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De Echte Bakker

maakt deze week:

KENIA BROOD
gevuld met coshewnoten, rozijnen,

krenten en afgewerkt met banket-

bakkersroom

Van d/f brood wordt per stuk 50 et

afgedragen vooreen pro/ekt/n Kenia

per stuk Z.ÏJU

Vrijdag en zaterdag:

OLIEBOLLEN
l O stuks 5-25

is getekend uw Echte Bakker

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

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

Diverse

RAUWKOSTSALADES

250 gram 1.95
gesn. groene SAVOYEKOOL
500 gram l./ö

DEZE WEEK:

kisten APPELS v.a. 12.50
div. soorten o.a. James Grieves, Ti.jdemaii
Benoni

In onze verkoop bloemenkas
deze week

1 DRACAENA MARGINATA

4.95
Vanaf nu opgave voor de
b/oemsch/kcursus

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

FA. HENDRIKS - Baak

Afvalcontainers
van 5 tot 35 kub.

Voor particulieren en bedrijven

Telefoon 00754-400-460

Hiep, Hiep, Hoera!
Wij zijn l jaar

EN MET VEEL SUCCES!

Daarom bieden wij U GRATIS

een fleurig boeket snijbloemen aan
bij aankoop van f 35.— boodschappen

(l boeket per gezin)

Service Super CHR. PETERS-SU ETERS
KEIJENBORG

De R van rookworst

is weer in de maand

DUS WEER VOLOP

Wij sachten u ï ï x U e kwallte

; G57S3-138

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) • 05753-3460

l kg POON
H «M- r l ijk om te bakken

VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

6.75

HOOI en STRO
(NIEUWE OOGST)

Stro kan ook ontsloten
worden.

i 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 inruilmoubols
Lubbers Woonwinkel
tel. 05753-1286

Kies de Keurslager
want kwaliteit is betaalbaar

De gehele week:
150 gram

boterhamworst

1.00
100 gram

gebraden rosbief

1.95
500 gram

zuurkoolspek

4.95
500 gram mager

hacheevlees + kruiden

6.95

Dagreklames

Maandag, dinsdag, woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
395

500 gram

verse worst 450
Donderdag, vrijdag, zaterdag
500 gram

malse varkenslappen
3.95

100 gram

gepaneerde snitzeis
1.40

500 gram

mager ribstuk
7.95

Keyrslacer Peter v. Burk
RAADHUISSTSRAAT 7 - HENGELO GLD • TELEFOON 05753-1269

Wilma Berendsen
KonWilhelminatn 52
722lCHSteenderen
Tel 05755-2366

Reflexzonetherapeute
PedlCUre diploma A en B, SIVAV

Manicure behandeling op afspraak^

Pikant...?
Op z'n tijd

best lekker!

DAAROM DEZE WEEK

nieuw:

KIP-KERRY BROODJES

van 1.40 nu 1.20

HAMBROODJES

van 1.40 nu 1.20

SAUCIJSEN

van 1.35 nu f .20

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

P.S. Volgende week hebben wij

vakantie

Op maandag 22 sept. staan wtj weer voor u klaar

De nieuwste Rabopolis
is'n prima autopolis.

Ons pakket Rabopolissen is uitgebreid met een
personenauto-verzekering.

Lien autopolis op maat, die geeft wat u van een
Rabopolis mag verwachten. Ruime dekking tegen
een redelijke prijs, l: kunt een korting opbouwen tot 75%
en bij casco-dekking rekenen op een uitstekende nicim-
waarde-regeling.

Dal alles met een WA-dekking tot maar lielsl
r.-vdlKl. 000,-. l'iteraard kunt u op een deskundig advies
en een snelle hulp bij schade rekenen.

\\elke vorm nu 't beste bij u past en welke premie
daarbij hoort, kunnen we in een persoonlijk :
bepalen.

Uent u toe aan een nieuwe autover/ekerini;''
(ia clan eens praten met (Je Rabobank. Want de nieuwste
Rabopolis is een prima aulopolis.

geld en goede raad

0034

Voor familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1455

Rabobank Hengelo Gld Raadhuisstraat 21 Tel. 05753-2022

Kapel weg 16 Tel. 05736 -369

Spalstraat 23 Tel. 05753-1601

Keijenborg St Janstraat 44 Tel. 05753-1336



MARTY JOLIJ EN GRé NORDE

trouwen op woensdag 17 september

1986 om 11.00 uur in het gemeentehuis

te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening van ons huwe
lijk zal plaatsvinden om 12.00 uur in

de Goede Herder kapel in de Veldhoek

door ds Hendriks en pastoor Morren.

Dagadres: zaal Concordia, Raadhuis-

straat 36 te Hengelo Gld.

De receptie is van 16.45 tot 18.15 uur.

Ons toekomstig adres:

Hummeloseweg 21, 7255 AE Hengelo Gld.

Vrijdag 19 september a.s. hopen wij met onze

kinderen en kleinkinderen ons 40-jadg huwe-

lijksfeest te vieren.

A. J. KLEIN IKKINK

B. W. KLEIN IKKINK-HISSINK

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal „Den
Bremer", Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.

7223 KG Baak, sept. 1986.

Dollemansstraat 6.

1936 1986

Op donderdag 18 september a.s. hopen wij D.V.
met onze kinderen en kleinkinderen ons 50-

jarig huwelijk te herdenken.

Wij nodigen u uit op onze receptie van 15.00

tot 17.00 uur in zaal Leemreis, Spalstraat 40

te Hengelo Gld.

B. MAALDERINK

G. MAALDERINK-HIDDINK

„Doekelenborg",

Baaksevoetpad l,

7255 KV Hengelo Gld.

Langs deze weg wil ik graag iedereen van harte

bedanken voor de belangstelling en attenties,

in welke vorm ook, bij gelegenheid van mijn

65e verjaardag.
Het was een fijne belevenis.

PASTOOR MORREN

Hengelo Gld, sept 1986.

Voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus,

die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van
het 50-jarig bestaan van ons loonbedrijf, zeggen

wij U allen hartelijk dank!

Mede door uw belangstelling en de fijne reacties

is het voor ons een onvergetelijk jubileum ge-

worden.

FAM. BEUNK

Oude Varsselseweg 9,
7255 MC Hengelo Gld.

MJONG GELRE" - HENGELO GLD
Ontelbaar veel reacties mochten wij in
ontvangst nemen bij de herdenking van

ons 50-jarig bestaan op 30 aug. j.l. in

zaal Langeler.
Met genoegen en dankbaarheid blijven
wij terugzien op de viering van deze

mijlpaal.
Dank voor alle goede gaven, geluk-
wensen en de moed ons ingesproken,

verder te gaan.

Het bestuur

door de organist HANS KRIEK
uit Didam

m.m.v. chr. gem. koor „LOOFT DEN HEER"

Aanvang 20.00 uur - Entree f 5.00

T.b.v. stichting Orgel Lp.

Bier in huis - Bier daarbuiten
Bier in bakken - Bier in kruiken
Bier is de drank van alleman
Bier drinkt, wie maar drinken kan.

en bij ons heeft U nog wel de keuze uit

| 21 merken

I Café-rest. „'t HOEKJE
SPALSTRAAT l - 7255 AA HENGELO GLD

II

U ZIET HET GOED!

NIEUW GEZICHT,
wel een nieuwe zelfstandige
op
VAKFOTOGRAFIE-GEBIED

Voor de vertrouwde vakkwaliteit:

trouwreportages
12V2 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

Sffeenderense
KERMIS
vrijdag 12 en

zaterdag 13 septembr

MARKTPLEIN S • STEENDEREN

2 dolle dagen
met de superformatie

TRIO + 1
Voor jong en oud

ZONDAG 14 SEPT. - aanvang 15.00 uur

vat leegmaken en haringhappen
Wij wensen iedereen prettige kermisdagen toe!

GERRIT EN INGRID

Te koop:

PEUGEOT 505 GL
PEUGEOT 505 GR
PEUGEOT 505 GAS
PEUGEOT 505 GR
PEUGEOT 505 GL
PEUGEOT 305 SEDAN
PEUGEOT 305 SR
PEUGEOT 305 GLS
PEUGEOT 305 BREAK
PEUGEOT 205 XE
PEUGEOT 504 BREAK DIESEL

OPEL REKORD GAS
FIAT RITMO 85
AUSTIN MINI
TOYOTA DIESEL
NISSAN CHERRY DD3SEL
NISSAN CHERRY
NISSAN CHERRY

1983

1983

1983

1982

1980

1983

1983

1980

1982

1985

1981

1982

1981

1982

1985

1985

1982

1981

AUTOMOBIELBEDRIJF

ibberïiof
BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 1947

DE JUISTE

m.niien die mooi en
makkelijk graagoptimaal gekom-
bmeerd willen zien: een robuust
vest op een zeer komfortabele

broek en een prettig shirt.

HENGELO - TEL.05753 -1383

U ZOEKT: * Vergaderruimte met Geluidsinstallatie ?
* Zaalaccomodatie tot 120 personen ?

* een goede Keuken voor uw Diner of Koud-Butfet ?
*'s Zomers Tuin-of Barbecue-party ruimte ? DAN IS DIT
* een Kruidentuin om te bezichtigen ?
* Party-service aan huis of bedrijf ? UW ADRES:

Tel. 05753-1 293Kerkstraat 1 Keijenborg

SCHRÖDERSJQEEEN

Ss

Speciale
STOFFEN aanbieding

Een plank vol

WINTERSTOFFEN
UITZOEKEN

15.-- per mtr

Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

Uitgebreide collectie

baddoeken met washandjes
hand- en theedoeken
Heel leuk zyn do

effen theedoeken
in ruit of streep geweven

mint - rose • bleu - «rijs

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

bob/- en kleutermode

Ruurlosewog 17 - Hengoio Gld - Tel. 1425

De Hervormde Jeugdraad Hengelo
organiseert

op zaterdag 20 en zondag 27 sept.
een

in het klooster te Lievelde
voor jongeren van 16 t.e.m. 25 jaar

Het thema is:

. . . of geloven we het wel?
Opgave bij:

fam. Disbergen, Ruunoseweg 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.m. 13 sept.
en geschiedt op volgorde van mondelinge aan-
melding.

Voor het programm zie men de verschillende
publikaties.



De nieuwe SUNNY-collectie is binnen!!
AUTOBEDRIJF JOS HERWERS B.V.
Hummeloseweg 10 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2244 NISSAN

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT l» - TEL 1SS8

rr
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DEZE WEEK:

Eigengebakken
ROGGEBROOD
van 1.25 voor j

Eigenbakken SPEGULAASJES
250 gram van 3.75 voor 3.25 »

va 3KHVM :*a NV A • SSTHMVH HNHVM aa

Ie kermisdag vrijdag 12 sept.

GEZELLIGE AVOND
met de

„lesseldarpers"
en conferencier

Martinus den Stoeten-
bakker

2e kermisdag zaterdag 13 sept.

DANSEN
met medewerking van

REPLAY
Beide avonden aanvang 19.30 uur

ZAAL

Broekhuizen-Beuseker
STEENDEREN

BEDANKT!!!
SPONSORS VAN DE SPORTSHIRTS

tankstation „de Rondweg"

autobedrijf Harmsen

KN SCHOOLTASSEN

architectuur- en bouwplan-
bureau van Geenhuizen BV

Distrimex pompen
bureau BV J. Lenderink
Team, onderraad en leerlingen
„ROZENGAARDSWEIDE"

KNIP- EN NAAIKURSUS
Op maandagmiddag en donderdag-
morgen zU»

nog enkele plaatsen vrij

Tevens voor de opleiding

cos turn ière
Aanvang kursus 15 september

R. JANSEN-SCHUTTEN
COUPEUSE-LERARES

Steenderenseweg 4 - Hengelo Gld - Tel. 2056

Wij zijn met vakantie

van 15 - 24 sept.
Donderdag 25 september staan wij weer voor
U klaar.

JAN EN RIEK HERMANS
Past. Thuisstraat 8 - KeUenborg - Tel. 05753-1669

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 • Hengelo Gld
Telefoon 05753-1845

Tel.05755- 1203

STEENDERENSE
KERMIS -1986 -
12-13SEPTEMBER

Donderdag 1 1 Sept.: Stemmingsmuziek v.a. 20.00 uur in het café
m.m.v. het bekende trio

„The Moodmakers"
Vrijdag 1 2 Sept.: De gehele dag dansen met de superformatie

„Super Fly".
's Avonds vanaf 19.30 uur in het café het trio

„The Moodmakers"
Zaterdag 1 3 Sept.: Vanaf 1 1.00 uur in het café het trio

„The Moodmakers"
's Avonds dansen met de superformatie

„Super Fly^
Zondag 14 Sept/. Kermis begraven in het café.

Vanaf 15.00 uur Stemmingsmuziek met

„The Moodrnakers"

Tafetreservering
mogelijk!

Wij wensen U
prettige kermisdagsn toe!

ram, H. Putten

BENT
U GEKNIPT
VOOR DE

FIAT PANDA
COIFFURE?

Haal het wedstrijdformulier bij uw kapper.
Doe mee en maak kans op schitterende prijzen

Met 'n beetje fantasie lacht u straks iedereen uit

KAPSALON

G. LURVINK
Ruurloseweg 16 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1264

lliter 3-sterren GENEVER

l liter FLORIJN VIEUX

l liter COEBERGH BESSEN

l fles MATA HARI

18.45

18.45

15.25

13.45
l fles HANSEN RUM 54%
(speciaal voor rumtopf) 23.95

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

ThermoCet is producent van lokale verwarming,

waarvan de piekafzet in de tweede helft van
het jaar valt.

Om deze hausse te kunnen opvangen, zoeken wij

op tijdelijke basis

montage-
medewerkers
( M / V)

Onze voorkeur gaat uit naar mensen die reeds

enige ervaring hebben op dit gebied (bjjv. Nedap)

Gelieve Uw schriftelijke sollicitatie te willen
richten aan onze direkteur, de heer H. M. B.

Assink.

Telefonische informatie: Mej. J. H. Lobeek.

B.V.
Zelhemseweg 20-22
7255 PT Hengelo Gld.

Tel. 05753 - 1716.

ZONDAG 27 SEPT. A.S.

herfst-oriënteringsrit
HAMOVE

Start en finish: „de Zandheuvel",
Ruurloseweg 80 te Hengelo Gld

Ditmaal een keur van bloemen of planten als
prezen.

Inschrijving vanaf 13.30 uur - start 14.00 uur

CURSUS ENGELS
in „Ons Huis" te Hengelo Gld

Op 25 sept. a.s.
om half drie beginfc de cursus ENGELS.

Speciaal voor mensen, die nooit Engels hebben

geleerd of die de Engelse taal weer willen op-

halen.

Opgave en inlichtingen bij:
mevr. Disbergen-Bessellnk, tel. 1425
mevr. Lebbink-Groot Roessink, tel. 1214

OCCA
VAN DE
WEEK i• • •,_j

Nissan Mlcra S DX

Datsun Cherry
Nissan Cherry
Nissan Cherry (bestel)

1986

1981 - 82
1982 - 8 3 - 8 4

1984

Nissan Sunny 1982 - 8 3 - 8 4 - 8 5
Nissan Sunny coupé 1982 - 84
Nissan Sunny, 5-deurs 1983
Nissan Stanza 1.8, 5-deurs GL 1982
Nissan Bluebird 2.0, 4-deurs GL 1984
Nissan Silvia turbo 1984

Mercedes 190D
Mercedes 2001)
Ford Granada 2.3, 6 cilinder
Renault 11 GTL
Opel Kadett 1.3 S
Opel Ascona 1.6
Toyota Corolla coupé

Citroen GSA automaat
Datsun Sunny automaat
Datsun Cherry automaat

Nissan Cherry diesel
Nissan Sunny, 5<leurs stationcar diesel
Renault 9 GT diesel

1985
1983
1984
1985
1984
1978
1983

1981
1981
1982

1985
1983
1984

B\l
Hummeloseweg 10 Hengelo(gld) Tel 05753.2244

„-. RECLAME":
UW WEEKBLAD



FBEDDY HULSHOF

en

INGBID STEBKEBOEB

geven elkaar het ja-woord op 18 sept.
om 14.00 uur in het gemeentehuis te
Steenderen.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
café-rest. „de Engel" te Steenderen.

September 1986.
Hogenkampweg 26, Hengelo Gld
Molenkolkweg 13, Steenderen

Toekomstig adres:
Koningin Julianalaan 58, Steenderen

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraat 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK BEPABATIE VAN
KLEIN HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILKDRUKWERK

geboorte- en trouwkaarten

jubileum- en gelegenhcids-
kaarten

rouwcirculaires en bid-

prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,

enveloppen, sets, brief-

kaarten, circulaires, fol-

ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 STEENDEREN

Tel. 05755-1862

BECBEANTEN
KEIJENBORG

zoekt

volleyballers-sters
voor de maandagavond
van 21.00 tot 22.30 uur

Opgave bij Rianne Esselink
Tel. 05753-2934

Verpleegkundige zoekt
zelfstandige woonruimte
in Hengelo Gld of omge-
ving. Tel. 05753-1439

Wie heeft onze fietscross-
halmen gevonden? (kleu-
ren geel en blauw).
Jurgen en Maarten Meme-
link, de Heurne 72,
gelo Gld, Tel. 2202

Hen-

Aangeboden grote partij
puin met grond, om af te
dekken. Gratis bezorgd.
Tel. 05753-1733

300 JAAR PAROCHIE ST JAN DE DOPER TE KEIJENBORG

Te koop 2% ha sntymais
H. Hofstede, Akkermans-
straat 8, Velswijk
tel. 08344-303

Te koop 5 ha suikerbieten-
koppen. Steege, Beekstr. l
Hengelo Gld, tel. 1441

Te koop plm 4 ha bieten-
koppen. Tel. 05753-1568

Te koop jonge hennen
(Barnevelders) en toom
Barnevelders, broed 1985.
J. H. Helmink, Dorpsstr 24
Wichmond, tel. 05754-290

EVENEMENTENAGENDA HENGELO GLD

September: 10 taptoe; 15-16-17 gespreksavonden ge-
meente; 20 receptie muztekver. St Jan, 65-jarig be-
staan; 21 herfstrit Hamové.
Oktober: 4 lustrumconcert Achterhoeks Vocaal
Kwartet; indoorconcours Bronzen Ros; 10 concert
Rijkspolitiekapel; 11 open dag Rijkspolitie; 25 mars-
concours „Concordia".
November: l uitvoering „Looft den Heer"; l en 12
toneel HTV; 5 bloedplasma-avond; 8 uitvoering Soli
Deo Gloria; 16 wildrit Hamové.

DCH DAMNDZUWS

De onderlinge competitie is weer gestart voor het
nieuwe seizoen. Wegens vertrek van enkele leden
is er een tekort aan spelers voor de competitie.
Graag zag men hiervoor de aanmelding van nieuwe
leden. Ook dames zijn van harte welkom. De speel-
avond is donderdag in clublokaal van de Weer. De
aanvang van de avond is 20.00 uur.

HAMOVÉ FILMTEAM NAAB SPECIAL EFFECTS

Op woensdag 3 sept. bracht het Hamové filmteam
een bezoek aan Special Effectsbedrijf Harry Wiesen-
hahn in Rotterdam. Zij kwamen hier terecht via een
wensenprogramma op Radio 3 waarin Jean Kreunen
naar voren bracht eens een bezoek bij zo'n bedrijf te
mogen brengen. In Rotterdam zagen Albert Jansen,
Rudi Kreunen en Jean Kreunen hoe bij de grote
Nederlandse speelfilms de regen, sneeuw en wind
worden gemaakt. Verder kregen zij de schmink-
afdeling te zien, waar van gewone mensen de meest
enge griezels worden gemaakt d.m.v. maskers en
schmink. Ook mochten zij nog even een rookgordijn
leggen en werd door Jean Kreunen met een film-
mitrailleur geschoten en werden bommen tot ont-
ploffing gebracht.
Het Hamové filmteam was zeer tevreden over deze
dag en heeft veel nieuwe ideeën opgedaan, waarvan
u zeer waarschijnlijk het resultaat nog wel zult zien.

De vendelzwaaiers van de Schutterij St Jan KeUenborg brengen hun vendelgro«lt op het plein voor de
St Jan de Doperkerk, ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de parochie te Keyenborg.

Na een woelige tijd waarin de gelovigen van Keijen
borg hun geloofsbelevenis in het geheim moesten doen
in een schuilkerk, kon in het jaar 1686 in vrijheid
het rooms-katholieke geloof worden uitgedragen, het-
geen leidde tot de oprichting van de parochie St Jan
de Doper.
In een speciale dienst,waarvoor ook van de de zijde
der parochianen veel belangstelling bestond, getuige
de bomvolle kerk, werd ruim aandacht aan het
heugelijke feit van 300 jaar parochie besteed.
Naast pastoor van Zanten gingen verder voor:
pastor v.d. Steen, pater Wolke, pastor Jansen en
pastoor Diender.
Medewerking aan de dienst verleenden het kinder-
koor o.l.v. Gerrit Wolsink en het dames- en herenkoor
o.l.v. Riet en Jan Kleve. Leden van de muziekver.
St Jan, een aantal solisten en vendeliers van de
schutterij St Jan.
Mia Tankink, afkomstig uit Keijenborg en studerend
aan de theologische faculteit van de R.K. universiteit
in Tilburg, gaf in een historische schets de geschiede
nis van de 300-jarige parochie weer.
„Samen kerk zijn, samen tot gebed komen". Ver-
leden, heden en toekomst, verenigd in deze kerk-
gemeenschap. Al veranderen de tijden en gebruiken,
een feit blijft echter, mensen willen geloof, willen

gemeenschap. Dit waren enkele zinsneden uit haar
inleiding. De thema's voor de dienst waren gehaald
uit de Handelingen der Apostelen en het Evangelie
naar Mattheüs. De volgelingen van Jezus hebben
het moeilijk om het geloof uit te dragen en onder-
vinden veel hinder. Een vergelijking met de moeilijk
heden van de Keijenborgse parochie.
Pastoor van Zanten plaatste de figuur van wijlen
pastoor Thuis op de voorgrond. In een tijd van terug-
gang en armoede was hij het juist geweest, die de
parochie de moed gaf om te leven Aan vele totstand-
komingen op maatschappelijk gebied zoals de coöpe-
ratie, bank en bejaardencentrum St Maria Postel
was hij mede verantwoordelijk. Zijn onverzettelijk-
heid gaven kracht en hij droeg er zorg voor dat ver-
bindingen met de omgeving werden opgebouwd. Al
lijkt de opbloei nu 40 jaar na het parochieherder-
schap van pastoor Thuis voorbij te zijn, toch moet
wij blijven geloven. Jezus heeft gezegd: „de kerk die
Ik heb gebouwd, is blijvend, de poorten der hel
kunnen haar niet versdaan." Mensen moeten zorg
hebben voor mensen, dat is een vast standpunt voor
een verantwoorde geloofsbelevenis en kerk zijn.



ORGELBESPELING DOOR HANS KRIEK

Vanuit de orgelrestauratie, nu tien jaar geleden, aan
het Properogerd in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.
ontsproot het idee een orgelcommissie in het leven
te roepen. Wijlen E. ten Hoeve, wijlen . W. Lubbers
en H. B. Lubbers namen zes jaar geleden het initia-
tief deze commissie van de grond te tillen Er werden
tal van concerten georganiseerd.
Alhoewel de belangstelling voor deze concerten rede-
lijk te noemen was, bleef de commissie er mee zitten,
de financiële zijde ervan niet altijd sluitend te kun-
nen k-rijgen. De huidige concertcommissie bestaande
uit de heren B. Hendriks, A. Lubbers, H. Lubbers,
H. B. Lubbers en G. Schuerink, wil echter de moed
niet opgeven. In goed overleg met de kerkvoogdij
zijn er besprekingen gevoerd om een stichting voor
te bereiden om daarmee het werk van de concert-
commissie, namenlijk blijvende aandacht voor het
historische Properorgel, te bevorderen. Als naam
voor de op te richten stichting is gedacht aan „ Vrien-
den van het Proper orgel".
Om aan die stichtingsplannen gestalte te geven, is
door de commissie een concert gepland in de Remi-
giuskerk t e Hengelo Gld op zaterdag 13 sept. a.s.,
aanvang 20.00 uur.
Enthousiast bood organist en orgeldeskundige Hans
Kriek uit Didam aan deze avond plaats te nemen
achter de klavieren van het mooie orgel. Medewer-
king verleent ook de chr. zangver. „Looft den Heer"
oJ.v. G. J. Scheffer.
Hans Kriek, verbonden aan de Pabo te Arnhem, in
de functie van muziekleraar, heeft bij de orgelres-
tauratie, zo'n tien jaar geleden, duidelijk inspraak
gehad bij de plannen, tesamen met Jan Boogaards.
Ook bij het concert t.g.v. de heringebruikname van
het orgel was het Hans Kriek die speelde. Ieder jaar
neemt hij deel ana een internationaal genootschap
van orgeldeskundigen en zodoende verbleef hij dit
jaar in Züricht (Zwitserland).
Thans is hij ingeschakeld bij de restauratie van het
Thönis-orgel in de Waalse kerk te Arnhem. Als
organist is hij verbonden aan de Herv.-Geref. federatie
te Didam. Na afloop van het concert kan men zich
laten inschrijven als donateur van de op te richten
stichting. De minimale bijdrage is f 10.— per jaar
De aanwezigen worden nadien verwacht voor een
kop koffie in „Ons Huis", waar tevens de gelegen-
heid bestaat met de organist te praten en zich ook
op te geven voor de stichting
De organist heeft in zijn programma een aantal
koraalvoorspelen van Johann Sebastiaan Bach op-
genomen, evenals een aantal romantische koraalvoor-
spelen van diverse componisten, bewerkingen van
Engelse hymnes en tenslotte werk van de Franse
componist Louis Nicolas Clérambault.
Het zangkoor zal afwisselend tussen de diverse con-
certonderdelen een aantal geestelijke liederen ten ge-
hore brengen.

NA 40 JAAR WEER EEN ECHT VOLKSFEEST
IN DE DUNSBORG

Nadat 40 jaar geleden de laatste uitgave van het
volksfeest werd gehouden, werd nu in 1986 door de
hernieuwde buurtvereniging weer een volksfeest ge-
organiseerd, compleet met koningsschieten, ring-
stoken e.d.

Bij het volksfeest 40 jaar geleden werd Hendrik
Gotink van de Bremweg koning, terwijl nu zijn
kleinzoon Henry deze titel in de wacht wist te slepen
Gemakkelijk ging het niet. De spanning steeg ten
top op het feesterrein aan de Gompertsdijk. Er waren
welgeteld 4 uur en 10 min. nodig om de vogel het
loodje te doen leggen. 543 schoten kreeg ie te verduren
Het bestuur, bestaande uit Albert van der Velde (voor
zitter), Ben Hengeveld, Berty Lassche, Alie Hartel-
man en Hetty Berendsen kon tevreden zijn, er was
op alle onderdelen een redelijke deelname.
Het middaggedeelte werd 's avonds gevolgd door een
gezellig samenzijn in de grote feesttent.
Met een stoelendans, heerlijk muziekje en hartige
hap en drankje ve.rzorgd door de fam. Wolsink van
manege „de Gompert", was het hernieuwde volksfeest
van de buurtvereniging compleet.
De aanleiding om tot heroprichting van de buurtver.
te komen, is gelegen in het feit dat al jaren met
wagens aan optochten in Hengelo en Keijenborg
wordt deelgenomen.

Ingezonden mededeling (buiten verantwoordelijkheid
van de redactie)

BESTUUR KON. HAM. „CONCORDIA" UIT HEN-
GELO GLD STELT 100 TSJECHISCHE
MUZIKANTEN TELEUR

Het bestuur van de Kon. Harm. „Concordia" uit Hen-
gelo Gld heeft enige weken geleden besloten om 100
Tsjechische muzikanten, welke door „Concordia" twee
jaar geleden voor een bezoek waren uitgenodigd, af
te schrijven.
Op verzoek van „Concordia" zijn een aantal mensen
aan het werk gegaan om een Tsjechische muziek-
groep te vinden, waarmee een uitwisseling tot stand
gebracht kon worden.
Deze groep werd via het Tsjechische Ministerie van
Kuituur gevonden in de plaats Fridek-Mistek, een
plaats in Böhmen, waar de blaasmuziek eigenlijk zijn
wieg vond.
Na veel correspondentie werd vorig jaar een bezoek
gebracht aan deze plaats, waar een datum en een
programma werd bepaald.
Eén en ander kost natuurlijk veel geld.
Daar de Tsjechische gasten geen deviezen mee moch-
ten nemen, werd een oplossing gevonden in een aan-
tal sponsors en een tegenbezoek van de Hengeloërs
in (Fridek-Mistek), waaraan dan ook geen kosten
verbonden zouden zijn).
Spansors zoeken en daarmee geld, kost natuurlijk
moeite, maar uiteindelijk kwam alles toch voorelkaar
Echter in de loop van de tijd kreeg ,,Concordia" een
nieuw bestuur, deze besliste 4 weken voor de vertrek-
datum „dat men er maar van afzag"'.
100 mensen uit een land, waaruit men misschien maar
éénmaal in z'n leven naar het „westen" mag, werden
hiermee door een bestuursbeslissing van een droom,
waarin men 2 jaar geleefd heeft, beroofd. Zo maar
en niemand weet waarom.
Men geeft aan akties, men doet aan alles mee, maar
nu er werkelijk iets gedaan kan worden, nu laat een
vereniging en nogwel een muziekvereniging het af-
weten. Dit is geen reclame voor ons zogenaamd gast-
vrij land en volk.
Men moest zich schamen.
Henk Seinen

5 JAAR ACHTERHOEKS VOCAAL KWARTET

Al zingende door het leven, naast hun dagelijkse
werk, dat doen zeker de mannen van het Achterhoeks
Vocaal Kwartet.
Al vijf jaar lang zingen Ton Besselink, Ben Beulink,
Ludo Eijkelkamp en Wim van Oene hun liederen voor
het publiek.
Op zaterdag 4 oktober a.s.herdenken zij gepast hun
eerste lustrum met een concert in de Remigiuskerk
te Hengelo Gld. Naast een eigen optreden verleent
ook medewerking een muziekensemble, samengesteld
uit de drie muziekverenigingen in Hengelo Gld, onder
leiding van Gerrit Wolsink.
Het orgelspel wordt verzorgd door Herman Lubbers.

HENGELOSE KINDERKLEDINGBEURS
Na het succes van de voorjaarsbeurs voor 2e hands
kinderkleding, wordt nu de beurs voor najaars-
en winterkleding gehouden.
Ook ditmaal gebeurt dat weer in de peuterspeelzaal
„Hopza" aan de St Michielsstraat te Hengelo Gld.
De schone, hele en redelijke modieuze kleding kan
daar met een maximum van 20 stuks ingerbacht wor-
den op vrijdag 19 sept. en zal worden verkocht op
zaterdag 20 sept.. Mutsen, dassen, maillots (mits na-
tuurlijk2 in goede staat) zullen ook verkocht worden
evenals rubberlaars j es en pantoffels.
De ,,spelregels" blijven dezelfde als bij de voorjaars-
beurs. Degenen die nog niet aan de beurs hebben
deelgenomen kunnen hierover inlichtingen vragen
aan Gerke Mantel, tel 05.753-2071

Familiedrukwerk?
De mooiste geboorte-, jubileum- en

gelegenheidskaarten kunt U bij ons

uitzoeken en laten drukken.

U kunt ook de boeken mee naar

huis nemen om daar alles rustig te

bekijken.

Wilt U bij ons uitzoeken, maar is
het overdag wat moeilijk, maak dan

gerust telefonisch een afspraak om

's avonds op ons privé-adres

Rozenhoflaan 9 • Hengelo Gld

Tel. 05753-2771
een keuze te maken met ons des-

kundig advies erbij.

Ook voor al uw andere drukwerk

kunt u hier natuurlijk terecht.

U bent van harte welkom.

Drukkerij Wolters
Kerkstraat 17 - Tel 05753-145^

JONGEREN WEEKEND IN LIEVELDE

De Hervormde Jeugdraad te Hengelo Gld organiseert
voor de 2e maal een jongeren weekend in het kloos-
ter te Lievelde op zaterdag 20 en zondag 21 sept. a.s.
Jongeren van alle gezindten in de leeftijd van 16
t.e.m. 25 jaar, worden hierbij uitgenodigd.
Wij willen samen praten over „geloven" en het thema
voor de weekend is: „of geloven we het wel?"
Het programma luidt als volgt vertrek uit Hengelo
op zaterdag 20 sept. om 15.30 uur per fiets; 's avonds
is er een discussie-wandeltocht waarbij we op het
thema ingaan; daarna is er muziek en een gezellig
samenzijn; overnachting in het klooster; zondags-
morgens een kerkdienst in de kloosterkapel; aan-
sluitend gezamenlijk koffiedrinken en daarna weer

op de fiets terug naar Hengelo.

Als je belangstelling hebt, geef je dan op, de deel-
name is max. 50 personen.

Inschrijven en inlichtingen t.e.m. 13 sept. btf:

fam. Disbergen, Ruurloseweg 17, Hengelo, tel. 1425

Wendy Eenink, Hofstraat 8, Hengelo, tel. 1872
Gerdien Lebbink, Slotsteeg 7, Hengelo, tel. 1236

Helma Momberg, Varsselseweg 60, Veldhoek,

tel. 05736-294.

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

Er wordt weer alles aan gedaan om er net zo'n fjjn

weekend van te maken als vorig j aar.

HERFST ORIëNTERINGSRIT HAMOVE

Op de dag dat de herfst begint, houdt de sportcom-

missie van Hamove haar traditionele herfst oriën-

teringsrit. Alleen al het genieten van de herfstkleuren

op de uitgezette route, is het deelnemen meer dan

waard. Doch ook de punten voor het clubkampioen-

schap tellen mee. Iedereen mag meedoen, ook zij die

niet voor de punten rijden. De sportcommissie heeft

ongetwijfeld weer een fraaie route uitgezet, waarbij

op zondag 21 sept. vanaf 13.30 uur ingeschreven kan
worden bij café „de Zandheuvel", Ruurloseweg 80 en

de start is om 14.00 uur. Als prijzen zijn ditmaal
bloemen of planten te verdienen.

VOLLEYBALSPORT IN DE VELDHOEK LEEFT

Sinds de vestiging van sportcomplex „de Veldhoek"
door Appie en Hannie Garritsen, is het sportieve

element in deze Hengelose wijk met sprongen voor-
uitgegaan.
Was het eerst alleen maar voetbal, later kwamen

ledere donderdagavond komt men in de sporthal bij
bij. Dit onderdeel, volleybal, zit duidelijk in de lift.
lederedonderdagavond komt men in de sporthal bijeen

een voor de trainingen. Zowel in competitieverband als

recreatief kan men bij de volleybalvereniging Veld-
hoek aan deze sport deelnemen.

Alhoewel men over een redelijk aantal leden be-

schikt, vindt het bestuur toch nodig om aan leden-

werving te doen. Wie zich geroepen voelt, kan zich
donderdagsavonds tijdens de trainingen aanmelden.



Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
8p«A»traat 18. Hearelo O.

SIERHEESTERS
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

is voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

Rauwe BOERENHAM

100 gr

Gekruid ONTBIJTSPEK

100 gr

SCHOUDERHAM

vacuüm 100 gr

Schwarzwalder

KIRSCHSCHNITT 360 gr

198
149
109
495

AH BLANKE VLA met

gratis theedoekpunt liter

PERLA MILD KOFFIE

snelfilter 500 gr

Melona BLOEMENHONING

450 gr

AH BROUWERS BIER krat

24 fles m. gratis ree. boekje

169
798
369

500 gr

Roemeense BLAUWE

DRUIVEN kg

49
179

Fijne VERSE

IIÜVIIIHIIIIST
500 gr 3.98 kg

Zaterdagvoordeel:
HAAS- - RIBKARBONADE
500 gr 525 kg

Ma. - di. 15 en 16 sept.
Dik bevleesde RIBBETJES
500 gr 248 kg

948
398

Woensdag altijd GEHAKTDAG albef t heijn1198
's Lands grootste kruidenier blijft ook in de Raadhuisstraat 4, Hengelo op de kleintjes letten.

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

gratis gesneden

BOERENBRUIN met zemelen of

tarwevlokken gratis gesneden

188
198

v.d. Eelaart 3-sterren

JONGE JENEVER liter

Pollen KERSENBRANDEWIJN

liter

1785
1445

. \&» r-i. N •"•

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

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr Maas/ander,
25% minder zout 6.75

500 gr rookkaas

700 gr Subenhara f bies/ook J

500 boeren leverworst

4 metworst

Tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "

Gezond vakantiebruin en fit als een hoentje
c—~

Doen!... Verwen U Zelf... met zo'n zonnebadkuur van 7 a 10 dagen.
Ervaar zelf hoe fit U zich voelt, al na het eerste zonnebad.
Hoe goed U 'er' weer tegen kunt. En op de koop toe: U wordt zo bruin,
alsof U pas met vakantie bent geweest!
Met apparatuur van Eurofit bruint U veiliger, dan onder de spaanse zon!
Zonder verbranding, zonder uitdroging van de huid.
Lief voor het lichaam, heerlijk voor de huid. Je kikkert er echt van op.

Bel voor informatie!

Drogisterij Parfumerie Schoonheidssalon

drogisten i en parfumerie
Felix en Marianne Takkenkamp

Ruurloseweg 5 Hengelo (Gld ) • Iel 2062

Wij adviseren ook, indien U een eigen
zonnebank of -dak wilt aanschaffen

dansen met

TAKEIT EASY
zondag 14 sept.

Zondag 21 sept.

Tramps
Raadhujsstraat 36 Telefoon 05753-1461

Uw warme bakker
uit Spakenburg

op de vrijdagmiddagmarkt
in Hengelo en Steenderen

NIEUWE OOGST

S P E C Ü L A A S
uit eigen bakkerij

Heel pond f 4 . —

Deze week heel pond

3.--
TOT ZIENS op de markt

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 14 SEPT.

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Hendriks

Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds van Andel

50 JAAR „JONG GELRE" HENGELO GLD
VrJJz. Herv. Kerk

Geen dienst

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

Ontijzeringsfilter
Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeiers

VERHEIJ - Toldijk
Z.-E.WEG 9 - TEL. 05765-2041

Op de foto: twee voorzitters van standsorganisaties ontmoeten elkaar. Genrit Ilissink, voorzitter van de Gel-
derse Maatschappij van Landbouw, af d. Hengelo Gld, overhandigt zUn collega Jan Wassink, voorzitter van de
jubilerende „Jong Gelre", een envelop met inhoud t.g.v. het 50-jarig bestaan van deze jongerenorganisatie.

Avond-en weekenddienst doktoren
Tydens 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 8 t.e.m. 14 sept.

F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

NIEUW Alarmno. brandweer
Telefoon 06-0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Glo
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
KeJjenborg:Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.m. vrijdag van 13 tot 14 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

K.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.

K.K. Kerk KeUenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag te.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur


