (PD)
Moderne bedrijfsadministratie (MBA)

SPREEKUUR: iedere maandag in augustus van 19.00-

I. M. O.
 20

-°°
 uur

' Bizetlaan 53, wijk 2, Doetinchem (Avond-
scholengemeenschap) of BEL: H. H. Verheij, tel. 08340-
26900 (b.g.g. 08346-62165)
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SPALSTRAAT 28A - HENGELO GLD - TEL. 05753-3636

OPENINGSTIJDEN:

maandag t.e.m. donderdag

vrijdag

zaterdag

14.00-19.30 uur

14.00-20.30 uur

12.00-17.30 uur

< ;
4 '

< '

< '
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* Grote collectie video-banden

* Veel bekende films aanwezig op VHS en VCC

* Uitstekende parkeergelegenheid

* Verhuur videorecorders

Tip van de week:

ROLLADESCHIJVEN
5 halen, 4 betalen

A, H, toteiink
te k

VOOR

familie
handels- en
DRUKWERK

Drukkerij
Wolters

Tol. 05753-1455

CAFÉ WOLBRINK

Woensdagavond 6 aug.

tijdens de bakfietsrace

STEMMINGS
MUZIEK
in het café

/f/es de Keurslager
want kwaliteit /s betaalbaar

De gehele week:

150 gram

boterhamworst

150 gram

slagersham

1.00

1.95
500 gram

magere speklappen

1.99
l doos

grote fricandellen

12.9540 stuks

Dagreklames

Maandag, dinsdag, woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
395

500 gram

verse worst 450
Donderdag, vrijdag, zaterdag
500 gram

malse varkenslappen
3.95

500 gram

mager poulet
6.95

l kg

magere riblappen
9.95

Kenrslager Peter v. Burk
RAADHUISSTSRAAT 7 - HENGELO GLD • TELEFOON 05753-126»

Genieten op 'n Gazelle
Trimmen en toeren op een fiets kan het toppunt van
plezier zijn. Maar dan moet u wel een fiets hebben die
in topconditie verkeert. Dus een Gazelle.

Keuze uit 23 Gazelle modellen
Er zijn Gazelle sportfietsen, trimfietsen, toerfietsen,
racefietsen, familiefietsen en jeugdfietsen in diverse
variaties. En veel framehoogten en frametypen.
Hoe veelomvattend
uw wenslijstje ook
is . . . wij adviseren
u graag. /

Verwen u zelf V>
met een Gazelle

(\

F A. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 • Hengelo Gld • Tel. 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL

„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) • 05753-3460

l kg SCHOL

gratis gefileerd nu DiZO

ledere dag warm gebakken VIS

VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

„DE RECLAME":

UW WEEKBLAD

Dat viel in
de smaak!

ONZE HEERLIJKE

PETITPAINS

6 halen, 5 betalen
Op z'n Frans, met die heerlijke smaak van brood

CROISSANTS

deze week Ci75
met de beste ingrediënten

ALLEEN BIJ UW BANKETBAKKER:

KIWI-KRUISBES SCHNITT

exclusief van smaak van 8.95 nu fi90

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL. 00753-1474 - HENGELO GLD

De zaak voor mensen met smaak



DE KANKERBESTRIJDING BEZOEKT
WEER 14 MILJOEN NEDERLANDERS.

De komende weken komt de kankerbe-
strijding weer huis aan huis bij alle mensen die in
Nederland wonen. En iedereen zal weer in'de
gelegenheid worden gesteld zijn,of haar bijdrage
te leveren. Dat is goed. Want de strijd tegen kanker
mag niet verflauwen. Dat weet u. En bij voorbaat
mogen we dus al rekenen op een goed collecte-
resultaat Maar bij kankerbestrijding gaat het niet
om geld alleen, i Het Koningin :Wilhelmina Fonds

voor de Kankerbestrijding
vindt het ook nodig dat u
weet waarom u geeft. En
wat er met uw geld gebeurt en wat u nog meer
kunt doen tegen kanker. Daarom krijgt u weer
een boekje. Thuis. In de bus. Lees het goed Dan
weet u nog beter waaraan u geeft En waarom.
En wat u nog meer kunt doen om kanker te be-
strijden. Lees het Het is belangrijk.

a

mSè Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding.
Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Telefoon: 020-640991, Postgiro: 26000, Bankrekening: 70.70.70.007.



Dankbare en blij zijn wij met de geboorte van

ons zoontje en broertje

EVERT JAN GEBRIT

Roepnaam: EVERT JAN

Henk Jolink
Ina Jolink-Zweverlnk

Allee

21 juli 1986.

Slotsteeg 11,

7255 LH Hengelo Gld.

Op zondag 22 juni waren wij 25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen te

vieren op vrijdag 15 aug. a.s.

M. DERKSEN
J. G. DERKSEN-V.D. HAM

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00

uur in Concordia, Raadhuisstraat 36

te Hengelo Gld.

7255 CJ Hengelo Gld, augustus 1986.
Hofstraat 14.

In plaats van kaarten

Op vrijdag 8 augustus a.s. hopen wij met onze

kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwe-

lijksfeest te vieren.

U bent van harte welkom op onze receptie, die

gehouden wordt op vrijdag 8 augustus vanaf

19.30 uur in zaal Langeler, Spalstraat 5

te Hengelo Gld.

Geert Bruggink

Ge Bruggink-Warringa

7255 EC Hengelo Gld, juli 1986.

Oranjehof 50.

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die op

welke wijze dan ook ons 25-jarig huwelijksfeest

tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

K. H. J. VAN LEIJDEN

J. B. VAN LEIJBEN-HOLS

„De Haverkamp",

Vierblokkenweg 3,

Hengelo Gld.

HUMOR IN HENGELO GLD

BIJ banketbakkerij Kreunen in Hengelo Gld was
vorige week een vertegenwoordiger op bezoek. Hij
vroeg of hij zijn auto bij de zaak mocht laten staan
om verderop mensen te bezoeken. Dat was oké.
Wie schetst echter zijn verbazing toen hij terugkwam
en zijn aut vond, afgezet met dranghekken en afge-
dekt met een tentzeil. Deze materialen lagen op deze
plaats in verband met de Braderie.
Hoe het kwam dat zijn auto goed opgeborgen was ligt

In het feit dat de familie Kreunen altijd in is voor
een geintje en zoals Roei Kreunen opmerkte tegen
de vertegenwoordiger: „Ik dacht dat 3

e
 bedoelde

dat de auto 14 dagen moest blijven staan."

OPENLUCHTSPEL „DE MEENE"

Dit jaar wordt voor de twede keer een openluchtspel
georganiseerd bij de Boerderij, Meeneweg 4, Zelhem.
Buurt erv toneelvereniging „de Meene" is al geruime
tijd aan het oefenen om de toeschouwers op 15 aug.
a.s. een prachtige avond te bezorgen.
Het blijspel in drie bedrijven dat opgevoerd wordt in
het dialect heeft als titel Bokkesprongen en is ge-
schreven door D. J. Eggengoor.
Wilt u de inhoud weten? Kom dan op vrijdag 15 aug.
naar de Boerderij, Meeneweg 4 te Zelhem.
Aanvang openlucht 19.30 uur precies.
Vanaf een prachtige tribuneplaats kan iedereen ge

nieten van het openluchtspel.

Hotel „LEEMREIS"
CAFE-RESTAURANT

Annex SLIJTERIJ

voor'n GEZELLIGE AVOND

adres voor: VERGADERINGEN,

RECEPTIES - BRUILOFTEN

PARTIJEN

..UK" /

..Goed",

/ «','
r >At l
.«Voor UM in gemoderniseerde vergrote ZAAL

l ] Airconditioning en geluidsinstallatie

Tel. 05753-12741

PUZZELTOCHT MET AANGESPANNEN PAARD

Met in het zicht van de grote koetsendag, welke de
vereniging voor het aangespannen paard In Stap en
Draf te Hengelo Gld elk jaar begin september orga-
seert, worden als goede oefening een aantal puzzel-
tochten georganiseerd.
Zo werd ook onlangs zo'n rit gehouden door de ge
meenten Hengelo Gld en Zelhem
In de tocht waren een aantal handicaps opgenomen
die de meeste deelnemers met vaardigheid oplosten.
Er werd de vraag gesteld: hoeveel hoef ijzers bent u
tegengekomen? Geen, was het antwoord, want hoef-
ijzers rijden of lopen niet.
Na afloop van de rit was er een wedstrijd ringrijden

medebepalend was voor de einduitslag.
In manege „de Gornpert" werden de prijzen bekend
gemaakt.

Gezien de belangrijkheid van voorbereiding voor de
koetsendag op zondag 7 sept. ziet het bestuur bij de
volgende rit die op zondag 17 aug. plaats vindt, nog

Voor de vele blijken van medeleven door U be-

toond bij het plotseling overlijden van mijn ge-

iefde zoon en onze lieve neef

KAKEL J. LENSELINK

zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende

dank.

Uit aller naam:

C. M. Lenselink-Bosman

Hengelo Gld, juli 1986.

Wichmondseweg 3.

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR AUTORIJSt HOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW 31G en Honda automattc

Theorielessen te Keljenborff en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelswe? 47 • Keijenbor»; Tel. ISO?

Met een AGENDA op zak,

leert men met gemak

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1253

J E U G D D I E N S T
REMIGIUSKERK - HENGELO GLD

op zondag 10 aug.a.s.
Aanvang 10.00 uur

Thema: SAMENLEVEN

ni.m.v. pater Bussink uit Lievelde

TOT ZIENS

Jeugddienstcommissie

ROMMELMARKT KEIJENBORG

Zondag 24 aug. a.s.

wordt in Keyenborg weer de jaarlijkse rommel-
en antiekmarkt gehouden door de muziekver.
St Jan.
De opbrengst hiervan komt ten goede aan de
aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten

'GELO
l liter FLORIJN JENEVER

18.45
l liter MISPELBLOM BRANDEWIJN

_ ___ 20.95
l liter Floryn CITR.-BRANDEWÏJN

13.75
I liter „Omaatje" AALBESSEN

14.95
II fles CORTESA SHERRY (2 liter)

15.45

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Praktijk-apotheek dr HANRATH

Gesloten van 18 aug.

l.e.m. 7 sept. a.s.

Voegersbedrijf BOLK EN FRITZ
VRAAGT

all-round voegers
of leerling-voegers

TEL. 05754-846 of 08340-45502

NAAMSTICKERS - AtiENDASTICKERS

ZEER GEWILD BIJ DE JEUGD

Ook in STICKERBOEKJES veel keus

WOL;
voor school, huis en kantoor

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

EVENEMENTEN AGENDA
Augustus:
3 fietstocht Hamove; 6 bakfietsraces; 11 en 12 „de
Woage" kinderspelen; 11 t.e.m. 15 fietsvierdaagse;
13 knollenmarkt; 16 nat. fokdag basispaarden; 18
t.e.m. 22 zwem vierdaagse; 18 - 24 tenniskampioen-
schappen; 24 rommelmarkt St Jan Keijenborg; 31
t.e.m. 7 sept. 300-jarig bestaan parochie Keijenborg.
September:
6 jubileumconcert „Concordia"; 6 en 7 int- windmolen
rally; 7 koetsendag „In Stap en Draf"; 10 taptoe;
20 receptie St Jan, 65-jarig jubileum; 21 herfstrit
Hamove.
Oktober: .•
4 lustrumconcert Achterhoeks Vocaal Kwartet; 4
indoor springconcours Bronzen Ros; 10 concert Rijks-
politiekapel; 11 open dag Rijkspolitie; 25 marscon-
^ours „Concordia"; uitvoering Looft den Heer.

IEDERE

WEEK

KRANT

MET

NIEUWS

VOOR

WINKELIER

EN

Te huur in Hengelo Gld

ruime woning bij boerderij

Brieven onder no B.V. 32

bureau de Reclame

Te koop planten. Boeren-

kool, andijvie, selderij,

peterselie en bieslook. Nie-

sink. Past. Thuisstraat 10,

Keijenborg

Wie kan mij helpen aan

een paar oude lage dames-
klompen met leertjes voor

voordracht. Tel. 05752-2016

Inpakkers en inpaksters
gevraagd voor woensdags-

avonds. Tijden nader te

overleggen. Aanmelden na

18.00 uur Mikro-markt

Keijenborg, tel. 05753-1516

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
Telefoon 09753-1845

Peugeot 205

Paarden- en
ponymarkt

„ K N O L L E N M A R K T "
op woensdag 13 aug. te Hengelo Gld

VEULENKEURING
van warm- en koudbloedpaarden
en alle andere rassen.

Gratis deelname. Mooie prezen.

Tevens:

PREMIEKEURING
van het

Fjorden Paarden Stamboek
Terrein: De Hietmaat
Aanvang 9.30 uur

Zaterdag 16 aug.

NATIONALE FOKDAG
BASISPAARDEN

te Hengelo Gld

Terrein: De Hietmaat
Aanvang 9.00 uur

WILLY HOOGEVEEN-GEITZ

Loakendiek l - Veldhoek - Tel. 05736460

Schoonheidsspecialiste

en pedicure

kopen DEFECTE

electromotoren
STARTERS, DYNAMO'S, ALU

MOTORKOPPEN, VERSNEL-

LINGSBAKKEN

tegen de hoogste prijs

Bellen n& 18.00 uur, tel. 05470-71256

EEN METER KRENTEBROOD ALS GEBOORTE-
(JKSCHENK
AUooewel Dorien Oldenhave gehuwd met Frank Kruis,
niet de eerste viool (klarinet) speelt bij de Kon.

Harm. Concordia, blaast zij haar partijtje aardig mee
Voor het bestuur der vereniging was het dan ook
geen vraag toen zij op de hoogte werden gesteld van
de geboorte van zoon Sietze om een bezoek aan het
ziekenhuis te brengen in Doetinchem, waar hij met
zijn moeder verbleef. Het bestuur van Concordia
toog met een meter krentebrood als geboortegeschenk
en gekleed in uniform er naar toe.
Dorien was aangenaam verrast met zoveel bezoek en
het geschenk. Al snel werd geroepen om ,echte boter'
Na enig zoeken werd dit gevonden en liet iedere aan
wezige in de ziekenhuiskamer zich het krentebrood
goed smaken.

BAKFIETSRACE
Woensdagavond 6 aug. is het zover. Dan organiseert
VVV Hengelo Gld de zoveelste ronde om het kam-
pioenschap bakfietsracen op het parcours Spalstraat,
Veemarktterrein en Bleekstraat, aanvang 19.00 uur

PEN, POTLOOD, PAPIER
ONMISBAAR VOOR IEDERE SCHOOL

Het nieuwe seizoen komt er aan!

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL
PAPIERWAREN - STUDIE BOEKEN

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1258

FIETS VIERDAAGSE
De ijsvereniging Steintjesweide te Hengelo Gld orga-
niseert in de week van 11 t-e.m. 15 augustus al weer
de vijfde avond fietsvierdaagse.
Dit fietsfestijn voor jong en oud zal ongetwijfeld
weer langs fraaie wegen gaan.
Men kan iedere avond tussen 18.00 en 19.00 uur star-
ten bij sporthal „de Kamp".

Jp*'

Trouwplannen?
Ga dan nu naar uw drukker
want de nieuwe Intercard-

kollektie is uit!

Drukkerij Wolters-Tel. 05753-1455

lüintcrcanl

ii - -



Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieplereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

SPORT GOED

net SPORTGOED
van

Roozegaarde sport
Bpaiatrsat 18. Henrelo O.

8IERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN
VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL

COMPOST
TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONT WE RPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
& ZN
Hofstraat 7 • Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

RAUWE BOERENHAM
100 gr

Aufschnitt CERVELAAT-
WORST 4 soorten 100 gr

BOTERHAMWORST
vacuüm 100 gr

AH ROOMIJSJES
dubbeldik 8 stuks

198
189
79

450
AH VANILLEVLA

liter

AH KEUKENROLLEN
4 stuks

GELEI SUIKER

kg

Kersen- of kruisbessen
VLAAI per stuk

155
398
369
498

liebd'g SU
vaste krop

Sappige HANDPEREN

198

Verse braadworst
500 gr 398 k

Zaterdagvoordeel:

MALSE BIEFSTUK

698
Ma. -di. 11 en 12 aug.

DIKKE RIBBETJES

100 gr

kg

179

398
Woensdag altijd GEHAKTDAG

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD
gratis gesneden

WEENSE SNIJDER met sesam

gratis gesneden

188
198

Delflander JONGE JENEVER

liter

Mispelblom INMAAK-

BRANDEWIJN liter

1395

1785

Aanbiedingen
geldig van donderdag
t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn,
Raadhuisstraat 4,
Hengelo.

's Lands grootste kruidenier blijft ook in de Raadhuisstraat 4, Hengelo op de kleintjes letten.

DE KAASPLANK

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

op de vrijdagmiddagmarkt

7 kg jong N.H.

500 gr zoutloos vo/vef

500 gr boeren belegen

4x 60 gr knakworst

„ D E K A A S P L A N K

Cursus
pottenbakken

Leren pottendraaien
hu een professionele
pottenbakker.

Dinsdagavond van 8 t.m.
10 uur of vrijdagmiddag
van 2 t.m. 4 uur.
Bij voldoende belangstel-

ling vrijdagsmorgens van

9.30 tot 11.30 uur.

ERIK WINDIG
Z.E.weg 42 - Baak

Tel. 05754-995

Te koop inruilmeubpls

Lubbers Woonwinkel

tel. 05753-1286

Te koop gevraagd oud ijzer

metalen oude machines

en auto's. Doldersum,

Esweg 14, Zelhem,

tel. 08342-3550

Op zaterdag 23 aug. star-

ten wij weer onze gehoor-

zaamheidscursus voor

huishonden. Bij voldoende

deelname is er een aparte

cursus.

Voor inlichtingen en op-

gave: H. Lichtenberg,

05753-2042 of A. Peters,

08344-436

Orgelspelende kapper beëindigt zijn taak

Raadhuisstraat 1M3 • Tel. 05753-1469

• MEUBELEN
• VLOERBEDEKKING etc.
• GORDIJNEN
• ZONWERING
• Voor VAKWERK

xS&fa

dansen met

TEAMWORK
zondag 10 aug.

Zondag 17 aug.

Nameless
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

5e Hengelose
avond-fietsvierdaagse
11 t.e.m. 15 augustus

Start tussen 18.00 en 19.00 uur
bij sporthal „de Kamp"

Kaartverkoop: maandag: vanaf 17.30 uur

Kost.-n volwassenen t ( i . (Hl

kinderen l.e.rn. M jaar l .U»O

Beloning: fraaie medaille

Afstand per avond: 20-25 km

5 nieuwe routes

Organisatie:

Naast zijn dagelijkse werk ook nog regelmatig achter

klavieren van het orgel der Keijenborgse kerk krui-

pen, daarmee oogstte Antoon Lurvink uit Keijenborg

veel bewondering en ook om dat 45 jaar vol te houden

Als thans 73-jarige vond hij het welletjes en de tüd

rijp om zijn taak als organist te beëindigen. Reeds

langer had hij aangekondigd te willen stoppen. Nu er

eindelijk een opvolger gevonden was in de persoon

van de heer G. van de Woerdt was het ogenbliik

van afscheid aangebroken. Het kappersvak had hij

al eerder beëindigd, doch het orgelspelen was een

grote voorliefde van hem. Met zijn opleiding aan het

bisschoppelijk conservatorium te Utrecht en de

nodige diploma's was hij als het ware voorbestemd

als kerkorganist. De vele omzwervingen gaven hem

een brok ervaring tot hij in 1932 naar Keijenborg

kwam en in 1941 de toen aanwezige organist op-

opvolgde.

Om het afscheid niet onopgemerkt voorbij te laten

gaan vonden de dames en heren van het parochiekoor

het nodig er aandacht aan te besteden, ondanks de

afwezigheid van pastoor van Zanten i.v.m. vakantie.

Na afloop van de dienst waarin pater Rijpkema uit

Cadier en Keer (Limburg) voor ging, werd de schei-

dende organist toegezongen „Heer, U loven wij, dank

voor meer dan veertig jaar". Zichtbaar onder de in-
druk hoorde Lurvink dit aan.

l ' i t handen van dirigent Jan Kleve mocht de organist

een enveloppe met inhoud ontvangen, terwijl koorlid

Willy Niesink een fraai boeket bloemen aanbood.

Het parochiekoor zong in de afscheidsdienst van Lur-

vink speciaal het Ave Maria. De reden daartoe was

dat dirigent Jan Kleve op een keer in de scheerstoel

bij kapper Antoon Lurvink een grammofoonplaat

waarop het koor van Kranenburg het Ave Maria

zong. Aan het eind kwam "Tiet commentaar: de bege-

leiding was in handen van Antoon Lurvink aan het

orgel. Antoon Lurvink erkende aan de koorleden dat

hij bijzonder blij was dat men hem huldigde op de

dag welke hij voorbestemd had om afscheid te nemen

Hij was dankbaar voor alle lof die hem werd toe-

gezwaaid, alhoewel hij van tevoren gezegd had: je

moet eh niet al te veel drukte van maken.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 10 AUG.

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur pater Bussink uit Lievelde

Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Verhaere

VrUz. Herv. Kerk

Geen dienst

NIEUW Alarmno. brandweer

Telefoon 06-0111

Openstelling poatbureau Rtflupolitle Hengelo O*o

Tel. 05753-1230. Maandag te.m. zaterdag van 9.00 tot

12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen: 05752-1230

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397

Keyenborg:Past Thuisstraat 18, tel. 05753-1543

Spreekuur: ma. tejn. vrfldag van 13 tot 14 uur

Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-

apparaat van uw wjjkgebouw geeft u t«n alle tijde

de nodige informatie.

Avond-en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9 - 9.30

uur en op zondag van 12-1230 uur een spreekuur

voor dringende gevallen gehouden.

van 4 t.e.m. 10 aug.

B. A. M. Eijkelkamp, telefoon 2262

Weekenddienst dien* lorteen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. Eli, telefoon 1420

R.K. Ke*k Qld

Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Zondag 10.00 uur H. Mis.

Door de week op dinsdag en donderdag 19.00 uur
H. Mis.

R.K. Kerk KeUenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-

mis; zondag 830 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.

Huize Maria Poste!: maandag te.m. vrijdag H. MLs

om 930 uur ; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur ;
dagelijks rorenhoedje om 1830 uur


