
56e jaargang no 25 dinsdag 23 juni 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17
Postbus 3 - 7255 ZG Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

VerscUnt dinsdags In:
Hengelo, Keijenborg,
VelswUk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Kha,
FoldUk, Wlchmond-Vierakker
-n omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER VAN BURK
Raadhuisstraat 7 Tel. 05753 1269

De gehele week:

500 gram

rib-enhaaskarbonade

l kg

verse kippepoten

De gehele week:

150 gram

boterhamworsl

1OO
100 gram

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fijn of grof

Donderdag, vrUdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram

schouderkarbonade

500 gram MAGER

ribstuk

Deze week bij uw
Echte Bakker
kersvers uit de oven

Af d. Brood:

KRENTEHSLOF
gevuld met spijs

plm 500 gram 3.98
Af cl. Banket:

BESSENPÜHTEN
5 stuks 5.98

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

Saucijzen

Katenspek

Gebraden gehakt

H.o.h. gehakt

500 gram

100 gram

100 gram

500 gram

1.68

1.18

4.48

''''^si^^i^: te tóartfert

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Geldig t.e.m. 29 juni a,s.

l Itr FLORIJN JENEVER 17.95

l Itr V.D. EELAART JENEVER l g.45

l Itr GORTER VIEUX 16.95

l Itr Pollen BESSENJENEVER 13.95

l Itr Gorter CITR.BRANDE WIJN J J ̂ 95

l Itr Muiélr SCHIPPERBITTER lg.75

l nes de Kuyper PEACHTREE 14.95

l fles COGNAC Dlchanel V.S.O.P. 27.95

l krat BRAND BIER pijp 18.50

l krat BRAND BIER up 12 stuks 11.75

Uw bestelling: wordt gratis thuisbezorgd

05753-1252

Voor STOKVIS
BUURTSUPER VAN DER MOND

Uw windmolenbakker

HEKKELMAN
zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren \NlNq/VIOLENB/KKE,?S

Aktie DEZE WEEK:
donderdag, vrUdag, zaterdag

KRUIDKOEK

Zolang de voorraad strekt

VOOR 3.25

Aardbeien te koop
CORONA,

de lekkerste aardbei v. Nederland
Nu vers van het land by:

FAM. WULLINK
Bamünkstraat 54a Hengoio G Tel. 05753-1427

S.v.p. eerst even bellen

25 jaar A. Groot Kormelink 25 jaar l
j geven u graag advies.

't Komt echt pp vakwerk aan. Voor uw ogen
mag u met minder geen genoegen nemen.
Gediplomeerd en met veel ervaring bieden
wij u t beste in brillen. Niet duurder... wel
beter.

Ook voor uw CONTACTLENZEN
hebben wij nu een mooie en zeer
doeltreffende afdeling, waar met zeer
veel zorg gemeten en gepast wordt.

i
4 '

h
4

)

*4>

•

5 juni j.l. bestond onze zaak 25 jaar.

Een lange tijd, met een grote groei en
bloei, die wij aan velen van U te danken
hebben, die door de jaren heen ons het
vertrouwen hebben geschonken.

Heel hartelijk dank!!

Maar wij gaan door!

De zaak is nu in een geheel nieuw jasje
gestoken en dus gemoderniseerd.
Dit kunnen en willen wij niet ongemerkt
aan U voorbij laten gaan.
Geen grote officiële opening, wel Open
Dagen, waar U allemaal van harte welkom
bent, om het geheel te bezichtigen.

Als onze dank, geven wij t.e.m. 4 juli 1987
bij aankoop van een complete correctie-
bril (montuur + glazen) voor elk jaar f 1.—
korting, dus f 25.— en gratis oogmeting.
En verder op al het goud, zilver, klokken,
horloges, contactlenzen, vloeistoffen,
verrekijkers, barometers, zonnebrilen enz
10% korting.

TOT ZIENS
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A.GROOT KORMELIN K
horlogeriegoud &zilver optiek

Wit licht op 'n
gezicht. Een maan zo

rond als een ring.
*Een ring zojlonkerend'

als de maan.
EenDesiree verlovingsring
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Hoera, ik heb een zuisje

Zij heet MONIEK

en is geboren op 6 juni om 21.23 uur.

Zij weegt 3250 gram en is 49 cm lang.

Bennie, Hennie en Alice Rouwenhorst

Met mama en Moniek gaat 't goed

en papa is herstellend.

Zonnestraat 21 - 7255 BC Hengelo Gld.

Na 34 jaar werkzaam te zijn geweest aan de

ds J. L. Piersonschool in Hengelo Gld, zal

de heer M. HOOGEVEEN

direkteur aan deze school, per l aug. 1987 zijn

f unktie beëindigen door gebruik to maken van

de VUT-regeling.

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij ouders,

oud-leerlingen en andere belangstellenden uit

voor een RECEPTIE

op woensdag l juli a.s.
van 19.30 tot 22.00 uur-

in gemeentecentruin „Ons Huis",

Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.

Het bestuur van de Vereniging

tot Stichting en Instandhouding

van Scholen met de Bijbel

te Hengelo Gld

Door het vriendelijk medeleven van zo velen

uit Hengelo Gld bij gelegenheid van onze zestig-

jarige echtvereniging, werden wij blij verrast

Heel hartelijk dank i

Gaarne zouden wij ieder persoonlijk geantwoord

hebben, maar waar dit niet mogelijk is, ver-

zoeken wij u onze dank langs deze weg te aan-

vaarden.

Gaarne blijven wij u gedenken.

DS EN MEVR. KWINT

Assen, juni 1987.

Wij willen ieder, die op welke wijze dan ook,

ons 60-jari<g huwelijksfeest tot een onvergete-

lijke dag hebben gemaakt, heel hartelijk danken

H. LEBBINK

L. J. LEBBINK-MAALDERINK

Hengelo Gld, juni 1987.

Ruurloseweg 76.

DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van medeleven, welke wij

mochten ondervinden, zowel schriftelijk als per-

soonlijk, na het overlijden van mijn lieve man,

onze lieve vader en opa

GARRIT WILLEM BRAAKHEKKE

zeggen wij u onze oprechte dank.

H. J. Braakhekke-Kramp

kinderen

en kleinkinderen

Hengelo Gld, juni 1987.

Banninkstraat 3.

Gevraagd zelfstandige
hulp voor de huishouding
l è 2 halve dagen per week
G. W. Lubbers, Singel 23,

Hengelo Gld

Te koop plm 0,50 ha hooi-
gras. M. Steijntjes-Woerts,
Bakermarksedijk 21, Baak

Tel. 05754-795

Te koop aangeboden Oud
Hollandse dakpannen.
Wolters, Kerkstraat 17,
Hengelo Gld, 05753-1253

Te koop alle soorten kool-
planten» selder\j, peterselie
Niesink, Past. Thuisst. 10
Keijenborg

Te koop jonge konijnen
Tankink, Past. Thuisstr.
14, Keijenborg, tel. 1754

De bruidstaart is weer in
opmars. Deze moet niet

alleen in 't oog springen,
maar ook die tong van de
gasten strelen.
Voor een exclusieve bruids-
taart naar bakkery Kreu-
nen. Vraag vrijblijvend in-
lichtingen.

Rommelmarkt Crescendo
Een uitstekenden gelegen-
heid om overtollig mate-
riaal kwijt te worden.
Geef het door en het wordt
gehaald. Tel. 05753-1782.
Ook opgave 2e hands kle-
ding (gaarne gereinigd)

Willy
Hoogeveen-Geitz
Schoonheidsspecialist

Pedicure
Loaikendiek l
7255 NL Hengelo Gld
Tel. 05736-460

VAKANTIE
6 t,e.m. 24 juli '87

Grote BINGO
zondag 28 juni
Met l ronde gratis spelen
Aanvang 19.30 uur

Org.: biljartver. K.O.T.

CAFÉ

„D'n Oiden Kriel"
Dorpsstraat 25 - Wlchmond

AUTOSLOPERIJ

GEBR. YRIEZE
heeft in voorraad ONDER-
DELEN van auto's vanaf

1976 tot 1980.

Tel. 08342-3473
Nijverheid»weg 8 - Zelhem

HET ADRES voor

kwaliteitshooi'en
stro

H. OFFENBERG
tfesterweg 10 - Varsselder
Tel. 08356-85664

U wilt een goed figuur
slaan? Begin dan nu met
Malsovit, het lekker, ge-
zonde voordelige afslank-
brood'van uw bakker:
bakkerij Hekkelman
Raadhuisstraat 35, Hengelo

MEXICO '86
nu ook op video
Uitgebracht door het

maandblad „ELF"

Binnenkort ook bij

uw boek- en trjd-

schrifthandel

WOLTERS
Kerkstraat 17
Hengelo Gld

OPEHLÜCHTDIENST
op zondag 28 juni a.s.
hij kampeerboerdery

f,DE HAVERKAMP"'

Het terrein ligt aan de Vierblokkenweg in Vars-

sel. Hengelo Gld.

De dienst wordt geheel verzorgd door het Leger

des Heils en begint om 10.15 uur.

Na afloop kunt u gezellig een kopje koffie

blijven drinken.

TOT DAN!

Jeuigddienstcommissie Veldhoek

FIETSTOCHT

op woensdag 1 juli a.s.
Start 13.30 uur

bij sporthal „de Kamp"

Zeskampspektakel in Yelswijk
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zal zondag
28 juni a.s. in Velswijk de Zeskamp worden gehouden
De wedstrijden die op het voetbalveld achter café
Evers zullen plaatsvinden, beginnen om 13.00 uur.
Gestreden wordt op de navolgende onderdelen:
zeephelling, estafette, waterbak, kazenrace, skispel
en de „rode draad".

De namen van de deelnemende ploegen dit dit jaar
om de fraaie wisselbekr en de overige prijzen zul-
len strijden, zijn: „de deurbieters", ,,de doldreajers",
^,de Keidarpers", Kappert poelier, AHC-staltechniek,
FC Wegdek Baak, Buik-ow, damesvoetbalver. Velswijk
biljartver. „D'n Draejer" café „de Eikeboom", voeg-
bedrijf Takkenkamp en voetbalver. Velswijk.
Bij te slechte weersomstandigheden worden de spelen
één week verschoven naar zondag 5 juli.
De arbritale leiding is handen van de heren J. Goos-
sens, W. Horsting en J. Stevering.
Speaker: Valentijn van Rooden
Organisatie en jury: H. Jansen en J. Kats.

Nieuwe aktiviteit H.H.V.
Het bestuur van de Hengelose Hengelsportvereniging
is voornemens op l Juli a.s. een viswedstrijd te organi-
seren voor 55-plussers.

Het ligt in de bedeoling er een gezellig middag van te
maken, waarbij ook de sociale contacten verstevigd
kunnen worden.

Om 13.00 uur wordt er vertrokken vanaf de parkeer-
plaats bij Concordia, terwijl de wedstrijd van 13.30 tot
15.30 uur zal plaatsvinden.
Hierna zal de afsluiting in Concordia zijn, waarbij
men hoopt dat er uiteraard gesproken zal worden
oveer de belevenissen van deze middag, maar 'het
spreekt ook vanzelf diat oude koeien (vissen) uit de
sloot gehaald zullen worden.
De HHV zal trachten het een en ander te bevorderen
door het aanbieden van enkele consumpties.
Zij die aan deze middag willen deelnemen, kunnen
zich opgeven bij' hengelsportwinkel Hulstijn, waarbij
tevens een inleggeld van f 3.— gevraagd zal worden.

Fietsen met Hamove
Een week (zondag 12 juli) voordat de motoren weer
rondrazen op de „Varssel-Ring'^om het kampioen-
schap van Nederland motorrace, organiseert de sport
commissie van Hamove haar jaarlijkse fietstocht, dit
maal op zondag 5 juli a.s.

Tussen 13.00 en 14.00 uur kan er bij zaal Wolbrink

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

\ Bakkerij Bruggink l
RAADHUISSTRAAT 10 • TEL 1*58

R
DEZE WEEK:

Eigengebakken
ROGGEBROODs ^
van 1.35 voor 1 00 >

• • WW s,

l Zwaar gevuld KRENT of ROZIJN |
£ 4 plak van 2.25 voor ] §5Q >
> S
va HKUVAV aa MVA • HSÏMMVH HKUVAV aa MVA

Bleekstraat 3 te Hengelo Gld, waar men ook moet
inschrijven, gestart worden.
De uitgezette route zal ongetwijfeld zo als altijd weer
door cie mooie omgeving van Hengelo Gld voeren.

Geslaagd
De dames R. Besseling-Krijt en T. Golstein slaagden
aan de mode vakschool „Haarlem" voor costumière.
Zij werden opgeleid door R. Jansen-Schutten.

„NORMAAL" voor het elfde jaar
in Toidijk
»Wi'j goat ens in t joar noar „Normaal" en da's in
Tolüiek". Dat is een uitspraak die men veel in deze
regio hoort.
Toen jeugdsoos Flophouse in 1977 Normaal voor de
eerste keer contracteerde, kon zijn niet bevroeden
dat een decennium later het Normaalspektakel rond
om hun soos in Toidijk zulke gigantische vormen
aan zou nemen.
In tüe tijd vloog hun hitsingle „Oerend hard" als
warme broodjes over de toonbank en kon men zich
op gaan maken voor een gezellige puinhoop.
Er was nog geen vloer in de tent, met als gevolg dat
iedereen tot aan de knieën onder de modder, maar
zeer voldaan, huiswaarts ging. Veel wasmachines
maakten de volgende morgen overuren.
Het was het begin van een traditie,
leder jaar werd de aanpak professioneler en ook dit
jaar zal de organisatie tot in de puntjes verzorgd zijn.
Zo komt er weer een gigantische tent, compleet met
vloer en toiletten. Het hele terrein wordt afgezet,
zodat het grote bezoekersaantal de ruimte heeft.
Nu is „Normaal in Toldtek" ook een bijzondere ge-
beurtenis waar velen al maanden reikhalzend naar
uitzien. De hele entourage leent zich voor een groots
spektakel: op het voorplein komt nog een extra tent
met discoteam en gratis rodeowecLstrijden en ont-
breekt naast de vele gezellige standjes, ook de kop
van jut niet. Traditie is ook dat de Steenderense
boerenkapel de bezoekers in de juiste stemming blaast
Hele volksstammen weten ondertussen dat 'n optreden
van Normaal in en rondom Flophouse een soor fol-
kloristische happeningis en dat zal op vrijdag 26 juni
niet anders zijn. Buiten het feit dat het gebeuren in
Toidijk landelijke bekendheid geniet (er komen be-
zoekers uit Rotterdam tot Groningen) is het toch
vooral een regionaal gebeuren. Hele buurten, jong en
oud, maken zich per boerenwagen op voor een zin-
derend feest. Kaarten zijn op diverse voorverkoop-
adressen nog verkrijgbaar en op de 26e is jeugdsoos
Flophouse er met zijn 60-tal vijwilligers klaar voor.
Omdat het koffieconcert op de zondag, aansluitend
op het Normaalconcert zoveel positieve reacties op-

leverde, wil Flophouse de vele verzoeken om dit te
herhalen honoreren. Het koffieconcert vindt plaats
in de grote feesttent op zondag 28 juni en begint om
11 uur. Het programma is weer prima: de Glaner-
brugger muzikanten zijn weer optimaal present Harm
oe Riessen doet aan lachspiergymnastiek en natuur-
lijk zijn de boerenrockers van Normaal zelf ook van
de partij. Voor dit concert zijn 800 kaarten bij de
diverse voorverkoopadressen beschikbaar.

(ADVERTENTIE)

Hengelose bedrijven sponsoren gehandicapten voetbal
Voetbal is een populaire sport in Nederland; het
leeft onder alle lagen van de bevolking.
Vooral de verstandelijk gehandicapten leven erg
mee met het voetbal.
Sinds een aantal jaren worden er ook voetbal-
tournooien voor verstandelijk gehandicapten ge-
organiseerd.
De „Anna Flokstra" school (ZMZK-onderwijs) te
Zutphen heeft al aan verscheidene tournooien
meegeda'an.

Voor dit jaar staan er ook weer een aantal tour-
nooien op het programma.
Het worden betere, omdat een aantal sponsors uit

Hengelo Gld de ploeg in een volledig nieuw tenue
hebben gestoken.
De sponsors zijn:
AUTOBEDRIJF JOS HERWEBS BV
QUICK SPORTS BV
THERMOCET BV
FOTOSTUDIO HANS TEMMINK
In het nieuwe tenue is al een aantal wedstrijden
gespeeld. Zo werd deelgenomen aan een landelijk
voetbaltoumooi voor Z.M.Z.K.-scholen. Aan dit
to urnooi deden 29 scholen mee. Zowel het Ie als
het 2e team van de „Anne Flokstra" school be-
haalde een 2e plaats.

WIJNBERGEN
heeft bij deze „hittegolf":

NIEUWE OOGST

Sunkist SINAASAPPELS
15 stuks 450
BAMI - NASI GROENTEN
% kg 150

Volop VERSE TOMATEN, KOMKOM-
MERS, AARDBEIEN, SLA, ANDIJVIE,
SPIN A/IK, BLOEMKOOL enz.

In onze verkoop bloemenkas deze week:

3 KA APS VIOOLTJES

450

F A . W I J H B E R G E M
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - TeL 06753-1473

Politie-informatie
In het buitengebied van Hengelo, Keijenborg en Vels-
wijik vonden in de maand mei diefstallen plaats van
bloembakken en boompjes Hierover hebben wij al eer-
der geschreven. Oplettende buurtbewoners konden
ons zoveel stukjes van de puzzel aanreiken dat de 2
daders, afkomstig uit Utrecht konden worden aange-
houden. Zij' bekend en gaven de gestolen spullen terug
Tezijnertijd zullen zij zich moeten verantwoorden voor

de rechter in Zutphen.
In een discotheek werd op 6 juni een damestasje ont-
vreemd. Daar in dit tasje ook de autosleutels zaten
werd de auto ook ontvreemd. De uit Zutphen afkom-
stige dader kon de volgende dag op een camping wor-
den aangehouden. Ook hij heeft de diefstallen bekend
De auto is teruigggeven. Samen met bovenstaande per-
sonen kan hij ook de reis naar de rechter in Zutphen

maken.
Vuilniszakken worden in de gemeente Hengelo Gld
op donderdag opgehaald. Daar velen al l of meer
dagen tevoren de zak(ken) aan de weg zetten, komt
het nogal eens voor dat een van de vele katten of een
loslopende hond ruim de tijd hebb engehad om een

zak kapot te trekken, met als gevolg dat er vuilnis

op straat ligt. De vuilnisophaaldienst ontbreekt het

aan tijd om de straat aan te vegen. Daarom: zet de

zak pas donderdagmorgen aan de weg. Bent u daar-

toe niet in de gelegenheid, vraag het dan uw buren.

De akuie „alwezigiieidsrnelüing ' saaat goed aan. Wij

vragen u om er gebruik van te maken. Het kost u

niets en geet u waai sclujnüjik een iveiiiger gevoel. De

politie is zeil erg entnousiast en zal zien inzetten om

zoveel mogelijk tot een gericnt controle van üe ver-

laten wonuigen te Komen. VJOK ue inwoners van

biiiKCL<iNi>ii,rui,i\ kunnen Dij nun puiuie, oaiiKen,

Kantoor 01 tw.i>noaieeK in ^leeiiueren een

alnalen.

'lip: kjjik nu al na 01 uw reisbesciieiaen nog gelüig

zijn. 2*ijn ze veriopen 01 Dent u een reissuocuinjeiit

K. Wij i, ga oari naar uw gerneeiiieuuis, want n-ei duait

enige Ujd vouruai u een nieuw acHjumeiit neext. in

geval van vermissing moei u acUigi-Lie uuen ouj ue

ponue, aocii nauat u ue gemeeiiiesecieuuie ueui ue-

zoem.

lijmens ü>e cLLgeiopeu ^ weKen vonu net voAgt^iue

pi dd i s iii ntij^eio Lriu; enivuie vtirKeeiscuiiLioies

waaiuoj ut?K.euiü wei u. leiZdKe aaLoguixieis,

op trottoir, 6 maal terzaKe opgevoerde

^ maai een onverzeKeiue auto, een

met ücnep uiisteKeiuuie cieien en onueu^uerijKe oe-

remnung, een overoeiaaen aamiaiigwa^eii aumer een

personenauto. Deze was o^u Kg te zavvar en niet voor-

zien van enige Dereniinmg.

ö aanrijdingen, i J^euesuaat-Piunu&straat, 2 S t Jan-

straat, ó üiienesterstraat-vvolsinKweg. in aiie geval-

len alleen materiele scnaue. in l geval is iiet KenteKen

De wijs ingenomen i.v.m. te grote sciiaue.

net wraK van üe weg weru ue itonuweg aig/enaala.

van oeze auto waren ae remieiuiugen ingeroest, ae

venng Kapot, eeri banu versieten en een uerecte noorn

i>e lUjiKsoieiiöt voor net vVeig ver Keer zal de auto per-

suoniijK keuren.

<^an üe K.i^. schooi „De .Leer' is e.e.a- vernield.

uaüers onDekeiia. in Keijeiiüorg sneuveiue een ruit

van een aupermarKu Wie en waarom.'

Verder werden er * iietsen ontvreemd. Deze zijn tot

op neaen weg.

iiten inwoner raaKte zijn portefeuille, inhoudend o.a.

i 1800. — contant geld Kwijt. Overgelukkig was deze

geüuipeerüie toen hjj zijn eigendom terug kreeg, uien

eeriijKe inwoner liaü zijn geld gevonden en Dij de

politie algegeven. Wist u dat er vrij veel wordt ge-

vonaen in onze gemeente en ua<t er van veel geen

— iigiite van vermissing &ectaan is en dat wij daarom

met veel gevonden spulletjes zitten? Informeert u

eens of er van u iets bij is, dat u niet als vermist

hebt opgegeven.
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SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36
Hengelo Gld

Telefoon 05753-1461

13.75
Ga, vóór u op vakantie gaat, nog even naar uw Rabobank. En regel er in één keer al uw vakantie-
zaken. Buitenlands geld, reisverzekeringen, hulpverlening in het buitenland, reis- en/of Euro-
cheques, safeloketten. U gaat dan een stuk geruster op vakantie.

Raadhuisstraat 21 Hengelo Gld Tel. 05753-2022
Spalstraat 23 Hengelo Gld Tel. 05753-1601 Vakmensen in Vakantiewensen.
St Janstraat 44 Keijenborg Tel. 05753-1336 _____

Na-KERMIS
KEIJENBORG

Zaterdag 27 juni a.s.
Aanvang 14.00 uur

Een kermisfestijn
speciaal voor senioren vanaf 60 jaar en
Zonnebloem-gasten

in de tuinen van bejaarden-
centrum St Maria Postel
Keijenborg
Optreden Hulsvrouwen Orklest „Gelre"

Gezellige bar en vele kramen en attraöties
Hierbij zijn veel mooie prijzen te winnen,
o. a.:

TUINSTOELEN

U BENT VAN HARTE WELKOM
OOK NIET-INWONEBS VAN KEIJENBORG

Dit jaalr opnieuw:

RINGSTEKEN
per paard en wagen
om het kampioenschap
van Keijenborg;

Wisselbaker voor de kam-
pioen beschikbaar gesteld
door de:

RABOBANK
KEIJENBORG

- TOEGANG VRIJ

60 JAAR VAKMANSCHAP

DE VERNIEUWDE SLAGER

BIEDT U VOORDEELTJES:

Haas- en schouderkarbonade

500 «r 4.25
Boterham worst 150 gr j £5

Woensdag - GEHAKTDAG

NU OOK IN VOORRAAD

VLEES IN BUK
VOOR DE VAKANTIE

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de

kado's en bloemen, die wij mochten ontvangen

bij de heropening van onze zaak.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thulsstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

W.P.N,

GROTE PREMIEKEURING
van hét

Warmbloed Paardenstamboek

op donderdag 2 juli 1987
on op zaterdag 4 juli 1987
GROTE REGIONALE KEURING

af d. Oost

Welsh Pony Stamboek
te

HENGELO GLD
AANVANG 9 UUR

TERREIN „DE HIETMAAT"

• KIJKEN ^ ZATERDAG §
• KEUREN &*-%-V = a; KOPEN r27 iuni •
bij de veertiende uitgave der veelgeprezen

ROMMELMARKT
van de chr. muziekver „CRESCENDO". Hengelo Gld

HENGELO GLD
nabij „WELKOOP"
Spalstraat 37
Aanvang verkoop 10.30 uur
Einde verkoop 14.00 uur

Grootassortiment goederen

Inschrijven op buitenkansjes

Vroiyke klanken Boerenkapel

Supporters met wafelkraam

Akties v. Uniformencommissie

Lekker snuffelen in antiek

Kom op tyd, het wordt druk

Op de toer
Routekaart Achterhoek

Vakantiebrochure Achterhoek
Voorts evenementenagenda en wandeltips van

Hengelo Gld

Brochure Prov. V-V.V.
met routetips, over de onderwerpen:
MOLENS IN GELDERLAND
HISTORISCHE KERKEN IN GELDERLAND
KASTELEN EN BUITENPLAATSEN
IN GELDERLAND

Rout-o-matic wegenkaart
Nederland (ook met reistips)

Wegenkaarten Falkp.an
van Nederland en buitenland

Reistijdschriften
o.a. Reizen - Op pad - Kampeerkampioen
Caravan en camping - Watersport enz.

Prettige vakantie toegewenst

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

AARDAPPELEN-, GROENTE- EN FRUIT-
BOERDERIJ

GARRITSEN
Nu volop VERSE AARDBEIEN
voor inmaak of diepvries
Zo van het land, in uw hand

Tijdelijke verkoop vóór 11 uur 's ocWtends

AANBIEDING DEZE WEEK:

Malse sla + komkommer 0.95
Rode pruimen 500 gr 1.50
Geldig t.e.m. zaterdag a.s.

Open van maandag t.e.m. vrijdag 13.30 tot 18.00

uur, zaterdags van 9-12 en van 13.00-16.00 uur

KRUISBRINKSEWEG 7, TOLDIJK
TEL. 05755-1361

12e Hengelose
Zwemvierdaagse

van 29 juni t.e.m 3 juli
Per avond (minimaal 4 avonden) wordt

500 meter gezwommen.

Tussen 18.30 en 20.00 uur

Tevens is er iedere avond een

SPECIALE ATTRACTIIE
BU inschrijving (op het zwembad) gratis sticker

Kosten voor inschrijving:

te.m. 10 jaar f 4.—, vanaf 11 jaar f 6.-

ORGANISATIE:

Zwemver. HE-KEI J

|

Sterk afgeprijsde

ZARESKA GARENS
f 30.- besteed Aktiemaand juni

( c IradA Aneen

^J m
m
 w^^m^M^f Zareska garens

Wolboetiek DinydeYrught!
Velswtfkweg

Tel. 08344-315

ALTIJD 10% KORTING

<;

4 J

<!

EEN BEDREIGING VOOR
ONS ALLEMAAL

ledere Nederlander tussen de 20 en
40 jaar kan het slachtoffer worden

van de slopende ziekte Multiple
Sclerose. En de medische

wetenschap kijkt machteloos toe.
Omdat er nauwelijks geld is voor

onderzoek.
Uw bijdrage helpt mee een eind

te maken aan de bedreiging
die MS voor ons allemaal is.

GIRO 6989
t.n.v. Stichting Vrienden MS Res^ar^^cn Ilaaj;

Fiets mee met Hamove

Zondag 5 juli a.s.

FIETSTOCHT
Hamove

Start tussen 13.00 en 14.00 uur bij café Wol-

brink, Bleekstraat 3, Hengelo Gld

Alle deelnemers ontvangen een herinnerings-

medaille en een consumptiebon

Hengelo Gld

TOUWTREKWEDSTRIJDEN
om het

kampioenschap van Hengelo
VVV en touwtrekver, Bekvekl houden weer

wtxlstrijden om het kampioenschap van Hengelo

op woensdag 22 juli a.s.
aanvang 's avonds half acht

terrein Berenpas Wichmondsew. 41

Met deelnemers van vorig jaar wordt contact

opgenomen.

Nieuwe deelnemers (bedrijven, straten, buurt-

schappen verenigingen, mits geen touwtrekver.

moeten zich uiterlijk zaterdag 18 juli a.s. melden

bij P. Berenpas, Wichmondsew eg 41, tel. 1555

Een ploeg bestaat uit 6 personen.

Tenmiste 2 personen van een ploeg moeten

inwoners van de gemeente Hengelo zijn; deel-

nemers mogen geen lid van een touwtrekver.

zijn.

Deelname van jeugdploegen 12 t.e.m. 16 jaar

mogelijk.

Een team mag ook gemengd zijn.

Geef je nu op voor de

PLAYBACK-SOUNDMIX SHOW
TIJDENS DE BRADERIE op 5 en 6 augustus

Iedereen moet wel voor eigen muziekcassette
zorgen.

INSCHRIJFFORMULIER

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoon

Uit te beelden orkest/groep*

Uit te voeren nummer/liedje*

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Inleveren bij:

Schroder Textiel, Kerkstraat, Hengelo Gld

Jean Kreunen, Maanstraat l, Hengelo Gld

Uiterlijk inleveren vortr 27 juli a.s.



f Veur 't elfde joar In Toldiek:

NORMAAL
En dus weer volle ekstra's

Vri'jdag 26 juni:

NORMAAL
Veurprogramma: MOBY DICK

Vcurverkoop bi'j:
• Jeugtlsoos Flophouse, Toldiek • café 't Winkeltje, Zutphen
• café „de Zwaan", Heng'el • café Seslnk, Boak
• café „de Engel", Steendecrn • café „de Herberg", Vorden
• café Kromhout, Rrummen • Sutterland, Durkum

De hokeri'je in de grote feesttente begint um half
och te 's oa ven s.

Zondag 28 juni:

Koffieconcert
met de GLANERBRUGGER MUZIKANTEN
HARM OET NESSEN en
NORMAAL

't Begint um elf uuren de veurverkoop is bi'j:
• Service, Hummel • Suepr Spar, Steendern
• Slager Aaldierlnk, Toldiek • Slager Driever, Boak
• Café „Den Bremer", Toldiek • Café „de Herberg", Vorden
• Café „de Kng*T, Steendern • Boekhandel Wolters, Hengel

Alles in en umme
JEÜGDSOOS
FLOPHOUSE
Toldiek

\

Zondag 28 juni:

Aanvang 13.00 uur

paf P PIINIliOlG uUGII
VELSWUK tel.08344-392

Voor aw familie- en handelsdrukwerk naar

" '. Drukkerij Wolters • TeL 05753-1455

Dit laatje
niet schieten.

Nieuwe oogst
PERSSINAAS-
APPELS 2i/2 kg

Jonge
BOSPEEN
iper bos

398
98

Gek. BOEREN-
ACHTERHAM
100 gr 159
SALADEFESTIJN
12 soorten

per bakje f 1.00 KORTING

WAARDEBON

Magere RIBLAPPEN

* 898
Zaterdagvoordeel

Malse
BIEFSTUK
100 gr

Ma. - dl. 29 en 30 juni
Magere SPEK
LAPPEN
500 gr 298 kg

169

498

TIJGER-
BROOD
gratis gesn.

AH magere
YOGHURT
3 smaken Itr

199
199

V.d. Eelaart
3-sterren JONGE
JENEVER Itr

POTT RUM
54%
fles

1785

2195
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

S EERHE ESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G.J.HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hengelo Gld
TeL 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1300

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
SpaUtraat 18. Hengelo Gld

FA. SLOTBOOM
Kleftendorp 11-Hengelo Gld-Tel. 05753-7278

AANBIEDING

KINDERPYAMA'S
100% katoen tricot

maat 104 t.e.m. 164

VANAF 19.95

DISBERGEN
woninginrichting - textiel
baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

HONDEBROK
PER 25 KG ZAK AFGEHAALD

f 29.75
BIJ AFNAME VAN 250 KG

EXTRA KORTING

Veevoeder- en kunstmesthandel

Harry Langwerden
HAZENHUTWEG 2 HENGELO GLD

SNIJMAIS

BOSTEL

VEZELS

Oude en nieuwe oogst

Gecontroleerde kwaliteit op
droge stof en VEM-basis

NU goedkoper dan krachtvoer
Melkdrijvend in combinatie
met gras en/of snijmais

Gratis voor al uw vleesvee
U betaalt alleen de vracht

Verder alle soorten HOOI en STRO enz. enz.

A. JANSSEN - TOLDIJK
TEL. 05755-1482

SOEPENBERG FOURAGES B.V.

„DE RECLAME":

UW WEEKBLAD

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

Bei UIT DE WEER D
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 28 JUNI

Herv. Kerk (Remlgiuskerk)
10 uur ds Hendriks

Gezinsdienst, afscheid zondagschool

Goede Herder Kapel
10.15 uur Openluchtdienst

bij kampeerboerderij „de Haverkamp"

m.m.v. Leger des Heils

Herv. Kerk
Geen dienst

Avond - en weekenddienst doktoren

lodens 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 22 t.e.in. 28 juni

Th. J. Hanrath, tel. 1277

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473

Weekenddienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

NIEUW Alarmno. brandweer
Telefoon 06-0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld.
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 2e, teL 05753-1397
Keijenborg: Past Thulsstraat 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 tyde
de nodige Informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 27 juni: 19.00 uur Eucharistie

Zondag 28 juni: 10 uur Woord- en Communiedienst

Voor de diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

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


