
UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17

Postbus 3 • 7265 ZG Hengelo Gld

Telefoon 06753-1456, b.g.g. 2771

VerscUnt dinsdags in:

Hengelo, Ketfenborg,

Velswtfk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Kha,

Foldijk, Wichmond-Vierakker

t*n omstreken

WIJNBERGEN
heeft donderdag, vrijdag en
zaterdag peulvreuchten, o.a.:

VERSE PEULEN

*k* 175
VERSE DOPERWTEN
v* K« 175
VERSE CAPUCIJNERS

* "* 175

BAKSCHOTEL

% kg 175
Verder SLA, ANDIJVBE, BLOEMKOOL,

BOSPEEN, AARDBEIEN, PERZIKEN,

NEKTARINES, MANDARIJNEN enz.

In onze verkoop bloemenkas d*M we*k:

495

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - TeL 05758-1471

SCHOUDERHAM

MOSTERDSPEK

500 gram

100 gram

4.48

VARKENSLAPPEN

Uw windmolenbakker

HEKKELMAN
zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren NNIND/VICLENjB/IKKL.iS

Aktie DEZE WEEK:
, zaterdag

1 zak 10 gevulde KOEKEN
7.25

Zolang de voorraad «trekt

Geef je nu op voor de

Playbach-soundmix show
TIJDENS DE BRADERIE op 5 en 6 augustus

Iedereen moet wel voor eigen muziekcassette

zorgen.

INSCHRIJFFORMULIER

4Naam - ..

Adres _

Woonplaats \ .

Telefoon

Uit te beelden arties/groep*

Uit te voeren nummer/liedje*

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Inleveren bij:

Schröder textiel, Kerkstraat Hengelo Gld

Jean Kreunen, Maanstraat l, Hengelo Gld

Uiteriyk inleveren voor 27 juli ajs.

Hengelo Gld

Uit het ZOMERPROGRAMMA:

AVONDWANDELINGEN
o.l.v. IVN-gids Samenkomst telkens om 19.30 uur

op de volgende dagen:

WOENSDAG 15 JULI op 't Klooster vanaf vijf-

sprong Venneweg/Rrjnweg.

WOENSDAG 29 JULI op landgoed 't Zelle

vanaf de zevensprong vóór 't Zelle

DINSDAG 4 AUGUSTUS rond camping Kom-

es-an, vanaf deze camping.

WANDELINGEN
door het dorp Hengelo mét toelichting

Samenkomst telkens om 14.30 uur vanaf ingang

Remigiuskerk, op de volgende dagen:

donderdagen 16, juli 23 juli, 30 juli

Over uw autobanden mag natuurlijk
gpen enkele twijfel bestaan.

Die moeten steeds in
goede staat zijn. Logisch. Risico's
wilt u vermijden. Laat uw banden
daarom van tijd tot tijd kontrole-
ren. Bij de BOVAG-vakman, die
ook alles van banden weet.

Kom voor alle zekerheid
even langs. Wij controleren uw
banden aan alle kanten. Klaar
terwijl u wacht Ook wanneer
één of meer banden vernieuwd
dienen te worden.
Prettig is dat

Bij de BOVAG-vakman bent u zeker!

St.Janstraat 28 Keijenborg Gld. Tel.05753-1977

Tot eind juli speciale bandenkorting

SLIJTERIJ

T HOEKJE
Geldig te.m. 27 juli 1987

l Itr 3-STERREN V.D. EELAART 18.45

l Itr BOKMA JENEVER 18.95

l Itr Henkes
CITROEN-BRANDEWIJN 13.45

l Itr BOLS BESSENJENEVER 13.95

l Itr GORTER BEERENBURG 14.95

l Itr BOLS VD3UX 18.45

l fles BEEFEATER GIN 20-95

l fles CONGO 12.95

Uw bestelling wordt gratis thuisbezorgd

05753-1252

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

<Srtt>.

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

" Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT I* • TEL UU

DEZE WEEK:

l

WOENSDAG, VRIJDAG

EN ZATERDAG

| Voorgebakken STOKBROOD \
van 1.60 voor 1.25 :

l KRUIDCAKE of KRUIDKOEK l
van 4.30 voor

va RKHVAI aa MVA - SKHVM aa

De bakker
die zelf
dke dag
zijnvere
BROOD
bató

lei Radio
Tour de France
met:

TOUR DE FRANSE GEBAK

met de exotische smaak van papaya

BRIOCHES

het zoete Franse broodje nu

BAQUETTE

het echte . .. Franse stokbrood nu

F.S. Wij hebben ook

voorgebakken baquettes

Boulangerie et patisserie

R. KREUNEN
TEL. 05753 1474 - HENGELO GLD

1.75

0.50

1.25

Uit in eigen land? Zonnen aan
de Costa del Sol? Wandelen door
berg en dal? Wij wensen u een
prettige vakantie.

Gerrits-Lammers bv
SPALSTRAAT 26 • HENGELO GLD
TEL. 05753-3000

Spaatemk

Specialisten in Sparen.

KOMT, KIJKT EN ZD2T

WAT

VISHANDEL

HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) • 05753-3460

Speciaal deze week:

l kg BAK FILET 12.50

VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

\£?)

Mötnelmk

Voor hem en haar

Bel gerust voor een afspraak

Ook voor

zonnebank

Vordenseweg 5 Hengelo Gld. Tel 05753-1278



VLEES • VOOR FIJNPROEVERS!

Boterham worst 150 gr 1,25

Slagersham 150 gr |BJ5

Verse worst 500 gr 4.25

Rib- of haaskarbonade 500 gr

4.50

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-183»

Een vakslager, al 60 jaar lang!!

Wij zijn van 27 juli t.e.m. 5 aug.
wegens vakantie gesloten

Vanaf donderdag- 6 aug. zijn wij weer geopend

<lau

VERS GEPLUKTE AARDBEIEN
voor consumptie en diepvries

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilc iu-st , - ! straat 15 Kcijenburit 05758-1396

Vanaf l aug. zoeken wij
voor l dag per week en
l avond permaand een op-
pas voor onze kinderen
van 2 en 4 jaar. Wij wonen
dan in Hengelo Gld,
Reacties bij de fam. Dek-
ker, tel. 08330-21669.

Te koop gasfoornuis en by-
zetkachel (Etna) f 75.00
N. H. Mullink, Rozenstraat
15, Hengelo Gld tel. 2617

Te koop alle soorten kool-
planten, prei, andijvie, knol
seldery, seldery, peterselie
Niesink, Past. Thuisstr. 10
Keljenborg

Te koop Parel eetaard-
appelen. Lubbers - koster
Tel. 1625

Te koop jonge fox-hondjes
Tel. 05755-1356, bellen na
18.00 uur

Oogstrelend en bijzonder
lekker, die exclusieve
bruidstaarten van bakkerij
Kreunen, tel. 05753-1474
Vraag vrijblijvend om in-
lichtingerL

Te koop Peugeot 205 GR,
bouwjaar 1983. H. B. Lub-
bers, Schonenburg 72, Ede.
Tel. 08380-31264, na 18.00
uur.

POLITIE-INFORMATIE
Met de volgende zaken kreeg de politie bemoeienis,
c.q. trad ter opsporing op:
autobestuurder met te lange lading naar achteren
gericht; 2 jongens werden door 3 anderen bedreigd.
Onderzoek is gaand; weer enige opgevoerde brom-
fietsen van de weg gehaald. Er zijn er nog enigen die
op ons lijstje staan (men is gewaarschuwd!); tijdens
de KeijenJborgse kermis verdwenen er in totaal 4
jassen uit een onbewaakte garderobe van een café-
bedrijf; bekeuringen uitgeschreven ter zake het niet
dragen autogordel, kleine kinderen op de voorzitting
Dit laatste niet alleen strafbaar maar ook uitzonder-
lijk gevaarlijlk bij botsing of plotseling krachtig Tem-
men; een 5-tal aanrijdingen met uitsluitend materiële
schade afgehandeld; nog steeds vallen er bekeuringen
terzake oud deel III, alsmede niet voldoen aan de
APK-plicht; onder Keijenborg zijn enige schapen dood
gebeten. De eigenaar die zich tussen de schapen ver-
stopte kon zo zelf de dader opsporen. De gedupeerde

kon met de wettelijke vertegenwoordiger van de
oader (een grote hond) tot een schaderegeling komen
in de Spalstraat werd een personenauto ontvreemd
van met merk Ford Sierra, kleur grijs kenteken
LT-58-JT; ook het aantal fietsendiefstallen nam plot-
seling toe. Ze werden van diverse plaatsen wegge-
haald. Nu we plotseling worden overvallen door
zomerweer en we naar het zwembad gaan, attenderen
wij u op de diefstallen aldaar van vorig jaar. Zet de
tiets goed op slot Eventueel met een 2e slot aan
elkaar.; in Hengelo werd een „piratenzender" uit de
lucht gehaald in samenwerking met de opsporings-
dienst van de PTT. De dame in kwestie gebruikte de
namen „Witte Mustang" en ,,Lelie"; het optreden
moest wel omdat ermeldingen waren van storingen
in de buurt; bij het gemeentehuis zijn weer enige ver
nielingen aangericht. We hebben het zo mooi voor
elkaar in ons dorp, maar toch moet de een of ander
de zaak vernielen. Dit keer was het een onderdeel
van de vlaggemast een blauw bordje „rolstel" ver-
dween en een boompje werd afgebroken; de rood-
licht overtredingen nemen toe. Het aantal bekeurin-
gen ook. De politie zal evt. overgaan tot het in bur-
ger bekeuren op kenteken.
Als gevonden werd in de maand juni aangegeven:
zwarte rechetr handschoen, zwarte sweater mata 152,
l zwartebonte koe (Zelhem), 2 zilveren oorbellen,
sleutelbos met 6 sleutels, l Ierse setter, dameshor-
loge , Lopus", sleutelbos met 5 sleuteels, blauw-grijs
stoffen jack, l portemonnee met wat klein geld,
l digital horloge, wieldop, blauw regenpak, blauwe
Honda MT 5 etui.
Al met al lijkt het erop dat er weinig gevonden wordt.
Vergis u niet, het gaat in deze opgave alleen om de
spullen die niet afgehaald zijn. Dit is slechts zo'n
33%. Het 3-voudige werd dus opgegeven. Bent u iets
kwijt geef het op en informeer of het gevonden is.
Gaat u op vakantie, lever dan een ingevuld afwezig-
heidsfomrulier bij ons in. Wacht niet te lang met
het bekijken of uw reisdocument nog geldig is. Ga
bijtijds naar de gemeente,
Vwb hang- en sluitwerk kunt u voor advies terecht
aan het politiebureau. Wij stellen graag gratis
brouchure beschikbaar. Voor relatief weinig geld
kunt u wat extra beveiliging aanbrengen.
Wij wensen een ieder een prettige zomervakantie.

ZEMVWBDAAGSE HENGELO GLD
De zwemvierdaags in Hengelo Gld is weer afgelopen.
Er zwommen plm 400 deelnemers hun rondjes en
deden mee aan de diverse spelletjes die rond het bad
waren opgesteld, 's Maandags weid de opening ver-
richt door burgemeester van Beeck Calkoen, wet-
houders en zwembadbestuur. Dinsdags hield de brand
weer, evenals vorig jaar wedstrijden en had ze een
leuk parcours uitgezet, waar jong en oud zich mee
kon vermaken, 's Woensdags was er in het kleuter-
bad een superschuimbad gemaakt. Donderdags gaf
de gymnastiekvereniging ..Achilles" een zeer ge-
slaagde demonstratie jazz-ballet. Het spektakelstuk
van de week was een duikdemonstratie, die verzorga
werd doou de duikvereniging Albacare uit Zutphen.
Enkele komische situaties bleven ook niet uit Een
ieder kon zich bij de 3 kwartier durende demonstratie

goed vermaken, behalve 2 personen die met een
nat pak naar huis moesten.
De einduitslag van de spellejtes was als volgt:
spiraal: l Barry Luimes, 2 Chiel Nieuwenhuis, 3
Petra Hermans.
sjoelen: l Carlo Eugelink, 2 Remco Dimmendal, 3
Chiel Nieuwenhuis.
bolero: l Pim Sueters, 2 Bennie Heuvelink, 3 Chiel
Nieuwenhuis.
pacman: l Riek Hesselink, 2 Jeroen Blom, 3 Thijs
Jansen.
De prijswinnaars van de verloting waren: Guido
Gosselink, Ron Huitink Jan Lenderink, Jaco Vle-
mingh en mevr. Hermans.
E. kan teuggezien worden op een geslaagde zwem-
vierdaagse, dat mede bepaald is door het mooie weer.

VIS WEDSTRIJDEN
De viswedstrüd tussen de junioren van Hengelo Gld
en Vorden, is gewonnen door de Vordense jeugd. Zij
visten ^68 cm -bij elkaar, terwijl de Hengelose jeugd
niet verder kwam dan 231 cm.

Voetbalvereniging „PAX" heeft een nieuwe voorziiter

Op de foto overhandigt oud-voorzitter W. Geurtzen de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter van „PAX"

H. Wullink, terwijl het tevens scheidende bestuurslid G. Klein Winkel hiervoor applaudiseert.

Na een periode van 22 jaar secr.-penningmeester en
16 jaar voorzitter, achtte de heer W. Geurtzen de tijd
gekomen om zijn taak voorzitter van de voetbalver-
eniging PAX aan een ander over te dragen. Met alge-
stemmen werd door de veragdering Henk Wullink als
nieuwe preases gekozen. Ook G. Klein Winkel, die
een periode van 27 jaar als bestuurslid afsloot stopte.

Beide heren werden hartelijk dank gebracht voor
de zeer vele verdiensten de vereniging bewezen.
In dezelfde vergadering werd W. Geurtzen met una-
nieme stemmen tot ere-voorzitter van PAX benoemd.
Aan het slot van deze vergadering werd met een
ovationeel applaus deze benoeming bekrachtigd.

De individuele klassering was: l A. Zweverink (V)
79 cm, 2 M. Wentink (H) 60 cm, 3 P. v. Zeeburg (V)
58 cm, 4 M. Bouwens (H) 48 cm, 5 E. Besselink 'V)
46 cm, 6 J. Memelink (H) 28 cm.
De wedstrijd voor 55-plussers welk op l juli j.l. werd
gehouden, heeft aan de verwachtingen voldaan. De
„oudjes" bewezen dat ze het nog niet waren verleerd
door maar liefst 532 cm vis aan de kant te brengen.
De prijuitreiking die plaats vond bij .Concordia" gaf
de volgende uitslag te zien: l H. Huïstijn sr 235 cm,
2 L. Kuiperij 146 cm, 3 B. Beumkes 69 cm, 4 A. Huï-
stijn 68 cm, 5 H. Bruggink 51 cm, 6 G. Huïstijn 32 cm

UITSLAG JEUGWEDSTRIJD BRANDWEER
TIJDENS DE ZWEMVIERDAAGSE

De tijdens de zwemvierdaagse in het Hengelose zwem
bad gehouden jeuigdbrandweer wedstrijd levede de
volgende uitslag op:
5-6 jaar: Stefan Hoebink; 7-8 jaar Jan Willem Zee-
valkink; 9-10 jaar Elles Haggeman; 11-13 jaar Niels
Hiïvertnk. De prijzen kunnen worden afgehaald vóór
18 juli a.s. bij J. G. van Geenhuizen, de Heurne 24 te
Hengelo Gld.

GOUDEN GREEP VAN SCHUTTERIJ EMM

STRATENCROSS MEER DAN GESLAAGD

De op woensdag 8 juli 1987 in de Spalstraat te Hen-
gelo Gld gehouden straten motorcross is een door-
slaand succes geworden.
Ekele duizende bezoeke.rs kwamen op dit motor-
sportspektakel af en genoten met volle teugen.
In het kader van het kermisprogramma van de schut
terij Eendracht Maak Macht, hadden de mannen van
Hamove een uitstekend en overzichtelijk parcours
uitgezet, waarbij de grote en en de kleine spring-
schans een spectaculair onderdeel vormde. De strijd
speelde zich in 3 klassen, te weten 125 cc, 250-500 cc
en viertakten en de laatste wedstrijd van de avond
was de Superfinale, waarin gestreden werd om het
'kampioenschap van Hengelo Gld, Er werd door de
coureurs ontzettend hard gereden, wat enkele schui-
vors tot gevolg had, die echter geen enkel persoonlijk
letsel tot gevolg had, mede doordat getracht was het
geheel zo veilig mogelijik te doen verlopen,
Enthousiast stelden verschillende bedrijven zoals
Bennie Hartelman motoren, Hotel Leemreis, café
't Hoekje, café Wolbrink, café de Zwaan, bouwbedrijf
„de Eend», acht", Derksen wide fashion en Henk
Damen frituur, bekers beschikbaar en een zestal
sponsors: , De Drievetol", Reiger veertechniek,
makelaardij Luimes, aannemersbedrijf D. Weuste-
nenik, Goma metaalwaren fabriek en de coöp. Rabo-
bank Hengelo Gld, stelden een flinke prijzenpot ter
beschikking waardoor de winnaars van de div. klas-
sen leuke premies in ontvangst konden nemen.

Nadat de wedstrijden waren beslit, volgde op het
door duizenden omzoomde parcours de strijd om het
kampioenschap van Hengelo Gld. Eddy Looman, de
winnaar van vorig jaar, leek ook nu weer aan het
langste eind te trekken na verwoede strijd met Carol
Mulder, maar na een schuivertje belandde hij op de
7e plaats. Toch wist hij na fel doorzetten de 2e plaats
nog te bereiken, echter de winnaar Carol Mulder was
niet meer in te halen, die dan ook met de hoogste
eer ging strijken.

f prijsuitreiking bedankte voorzitter Jan Jaaltink
v n EMM alle instanties voor de ondervonden mede-
werking en in het bijzonder speaker Jean Kreunen
voor zijn enthousiaste commentaar, de commissie
Wossinkbos en andere leden van Hamove voor de
perfecte organisatie en ging over tot het uitdelen van
de prijzen.
125 cc: l Jaco Freeken, 2 Wim Zweverink, 3 Mi'ke
Jongelie, 4 Jan Mokkink, 5 Jan Messink.
250-500 cc: l Eddy Looman, 2 Carol Mulder, 3 Frank
Arendsen, 4 Harold Wolsink, 5 Martin Roes; 6 Heini
Buchta (Duitsland).
Viertakt: l Hardo Sauritz (Duitsland), 2 Hein Jansen
o Frits Onstenk, 4 Henk Lenselink 5 Cor Seesing.
Vp>rliezersronde: l Iginio Voorhorst, 2 Ronald Nijhof,
3 Mike Jongelie, 4 Harry Klein Zessink, 5 Jan Mok-
kink, 6 Jan Wiemer, 7 Jan Messink, 8 Henk Meme-
link, 9 Gerard de Gree. f
Superfinale: l Carol Mulder, 2 Eddy Looman, 3 Hein
Jansen, 4 Jaco Freeken, 5 Hardo Sauritz, 6 Wim
Zweverink, 7 Frits Onstenk.

Een geboortekaartje moet apart zijn. Net zo apart
als uw baby

Intercard heeft voor u zo'n kollektie met
bijzondere kaarten.

Komt u eens langs en zoek in alle rust uit.
Ook met de tekst kunnen

wij u helpen.

ii
interen ril



Vakantie in binnen- of buitenland.
Ga gerust uw gang, maar kom eerst voor uw

REISVERZEKERING naar

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrlts 4- lammers bv

Reisverzekering

volwassenen vanaf f 0.80 p.<L

kinderen vanaf f 0.60
p.d.

Automobilistenhulp

Annuleringsverzekering

Auto- en motorcascoverzekering
(tijden* vakantie)

Voor informatie:
S PALSTRAAT 26 7255 AC HENGELO GLD TEL.06753-3000
BOLIESTRAAT 40 7001 BD DOETINCHEM TEL.08340-34025

•eeeeee Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende

goede, en, taxaties en juridische adviezen.
Lid N.v.A.

I
.LidNVM

500 gr RUNDERGEHAKT

500 gr MAGERE RUNDERLAPPEN

500 gr MAGERE VARKENSLAPPEN

500 gr NASI- EN BAMI VLEES

HAMBURGERS, 5 halen, 4 betalen

KATENVINKEN per stuk

100 gr GRILLWORST

100 gr BOTERHAMWORST

100 gr SCHOUDERHAM

GESLOTEN VAN 20 T.E.M. 29 JULI

H. HUUSHOF
J. F. OH mansstraat 11 - STEEN DER EN - Tel. 05755-1235

J .35

Q.99

Q.95

DAT IS PAS GOEDKOOP
BIJ

TAGX SCHOENMODE
25 lol 50 pel korting
op een groot gedeelte PIEDRO sandalen en schoenen

TEVENS

50 pel korting
op een groot gedeelte DAMESTASSEN

TOT ZIENS BIJ TACX
SCHOENMODE
RAADHUISSTRAAT 27 - HENGELO GLD (t.o. gemeentehuls) 05753-2547

's MAANDAGS GESLOTEN

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en

stro

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

Met veel plezier blijven wij terugdenken aan ons

25-jarig huwelijksfeest.

Alle blijlken van belangstelling hebben daartoe

bijgedragen.

Hartelijk dank.

WIM EN MINIE REUGEBRINK

Hengelo Old, juli 1987.

Aaltenseweg 14.

OCCASIONS:

OPEL KADETT 12N 1984

OPEL KADETT 12N 1984

OPEL KADETT 12N met LPG 1983

OPEL ASCONA 16S met LPG 1982

VOLVO 340 automaat 1983

FORD ESCORT 13 1982

LADA NIVA 1984

CITROëN 2CV6 1984

PEUGEOT 305 1983

PEUGEOT met LPG 1981

HONDA CIVIC 1979

RENAULT 2.5 1985

CITROëN VISA RE. 1986

AUTOBEDRIJF

G. SCHIPHORST
VELSWIJK - Tel. 08344-700, b.g.g. 05753-2404

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Wet geluidhinder

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ter uitvoering van het bepaalde in de
Wet geluidhinder en de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van
Gelderland voornemens zijn een besluit te nemen
tot vaststelling van een zone rond het industrie-
terrein ^Molenenk" te Hengelo, waarbuiten de
geluidbelasting vanwege het industrieterrein de
waarde van 50dB(A) niet te boven mag gaan.
Binnen de zone geldt een ten hoogst toelaat-
bare geluidbelasting vanwege het industrie-
terrein, van de gevel van woningen en bepaalde
andere geluidgevoelige gebouwen op grond van
artikel 65 t.e.m. 68 van de Wet geluidhinder.
Het ontwerp-zonebesluit, vastgesteld door de
gemeenteraad bij besluit van 7 juli 1987, num-
mer 50-1-3, ligt met de daarbij behorende stuk-
ken gedurende één maand ter gemeentesecre-
tarie, afdeling bestuurszaken voor een ieder
ter inzage, zulks met ingang van 17 juli 1987
Gedurende deze maand kan een ieder schrifte-
lijk bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, bezwaren in-
dienen tegen het ontwerp-zonebesluit.
Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend, wor-
den in de gelegenheid gesteld deze bezwaren
nader toe te lichten.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo Gld, 15 juli 1987.

Dankbaar en blüj zijn wij met de geboorte van

onzo dochtertjes en zusjes

ILONA en MIRANDA

Henk en Gexda Momberg
Ronald, Linda

4 juli 1987.

Slotsteeg 2,

7255 LH Hengelo Gld.

Blij zijn wij met de geboorte van onze dochter

ELKE

Wim en Gezien Denkers

4 juli 1987.

Lankhorster straat lOa,
7255 LB Hengelo Gld.

R. Jansen-Schutten
Coupeuse-lerares

Er is weer gelegenheid om u op te geven voor

N AAI LES
Voor BEGINNERS: patronen uitraderen, knip-
pen en naaien.

U maakt uw eigen keus en bepaalt uw eigen
tempo.

Voor GEVORDERDEN: het maken van moei-
lijke kragen, gepaspooileerde zakken en knoops
gaten enz.

PATROONTEKENEN: op eigen maat.

Moeilijk Wel neen, gewoon doen!!

OPLEIDING voor costumière en coupeuse.

Inlichtingen en opgave:

STEENDERENSEWEG 4 - TEL. 05753-2056

Voor al uw

TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING
TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTEXTD3L
WANDDECORATIES • BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: o.a.
HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

'\

DISBERGEN
woninginrichting - textiel
baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

NU GRANDIOZE

Op alle zomerartikelen

30 pel korting
C9

KLEDING - nej even anders

WIDE FASHION

's Maandags gesloten - 's woensdags de gehele dag geopend



Zullen we dat eens
van dichtbij bekijken
In de winkel glimmen alle fietsen mooi,
maar dat betekent niet dat ze ook allemaal
even goed zijn.
Kwaliteit zit vaak in kleine of grotere
technische details.
Zo ondergaat een Gazelleframe maar liefst
zeven verschillende lakbewerkingen. Zo'n
grondige aanpak maakt dat een Gazelle
heel lang mooi blijft. Dat heeft Gazelle tot
het grootste merk gemaakt.
En kijk bijvoorbeeld eens naar dat
aluminium crankstel, puntgaaf precisiewerk.
Je moet een beetje 'vakgek' zijn om er zo
enthousiast over te raken...
Nou, dat zijn we dan ook.

Verwen u zelf met zo'n lichtlopende Gazelle

niet schieten.
Hollandse

KOMKOMMERS

per stuk 49

Paryse BOTER
HAMWORST
100 gr

AH HUZAREN-
SALADE

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11-Hengelo Gld-Tcl. 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

TE KOOP:

perceel WEILAND
(zonder melk)

Gelegen aan de rand van het dorp
Hengelo Gld

Groot 36.50 are

assurantie- on makelaarskantoor o. g.

gerrits + lammers bv
Spalstraat 26 • 7255 AC Hengelo Gld
Tel. 05753-3000

BolievtMat 40 - 7001 DB DoeünchMn
Tel. 06940-S4025

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 10.— p. daf

DROGESTERLI

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon OÖ75S-1300

SIERHE ESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN

CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
rOTGROND

GAZONGRASZAAD
CPORTVELDMENGSEL

COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF

VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

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

met SPORTGOED

Roozegaarde sport
Spalstraat 18. Hengelo Gld

DE KLAPPER VAN HET JAAR, ONZE GRANDIOZE

OPRUIMING
Dusters

Nachthemden

Corselets

B.H.'s

v.a. 39.

v.a. 15.

v.a. 39.-

v.a. 10.

'Ze
niet

Badlakens

Badhanddoeken

Theedoeken

Keukendoeken

v.a. 16.90

v.a. 8.90

3 voor 10.00

6.90

Badpaklu

Bikini's

Hemdjes

Polo's

v.a. 10-

v.a. 10.-

v.a. 10.-

19.-

Dameszakdoeken

Damerzakdoeken

Tennissokken

(badstof zool)

4 voor 10.--

3 voor 10.--

3 voor 10.-

Damesstips 3 voor 12.90

Badstof slips 5 voor 10.00

Wit jongens ondergoed 1.00

Restanten Marion's, Knippie's mode

krant OH 1.00

Stramies en handwerken

STERK AFGEPRIJSD

Katoen

Schröder
per bol v.a 0.98

BIJ DE KERK

HENGELO GLD

98

389

WAARDEBON

Magere

VARKENSLAPPEN

kg 698

BOERENWIT
m. maanzaad
gratis gesn.

Dedert water-
IJSJES
12 stuks

199

198

Magere
SCHENKEL

500 gr
Ma. - dl. 20 en 21 juli

GEHAKT
h.o.h.
kg

398

598

Bokma JONGE
JENEVER
liter

POTT RUM

54%
fles

1875

2195
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij A'bert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

Raadhuisstraat 11-13 • Tel. 05753-1469

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

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Philips midi compact disc-
kombinatie FCD 868
Stereokombinatie van CD-spder,
tuner, versterker, cassetterecorder,
•speler en semi-automatische
platenspeler Programmeerbare CD-
speler. Analoge tuner, 2 x 25 W,
5-bands graphic equalizer. Een cas-
setterecorder voor opnemen en
afspelen en één voor afspelen.
Met twee luidsprekerboxen.
Adviesprijs 1300,-

Vakanfaepriis

999,-
winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1280

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld,

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

zondag 26 juli

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 19 JULI

Verzorgingscentrum D«- Bleijke
9.00 uur ds. Antonides

Herv. Kerk (Remlgliukerk)
10.00 uur ds. Antonides

Goede Herder Kapel

10.15 ds. Gerbrandy

VrU&> Herv. Kerk
Geen dienst

Avond - en weekenddienst doktoren

rijdens 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 13 t.e.m. 19 juli

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

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, teL 05753-1397
Ketfenborg: 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.

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

RJL Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 18 juli: 19.00 uur Eucharistie

Zondag 19 juli: 10.00 uur Eucharistie

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie

parochieblad

RJ3L Kerk KeUenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.


