
26e jaargang no. 31 dinsdag 4 augustus 1987 UITGAVE:
UHUKKBBU WOLTRJIN

Kerkstraat 17

Postbus 3 - 7C66 ZO Hengelo OM

Telefoon 05T58-146Ö, b*.* 3771

VerscUnt dinsdags in:

Hengelo, KeUenborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bron k horst, Olburgen, Rha,

roldijk, Wlchmond-Vierakker

pin omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

P E T E R V A N B U R K
Raadhuisstraat 7 • Tel. 05753-1269

De gehele week:

500 gram

runder verse worst

500 gram MAGERE

varkens fricandeau

De gehele week:

150 gram

snijworst

100 gram

bacon

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 MAGERE

riblappen

SUPER
MOORKOP

NIEUW OP DE BRADERIE:

WIE EET HET EERST

DE SUPER MOORKOP O P ? ?

Liefhebbrs van soesen geeft u nu op ...

de hoofdpos is een HEERLIJKE TAART

van de zaak voor mensen met smaak ! !

DEZE HELE WEEK:

PARIJSE SOESEN
van 1.75 nu

ROOMBROODJES

KiPKERRY CROISSANTS

1,50
1.00
1.50

Verder op de broderie:

OLIEBOLLEN
Diverse GEVULDE CROISSANTS
enz. enz.

Dus voor iets lekkers loop je naar . .

Bakkerij

R. KREUNEN
TEL. §6753-1474 - HENGELO GLD

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) - 05753-3460

Ook wij staan op de braderie met

H O L L A N D S E N I E U W E

GEBAKKEN LEKKERBEKJES

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

Uw windmolenbakker

HEKKELMAN
zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren

Aktie DEZE WEEK:
donderdag en vrijdag:

l ROOMBOTER CAKE
van 6.60 voor

Zolang de voorraad strekt

Wegens vakantie gesloten

van 10 t.e.m. 15 augustus

SCHRÖDERSTOFFEN

S T O F F E N
Een plank vol stoffen ! !

Ie meter
2e meter
3e meter
4e meter

dus 3 mtr stof voor

10.-
5.-
1.-
1.-

16.-
Ruurlos :v, _? 1 - Hengelo Gld.Telefoon C5753-1232

SPEKLAPPEN

500 gram 3.48

BOERENLEVERWORST

100 gram Q.98

PAARDEROCKVLEES

100 gram 2.18

HAMBURGERS
5 HALEN - 4 BETALEN

P. S. Wij staan ook op de braderie / /

DE DRIEVE TOL
spee/goeo en hobby

WIJ STAAN NIET OP DE BRADERIE

maar staan wel het hele jaar, 6 dagro

per week met

BROMFIETSEN - FIETSEN

ONDERDELEN en REPARATIES

voor u klaar in het dorp.

Komt u dus gerust eens kijken.

V\ry leveren alle merken, ook die u

graag wilt.

FD3TS- EN BROMFIETSSPECIALIST

R E I N B Z W E V E R I N K
lekink 8 - Telefoon 05753-2888

H E N G E L O (Gld.)

Geldig van 6 te.m. 18 augustus

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36
Hengelo Gld

Telefoon 05753-1461

Deze week bij uw

Echte Bakker:

Af d. brood:

TWENTSE WEGGE
plm. 1000 gram 3.90

(ook op de braderie)

Af d. banket:

BOTERKOEK
plm. 16 cm per stuk

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

JOZEF S C H A B B I N K
Sp*tefcm*t 21 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1250

Met „verse" moed
gaan wij weer van start
op donderdag 6 augustus

VLEES • VOOR FIJNPROEVERS!

4.45
Rib - of haaskarbonade

500 gr
Leverkaas 150 gr

Fijne leverworst 50O gr 3.25

Hamburger per stuk 0.80

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang!!

SCHRÖDERSTOFFEN

EEN REK VOL
AFGEPRIJSDE

ARTIKELEN o.a
NACHTKLEDING
T - S H I R T S
B A D K L E D I N G
K O N F E C T I E

Ruurlosewegl-HengeloGId.Telefoon 05753-1232



POLITIE-INFOBMATIE RIJKSPOLITIE
HENGELO (GLD.)

Periode dinsdag 14 juli 1987 tot en met maandag
27 juli 1987.
In deze periode was ook het gilde van fietsdiefstallen
(leners) zeer zeer aktief. Zes personen deden aan-
gifte van diefstal van hun fiets. Eenmaal bleek zelfs
een fiets in een schuur niet tegen diefstal beschermd.
Dankzij een oplettende getuige konden wij een inwo-
ner van Zelhem aanhouden terzake fietsdiefstal. De
man die de fiets ter hoogte van de Antinkweg had
weggenomen had de fiets juist doorverkocht aan een ,
niet Hengelose fietsenmaker. De fiets is teugbezorgd
bij de enige echte eigenaar.
Een achttal fietsen is bij ons als aangetroffen aange-
meld. Dankzij de daarop aanwezige postcodes kon-
den een tweetal fietsen bij de eigenaar worden terug-
bezorgd. Een aangever zat al weer twee jaar op zijn
fiets te wachten.
Bij deze is dus weer eens het nut van de ingegra-
veerde postcode bewezen,
Er is een proces-verbaal opgemaakt terzake: ongel-
dig kentekenbewijs deel III. technische gebreken aan

voertuigen en parkeren in strijd met de regels.
U kunt bij ons altijd de afwezigheidsmeldingen in
verband met uw vakantie inleveren. Door ons zijn
deze weken enkele controles verricht op deze wonin-
gen. Gebleken is dat sommige mensen wel erg slor-
dig zijn. Aangetroffen werden openstaande ramen,
onafgesloten deuren, veel post in de brievenbus, con-
tinu gesloten overgordijnen.
Het blijkt maar weer dat voor sommige mensen de
vakantiepret belangrijker is dan het leven van hun
huisdier. Op vrijdag 17 juli werd in de berm van de
Hengelosestaat een kartonnen doos aangetroffen met'
daarin een drie weken oud zwart-wit poesje. Door
ons is het diertje naar het dierenassiel te Doetin-
chem gebracht.
Zondag 19 juli 1987 omstreeks 19.11 ging het inbraak
de Keijenborgse Boys een schaftkeet van Delta groen
bouw omvergegooid. Daarbij werd aanzienlijke scha-
de aangeficht. Heeft iemands iets gezien?????
alarm bij Quick sportschoenenfabriek af. Door een
alarm bij Quick snortschoenenfabriek af. Door een
oplettende getuige werden twee personen gesigna-
leerd die later door ons te Doetinchem konden wor-

den aangehouden. Na enig heen en weer gepraat be-
kenden deze twee inwoners van Doetinchem de in-
braak te hebben gepleegd.
Wederom zijn er klachten binnen gekomen over los-
lopende honden en aangelijnde honden die ondanks
dat de baas er met z'n neus bij staat z'n behoefte
op het trottoir danwei speelplaatsen en andee hin-
derlijke plaatsen doet. ,,Hondenliefhebbers" neeem
een schepje mee en ruim de rommel op.
Uit een schuur is gereedschap weggenomen en in de
Veldhoek is aangifte gedaan van diefstal van enkele
tuinstoelen.
Twee maal is door ons bemiddeld in een sociaal pro-
bleem.
Een viertal aanrijdingen vonden er in deze periode
plaats te weten:
27-7-'87: aanrijding tussen personenauto en reebok
op de Ruurloseweg ter hoogte van het Zelle. De ree-
bok werd daarbij gedood.
26-7-'87: aanrijding tussen personenauto en twee mo-
ren op de Rondweg. De bestuurder van de personen-
auto stak plotseling linksaf waardoor de motorrijders
op de voor hun rijdende personenauto reden. Een mo-

torrijder is overgebracht naar het Ziekenhuis in ver-
band met een gebroken onderarm.
27-7-'87: kop-staart aanrijding tussen twee personen-
auto's op de Spalst raat-Raadhuisstraat. Oorzaak is
vermoedelijk een mankement aan het remsysteem
van de achteropkomende automobilist. Het betrof
hier een nagenoeg nieuwe personenauto.
27-7-'87: gekneusde ribben was het gevolg van een
ongeval op de Kiuisbergseweg met de Kroezerijweg.
Een van de Kroezerijweg komende automobilist gaf
geen voorrang aan de op de Kruisbergseweg rijdende
automobilist. Deze gaf om een aanrijding te voorko-
men gas bjj,. hiei door werd hij aan de achterzijde
geraakt waardoor deze om de as draaide, tegen een
lantaarnpaal reed en in een sloot tot stilstand kwam.
Dankzij de oplettendheid van enkele getuigen kon
de politie in een aantal zaken tegen de daders optre-
den. Denk niet het is mijn zaak niet maar bel: 05753-
1230 of in dringende zaken 055-664455.

Oplossen van een misdrijf i» een zaak van de politie

en U ! ! !

EEN VERGULDE SCHUTTER BIJ „ST. JAN"

Een koning, een keizer en zelfs een burgemeester
te gast, dat overkomt je niet alle dagen. Dit over-
kwam wel Bernhard Kelderman, van de Bannink-
straat nr. 7 te Zelhem.

Bij de onlangs gehouden kermis werd Bernard en
zijn vrouw op het matje geroepen met als redenen,
dat hij voor zijn 50 jaar trouwe lidmaatschap van
de Schutterij St. Jan te Keijenborg, een koninklijke
eer kreeg toebedeeld. In de grote zaal van het gast-
vrije St. Maria Postel kreeg hij de er medaille opge-
speld door burgemeester A. W. J. van Beeck Kal-
koen, van de gemeente Hengelo Gld., voor wie dit
soort werk in Hengelo ook nog geheel nieuw is.
Nooit geen koning geweest bij het vogelschieten en
toch „koninklijke" eer, dat is dan mooi meegenomen
dacht Bernard. Zijn broer Toon Kelderman, even-
eens uit de Velswijk, is wel zo gelukkig gew est om
in de voorbije jaren een paar maal schutterskoning
te zijn en zelfs keizer, een titel welke nu toebedeeld
is binnen de kringen van St. Jan aan Jan Berendsen
van de Uilenesterstraat

Op de statiefoto ging het gehele gezelschap, gecom-
pleteerd met hofdames, het koningspaar 1986, Goos-
sens, de voorzitter van St. Jan, Herman Sueters.
Met trots kan de gouden schutter zjjn onderschei-
ding bekijken.

Krachtsport
gedijt goed

in Hengelo

Op de terreinen van de familie Berenpas aan de
Wichmondseweg te Hengelo Gld., viel er binnen een
week tweemaal te genieten van een goede demon-
stratie krachtsport.
Tot diep in de schemering trokken dit jaar 15 ploe-
gen om de hoogste eer het kampioenschap van Hen-
gelo Gld., met de Wisselbeker van VVV. Holtria ont-
nam de vorige kampioenen de Boakse Bekke en de
Noabers alle illusie en trok zich zegevierend over
de eindstreep. Ook het Hokje liet zich niet onbetuigd.
Voor coach Freek Eggink en trainer Roelof was het
kampioenschap de bekroning van weken keihard
trainen en voorbereiden. Echter zonder alles aan de
grote klok te hangen. Voor velen was de nieuwe
kampioen een openbaring aan het touw.
Was het VVV-touwtrektournooi door de organiseren-
de vereniging TTV Bekveld tot een bijzonde goed
einde, dan wachtten er altijd nog het krachtsport-
tournooi in de sterkste man van Hengelo. Tien moe-

dige mannen waagden het aan met elkaar te kampen
op zwaarwichtige onderdelen. Het accutillen, auto-
kantelen, inclusief vervoer van een automotor, bracht
de nodige schifting te weeg.
Bij het bakstenen tillen, het voorttrekken van een
landbouwtrekker, met daarna nog melkbussen til-
len, gaf een duidelijk onderscheid te zien.
Tussen nummer één en twee was ook maar een
miniem verschil. Toch moest Theo Heitkönig, af-
komstig uit Baak, maar nu wonende in Keijenborg,
de eer laten aan een streekgenoot, t.w. Frans Hil-
derink, een potige agrariër van boerderij ,,de Leem
koele" aan de Bronkhorsterstraat.
Voorzitter Peter Berenpas heeft zich gedurende bei-
de dagen opper best getoond als een ervaren kom-
mentator, welke de microfoon niet vreemd is. De
grote feesttent elders op het teirein bood alle gele-
genheid om nog lang en breedvoerig de beide kracht
sp«. ttournooien te bepraten.

Biljarten
m goed

tijd verdrijf
«J «7

OOK OP OUDERE LEEFTIJD AAN HET BILJART

Niet voor niets heeft de biljartsport duizenden men-
sen in zijn greep. De sport van de flitsende ballen
over het groene laken en de onberekenbare effecten
blijven de mensen boeien. Hoe meer men die effec
ten van tevoren kan inschatten des te groter is de
kans op succes. Zowel in het distriks Doeinchem
van de KNB als bij de Onderlinge Biljartbond „de
IJsselstreek", gaat zo straks de strijd weeer begin-
nen. Niet alleen jongeren komen in de wedstrijden
kalender maar ook ouderen. De KNBB district Doe-
tinchem kent georganiseerde vorm van bejaarden-
en recreatiebiljart. *
Voor Hengelo zijn de volgende verenigingen garant
voor een aangenaam potje bejaardenbiljart, met
daarnaast ook andere recreatie vormen, zoals diverse
kaartspelen. Men kan zich naar hartelust uitleven bij
o.a. de biljartvereniging Concordia '54, 't Averenck
en de 't Hoekje. Ook als 65-plusser is het de moeite
waard om de keu eens te hanteren en te krijten. De
punten komen na goed oefenen vanzelf.

OP PAD VEUR DE BRULFTE
r .... _V.XiÜ?

De buurmensen van Jan en Marie t je Berendsen van
de Bremweg te Hengelo Gld. hebben de opdracht ge-
kregen om voor de zilveren bruiloft op 7 augustus
de gasten uit te nodigen in de buurtschap „de Duhs-
borg". Deze Hengelose wijk is altijd wel in voor een
stuntje.
's Morgens in alle vroegte togen Bennie Beulink, Jan
Lenderink, Wim Luesink, Cor Lassche en Arjen
Lassche met de rozenstok op pad. Naar verluid wa-
ren zij diezelfde dag pas 's nachts op hun stekkie
terug.
Op ieder adres moest het gedicht van de Berendsens
worden voorgelezen,
De uitnodiging voor een feest gaat er bij eenieder
wel in. Het was dan ook niet verwonderlijk, dat de
„brulfteneugers" op een borrel werden genood.
Het is maar goed dat ze met de tweewieler onder
weg waren. Veiligheid voor alles.
Jan en Marlet j e hebben in elk geval deze oudet wetse
wijze van nodigen weer de nodige injectie gegeven.

BELANGRIJK CONCERT
OP ZATERDAG 15 AUGUSTUS

Wim van der Panne uit Bleijswijk, eens leerling
van de befaamde organist wijlen Feike Asma, heeft
in de loop der jaren alzo zijn eigen sporen verdient
in de orgelwereld.
Talrijke concerten en ook radio-uitzendingen staan
al op zijn naam.
In het voorjaar van 1987 was hij op uitnodiging van
een orgelfabriek te gast in Keijenborg, om aldaar
het nieuw aangeschafte koororgel in te wijden.
Samen met het dames- en herenkoor Keijenborg
o,l.v. Jan Kleve werd het een artistiek concert. Zo-
wel de organist als het koor komen op zaterdag 15
augustus een concert verzorgen in de Remigiuskek
te Hengelo Gld. Aanvang 20.00 uur.
Ook dit concert staat in het teken van een toekom-
stige stichting „Vrienden van het Properorgel".

GESLAAGD
Voor het diploma vakbekwaamheid cafébedrijf slaag-
de mevrouw J. W. van Dokkum-Schipaanboord. Zij
volgde de cursus aan de Stichting SVH-Horecaoplei-
ding te Arnhem.
Joke van Dokkum beheert samen met haar echtge-
noot Wim van Dokkum als weer enige jaren het ge-
meentecentrum „Ons Huis', als opvolgers van het
paar Herman en Gerda Lubbers.

EJLK .»!*,;>;-> >1AG l^iv ZidlN

IJ u is de mening van de iNeuonctause i auentenver-
emgmg UN^ V ) , ^.ij sieit zien - binnen het kader van
ue gezonuneiuszo'. g - ten doei nei bevorderen van de
onvoorwaaraehjke bescnei rrung van net leven van
de mens.
uien twintigtal leden van ue lariüehjke vereniging
in üe regio ix>euncnem, Zeliiem en om^treKen, wil
graag komen toi opiicniing van een oi meerdere
plaatselijke aidelmgen.
in Acnternoek en iJemers moet dat zeker mogelijk
zijn.
Heeft de landelijke vereniging o.a. contacten met de
hogere overheden, een plaatselijke - regionale - afde-
ling staat dicht bij de leden en kent ook meer de
situatie in eigen omgeving.
Momenteel is voor een aideling vooral ook belang-
rijk het zitting hebben in een plaatselijk/ iegionaal
vestigingsadviescommissie huisai tsen.
Ook op het terrein van preventie, inspraak, ethiek
en opleiding, ziekt e bos ten verzekering, voorlichting en
bijstand is belangrijk werk te verrichten.
Vindt u met de NPV, met de initiatiefnemers voor
oprichting van een of meer afdelingen, dat we terug
moeten naar de door eeibied voor het leven ingege-
ven normen?
Voor aanmelding als lid, de minimum bijdrage is 15
gulden per jaar, vindt u bijgaand adres en telefoon-
nummers. Elk mens - voor of na de geboorte, ge-
handicapt of niet - moet de kans kijgen zijn leven
optimaal te ontplooien.
Inlichtingen voor deze regio bij W. Zemmelijk, Zel-
hem, tel. 08342-2878, of A. J. Geur kink, Halle, tel.
08343-1214.

DE NATUUR IN, EEN LEERZAME BEZIGHEID !

Maar al te vaak wordt er aan voorbij geraced met
auto of motor. De natuur heeft zijn bekoring en
blijft dan ook ten alle tijde de moeite waard eens
nader te gaan bekijken. De I.V.N., voluit genaamd
Instituut voor Natuurbeschermings-educatie wil daar
een handje bij helpen, door regelmatig bijeenkom-
sten te organiseren, lezingen of cursussen. Het gaat
er om, dat de mens meer besef krijgt voor natuur
en milieu.
Bij het IVN zijn ongeveer 13.000 leden werkzaam,
verdeeld over 150 afdelingen. Aandacht voor alles
wat er groeit en bloeit. Zo kan men het beste de
doelstelling van het IVN gaan uitdrukken.
Ook in Hengelo wil het IVN nuttig werk gaan ver-
richten. Natuurbewuste mensen kunnen inlichtingen
verkrijgen bij R. L. J. Versteegen, tel. 05753-2976.
In Hengelo is ook reeds een cursusproject van IVN
werkzaam. Bij genoemde adres kan men u daarover
ook inlichten. Mens, natuur en milieu zijn onafschei-
delijke zaken, een gegeven, welke men niet uit de
weg kan gaan.



Er fluistert in 't verborgene
een stille melodie
ik hou het op een wonder
en niet op wat ik zie.

Onze dochter

NINA

is geboren op 26 juli 1987.

HEIN EN MIRJAM v.d. WEER

Spalstraat l
7255 AA Hengelo G.

SPORT GOED
met SPORTGOED

BARON EN BARONES VAN DORTH TOT

MEDLER-VAN DER LEE

ADRIAAN EN ZENO

geven met grote vreugde en dankbaarheid ken-
nis van de geboorte van hun dochter en zusje

OLIVIA-ANNA

27 juli 1987 (Groot Gotink)

Sarinkdijk 21, 7255 MS Hengelo Gld.

ANDRé VELS

en
LEIDI HULSHOF

gaan trouwen op donderdag 27 augustus 1987

om 13.30 uur in het gemeentehuis te Hen

-gelo (Gld.).

U bent welkom op onze receptie die wij geven
van 15.45 tot 16.45 uur in zaal „Concordia",
Raadhuisstraat 36 te Hengelo (Gld.).

Ons adres:

Kerkekamp 31, 7255 CM Hengelo (Gld.).

Hiermede willen wij, kinderen kleinkinderen,
familie, buren en kennissen hartelijk danken
voor de wijze waarop zij ons 40-jarig huwelijks-
feest tot een onvergetelijke dag hebben ge-
maakt., met cadeaux, bloemen, planten en kaar-

ten.

W. BESSELING
A. BESSELING-SCHOOLTINK

Steenderen, augustus 1987
Kon. Wilhelminastraat 38

Graag wil ik iedereen bedanken die tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis belangstelling

heeft getoond.

JAN TIJDINK

Hengelo Gld., Margriethof 12

Na een korte maar slopende ziekte werd heden
uit ons midden weggenomen, mijn lieve man,
onze vader en opa

HERMANUS JACOBUS SCHOEMAKER
echtgenoot van J. Westenberg

op de leeftijd van 67 jaar.

Hengelo (Gld.), J. Schoemaker-Westenberg

Nijkerk, M. van den Bergh-Schoemaker
Chiel van den Berg
Iris

Utrecht Hans Schoemaker
Brigitte van der Borg

7255 DJ Hengelo (Gld.), 29 juli 1987
Ruurloseweg 22

Op uitdrukkelijk verzoek van de overledene
heeft de crematie in familiekring plaatsgevon-
den op maandag 3 augustus in het cremato-

rium te Dieren.

Heden ging van ons heen mijn lieve man, onze
zorgzame vader en broer

JAN WDLLEM WULLINK
echtgenoot van D. W. Meulenbrugge

op de leeftijd van 61 jaar.

D. W. Wullink-Meulenbrugge

Henk
Arjan
Dinand
H. W. Wullink

7255 KL Hengelo (Gld.), 26 juli 1987
Bronkhorster straat 10

De begrafenis heeft inmiddels donderdag 30
juli plaats gehad op de Algemene Begraaf-
plaats te Hengelo (Gld.).

van

Roozegaarde sport
Spuistraat 13. Hengelo Gld

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
ftfesterweg 10 - Vareselder
Tel. 08356-86664

Te koop een sportfiets
merk peugeot kleur grijs
l jaar oud f. 500,-
Tel. 05753-2944.

Te huur bovenwoning met
3 slaapkamers centrum
Vorden.
Inl. tel. 05753-7275

Te huur gevraagd: voor
buitenlandse medewerker
een vakantie woning ge-
vraagd voor periode 17
aug. - 14 sept. 1987. Quick
Sports b.v., Hengelo (G.),
telefoon 05753-1717

Te koop jonge aardappe-
len, Gloria en zwarte ram
Lammeren en lammeren.
Nijenhuis, Broekweg 4,
Hengelo

Te koop 9 gres voederbak-
ken, 100x35 cm. B. A. Wen
tink, Paardestraat 2, Steen
leren, tel. 05755-1310

Te koop g.o.h. Opel Asco-
na 1900 SR, carrosserie en
motorisch 100%, pas APK
gekeurd, bouwjaar 1977,
vraagprijs ƒ 2750.— en te
koop autoambulance (voor
vervoer voertuigen), merk
Pekawee, in prima staat
met registratiebewijs en
kenteken, vraagpr. 2750.—
totaal in één koop 5000.—
Telefoon 05754-882

Te koop veldspuit, 8 mtr.;
cyclomaaieir, PZ 185H.
Besselink, de Smid, Hen-
gelosestraat, Keijenborg,
teleofon 05753-1375

Geef je op voor de Super
Moorkop wedstrijd bü
bakkerij Kreunen, woens-
dag en donderdag op de
braderie. Tel. 05753-1474

WERELD-
KAMPIOENSCHAP

VOETBAL
MEXICO 1986
NU OOK OP
VIDEO-BAND

Alleen verkrijgbaar
in tijdschriftenhandel

MfOLTERS
BOEKEN
TIJDSCHRD7TEN
PUZZELBOEKEN

Kerkstraat 17
HENGELO G.
Tel. 05753-1253

OOK AANWEZIG
OP BRADERIE

5 EN 6 AUGUSTUS

NET EFFE GEZELLIGER

Bruin café
Flitsende discotheek

Grieks-Romeins-Terras

PROGRAMMA HENGELOSE BRADERIE 1987
BIJ CAFÉ - DISCO - DANCING „DE ZWAAN"

Woensdag 5 augustus in hef café:

H A R M 82 jaar en K A R E L 84 jaar
in onze tuin:

HENGELO'S KAMPIOENSCHAP B I E R F I E T S E N

Donderdag 6 augustus In het café:

DE GROEP L O V I N G F A S H I O N
met o.a. SLANGEN BEZWEREN - VUURSPUWEN - en de RASARTISTEN
TOON RONDEEL en R. OLDENHAVE

in onze fuin:

o.a. SHOWORKEST „T A K E l T E A S Y "
VIDEOFILM VAN DE AFGELOPEN KERMIS - TUINFEEST
LIFE VIDEO UITZENDING BRADERIE 1987 verz. door vakfotograaf Ted Buter
PROMffiTEAM „WIDE FASHION" DERKSEN

Tijdens deze dagen is onze D/SKOTHEEK ook GEOPEND / .' .'

En onze ALGEMEEN ZEER BEKENDE BARBEQUE GEOPEND ! ! !

SPECIALE AANBIEDING WOL
BREI NU VAST EEN TRUI VOOR DE WINTER

CARLINA 1 CA
van 2.20 nu ••VW

R O Y A L C L A S S
van 6.95

TRISSE 0 QC
van 7.45 nu ^"^V

nu 2,95

TWEED 0 gc
van 5.90 nu ^"^V

S P O R T J A R R E
van 4.95

LINNEN 0 05
van 5.95 nu *•*'*'

SHETLAND
van 4.95

, 1-95 ,

PANAMA 0 QC
van 6.50 nu ••^V

H A P P Y DAY 'S OOR
van 7.45 nu ^«^V

- 2.95

REST

MOUSSE 0 00
van 5.45 nu ™"""

Schöder-stoffen

MARIO 1 QC
van 3.95 nu ••****

A N T E N 98 ct

FREETIME 9 CA
van 6.95 nu V.llV

Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld. - Telefoon 05753-1232

2 dagen bouwen - knutselen en spe/en voor kinderen
van 4 f.m. 72 jaar

aanvang 10 uur

lunchpakket en hamer meebrengen.

„de Woagespelen"
10 en 11 augustus aan de leliestraat

ben je ouder dan 12 jaar dan mag je ons mee komen helpen !

oude lakens - hout - e.a. voor ons

waardevol materiaal Is zeer wefkom .' /

voor informatie: bel: 2787 of 1308
zie onze stand op de braderie ! ! ! !

Op zaterdag 8 augustus hopen

H. M. HEKKELMAN
en

A. W. HEKKELMAN-BLUEMINK

hun 25-jarig huwelijk te gedenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 tot 18.00
uur. in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 te
Hengelo (Gld.).

7255 BL Hengelo (Gld.), augustus 1987
Raadhuisstraat 33

WIN EEN WEEKEND EDINBURG
HAAL „LONG-JOHN" WISKY

UW SLIJTERIJ „LEEMREIS" HEEFT 'T

REAGEER SNEL Aktie duurt 3 weken

LEEMREIS
UW SLIJTER
SPAL8TRAAT 40

HENGBLO GLD

TEL. 05753-1974

IN VERBAND MET FAMILD3FEEST IS
ONZE ZAAK ZATERDAG 8 AUGUSTUS

Raadhuisstraat 35 - Hengelo (Gld.)

Buurt ver. „de NOABERS".
Voor het kampioenschap klootschieten van
Hengelo is nog opgave mogelijk .
Gaarne zo spoedig mogelijk bij G. Bretveld.
Telefoon 1592.

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

BAMIGROENTEN
GESNEDEN - 1/2 kg 1.50

ZOMERRODEKOOL

GESNEDEN - 1/2 kg 95
Volop VERSE SLA KOMKOMMERS
BLOEMKOOL - ANDIJVIE - PERZIKEN
NEKTARINA'S - PEREN - PRUIMEN
en AARDBEIEN

In onze verkoop bloemenkas deze week:

DIVERSE

BRADERIE - AANBIEDINGEN

F J L W U N B E R G E H
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld • TeL OÖ75S-147*



A&fijQfe

DANSEN m«t

LIBERTY
Zondag 9 aug.

John Lee Band
zondag 16 aug.

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

A,.Is u thuis iets wilt doen
aan kankerbestrijding,

dankuntumoigen
beginnen.

Lees de folder maar die
het KWF bij u in de bus doet.

Als u iets meer wilt doen,
dan hebben wij nog een
goeie suggestie:

GEEF
ALSTUBLIEFT.
'T IS MÉÉR DAN

NODIG.

Koningin Wilhelmina Fonds
voorde Kankerbestrijding.
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding,

Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam, tel.: 020-640991.
Giro: 26000, bankrekening: 70.70.70.007.

&IERHEESTEBS
ffEIDJBFLANTïN
LAA^BOMBW
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
RAAGMirLANTIJf*
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TtJINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofitraat 7 • H«nff«l• GM
T«l. 057S3-1494

Tapijt vuil?
Kaal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Haar slechts f 10.— p. dag
DBOGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo GUd
Telefoon 05758-1*00

Dit laatje
niet schieten.

HOLLANDSE

GOLDEN
DELICIOUS 150

KATENSPEK

100 gram

ACHTERHAM
100 gram

129

179

WAARDEBON
HAAS- en
RIBKARBONADE

898
ZatanfegToordeel
HAM
LAPPEN
500 gram
Ma. en Di. 10 en 11 aug.

Magere
Speklappen
500 gr 2.98-k£

A.H. Vruchten-Yoghurt
Drinks
liter

Maitre Paul
Kwarktaart
525 gram

129
698

548
Florijn
jonge jenever
liter

Berntzen
Appelkorn
0.7 liter

1785
1395

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. ch

Woensdag 5 augustus a.s.

F I E T S T O C H T
met deskundige begeleiding

Sta,rt: 13.30 uur sporthal „de Kamp"

Voor alle DRUKWERKEN zoals
FAMILIEDRUKWERK
geboorte- en trouwkaarten
jubileum- en gelegenheids-
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

!ZAAL L A N G E L E R
HENGELO (G.)

Op woensdag 5 augustus a.s.

tijdens de braderie

GR A TIS

DANSEN
m.m.v. „ASSORTI"

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

Stop eens binnen bij

een winkel vol conditie

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

Ontijzeringsfllter
Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspel»
met oprolbare sproeien

VERHEI J - Toldijk
I B.W»G • • TBL. «T

Al die verschillende trim- en racefietsen
van Ga2elle. Wij verkopen natuurlijk

alleen het beste op twee wielen.
Lichtlopend en sportief zijn ze

allemaal, uitstekend van
constructie, perfect tot in het

kleinste detail.
Gazelle, bijna een eeuw die

hele goeie fietsenmakers van
Nederland, bijna een eeuw

voorop in het pdoton.

Gazelle fietsen
lopen licht!

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

CAZELLE fietsen njdemop VREDESTEIN banden

paarden-
en
pony-markt

„KNOLLEN MARKT"
op woensdag 12 aug. te Hengelo Gld

V E U L E N K E U R I N G
van warm- en koudbloedpaarden en
alle andere rassen.

Tevens:

Gratis deelname. Mooie p rijzon.

P R E M I E K E U R I N G
van het

FJORDENPAARDEN
STAMBOEK
Terrein „de Hietmaat"
Aanvang 9 uur

Zaterdag 15 aug.

NATIONALE FOKDAG
BASISPAARDEN
te Hengelo Gld.

Terrein „de Hietmaat"
Aanvang 9 uur

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 9 AUGUSTUS

Hervormde Kerk (Remlgiuskerk)

10.00 uur jeugddienst.

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Verhaere

VrtJz. Herv. Kerk

Geen dienst

Avond-en weekenddienst doktoren

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

van 3 t.e.m. 9 augustus

Th. J. Hanrath, telefoon 1277

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. EU, telefoon 1420

NIEUW Alarmiio. brandweer
Telefoon 06 - 0111

Openstelling poatbureau RUkspolitie Hengelo Gld.
Tel. 05753-1230. Maandag te.m. zaterdag van 9.00 tot
11.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen: 05753-1230

Kruisvereniging
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, 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.

Kinder- en jeugd telefoon Achterhoek
T«l. OtS4«-65000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

HJL. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 8 augustus: 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9 augustus: 10.00 uur Eucharistieviering
Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie
parochieblad

BJBL Kerk KeUenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmls, 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.

Stichting Maatschappelyke Dienstverlening
Centr. kantoor: corr.adres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld. Bezoek-adres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie.

info W
lijn O70-614614

vnencten van de hartstichting


