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Jtingelo

Deze week

bij uw Echte Bakker

Af d. brood:

PLAATBROOD
zeer mals! per stuk

2.10
Afd. banket:

Ja, ja, we maken ze weer

Onze heerlijk gekruide

SPECULAAS
om alvast te proeven

250 gram Z.69

is getekend uw Echte Bakker

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 71 - Hengelo Gld • Tel. 06758-1260

Kinderkleding-

beurs

Inbreng (max. 20 stuks p.p.

19 sept. 2-5 en 18.30-19.30

uur. Verkoop 20 sept van

10-15 uur in de peuterspeel

zaal te Hengelo Gld

Inl.: Gerke Mantel

Tel. 05753-2071

Vakantie-pondjes zijn zo
weg met Malsovit-afslank-
brood. Gemakkelijk, zonder
honger, vertrouwd en nog
voordelig ook. Malsovit
wordt voor u gebakken door
bakkerij Hekkelman, Raad-
huisstraat 35, Hengelo Gld

Ook na de vakantie nog
aktief.

Alles uit de 2e wereldoor-
log wordt goed bewaard
voor een volgende genera-
tie. Bel even Museum '40-
'45 Jean Kreunen
Marktstraat 6, 05753-1474
's avonds
Maanstraat l, 05753-3942
te .Hengelo Gld

TE KOOP

wegens overcompleet

alles in goede staat:

MOULINEX SAPCENTRI-
FUGE

PHILIPS KEUKEN-

MACHINE + groentesnti-

der, vleesmolen en meng-

beker.

Hotel Langeler

Havo-5 scholiere zoekt bU-
les voor schei- en wiskunde
Tel. 05753-7481

WUNBERGEN
biedt u deze Week:

STOOFGROENTE

Vzkg 150

GESNEDEN KOOLRAAP

y2 kg 95
Dagelijkse aanvoer van

verse groente en fruit

Zie onze dagaanbiedingen

In onze verkoop bloemenkas

2 bos CHRYSANTEN

395

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

Kies de Keurslager
want kwaliteit is betaalbaar

De gehele week:

150 gram

gebraden gehakt

1.50
100 gram

pekelvlees

l kg

kippepoten

1.95

4.99
l kg

vleesribbetjes

3.99

Dagreklames

Maandag, dinsdag, woensdag

500 gram

gehakt + kruiden
395

500 gram

verse worst 450
Donderdag, vrijdag, zaterdag

500 gram

malse varkenslappen

3.95
250 gram

Hollandse biefstuk

595
500 gram

magere hamlappen of

fricandeau 6.99

Keurslager Peter v. Bnrk
BAADHUISSTSRAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1269

Overmorgen
gebeurt het..

Jos Herwers B.V., Hummeloseweg 10

Hengelo (Gld.), tel. 05753 - 2244 3 NISSAN

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar
Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) - 05753-3460

Wi/ kunnen u bieden:

VERSE GEROOKTE PALING

ZEETONG (ittROOKTE ZALM

ZALM

ZALM FOREL

PALING

KABELJAUW FILET

SCHELVIS

GARNALEN

GEST. MAKREEL

GEST. SPEKBOKKING

SCHOL

POON

PANHARING

MAATJESHARING

nu 6 voor

Speciaal deze week.

BAKFILET

heel kilo

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

10.00

12.50

D A N S L E S S E N
Steenderen - Hengelo Gld,
en omstreken

Op

ZONDAG

21 SEPTEMBER a.s.
starten wty weer met onze

D A N S C U R S U S
voor beginners, Gevorderden en

.Jehuwden en Verloofden

Tevens wordt er een cursus

BOCK EN ROLL gegeven.

De lessen worden wekeujks op zondag gegeven.

in zaal „De Engel" te Steenderen

Voor inschrijving en informatie kunt u terecht op zondag 31 augustus

en 7 september van 19.00 tot 20.30 uur in zaal „De Engel" te Steenderen

of telefonisch op onderstaand adres.

DANSINSTITUUT STEENDEREN
HERMAN EN DERKJE BOUMAN

Resedastraat 13 - 7221 AT STEENDEREN

Telefoon 05755-2204

Verbouwings-opruiming
Dames pullovers v.a- 20.--

japonnen v.a. 29.--

rokken v.a. 29.-

blouses v.a. 20.--

Breiwol, heel veel soorten nu 2.50 per bol

Heren truien v.a. 19.»
broeken v.a. 29.--
jacks v-a. 39.--
ribbroeken v.a. 19.-
maat 26 t.am. 31

Gordijnstoff en al vanaf 7.50 per meter

Zó voordelig kocht U nog

nooit uw najaarsmode

Kinder truien +

sweaters v.a. 5.00

broeken v.a- 19.00
joggingpak v.a. 24.50

Dames nachthemden v.a. 20.00

Het is de moeite waard!



Oog in oog

met de werkelijkheid

Tot ziens, zei de oogarts en hij be-

doelde dat U periodiek uw ogen moest

laten kontroleren.

Hoeveel jaren bent U voor die kontrole

al over tijd? ,

Wees zuinig op uw ogen en als er dan

toch andere glazen komen

een moderner montuur zou ook niet

vóór de tijd zijn!

?A.GROOTKORMEIINK
^horlogeriegoud & zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK - GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

LEKKERE WARME

winterjasjes
MAAT 74 T.E.M. 86

DISBERGEN
woninginrichting - textiel
boby- en Meutermode

Ruurlosewog 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

HOEFGETRAPPEL IN HENGELO GLD EN

OMGEVING

Een „Open Dag" waarbij de aangespannen paarden
uit alle richtingen op komen dagen vindt plaats op
zondag 7 sept. a.s. wanneer de vereniging voor het
aangespannen paard „In Stap en Draf" te Hengelo G
voor de 7e maal in successie haar jaarlijkse koetsen-
dag organiseert.
Tussen 10 en 10.30 uur wordt vanaf het terrein „de
Hietmaat" gestart, waar men ook al het fraais van
dichtbij kan bewonderen.
Bij kampeerboerderij „de Haverkamp" aan de Vier-
blokkenweg is een lunchpauze en in Keijenborg wordt
een sherry-stop gehouden nabij de parochiekerk.
Op hun route zullen de aanspanningen ook het dorp
passeren. De heer Kraay uit Velp heeft ook toege
gezegd om met z'n 10-span aan start te verschijnen.
De route is als volgt: start terrein „de Hietmaat",
Leliestraat, Bleekstraat, Oude Varsselseweg, Kieften-
dorp, Hazenhutweg, Sarinkdijk, Zelledijk, Ruurlose-
weg, Wassinkweg, sherry-stop, Reerinkweg, Sikelder-
weg, Oude Zelhemseweg, Varsselseweg, Vierblokken
weg, pauze.
Vierblokkenweg, Jachtweg, Rijn weg, Ie Berkendtfk,
Roessinkweg, Aaltenseweg, Everhardinkweg, Hengelo
seweg, Kroezerijweg, Kerkstraat, Koldeweiweg, Past.
Thuisstraat, sherry-stop, Kerkstraat, Hogenkampweg
Krommedijk, Kervelseweg, Raadhuisstraat, Spal-

straat, Tramstraat, Leliestraat, „de Hietmaat". Finish

DEKANKERBESTRIJDING

NEDERLANDERS.
Kon/cerbestrféig..,

GESTELDE
VRAGEN

Lees het boekje dat de
vrijwilligers van het Koningin
Wilhelmina Fonds deze u-e-
ken huis aan huis verspreiden

WEET
WAAROMU
GEEFT.

Dat is belangrijk.Omdat
u clan nog beter weet waarom
u geelt, l in wat u nog meer kunt
doen om kanker te bestrijden.

Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankcrbcstrijding.
Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam.

rdefoon: 020 - 64099L
Postgiro: 26000. Bankrekening: 70 70 70.007

HHV VISWEDSTBIJDEN

De jeugdkommissie van de Hengelose Hengelaars

Vereniging heeft voor de jeugd enkele wedstrijden

georganiseerd om het kampioenschap van Hengelo.

Na afloop van deze wedstrijden reikte voorzitter

Hulstijn de prijzen uit en zo mocht Menno Wiggers

de beker in ontvangst nemen, want hij werd eerste

met 294 punten,2e R. Lebbink, 292 punten, 3e M. Vrug

gink, 278 punten, 4e J. Fleming, 272 punten, 5e I.

Koerhuis, 272 punten.

Door de dames van HHV werd er ook gevist.. Winna-

res werd mevr. A. v.d. Lende, 2e mevr. Gotink, 3e

mevr. Lebbink, 4e mevr. Althoff, 5e mevr. Hulsten.

(NIEUWE OOGST)

Stro kan ook ontsloten

worden.

Een prima voer voor

jong vee en droog-

staande koeien.

Verder BOSTEL

MAISGLUTEN

PERSPULP

PERSVEZEL

KUILMAIS

KUILGRAS

enz. enz.

A.JANSSEN
Hoogstraat 33

TOLDIJK

Telefoon 05755-1482

(SOEPENBERG

FOURAGES)

Te koop Datsun 120A,
4-deurs, bouwjaar 1977
Tel. 05753-3454

Verloren gouden armband
Vermoedelijk van Hengelo
Gld naar Baak. Gaarne
terugbezorgen. Tel. 05753-
2755

Te koop 2 nieuwmelkte
vaarzen met hoge produk-
tie. W. Kornegoor, Heerier
weg 11, Vierakker,
Tel. 05754-453

Te koop nest jonge fox-
hondjes met stamboom
B. Abbink, Kloosterweg 2,
Hengelo Gld, tel. 05753-
7343

INT. WINDMOLENRALLY VOOR MOTOREN TE HENGELO GLD
G. Hendriks, Bronkhorster-
straat7, Keijenborg, tel.
05753-1290

Biedt zich aan halve of hele
dag hulp in de week. om-
geving Baak. Brieven onder
no. 36 bureau de Reclame

IEDERE

WEEK

EEN

KRANT

MET

NIEUWS

VOOR

WINKELIER

EN

KLANT!

Vraag het aan de
Hartstichting
Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie

Iijng070-614614
11 nMtartand»» hartatacMing

vrienden van de hartslet*rig

PAX IN DE BUS

Met de promotie van de voetbalver. PAX naar de

2e klasse van de KNVB, kwam een probleem om de

hoek kijken. Door de promotie wordt men genood-

zaakt om verdere reizen te maken om de wedstrijden

in hun klasse te kunnen spelen. Deze reizen brengen

kosten met zich mee, o.a. voor de bus.

Om hieraan wat te doen kwam Felix Takkenkamp,
publiciteitsman van Pax op het idee om sponsors te

zoeken voor deze busreizen. En dat velen Pax een

warm hart toedragen mag blijken uit het feit dat hij

maar liefst 13 bedrijven bereid vond de kosten van

een busreis op zich te nemen. Grote klasse!

De gulle gevers zijn: bakkerij Bruggink, kapsalon

G. Lurvink, fa. Schröder, stoffen, café-rest. 't Hoekje

camping IJsselstrand te Drempt, boksen hu us W. Derk

sen, „de Knots", Jan Notten, café Wolbrink, schilders-

bedrijf Harmsen, metaalwarenfabriek „Goma", auto-

bedrijf A. Ridderhof, kapsalon Wuestenenk en drogis-

terij „Marianne".

30 JAAR OP DE BRES VOOR

80.000 GEHANDICAPTEN

In de week van 15 t.e.m. 21sept. 1986 houdt het
Prinses Beatrix Fonds weer zijn landelijke collecte.
Het fonds zet zich al 30 jaar in voor medemensen die
lijden aan invaliderende ziekten, die het zenuwstelsel
aantasten.
Een ongekend hevige kinderverlammings- of polio-
myelitus-«pidemie gaf in 1956 de stoot tot de oprich-
ting van het Prinses Beatrix Fonds voor hulp aan de
duizenden getroffenen en ondersteuning van het
wetenschappelijk speurwerk naar een doeltreffende
bestrijding van de ziekte. Dat speurwerk boekte al
spoedig succes. Door een consequente vaccinatie is de
ziekte hier te lande bedwongen. Hoewel ook nu nog
vele poliopatiënten de hulp van het Prinses Beatrix
Fonds hard nodig hebben, konn het Fonds zijn aan-
dacht ook gaan richten op andere, niet minder ver-
woestende aandoeningen van het centrale zenuw-
stelsel, waartegen helaas nog geen vaccins of andere
remedies bestaan.
Tot deze ziekten behoren thans onder meer: mutiple
sclerose, bepaalde spierziekten, spasticiteit, spina
bifida (open rug), ziekte van Huntington, ziekte van
Parkinson.
Wat doet het Prinses Beatrix Fonds tegen al die
trieste ziekten?
Kort gezegd: hulp, begeleiding en voorlichting bieden
aan de vele tienduizenden patiënten en steun verlenen
aan het wetenschappelijk onderzoek naar de oor-
zaken, mogelijke geneeswijzen en voorkoming van
hun ziekten en afwijkingen. Meer dan 5 miljoen gul-
den kon vorig jaar hiervoor uitgegeven worden. De
aanvragen overtroffen verre onze mogelijkheden.
Veel kon worden gedaan, maar er is nog veel meer
nodig.
Vele miljoenen zijn nodig.
Het Prinses Beatrix Fonds is een particuliere instel-
ling, die geen enkele subsidie ontvangt en het daarom
in de eerste plaats moet hebben van de opbrengsten
van de jaarlijkse collecteweek, die dit jaar gehouden
zal worden van 15 t.e.m. 21 sept.
Tijdens deze week gaan tienduizenden collectanten
geheel belangeloos langs de deur met de bekende
oranje bussen. Steun, geef, help! Opdat het Prinses
Beatrix Fonds de zon weer kan laten schijnen voor
deze medemensen. Geef aan de deur of stort uw bij-
drage op giro 969, t.n.v. het Prinses Beatrix Fonds te
De Haag.

GRAND PRIX ZIJSPAN MOTORCROSS

NAAR HALE

De KNMV heeft de Grand Prix zijspanmotorcross

1987 toegewezen aan de Halse motorclub Halmac.

Op 3 mei 1987 zal op het bekende Kappenbulten-

circuit deze Grand Prix verreden worden.

De overige wedstrijden om het wereldkampioenschap

zijn gegaan naar Best met de 250 GP op 17 mei, de

125 GP op 14 juni in Valksenwaard en de topper de

500 ̂ GP naar Heerlen oj> het bekende Hellegat-circuit.

Op de foto: Roei en Lien Kreunen, de organisatoren van de int. windmolen rally te Hengelo Gld, hier In

aktie tijdens een andere rit.

De internationale Windmolenrally, een landenwed-
strijd voor veteraan motoren, om de zilveren wind-
molen, wordt op zaterdag 6 en zondag 7 sept, a.s.
georganiseerd in Hengelo Gld.
De rally, één van de grootste op dit gebied, brengt
dit jaar zo'n 250 deelnemers met oude tot zeer oude
motoren naar Hengelo Gld, waar de organisatoren
Roei en Lien Kreunen in samenwerking met leden
van de Hengelose auto- en motorvereniging Hamove
er alles aan zullen doen om het perfect te laten ver-
lopen. Ervaring op dit gebied hebben zij wel, want
reeds vele jaren worden in Hengelo Gld ritten ge-
houden.
In de route van deze internationale windmolenrally
zijn zoveel mogelijk wind- en watermolens opgenomen.
Deze rally is een landenwedstrijd waarin een land
met een team van 6 rijders in kan schrijven met 2
motoren t.e.m. bouwjaar 1914, 2 motoren t.e.m. bouw-
jaar 1924 en 2 motoren t.e.m. bouwjaar 1930.
De landen die aan deze int. windmolenrally deel-
nemen zijn Engeland, Duitsland, Denemarken, België
er) Nederland. Naast deze teams rijden ook vele
merken-, clubs- en damesteams mee.
Op zaterdagmorgen 6 sept. gaan ze om 10.30 uur van
start bij V.L.C. ,,de Graafschap" in de Spalstraat te
Hengelo Gld, waar voor die tijd eerst een vlaggen-
parade zal plaatsvinden.
De tocht van deze dag, plm 125 km voert de deel-

nemers via Velswijk, Wittebrink, Broekstraat, Toldijk
Bronkhorst, Steenderen, Rha, richting Zwarte Schaar
waarop camping IJsselstrand de deelnemers door de
eigenaar op de koffie worden uitgenodigd. De route
wordt vervolgd richting Hoog Keppel, Hummelo,
Laag Keppel, Wehl, Kilder, Dichteren naar Doetin-
chem, waar om plm 13.00 uur de motoren op het
Raadhuisplein worden opgesteld en de deelnemers
hebben hier een rustpauze. Na deze pauze gaat het
richting Varsseveld, Halje, Zelhem naar de molen
aan de Varssel-Ring te Hengelo Gld, waar de finish
van de eerste dag zal plaatsvinden.
Zondag 10 sept. wordt vanaf 10 uur weer gestart in
de Spalstraat voor de 2e rit. De route loopt dan via
Geesteren, Lochem, Zwiep, Barchem, Vorden, naar
Hengelo Gld waar ze om 12.00 uur weer aankomen
voor de lunchpauze. Hierna gaat de route richting
Baak, Wichmond Vorden naar Almen, Warnsveld,
Vorden naar Hengelo Gld, waar de finish plaatsvindt
bij de N.H. kerk, waar de motoren ook worden opge-
steld om ze te kunnen bekijken, wat vaak zeer de
moeite waard Is, want er zijn zeer fraaie machines
te bewonderen.
Na afloop is de prijsuitreiking van de internationale
windmolenrally. Het land dat de eerste prijs wint,
valt de eer te beurt deze rally het volgend jaar te
organiseren.

Ook dit jaar zullen de veteraan motoren na de finish van de int, wondmolenrally

worden opgesteld in de Spalstraat. Hier kan men al dat fraais bewonderen.

SPONSOR WANDELTOCHT

Op zaterdag 6 sept. a.s. wordt in Keijenborg een spon-
sor wandeltocht gehouden t.b.v. het orgelfonds van

de St Jan de Doperkerk.
Voor velen is de opzet bekend, maar voor diegene die
hiermee niet op de hoogte is, even een uitleg.
Er komt iemand die deze tocht wil lopen ( het zal
waarschijnlijk een parcours worden van 4 km en dit
parcours kan meerdere malen gelopen worden.
De wandelaar of wandelaarster wordt een bedrag per
kilometer toegezegd, dit wordt opgeschreven in een
sponsorboekje dat deze persoon bij zich heeft, met uw
naam. Na afloop komt de wandelaar of wandelaarster
weer bij u terug om het door u toegezegde geld per
kilometer wat afgelegd is, op te halen.
Van te voren wordt uitgerekend hoeveel u moet be-
talen ( dit is dus het beloofde bedrag x het aantal

kilometers).

U kunt natuurlijk ook zelf gaan lopen. De sponsor-

boekjes zijn vanaf l sept. t. koop bij:

WlUna,en fleran} vap

Keijenborg, op de basisscholen in Keijenborg en Vels-
wijk en ook bij de start zijn ze te koop.
Op zaterdag 6 sept. tussen 12.30 en 16.00 uur kan ge-
start worden bij dorpshuis „de Horst".
Stel de mensen die bij u komen om gesponsord! te

worden niet teleur of doe zelf mee.

Een sponsorboekje kost f 0.50. Indien een boekje vol

is kan gratis een volgend boekje worden opgehaald.

HAMOVE RACET MET PASEN IN 1987

Tijdens de internationale kalendervergadering van de

KNMV te Arnhem, kreeg de Hamove voor haar int.

races weer het Paasweekend toegewezen.

Ondanks de zeer forse aderlating op financieel gebied

veroorzaakt door het bar slechte weer tijdens de

Paasdagen 1986, wil men toch tijdens Pasen organi-

seren. Deze klassieker op de racekalender wordt

jaarlijks door duizenden motorliefhebbers bezocht en

daarom wil men niet graag (van datum veranderen. :



Doet ü al aan

FITNESSTRAINING?

ZO Of ZO

FITNESS-CENTRUM
steenderen
J.F Oltmansstraat 5 / Marktplein Steenderen

Telefoon 05755 - 1844

De R is weer

in de maand

DAAROM 14 DAGEN LANG:

OVENVERSE SPECULAAS

10% korting

BROOD, daar zit wat in

WADDENBROOD

400 gram van 1.24 nu j .05

fijn volkoren, lang mals

EXTRA DEZE WEEK:

BERLINER BOLLEN

van 1.25 nu 1.10

een delicatesse met jam en lekkere room

TEL. 05753-1474 • HENGELO GLD

De zaak . . . met smaak!

Lesgelden:

l of 2 x per week trainen f 33. - per maanrj
of / 80, - per kwartaal
3 x per week of meer f 43. - per maand
of f 105,- per kwartaal.
Inschrijfgeld: eenmalig f 25,-

Tot 15 september 1986 geldt voor ieder die zich inschrijft als lid

INSCHRIJFGELD f 10,- (tien gulden).

Voorlopige openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 18.30 - 21.00 uur
Zaterdags 10.00-12.00 uur
Les onder leiding: 20.00-21.00 uur
Zaterdags 1100-12.00 uur
Vrij trainen: rest van de openingslijden

Vrijdagavond: speciale 40+ avond!

PROFITEER NU VAN ONZE GRANDIOZE

STOFZUIGER
aanbiedingen

) HOLLAND ELEKTRO
MET 3 JAAR GARANTIE V.A.

179.-

FA. ORDELMAN & DIJKMAN
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1275,b.g.g. 3580

De Hervormde Jeugdraad Hengelo
organiseert

op zaterdag 21 en zondag 22 sept

een

JONGERENWEEKEND
in het klooster te Ldevelde

voor jongeren van 16 t.e.m. 25 jaar

Het thema is:

... of geloven we het wel?

Opgave bij:

fam. Disbergen, Ruurloseweg 17, Hengelo Gld

Wendy Eenink, Hofstraat 8, Hengelo Gld

Gerdien Lebbink, Slotsteeg 7, Hengelo Gld

Helma Momberg, Varsselseweg 60, Veldhoek

Kosten f 10.— p.p., te.voldoen bij inschrijving

Max. aantal deelnemers is 50 personen

Inschrijving is mogelijk van 2 t,.e.mw 13 sept.

en geschiedt op volgorde van mondelinge aan-

melding.

Voor het programm zie men de verschillende

publikaties.

Openingstijden fitness:

Ochtend

MAANDAG 9.30-11.00 uur

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

9.30-11.00 uur

FITNESS
voor jongens, meisjes (v.a. 15 jaar)

voor dames en heren. Voor ieder-

een die met behulp van moderne

apparatuur en deskundige begelei-

ding zijn lichaam in optimale kon-

ditie wil brengen en houden.

Middag Avond

vrij trainen heren 19.00-20.30 uur

dames 20.30-22.00 uur

vrij trainen dames 19.00-20.30 uur

heren 20.30-22.00 uur

heren 19.00-20.30 uur

dames 20.30-22.00 uur

19.00-21.30 uur

vry trainen

vrij trainen dames en heren

19.00-20.30 uur

10.00-12.30 uur

(vrij trainen)

• Tijdens de ochtenden en middagen kunnen zowel de heren als de

dames trainen.

• Gratis proefles

• Inschrijving tijdens lesdagen

NIEUW in Hengelo Gld:

KICKBOKSEN

Voor iedereen die het een uitdaging

vindt, deze „jonge" sport te beoefenen.

Lesuren: woensdag 19.00 te.m. 20.00 uur

AEROBIC + JAZZ-DANS
Vooc iedereen die zijn konditie op peil wil brengen door lekker te be-

wegen op muziek.

DONDERDAG Aerobic 18.30-19.30 uur

Jazz-dans 19.30-20.30 uur

Aerobic 20.30-21.30 uur

HUMMELOSEWEG 7 - HENGELO GLD
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VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA
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* ZATERDAG 6 SEPT. 1986
| sporthal ,de Kamp', Hengelo Gld

Tevens optreden van de

\ boerendansers van „Concordia"

is weer terug uit Oberau en geeft een

GROOT

jubileumconcert

f Aanvang 20.00 uur Toegang gratis

KON. HAM. CONCORDIA, 125 jaar oud

£
W

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL 1858

DEZE WEEK: *

5 GEVULDE KOEKEN l»
van 5.00 voor 4.25 <

APPELMEISJES
(spijs + appels)

van 7.40 voor J,05

va HKHVM aa MVA - «[«rava aa NV A

Tip van de week:

VARKENSHAASJES
(DIEPVRD3S)

100 GRAM VAN 3.25 VOOR 2.65

Arttbachteliike ̂ l̂ örif

•'üïï$üifeA$j:&: kwaJrteit \

UITSLAG verloting
ponyclub Hengelo

89 - 153 - 195 - 202 - 235 - 245 - 250

357 - 364 - 403 - 424 - 432 - 700 - 704

862 - 867 - 923- - 925 - 1034 - 1111

1180 -1271 -1280 -1292 -1296 -1314

1395 -1433 -1445 -1483 -1561 -1585

1674 -1687 -1734 -1738 -1740 -1748

1825 -1875 -1884 -1887 -1962 -1982

2000 - 2004 - 2057 - 2104 - 2127 - 2146

2152 . 2173 - 2178 - 2241 - 2353 - 2401

2485

C.J.V. „JONG HENGELO"
Secretariaat: Vordenseweg 36 - Tel. 2468

De groepen beginnen weer in de week van l

september en wel als volgt in jeugdcentrum

„De Woage", Zuivelweg l te Hengelo Gld:

Maandag: Dartels, meisje 3e en 4e jaar LO

vanaf 8 jaar

Dinsdag: Sperwers, jongens 3e en 4e jaar LO

vanaf 8 jaar

Woensdag: Dondels, meisjes 5e en 6e jaar LO

Donderdag: Valken, jongens 5e en 6e jaar LO

Allo clubavonden beginnen om 18.30 uur en

stoppen om 20.00 uur

Contributie permaand voor alle clubs f 3.—

Op donderdag 11 september a.s. hopen wij,

F. J. TH. MULLINK

en

E. W. MULLINK-WOLBRINK

met onze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig

huwelijksfeest te vieren.

Op die dag is er om 11.00 uur een gezongen

H. Mis uit dankbaarheid in de parochiekerk van

de H. Willibrordus aan de Spalstraat

te Hengelo Gld.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in de zaal van

Hotel Langeler te Hengelo Gld.

7255 XH Hengelo Gld, september 1986.

Prunusstraat 2a.

Woningbouwer. „THUIS BEST"

Hiermede wijzen wij u erop dat het spreekuur

voor woningzoekenden met ingang van 5 sept.

1986 gehouden zal worden

op de eerste vrijdag van de maand
in ons kantoor, Spalstraat 41 te Hengelo Gld.

MEUBELBEURS
ZONDAG 7 SEPT. a.s. meubelbeurs te Utrecht

van 10 tot 16 uur.

Woninginrichting De Spannevogel
biedt U Ideze unieke gelegenheid aan . . . om

daar uit meer dan 100.000m2 meubelplezier uw

keuze te maken, OOK voor latere levering.

U ontvangt gratis entree + treinkosten

+ 10% korting
en gratis inrichten

Vraagt inlichtingen btf

meubel- en tapi j tcnhuis

„DE SPANNEVOGEL"

UITNODIGING

Op dinsdag 9 september a.s. is de heer

TH. A. A. HOOMAN

40 jaar bij ons kantoor werkzaam.

Aan de jubilaris en zijn echtgenote wordt een

receptie aangeboden, 's middags van 15.00 tot

17.00 uur in hotel-café-restaurant Leemreis,

Spalstraat 40 te Hengelo Gld.

Gaarne stellen wij U in de gelegenheid hem

met dit ambtsjubileum te feliciteren.

Het kantoor is op die dag vanaf 12.00 uur ge-

sloten.

Direktie

Accountantskantoor Th. J. Sloot B.V.

Hengelo Gld, september 1986.

Tramstraat 4.

We openen het nieuwe frultseizoen met

prachtige kwaliteit

JAMES GRIEVE
Ook heel geschikt voor appelmoes

FRUITBEDRIJF HORSTINK
Prinsenmaatweg l - Steenderen - Tel. 05755-1248

TOT f 99.-- VOORDEEL

Tijdelijk de grootste kook-

pan GRATIS bij elke

4-delig roestvrij stalen

kookset van BK!

FA. BESSELINK
Hoek Ilaadhuisstraat-Bannink.straat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

UITNODIGING tot het bijwonen van de

algemene ledenvergadering

op donderdag 18 sept.
om 20.30 uur in „Ons Huis"

Agenda:

1 Opening.

2 Financieel overzicht 1985

3 Notulen vorige ledenvergadering

4 Jaarverslag

5 Mededelingen

6 Bestuursverkiezingen.
Periodiek aftredend en herkiesbaor zijn mevr.
J. H. Bosch-Lubbers en dhr J. W. Zeevalkink.
Tevens is er een vacature ontstaan door het
aftreden van dhr. H. G. Langwerden,
Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor
dhr. H. H. Hobelman, Boeninkweg 1.
Eventuele tegenkandidaten kunnen schrifte-
lijk bij de secretaris worden ingediend.

7 Vaststellen contributie.

8 Rondvraag.

9 Sluiting.

Hot financieel verslag ligt bij de betreffende

;c*holen ter inzage.

De secretaris:

J. E. Klein Wassink

de Heurne JL4



Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Old
Telefoon 05753-1300

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarda sport
Spuistraat 18. Hearelo O.

SIERHE ESTERS»

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEBEN

BOZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGBOND

GAZONGBASZAAD

SPOBTVELDMENGSEL

COMPOST

TUBFMOLM

TUINTUBF

VASTE PLANTEN

TUINONTWEBPEN

TUINAANLEG

TULNONDEBHOUD

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

Tel. 05753-1424

Ons voordeel-lijstje
Prager SAFTSCHINKEN

100 gr

Saksische LEVERWORST

vacuüm 200 gr

PALINGWORST

vacuüm 100 gr

Bourgondische

APPEL-TAART 920 gr

198
139

99
595

Onze AH zuivelproducten

met gratis theedoekenpunten

AH halfvolle vanille

YOGHURT liter

AH VANILLEVLA

liter

AH DUBBELVLA

liter

155
149
179

Griekse

Rosaki druiven
kg

Verse SOEPGROENTE

250 gr

Miiiiue
KARBOMDE
500 gr 3.98

Zaterdagvoordeel:

Magere varkens ROLLADE

500 gr 498 kg

Ma. - di. 8 en 9 sept.

Magere SPEKLAPPEN

500 gr 3.48 kg

898
598

Woensdag altijd GEHAKTDAG

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

gratis gesneden

WEENSE SNIJDER

gratis gesneden

188

198
Delflander JONGE JENEVER

liter

BOOTZ RUM

0,7 liter

1395
1595

afbef t heijn

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

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

DE KAASPLANK

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr befegen N.H. 5.45

500 gr Leerdammer 6.75

700 gr Kern h e m T. 90

250 gr salami worst 5.25

7 pof k/averftofiffig 4.00

Tot ziens

„ D E K A A S P L A N K

SÜJTE/fo

faMaafaf.

VEEL
GESTELDE

VRAGEN WEET
WAAROMU

GEEFT.

het hoekje-
dat de vrijwilligers
van het Koningin
Wilhelmina Fonds
deze weken huis
aan huis versprei-
den. Dat is belang-
rijk. Omdat u clan
nog heter weet
waarom u geelt, l n
wat u nog meer
kunt doen om kan-
ker te bestrijden.

Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestiïjding.
Si.phialaanH. 107^ BR Amstmiam IfMoon: 020 -

26000 Bankivkrmnv; 70 70 7000,

WILLY HOOGEVEEN-GEITZ

Loakendiek l • Veldhoek - TeL 05736-460

Schoonheidsspecialiste

en pedicure

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR AUTORIJSCHOOL WEI.IERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW SIC en Honda automattc

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keljenbor»? Tel. 1307

Raadhuisstraat 11-13 - Tel. 05753-1469

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

Philips VHS-video-
recorder VR 6462/OOR
Voorprogrammering van 2 program-
ma's tot 30 dagen vooruit en 35 voor-
keurzenders. Picture search voor- en
achteruit en stilstaand beeld. Inclusief
afstandsbediening.
Kleur: mat zwart.
Adviespri)sl725,-

1395.-

vtinters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1280

VAN 26 AUG. TJS3I. 9 SEPT.

l liter jonge BOLS of BOKM A

18.95
l liter DUJARDIN VIEUX 18.45

l liter COEBERGH KERSEN

14.95
l fles JaGEBMEISTER (0,7 Itr)

19.45
l fles MARTINI (rood of wit)

5.95

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 7 SEPT.

Herv. KMfc (Romigiuskerk)

10 uur da Barbas

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Hendriks

Vrtfz. He*v. Kerk

9 uur ds Hendriks

Avond-en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9 - 9.30
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van l t.e.m. 7 sept.

Th. J. Hanrath, tel. 1277

W«

Bronboringen
voor beregening of eigen drinkwater-

voorziening (tot max. 60 meter diep)

Ontijzeringsfïlter

Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeiers

VERHEIJ - Toldijk
Z. E.WEG 9 • TEL. 05750-2041

FA. HENDRIKS - Baak

van 5 tot 35 kub.

Voor particulieren en bedrijven

Telefoon 05754400-460

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelülTDEWEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraat 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. Eli, telefoon 1420

NIEUW Alannno. brandweer

Telefoon 06-0111

Openstelling portbureau Rijkspolitie Hengelo Gla

Tel. 05753-1230. Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen:05752-1230

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg:Past. Thuiastraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.m. vrgdag van 13 tot 14 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Zondag 10.00 uur H. Mis.
Door de week op dinsdag en donderdag 19.00 uur
H. Mis.

RIL Kerk KeUenborg

R.K. Kerk Kejjenborg: zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Poste!: maandag t.e.m, vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks roeenhoedje om 18.30 uur


