
56e jaargang no 33 dinsdag 18 aug. 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTER6

Kerkstraat 17
Poatbus 3 • 7WÖ ZG H«ng«lo GU
Telefoon 05758 1405, b.g.g. 2771

VerscUnt dinsdags In:
Hengelo, KeUenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Bh*,

Foldijk, Wichmond-Vierakker
rn omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER VAN BURK
Raadhuisstraat 7 • Tel. 05753-1269

De gehele week:

kippepoten

500 gr MAGER

rundergehakl speciaal

De gehele week:

150 gram

leverkaas

150 gram

gekookt ontbijtspek

Maandag, dinsdag en woensdag

600 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fljn of grof

Donderdag, vrtfdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram

schouderkarbonade

500 giram

suc,lappen

GELDIG VAN 19 AUG. TEM. l SEPT.

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld

Telefoon 05753-1451

(oebgggh

14.95

Uw windmolenbakker

HEKKELMAN
zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast
van profiteren

Aktie deze week
Donderdag, vrijdag, zaterdag

MUESLIBOL
goedgevuld met zongerijpte rozijnen en noten

2.75
Zolang de voorraad strekt

Doet ü al aan

HTNESSÏRAINIHG?

ZO Of ZO

RTNESS-CENTRUM
steenderen
J.F. Oltmansstraat 5 / Marktplein Steenderen
Telefoon 05755 - 1844

Openingstijden: Lesgelden:
maandag, woensdag, vrijdag 18.30-20.00 uur 1 of 2 x per week trainen / 33. - per maar
dinsdag, donderdag 18.30-21.00 uur of / 80, - per kwartaal

zaterdag 11.00-11.00 uur 3 x Per week of meer

Begeleiding aanwezig of / TUF.,- per kwartaal
Inschrijfgeld: eenmalig f 25,—

NEEM EEN GRATIS PROEFLES!!

Hef aantal schoenhakjes raden

tijdens de Broderie was: 258

Het juiste aantal werd geraden door:
LIDY STEVENS, Wichmondseweg 10

Zij werd winnares van een paar

QUfCK SPORTSCHOENEN

JAN EN RIEK HERMANS
Past. Thuistsraat 8 - KEUENBORG

INY'S
ANSSCHOOL

INSCHRIJVING
voor Beginners, Gevorderden: Brons, Zilver, Goud, an goud-ster

Gehuwden en verloofden.

K E Y E N B O R G : o p donderdag 20 augustus van 19.00 tot 21.00
uur in zaal Uinkelman.

Gelieve bij inschrijving f 5,— te voldoen.

Voor informatie kunt U ons dagelijks bellen op nr. 05443-75102.

DANSSCHÜOL DINY

NotenbooHmstr. 18

7141 AC Groenlo

tel. 05440-64914

bgcj. 05443-75102

DftNS§eHOOL DINY
Winkelman St. Oansstr.il

7256 BA Keyenborg

tel. 05753-1267
bgg. 05443.75102

Zaal LANGELER
VOOR AL UW

feesten, partyen, verjaar-
dagen
Ook voor

Vergaderingen
NU OOK MET

GELUIDSINSTALLATIE

Reserveer vroegtijdig uw data om
teleurstelling te voorkomen

HOTEL LANGELER
TEL. 05753-1212 - HENGELO GLD

O
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DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat29,7255 AB Hengelo G.tel.05753-3828

Deze week bij uw

Echte Bakker:

Afd. brood:

DESEMBROOD
800 gram

Afd. banket:

KOZAKKEN

2.35

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. 05753-1200

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

BAKSCHOTEL

% kg 195
WITTE KOOL
l
/2 kg 95
Ruime keus in
PRUIMEN, SINAASAPPELEN, MAN-
DARIJNEN, SLA, ANDIJVIE, KOM-

KOMMERS enz.

In onze verkoop bloemenkas deze week:

1 BEGONIA 375

Zondag 30 aug. 1987 staan wij

op de BRUIDSBEURS in zaal

Concordia, van II tot 17 uur

En f ree gratis

F A. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hc0ff«lo Oid - TeL 05755-1471

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

S <
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 • TEL U6B

DEZE WEEK:

rr

KBUIDKOEK of
KRUIDCAKE '

van 4.30 voor 3,50

w
va HKHVM aa MVA - OKWM na



VLEES - VOOR FIJNPROEVERS!
MAGER BRAADVLEES

500 gr 8.95

SPEKLAPPEN 500 gr 3.25

ROSBIEF 100 gr 2,45

KOOK WORST 100 gr J.2Q

GEKOOKT SPEK 100 gr

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang!!

HENGELOSE BADMINTON CLUB
Opgnnchl op 30augufctut 1979

Voor die seniorenleden begint de TRAINING

op dinsdag l september a.s.
en junlorenleden

op vrijdag 5 september a.s.
in sporthal „de Kamp"

Nieuwe junior- en seniorleden kunnen zich aan-
melden bij Lida Evers, Hengelosestraat 67a,

7256 AB Keijenborg, tel. 2515

In september starten wij weer met de cursus

knippen en naaien
Eventueel met patroontekenen

Volgens de methode „Danckaerts"

Zowel 's ochtends als 's avonds bij voldoende
deelname.

Opgave bij:

D. Tolkamp-Beijer
Pastorieabraat 30 - KeUenboa-ff - Tel. 05753-2923

Zwemmen
of verzuipen

Het aantal zeehonden dat volslagen uitgeput op
de stranden van ons Waddengebied wordt aan-
getroffen stijgt met de dag. Ziek, ondervoed en
absoluut niet meer in staat om op eigen kracht in
leven te blijven, schreeuwen zij letterlijk om een
laatste redmiddel.
De zeehondencrèche in Pieterburen weet per jaar
vele tientallen van deze ten dode opgeschreven
zeehonden met de juiste verzorging, voeding en
medicijnen weer op krachten te helpen. Die
inspanning kost tijd en geld.

Donateur worden van de zeehondencrèche in
Pieterburen betekent een daadwerkelijke bijdrage
leveren aan het wel en wee van het zeehonden-
bestaan. Door het insturen van de bon of een
rechtstreekse overboeking op giro 36.73.095 t.n.v.
zeehondencrèche Pieterburen zet u een eerste stap
in de goede richting.

zeehondencrèche

Ja, ik red een zeehondeleven! |
Maak mij donateur en stuur een acceptgiro .

ter waarde van f _ '
Naam: _ l
Adres: _ |
Kode: _ i
Plaats: _

Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 w
9950 WL Pieterburen (Postzegel niet nodig)(fb

met eventueel patroontekenen

volgens Danckaerts methode, bekend door z'n
perfecte pasvorm:

R. Abbink-Zemmelink
Ldd modevakschoolvereniging
„Danckaerts"

Heideweveraweff 6 - Hengelo G - Tel. 05753-1410

AANVANG CURSUS SEPTEMBER 1987

Te huur gevraagd opslag-
werkplaats voor hobby
Tel. 05753-2276

UITSLAG BALLONNEN RADEN
Het juiste jaantal ballonnen was: 130 stuks

Uit de vele inzendingen hebben we de volgende
winnaars getrokken.
Omdat er niemand het juiste aantal had ge-
raden, moesten we loten.

Ie prijs: waardebon f 75.—, Marga Limbeek,
Kerjenborgseweg 29, Zelhem
2e prijs waardebon f 50,—: Lidy Bulten,
Sarinkkamp 99, Hengelo Gld
3e prijs L. G. van Hardeveld, Stokebrand 226,
Zutphen.

Het laagste aantal dat werd geraden was 39
Het hoogste 1583

De winnaars hebben de waardebon inmiddels al
ontvangen.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

ISPALSTRAAT17
HENGELO GLD. 05753-1292

UITSLAG Braderie TTV Bekveld
De juiste lengte van het touw was 36.85 m

Ie prijs f 30,— H. Obbink, Hengelo Gld, 36.75 m
2e, 3e, 4e prijs f 7.50 R. Enzerink, H Barink
Hengelo Gld 37 m en E. Grouwstra, Sibculo
37 m.

Touwtrekken dames:
Ie prijs f 30,— M. Steege, Baak 4.56 min.
2e prijs f 15,— U. Hendriks, Baak 3.54 min.
3e prijs f 7,50 T. Oldenhave, Hengelo 3.36 min.

Touwtrekken heren:
Ie prijs f 30,— B. Wissels, Hengelo 9.39 min.
2e prijs f 15,— P. Dullemont Vlaardingen

9.37 min.
3e prijs f 7.50 H. Vermaas Den Haag 8.04 min.

HETAC
Hengelose Tafeltennis Club

Aan de Leliestraat te Hengelo Gld hervat
Hetac vanaf 16 augustus haar aktiviteiten.
Op maandagavond om 18.30 uur is er een selec-
tietraining voor de jeugd en om 20.15 uur kun-
nen de senioren terecht.
Vrijdags van 18.00 tot 22.00 uur wordt de jeugd
getraind, terwijl op zaterdags vanaf 12.00 uur
er vrij spelen is tot 16.00 uur, voorzover er geen
competitie gespeeld wordt.
Belangstellenden kunnen een kijkje komen
nemen in de gymzaal aan de Leliestraat.

TOT ZIENS

Ai.Is u thuis iets wilt doen
aan kankerbestrijding,

dan kunt u morgen
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.

i

Koningin Wilhelmina Fonds
vooroe Kankerbestrijding
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding

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

Te koop jongensfiets 8-12
jaar, i.z.g.st. Molenstraat 7
Keijenborg, tel. 2997

Te koop roggestro (direct
van het land) Baakse Voet-
pad 2, Hengelo Gld

Te koop kippen en jonge
hennen, Barnevelders, Wel-
summers en kruisingen.
J. H. Helmink, Dorpsstr.
24, Wichmond, 05754-290

Te koop onbespoten oons.
aardappelen. J. J. Wiggers
Menninkweg 2, Hengelo G
Tel. 05753-1654

„FIETS DE BOER OP"!

Onder het motto „fiets de boer op" kunt u a.s. zater-
dag 22 augustus al fietsend kennismaken met het
boerenleven in de IJsselstreek.
Maar liefst 17 boerenbedrijven rond Steenderen en
Hummelo en Keppel zetten hun poorten gastvrij open
De bedrijven liggen langs twee fraaie routes van elk
ruim 20 km. De beide routes komen op een bepaald
punt bij elkaar, zodat de echte liefhebbers er een
tocht van ruim 40 km van kunnen maken.
U kunt zien hoe Goudse boerenkaas op de boerderij
gemaakt wordt, hoe jonge paarden getraind worden
als springpaard, hoe een poldergemaal werkt, hoe de
kippe-eieren vanzelf bij de boer komen.
Verder ziet u koeien met zenders om de nek, die in
een caroussel gemolken worden, geiten, scharrel-
varkens, appels, peren en pruimen en een bedrijf
waar op natuurlijke wijze vla, yoghurt en kwark ge-
maakt wordt.
De route gaat langs oude en nieuwe boerderijen, oude
dorpjes en door fraaie bossen, kortom een uitsteken-
de gelegenheid om er met gezin, buren of vrienden
of met de klas, een dag op uit te trekken.
U kunt starten vanaf 9 uur tot 2 uur. De bedrijven
zijn tot 5 uur open.
Startplaatsen: Steenderen café Heezen, Marktplein 5
en Hoog Keppel bij café Jansen.
Bij de startplaatsen is tegen een kleine vergoeding
de routebeschrijving verkrijgbaar.

VISWEDSTRIJD VOOR DAMES

Op 9 augustus j.l. organiseerde de Hengelose Hengel-
sportvereniging HHV een Viswedstrijd voor dames.
Ondanks het slechte weer verkozen 13 dames er een
genoeglijke middag van te maken aan de waterkant.
Behalve het weer lieten echter de vissen (op 4 stuks
na) het ook behoorlijk afweten.
Na de wedstrijd was het bijzonder gezellig bij de prijs
uitreiking in zaal Concordia, waar de voorzitter van
HHV de uitslag bekend maakte,
l mevr. G Hulstijn, 2 mevr. R. Meijer, 3 mevr. van
Manen.
Ook volgend jaar zal er weer een dameswedstrijd
worden georganiseerd.

„SPEURTOCHT NAAR HET ZELF"

In de week van 22 t.e.m. 30 augustus wordt in de
rustieke sfeer van 't Wemeitje aan de Kieftendorp,
een overzichtstentoonstelling gehouden.
Het betreft schilder-, boetseer-, teken- en houtsnij-
werk van Reglna den Hartoog en Inek Plantinga.
Zij hebben zich de laatste jaren intensief bezig ge-
houden met het thema „Speurtocht naar het zelf" en
hebben dit in hun werk tot uiting gebracht.
,Een van beiden zal gedurende de openingstijd aan-
Kvezig zijn om het thema en het werk toe te lichten.
De tentoonstelling zal op zaterdag 22 augustus om 11
uur geopend worden door mevrouw Galina Ashdey,
waarbij de fluitist Rob Lievestro op genoemd thema
zal improviseren.

POLITIE-INFORMATIE

Op dinsdag 28 juli werd een poging tot inbraak onder
nomen in een woning aan de Hengelosestraat. De
daders zijn (nog) onbekend.
Er vond die dag op de Ruurloseweg een aanrijding
plaats met materiële schade.

Een persoon uit Doetinchem werd uit een café ver-
wijderd wegens beschadigingen met een mes en hin-
derlijk gedrag.
Van 29 t.e.m. 31 juli viel er niets noemenswaardig
voor.
Zaterdag l augustus waren er in Varssel problemen
tussen buren terzake een erfafscheiding. Er werden
die dag diverse woningen gecontroleerd terzake
vakantie-afwezigheid. Ook was er weer een loos alarm
Na een rustige zondag zorgde een hond aan de Ruur-
.loseweg op maandag voor de nodige onrust. Deze
vond het niet leuk dat zijn baas op vakantie was en
blafte de buurt wakker.
Woensdag 5 augustus vond een eenzijdige aanrijding
plaats aan de Bronkhorsterstraat. Een vrachtauto
raakte bij het inhalen van een traktor in de sloot.
Na een paar uur hadden een paar grote takelwagens
uit Doetinchem het karwei geklaard.
Donderdag 6 augustus vond een inbraak plaats in een
supermarkt aan de St Janstraat te Keijenborg.
Aldaar werden koffie en sigaretten ontvreemd.
Op de Kerkekamp vond een aanrijding met materiële
schade plaats.
Vrijdag 7 augustus werd in de Synagogestraat een
auto bekrast. In de Rozenhoflaan vond een bestuur-
der het nodig na een aanrijding door te rijden. Moge-
lijk ontvangen wij terzake nog tips.
Bij een controle op panden terzake inbraakpreventie
bleek dat er op één plaats bijna niets afgesloten was.
Zaterdag 8 augustus vond er een aanrijding plaats
op de kruising Slotsteeg-Memelinkdrjk. Er werd geen
vrije doorgang verleend.
Zondag 9 augustus werd 's morgens rond 7.30 uur
in de berm van de Kruisbergseweg een jongeman
aangetroffen. Twintig meter verderop lag een fiets.
De jongeman kon met de nodige moeite weer wakker
worden gemaakt. Hij was 's nachts tegen de nodige
adviezen in, na op een feestje het nodige genuttigd
te hebben, toch maar op de fiets naar huis gegaan
en uit de koers geraakt. Gezi enzijn toestand werd
een gratis taxiritje uitgevoerd.
's Nacht werden aan de Wichmondseweg enige per-
sonen bekeurd terzake fietsen zonder verlichting.
Maandag 10 augustus werd te Hengelo een persoon
aangehouden terzake diefstal. Een persoon uit Warns
veld deed aangifte van vermoedelijk zakkenrollerij in
een café in Hengelo Gld.

Voor tips kunt u altijd bellen onder nummer 05753-
1230, bij geen gehoor 055-664455.

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

Komt allen naar de unieke

BRUIDSBEURS

in zaal Concordia te Hengelo Gld

van 11.00 tot 17.00 uur

Een aantal Hengelose zaken

zullen zich op deze beurs

presenteren.

Toegang gratis



GANZ
GUT
GEMACHT

De bakker
die zelf
elke dag
zijn vers
BROOD

BRÖTCHEN 0,40
De echte Duitse brötchen, 6 halen, 5 betalen

TARWE-ROGGENBROT

nieuw uit eigen bakkerij, deze week | ,50

SCHWARZWALDER SCHNITT

van 8.95 voor T• T5
Kwalitietsgebak om van te smullen

DUS VOOR WAT LEKKERS

... LOOP JE EVEN NAAR:

Bakkerij R. KREUNEN
Marktstraat 6 - Hengelo Gld Tel. 05753-1474

CAFE-RESTAURANT

T HOEKJE
Wist U dat wij

volledige diners
verzorgen, maar dan op gewone manier
bereid en als normale porties geserveerd.

U kunt bij ons terecht voor RECEPTIES.
VERJAARDAGEN en VERGADERIN-
GEN in ons zaaltje achter geluiddichte
wand.

Wij serveren 25 merken BIER in originele
glazen.

In onze slijterij ruime keuze uit eigen-
gemaakte GESCHENKVERPAKKINGEN

Ook diverse BIERPAKKETTEN.

Vraag gerust naar onze prijzen, geheel
vrijblijvend.

Spalstraat l - Hengelo G - Tel. 05753-1252

KOOKWORST

HAMLAPPEN

100 gram

500 gram

RUNDER RIBSTUK

500 gram

BOTERHAMWORST
100 gram

1.15

5.48

8.48

105

j i ( i i

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) - 05753 3460

Ze zijn er weer!!

Zeeuwse mosselen
Speciaal deze week:

l kg BAKFILET
van kabeljauw

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

13.50

Cursus knippen en naaien
Inlichtingen en opgave voor l september

L Hoebink-Jansen
Russerweg 2 - Toldtjk - Tel. 05755-2273

Te koop:
SURFPLANK z.g.a.ii. 1000,—
SURFPAK (nieuw) O'Neill 450.—
SURFSCHOENEN (maat 45) 25.—
DAKDRAGERS EN SPANBANDEN 25.—
SURFVEST 40.—

OPHANGHAKEN 15.—

Alles in één koop f 1350,--
Mooie OLIELAMP (matglas) 100.—

TELEFOON 05753-3821

Bolletjes Breiplezier
BREIGARENS voor het najaar

nu extra voordelig

CARLINA

LAUSANNE

ORLEANS

DO N EG AL TWEED

OP is OP

van 2.25 nu ^Qg

van 5.95 nu * 4.95

van 8.05 nu £.95

van 4.95 nu 3̂ 5

De laatste restanten zomermode
nu HALVE PRIJZEN

aebbing modes
STEENDEREN - Tel. 05755-1264

DANSLESSEN
voor gehuwden en ver-

loofden

in HENGELO GLD

en HALLE

Inschrijving: zaal Lovink,

Haüe op l sept., 20.30 uur

DANSSCHOOL

VIEBERINK
SPORT GOED

met SPORTGOED

NIEUW
INPAKKEN EN WEG
MET OVERTOLLIG VET !

Dé ontdekking uit Duitsland nu in Nederland
De Thermic Master 2000 werkt ideaal voor het plaatselijk vermageren
van bovenbenen, heupen, buik en maag

l
* afvallen zónder dieet
* de „sinaasappelhuid" wordt gladder
* de behandeling is zeer aangenaam en werkt uitermate

ontspannend
* direkt zichtbaar resultaat

Een kuur van 10 behandelingen (in 5 weken) kost slechts
1 behandeling 35.--.
Maak snel een afspraak voor uw
eerste behandeling, dan kunt u van 7/ii/1)rP JWP/
de zomer £.(Jnl/Ct\ ' '*

199:

Roozegaarde sport
Spürtraat 13. Hengelo OU

SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN

CONIFEREN
BOZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

BPORTVELDMENGSEL
COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
TeL 05753-1424

.anóalon
Dorpsstraat 25
7221 BN STEENDEREN
Tel. 05755-1844

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

lijn 070-614614
hwtattcftOng

DANSLESSEN
Wij geven kursussen voor

beginners, gevorderden,
gehuwden
Heeft u interesse?

Kom dan geheel vrijblijvend bij ons
informeren of bel even

05443-7180^
Wij onderwijzen:

ball-room, Latijnsamerikaanse dansen
en moderne dansen o.a. Rock & Roll

INSCHRIJVING:

HENGELO GLD:

maandag 24 augustus
van 79.30 fof 20.30 uur
in zaal Lange/cr

HALLE:

woensdag 26 augustus
von 19.30 fof 20.30 uur
in zaal Nijhof

Inschrijf kosten f 10.-

* Ook dit jaar doen wij weer mee met AVRO'S pANSTEST
ir Tevens inschrijving voor gehuwden en verloofden

Dansstudió MAAK
LICHTENVOORDË:"Patrönaatstraat "18. tel. 0'51443- 71R09

TOON WILLINK

en

YVONNE KEMPERS

Op vrijdag 21 augustus a.s. gaan wij

trouwen.

Huwelijksvoltrekking om 9.45 uur in
het gemeentehuis te Hengelo Gld.

Daarna kerkelijke inzegening om 10.30
uur in de parochiekerk te Keijenborg.

Uilenester straat 21, 7256 KC Keijenborg.

Dagadres: zaal Winkelman Keijenborg

Receptie van 14.00 tot 16.00 uur.

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.).

GERARD MENKVELD

en

HENNIE BUSSINK

gaan trouwen op woensdag 26 aug 1987
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 te Veldhoek.

Wij nodigen u uit op onze receptie van
14.30 tot 16.00 uur in zaal Concordia,
Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld.

Ons adres is:
Het Stapelbroek 5a, 7255 LZ Hengelo Gld.

MARCEL JANSEN EN ASTRID TEUNISSEN

willen elkaar het „ja woord" geven op
donderdag 27 augustus 1987 om 11.00
uur in het gemeentehuis te Steenderen

Daarna om 13.00 uur in de St Jan de
Doperkerk te Keijenborg een H. Eucha-

ristieviering en een inzegening van ons

huwelijk.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Winkelman, St Janstraat 3, Keijenborg.

Ons toekomstig adres is:

Uilenesterstraat 23a, 7256 KC Keijenborg.

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
danken voor hun gegeven moeite, felicitaties en
cadeaus, om ons 50-jarig huwelijksfeest tot een

onvergetelijke dag te maken.

«. LUBBERS

H. J. LUBBERS-LUBBERS

Hengelo Gld, augustus 1987.
Hofstraat 26.

Ik bun geboren in 1922

Dit joar (1987) hop ik te beleaven da'k pensioen

kriege en wil doar un betjen andach an bestejen

Op dinsdag l september vanaf half achte
's oavens köj mien doarmet filleseteren bi'j

„D'n Olden Kriet" an de Dorpsstroate in
Wichem.

RIEK ZEEVALKINK

7234 SC Wichmond, augustus 1987.

Baron v.d. Heydenlaan 10.



DANSLESSEN
VOOR GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

„ONS HUIS" TE HENGELO GLD
INSCHRIJVING dinsdag l september te H ALLE

ZAAL LOVINK TE HALLE
INSCHRIJVING dinsdag l september om 20.30 uur te Halle

OEFENAVOND dinsdag l september om 21.00 uur te Halle

TOT ZIENS

Dansschool Vïeberink
AALTEN TELEFOON 05437-73384

l

Te koop:
PEUGEOT 505 GLD
PEUGEOT 505 GLD
PEUGEOT 505 GLD
PEUGEOT 505 GR
PEUGEOT 505 GL
PEUGEOT 505
PEUGEOT 305 GLD
PEUGEOT 305 GRD
PEUGEOT 305 GLD
PEUGEOT 305 SR
PEUGEOT 305 GL
PEUGEOT 305 GL
PEUGEOT 205 GLD
PEUGEOT 205 XE
PEUGEOT 205 JUNIOR
PEUGEOT 104 GL
PEUGEOT 104 GL
Nissan Mlcra
Nissan Bluebird diesel
Talbot Horizon GLD
FIAT RITMO
FIAT LLNO
CITROëN VISA
CITROëN VISA
SUZUKI SWD7T
RENAULT 11

1985

1984

1981

1983

1981

1979

1984

1984

1983

1983

1981

1980

1984

1985

1986

1981

1980

1985

1983

1984

1984

1984

1985

1984

1986

1985

AUTOMOBIELBEORUF

BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 1947

niet schieten.
Sappige
HANDPEREN

kg

Gekookte
BIETEN
500 gr

125
98

Ardenner
BOTERHAM-
WORST 100 gr

LANDRAUCH-
SCHINKEN
100 gr

98
219

WAARDEBON

Mager RIBSTÜK

Grof volkoren
TARWE-
BROOD

AH magere
YOGHURT
3 smaken Itr

199
199

Gevulde
FILET
100 gr
Ma. - dl. 24 en 25 aug.

Mager Runder
GEHAKT
500 gr 448 kg

139

798

3-sterren Eelaart
JONGE
JENEVER Itr

Floryn CITR.
BRANDEWIJN
Itr

1785
1285

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

Professionele POTTEN-
BAKKER geeft v.a. l sept.
cursus

POTTENDRAAIEN

en handvormen

op dinsdag- en donderdag
avond van 8 tot 10 uur en
vrijdagmiddag van 2-4 uur

Inlichtingen:

ERIK WINDIG
Z.-E.weg 42 - BAAK
Tel. 05754-995

Tap<jt vuil?
Baal dan <•

TAPMETTE
dieptereiniger

Huur slechte f lt.— p. dag

LENSELINK
1. Hengelo Gli

relef

HET ADRES voor
kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
Ueflterweg li - Varsselder
Tel. 08S06-SM64

Dikke vrienden,
PietPelle
en ïn Gazelle
Voor jong Nederland is de
allereerste fiets vaak een
PietPelle van Gazelle.
In vrolijke kleuren, veilig
en zo onverwoestbaar
dat broertje of zusje er
later ook nog volop plezier
van hebben.

Verwen kinderen met
een Gazelle.

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 • Hengelo Gld
Tel. 05753-7278

DE SCHOOL
komt weer in beeld, nu de vakanties ten einde
lopen. Het is tijd om nu al aandacht ten schen-
ken aan de inkoop van:

SCHOOLSPÜLLEN
AGENDA'S en STICKERS

POTLODEN, GUM, SLIJPERS

LINIALEN, GEO DRIEHOEKEN

CALCULATORS (rekenmachines)

SCHOOLSCHRIFTEN

MULTOBANDEN en INTERDZURS

STD7THOUDERS - VDLTSTIFTEN

KLEURPOTLODEN

BALLPOINTS - VULPENNEN

CORRECTIELAK (goed merk: Tlpp)

ROTRING TEKENPENNEN

NAAMSTICKERS - STICKERBOEKJES

MUNTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat ,17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

BESTEL TIJDIG
UW SCHOOLBOEKEN

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 23 AUG.

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Rietberg

Goede Herder Kapel
10.15 uur Jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

P E D I C U R E - V O E T V E R Z O R G I N G

Behandeling v lgs . a f s p r a a k

K a r i e n G e r r i t s
M a r g r i e t h o f 30
7255 JEA 'Henge lo GLD
Tel. 05753-2368
Na 18.00 uur

M NIMMLAMDff VIMNIOIMa VOO* VOETVINZOMOIIM

tncttomn haar tadtn **r« ra Mn tang* opkiding. inl*fi«i*v«
Mudit tn n* htt «fteggcn ««n Mn u.19»t»fd tx«m*n ondtr

i miicrii *li voS»«»rdi9 VOETKUNDIGE • CHIROPOOrST

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

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN • BEDTEXTIEL
WANDDECORATD3S - BABY- EN KLEUTER-

MODE • BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: OA.
HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

\

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby' en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

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 17 t.e.m. 23 aug.

B. A. M. Eijkelkamp, telefoon 2262

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

NIEUW Alarmno. brandweer
Telefoon 06 - 0111

Openstelling poetbureau RUkspolltie Hengelo Gld.
Tal 05753-1230. Maandag te.m. zaterdag van 9.00 tot
1A.OO uur. Indien gesloten gelieve te bellen: 05752-1230

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, teL 05753-1397
Keijenborg: 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

ILK. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 22 aug. 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 23 aug. 10.00 uur Eucharistieviering
Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie
parochieblad

RJL Kerk KeQenborf
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.

Stichting Maatschappelijke 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.



A,Js u thuis iets wilt doen
aan kankerbestrijding,

dan kunt u morgen
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.
TIS MÉÉRDAN

NODIG.

Kon/np/n Wilhelmina Fonds
voorde Kankerbestnjcf/ng.
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding,

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

JEUGDVAKANTIEDAGEN „WOAGESPELEN"

Jammer, maar helaas, de jeugdvakantiedagen, beter
bekend onder de naam .„Woagespelen" zijn weer
voorbij.
Zo'n 60 kinderen hebben zich tweedagen kostelijk
vermaakt.
Dit jaar was het thema „Circus" gekozen en met be-
hulp van veel enhtousiaste vrijwillgers werd er druk
getimmerd, geverfd* en gespeeld bij „de Woage".
Een ieder had dan ook een beetje moeite met het
afscheidnemen van zijn huisje (woonwagen) en van
elkaar, want de sfeer was fantastisch.
Dit was het 9e jaar van de jeugdvakantiedagen, voor
het eerst georganiseerd door een zelfstandige com-
missie.
Volgend jaar dus voor de 10e maal „de Woagespelen"
aan de Leliestraat.

AGENDA OPENBARE RAADSVERGADERING
DINSDAG l SEPTEMBER

l opening; 2 ingekomenstuikken en mededelingen;
3 voorstel tot het nemen van een raambesluit m.b.t.
de „Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huur
woningen; 4 voorstel tot vaststelling van het huis-

vestingsoverzicht voor het basisonderwijs voor de
jaren 1989 t.e.m. 1991; 5 voorstel tot het verlenen van
medewerking, als bedoeld in artikel 74 van de Wet
op het basisonderwijs, voor de vervanging van de c.v.-
installaties van de R.K. basisschool „De Leer", al-
hier; 6 voorstel tot wijziging van diverse rechtsposi-
tieregelingen; 7 voorstel tot het garanderen van door
de L.H.B. te Utrecht aan te gane geldleningen i.v.m.
vervroegde aflossing van een aantal rijksleningen;
8 voorstel betreffende financiering van het flanke-
rend ouderenbeleid; 9 begrotingswijzigingen; 10 rond
vraag; 11 sluiting.

DIABETES, ONDERZOEK . . . EN PRAKTIJK!

Diabetes komt bij plm2% van de totale bevolking van
Nederland voor. De behandeling van diabetes (suiker-
ziekte) heeft in de afgelopen jaren de nodige verande
ringen ondergaan. Het doel van de behandeling bleef
steeds: het bereiken van normaal gehalte aan „suiker'
in het bloed.Naast de ontwikkelingen in het weten-
schappelijk onderzoek zijn er momenteel vele ver-
anderingen gaande in de dagelijkse praktijk met dia-
betes. Die combinatie van onderzoek en praktijk staat
centraal in een regionaal symposium over diabetes
te Arnhem.
Het gewest Gelderland van de Diabetes Vereniging
Nederland (DVN) organiseert dit symposium op
zaterdag 26 september a.s. in het concertgebouw
Musis Sacrum te Arnhem voor al haar leden en alle
andere betrokkenen en belangstellenden.
De dag biedt een programma vol gevarieerde infor-
matie en mogelijlkheden. Na de opening om 10.00 uur
volgen er meerdere interessante ochtendlezingen. Dr
Dankmeijer besluit de dag met een lezing over: Dia-
betes in de toekomst.

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

Trouwplannen?
Ga dan nu naar uw drukker
want de nieuwe Intercard-

kollektie is uit!

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

lü iutcrciinl

Wij staan ook op de bruidsbeurs op zondag 30 aug.
van 11.00 tot 17.00 uur in zaal Concordia

met onze kollektie huwelijkskaarten



CURSUS BREILES
met de hand
Inlichtingen en opgave:

WOLSHOP REGELINK
Raadhuisstraat 5 • Hengelo Gld • Tel. 05753-2266

Collectie wintergarens
in de moderne kleuren in voorraad

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

De Mr. Sfeam
tapijtreiniger

Huur f 15.— per keer

Meubel- en tapijten-
huis

,SpannevogeP
Tel. 05753-1484

Te huur gevraagd stalltngs
ruimte voor oldtimer, sept.
tot april. Tel. 05753-3555

Te koop Honda Civfc,
bouwjaar 1978. Tel. 05754-
898, na 17.00 uur

Vakantie-pondjes zijn er zo
weer af met Malsovit-af-
slankbrooój, voor u geoak-
ken door:
bakkerij Hekkelman, Raad-
huisstraat 35, Hengelo Gld

Aangeboden kleine zit
slaapkamer (boven) met
vol pension. Bleekstraat *5,

Hengelo Gld, 05753-1814

Broderie-uitslag

vliegreizen

handbalvereniging

„Qiifnrus"

1 Anneke Hilferink, Hen-
gelo Gld
2 H. Heersink, Varsseveld
3 Jocelijn Kraassenberg,
Hengelo Gld

Aangeboden: zonnige zit-
slaapkamer, beg. grond
(landelijke ligging, niet af-
gelegen), e.v. warm en
koud water, evt. met warme
maaltijd en bewassing.
Ook zeer geschikt voor
iemand die zelfstandig wil
wonen, maar toch enige
verzorging wenst.
Brieven onder V 36
boehandel Wolters
Hengelo Gld

Gratis af te halen blauw-
rode Mulder pannen.
G. Boschloo, Covinkseweg
la, Steenderen, tel. 05755-
1258

Ik bun geboren in 1922
Dit joar (1987) hop ik te beleaven da'k pensioen
kriege en wil doar un bet j en andach an beste j en

Op dinsdag l september vanaf half achte
's oavens köj mien doarmet filleseteren bi'j
„D'n Olden Kriet" an de Dorpsstroate in
Wichem.

KIEK ZEEVALKINK

7234 SC Wichmond, augustus 1987.
Baron v.d. Heijdenlaaii 10.

IEDERE woensdagmiddag

alle coupons halve prijs

Schröder
bU de kerk • Hoek Ruurloseweg-Kerkstnaat

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BKDTEXTIKL
WANDDECORATIES • BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: O4i.
HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDEBOOBD

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Spreukentegels, keuze uit honderden soorten,
kaststellen, bloemvazen, potten, pullen en klein
goed, in zowel Delftsblauw, wit porcelein, als
ook in Polychrom met echtheidscertifiqaat.
Zie etalages!!

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

C.J.V. „JONG HENGELO"
„DE WOAGE" - Zuivelweg l - Hengelo Gld

In de week van 31 aug. beginnen d«» clubs weer

Maandagmiddag: 'meisjees- en jongensgroep

vanaf 7 jaar, 16.00-17.00 uur

Maandagavond: meisjes 8 en 9 jaar

Dinsdagavond: jongens 8 en 9 jaar

Woensdagavond: meisjes 10, 11 en 12 jaar

Donderdagavond: jongens 10, 11 en 12 jaar

De avondclubs zijn van 18.30-20.00 uur

HENGELOSE BADMINTON CLUB

Voor de seniorenleden begint de TRAINING

op dinsdag l september a.s.
en juniorenleden

op zaterdag 5 september a.s.
in sporthal „de Kamp"

Nieuwe junior- en seniorleden kunnen zich aan-
melden bU Lida Evers, Hengelosestraat 67a,
7256 AB KeUenborg, tel. 2515

KOLLEKTE KANKERBESTKIJDING
EN BEZORGING INFORMATIE BOEK JE

Tussen 24 augustus en 6 september kunt u een kol-
lektant verwachten v.h. Koningin Wilhelmina Fonds
voor de kankenbestrijding.
Iedere KWF-kollektant heeft een legitimatiebewijs
bij zich. Eerder ontvangt u via de KWF-kollektant
een voorlichtingsbrochure. De titel luidt: „U kunt
zelf zoveel doen".
In die brochure vindt u informatie over prettige
dingen die u kunt doen om uw risico op kanker te
beperken. Ook staat erin hoe u kunt meewerken aan
vroege opsporing van kanker. De brochure sluit aan
bij de Europese campagne tegen kanker die in mei
van dit jaar van start is gegaan. Bij de christelijke
blindenbibliotheek in Ermelo is de brochure verkrijg
baar in braille of op cassette.
Voorlichting is slechts één van de aktiviteiten die het
KWF met uw bijdrage financiert. Het meeste geld
gaat naar wetenschappelijk kankeronderzoek. Dit jaar
bijna veertig miljoen gulden. Daarnaast is een bedrag
van totaal bijna 5 miljoen gulden gemoeid met voor-
lichting, steun aan verenigingen van kankerpatiënten
en uitgaven voor onderwijs en opleiding.
Al dat geld moet uit bijdragen van de bevolking
komen. Ook uw gift is daarbij hard nodig.
Wilt u meer weten over het werk van het Koningin

Wilhelmina Fonds, kijk dan op woensdag 26 augustus
en 2 sept. naar de uitzending van Socutera na het
NOS-journaal van acht uur.

POLITIE-INFORMATIE

Dinsdag 11 augustus: een schuurbrand aan de Veer-
mansweg heeft de schuur volledig in de as gelegd.
Twee stieren zijn gered.
Op klaarlichte dag werd er ingebroken in een woning
aan de Vordenseweg.
Woensdag 12 augustus: wederom werden enkele par-
keerbonnen uitgedeeld.
Vrijdag 14 augustus: l opgevoerde bromfiets uit het
verkeer genomen.
PS Bromfietscoureurs, u bent gewaarschuwd.
De roodlichtcontrole afgelopen week bij de verkeers
lichten aan de Kruisbergseweg verliepen uiterst gun-
stig. Er werden geen roodlichtovertredingen gecon-
stateerd.
Zaterdag 15 augustus: te Toldijk werd van een in-
woner van Hengelo Gld de bromfiets ontvreemd.
Toen de eigenaar in Hengelo Gld terug was, zag hij
wonder boven wonder iemand op zijn bromfiets rond-
rijden. De bromfiets is inmiddels bij de eigenaar terug
Het onderzoek is nog gaande.
Bij café Blom werd een fiets om een afrasterings
stang gekt uld. Van de fiets is niets meer heel.
Ja zelfs in augustus 1987 is er nog iemand bekeurd
die nog geen deel III 1987 achter de voorruit van zijn
auto had.
Er werden twee fietsen in Hengelo Gld ontvreemd.
Misschien heeft iemand een verdwaalde zwarte heren
fiets en een wit/blauwe Oma-fiets voorbij zien komen.
Gaarne even een telefoontje.
In Kerjenborg werd een zitbank bij „Maria Poste!"
vernield en moest de vlaggemast van dorpshuis „de
Horst" het ontgelden.
Gevonden voorwerpen: militaire gevechtslaars, grijs
gestreepte poes, autosleutels, bruine portemonnaie,
meerdere sleutels, calculator, zonnebril, zwarte porte-
monnaie, hond (doberman).
Verloren voorwerpen: blauwe ceintuur, witte porte-
monnaie, regenpak, meerdere sleutels, horloge, hals-
ketting, met granaatjes, rijbewijs, armband, ken-
tekenplaat.
Er worden veel goederen verloren, maar ook ge-
vonden. Bent u iets kwijt, ook al denkt u, dat zie ik
nooit meer terug, bel toch maar even, wie weet.
Tip van de week: de Aaltenseweg is nog steeds geen
voorrangsweg.

MOTORSUCCESSEN

Tijdens de Lucky Strike Racing Day op 16 augustus
in Zandvoort, wisten de plaatselijke rijders Gerard
Slotboom en Marcel Menting beslag te leggen op res-
pectievelijk de derde en vijfde plaats.
Op 13 september zal op het stratencircuit van Almere
de laatste wedstrijd voor het Ned. kampioenschap in
do Yamaha TZR 250 klasse verreden worden. Er zijn
nog 3 kanshebbers voor de titel, t.w. Herman Scher-
pen uit Klazinaveen (een expert op stratencircuits),
Gerard Slotboom uit Varssel-Hengelo Gld (hij heeft
het ronderecord in Almere. Zij hebben resp. 10 en 6
punten achterstand op koploper Stefan Jongetjes
uit Twello, die 4 jaar ervaring in de strijd gooit.


