
57e jaargang no 26 dinsdag 28 juni 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 • 7266 ZH Hengelo (GUL)

Telefoon 06763-1456, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdag* In:
Hengelo, KeUenborg,

Velswtfk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldyk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

P E T E R V A N B U R K
Raadhuisstraat 7 • Tel. 06753-1269

De gehele week:

l kg

verse kippenbouten

500 gram

hamlappen
(zonder vet)

De gehele week:

160 gram

bolerhamworst

1OO
100 gram

bacon

Maandag, dinsdag en woensdag l

600 gram

gehakt + kruiden

600 gram

verse worst
fUn of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

600 gram
schouderkarbonade
(Max. 2 kg per klant)

500 gram

malse bief lappen

LEfOP LET OP LET OP

KORTINGEN
bij

TACX SCHOENMODE
van 5.—

lol
75.-

op bijna de gehele
voorjaarskollectie

TOT ZIENS BIJ

TAGX SGHOENMODE
Hengelo G. tel. 05753-2547
's maandags gesloten

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05763-3460

Wij bieden U weer:

mooie blanke STOKVIS
Speciaal deze week:

1 kg KABELJAUW
van 17.50 voor 14.50

GRAAG EEN BRIL DRAGEN

EOke dag

VERS GEPLUKTE AARDBEIEN
voor consumptie en diepvries

KWEKERIJ HENDRIKS
UUenestorstraat 15 • KeUenborg • 057531395 Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek

Spalstraat 15 Hengelo (Go) Tel. 05753-1374

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 10.— p. dag
DROGISTEBIJ

LENSELIMK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Muziekver ST JAN
vraagt MATERIALEN
voor Rommelmarkt.
Deze kunnen worden ge-
bracht bij fam. Mullink,
Bronkhorsterstraat 9,
Keijenborg.

KIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN

VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND

GAZONGRASZAAD
BPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF

VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

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

Voor een rustig
vakantiegevoel

Eerst alles goed regelen bij de Rabobank.

• Buitenlands geld

• Reisverzekeringen

• Hulpverlening in het buitenland

• Reis-/Eurocheques of Eurocard

• Safelokettenservice

U gaat dan een stuk geruster met vakantie!

Rabobank tS
geld en goede raad

Hengelo Gld, Kastanjelaan 11 Tel. 05753-2022

Spalstraat 23 Tel. 05753-1601

Keijenborg, St Janstraat 44 Tel. 05753-1336

Schouderkarbonade
500 gram 3.98
UIBURGERS

per stuk

GEBRADEN GEHAKT
100 gram

LEVERKAAS
100 gram

P.S. VOLOP VOORRADIG

INGEBLIKT VLEES

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

i Bakkerij Bruggink
1.00

1.28

ti RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1358

s

l

1.38 'f

Deze week:

SLAGERIJ

van 6.00 voor ^IMW

' e
H

va HKHVM aa NVA • HHHHVH HKHVM r-ici MVA

SP".*s!8S?t"JjS$8P"jS588?'"

Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

Marktvereniging Hengelo Gld

Gevraagd:

Wederverkopers
van loten van de

marktvereniging

Aanmelden bij die penningmeester:

J. Berendsen, Spalstraat 4, tel. 05753-1264

of bU de secretaris:.

J. Dinkelman, Fokkinkweg 9, tel. 05753-2030
.-• , ,

muziekschool

HANS SCHEERDER
Nu opgeven!!
En U bent verzekerd van een plaats
in het kamende seizoen. Er is een
beperkt aantal plaatsen.
Les in: piano

orgel

synthesizer

keyboard

Alle stijlen en improvisatie.

Inlichtingen:

muziekschool

HANS SCHEERDER
de Heurne 45 - Hengelo Gld

tel. 05753-2974



Donderdag 3O Juni begint onze

OPRU
Kom vrijblijvend

kijken

Profileer van onze

enorme kortingen
SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

PHIUPS
USURIIDC»
Snel en tenvoodig
mookl u het meelt Compleet nwt
verte ijs dot er receptenboek,
besloot. En in de Type HR 7296 V.
vnoken die u wÜt. Advwtprijs: f 120,

STRALEND
MERVOORD

KRUPS
KOFFIEZET-
APPARAAT
Door zijn loge verbruik
(450 Won) bij uitstek geschikt
voor de cornping.
Het kompokte opporoot
lorgt moor liefst «oor
4 koppen koffie
Kleur: wit.
Type 173 T4
Advwiprijs: f 89,

Zom«rprijs:

BLACK EN
DECK»
REISDUO:
STRIJKER MET
HAARDROGER
IN FUNCTIONELE
REISVERPAKKING
^deool voor op reis
ten strijkijzer en
haardroger met een
regelbore vortogeknop.
Type SW 102. Advietpnji: f 79,96

99,- 69,95 69,95
winters Spalstraat 8

7255 AC Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1280

IN ONZE:

x baby-afdeling

x textielboek

Veel zomermode voordeel
Babymeubeltjes - buggy's

Huishoud textiel
Ondergoed • nachtmode - bedtexiel
Puur kwaliteit voor weggeefprijsjes

Vitrages en valletjes

Overgordijnen

Couponnen tapijt en vinyl

Aanbiedingen te kust en te keur

x zonwering Rolgordijn aanbiedingen

Zonneschermen en rolluiken
Kwaliteits maatwerk tegen de laagste prijs

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf

Wij geven gedurende de opruiming

10% KORTING
op alle voorraad die niet is afgeprijsd.

De opruiming duurt t.e.m. 20 juli,

waarna de winkel wegens vakantie gesloten is t.e.m. 13 aug.

VOOR GOED WERK EN KWALITEIT

TEGEN REDELIJKE PRIJZEN NAAR

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen
• nuwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum
• blanco kaarten enz.

Wij helpen u graag met de tekst en leveren
ie klas drukwerk

NET EFFE GEZELLIGER

Bruin café

Flitsende discotheek
Grieks-Romeins terras

DISCOTHEEK „DE ZWAAN"

presenteert op zondag 3 juli

RENEE DE HAAN
bekend van de hit „Vuile huichelaar"
Aanvang 21.30 uur

Zondag 10 juli organiseren wij een

MISS WET T-SHIRT VERKIEZING
Aanvang 21.30 uur

„DE ZWAAN" • a place l want to be

ORANJEFEEST TOLDIJK

Donderdag 30 juni

TONEELAVOND
Opgevoerd zal worden het

toneelstuk

„Het veenspook"
Aanvang 20.00 uur

Vrijdag l juli

GROTE OPTOCHT
Aanvang 19.00 uur

Na afloop

DANSEN
met medewerking van

STOPLICHT

Zaterdag 2 juli

DANSEN
vanaf 11.00 uur m.m.v.

STOPLICHT
Vanaf 20.00 uur m.m.v.

LIDERTY

'T HOEKJE
Spalstraat l - 7255 AA Hengelo Gld

Geldig t .0.111. 26 juli 1988

l Itr 3-STERREN V.D. EELAART 18.45
l Itr GORTER JENEVER 16.95
l Itr ST ANDRE VIEUX 18.95
l Itr COEBERGH BESSEN 14.95
l Itr GORTER BEERENBURG 14.95
l fles CANADIAN CLUB WHISKY 28.95
l fles SAFARI 15.95
l fles PEACHTREE 14.95
l fles SANDEMAN SHERRY, 3 soorten

7.95
l fles MARTINI 5.95

Uw bestelling wordt gratis thuisbezorgd

05753-1252

Drukkerij Wolters, Regelinkstraat 16, Hengelo G

Kon. Harm. „Concordia"
HENGELO GLD

ZOEKT

jonge muzikanten
Ben je ook zo muzikaal? En ben je 8 jaar of
ouder, geef je dan zo snel mogelijk op voor de
muziekles die in september begint.
Verschillende instrumenten zijn vrij.
Wat zou jij graag willen leren bespelen?

Weet je nog van niks, begin dan met onze blok-
fluitles

Je kunt je nu aanmelden bij „JONG CON-
CORDIA"

Dinsdags in ons repetitielokaal (boven kleding
zaak Derksen in de Spalstraat).

Inlichtingen:

Gerda Lenderink, tel 1223 of
Gerard Groot Bruinderink, tel. 2815

Wie weet, ben je binnenkort
een goede muzikant

GROTE PREMIEKEURING
VAN HET WARMBLOED

P AARDENSTAMBOEK

op donderdag 7 juli 1988

en op zaterdag 9 juli 1988

Grote keuring van het
New Forest Pony Stamboek
te HENGELO GLD

Aanvang 9.00 uur

Terrein „de Hietmaat"

Woningbouwer. „THUIS BEST"

De woningadviescommissie Hen.

gelo Gld houdt SPREEKUUR

op vrijdag 8 juli 1988
i.p.v. vrijdag l juli 1988

van 19.00 tot 20.00 uur in het kan-

toor Spalstraat 41.

Het spreekuur in augustus vervalt.



Trekking

783e Staatsloterij

Vanaf heden zijn de nieuwe
staatsloten weer te verkrij-
gen bij de Dierenshop, Spal-
straat 12, Hengelo (GldJ.
's maandags gesloten.

Gezellig samenzijn
tydeus de LUDGER-
MABKT (Broderie)
te Wichmond

CAFÉ

„D'n Olden Kriel"
Zaterdag 2 en zondag1 3 juli
POT ZIENS

Werkgroep G.O.J. zoekt
oog steeds gastadressen

voor jongeren. Voor inf.
tel. 2238 (05753).

Steun de campagne 1988

"Gerard heeft zijn
eerste baan:

LEUK!"
Terwijl hij toch epilepsie heeft...

Zo'n 1 op de 150 Nederlanders heeft
epilepsie. Velen van hen willen en kunnen
werken, dankzij o.a. medicijngebruik.
Helaas blijken vooroordelen hardnekkig.
Daarom worden in 1988 keuringsartsen,
personeelsfunktionarissen.arbeids-
bureau's en bedrijven benaderd.

Epilepsie en Werk
"Als je 't weet, is 't heel normaal"

NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
DE MACHT VAN HET KLEINE
Postbus 21, 2100 AA Heemstede

giro 34781

POLITIE-INFORMATIE
van de Rijkspolitie te (Hengelo Gld
Week van 14 te.m. £0 juni 19H8

Op de T-splitsing Vordenseweg-R/ondweg vond een
kop-staartbotsing plaats. De achteropkomende auto-
mobilist had te laat in de gaten dat z\jn voorganger

alsnog stopte om aan een op de voorrangsweg

rtfdende autobestuurder voorrang te verlenen.
Eveneens vond er die dag (dinsdag) een kop-staart-
botsing plaats op de Rondweg ter hoogte van het

benzinestation. Hier had de achteropkomende auto-
mobilist ook te laat in de gaten dat zij voorganger

afremde, teneinde linksaf te kunnen slaan.

Aan de R<uurloseweg werd een kuipplant „Yucca"
ontvreemd. Deze stond in de tuin achter de wbnïng.
In het kader van de aktie „Voorkoming Misdrijven"
zijn op een nacht de Hengelose scholen gecontroleerd

Over het algemeen viel het mee. Hier een daar toch
een opmerking m.b.t. het sluiten van de ramen. De
betreffende directeuren zijn reeds benaderd.
Snelheidscontrole. Deze vond plaats op de Aaltense-

weig, midden op het kruAsingsvlak van de Berken-
laan. In l uur tijd reden 24 automobilisten hier te

hard. Ter plaatse mag men 50 km/ uur rijden. De
hoogst gemeten snelheid bedroeg 108 km/ uur. Deze

aiutomobdlst zal worden gedagvaard en de eis ter
terchtzltting zal f 450.— boete en een onvoorwaarde-
lijke ontzegging zijn, mits het de eerse 'keer is dat

hij zich op deze wijze in het verkeer heeft miisd ragen
De meeste overtreders krijgen een transactievoorstel

van de politie aangeboden ten bedrage van f 80.—
a f 140.—
Vrijldagmiiddag troffen wij in de brievenbus een
zwarte portemonnaie aan. Door de eerlijke vinder is

deze hierin gedeponeerd. De verliezer constateerde
echter dat er f 110.— uit verdwenen was. Mogelijk
zijn er in deze 2 vinders geweest, waarvan zich er l
het geld heeft toegeëigend. Wil de eerlijke vinder die
het in onze brievenbus deponeerde, even contact met

ons opnemen?
Op een nacht omstreeks 4 uiur liepen er 8 koeien
los op de Zelhemseweg. Levensgevaarlijk natuurlijk,
ondanks dat er dan weinig verkeer is. De dieren zijn

door ons in een weiland gedreven.
Een aanrijding waarbij 2 personen gewond raakten
die vervoerd moesten worden naar het ziekenhuis,
vond plaats op zondagavond. De 2 bestuurders, brom
fietsers, raakten elkaar omdat de een de ander geen
voorrang verleende op de splitsing Raadhuisstraat-
Schoolstraat. De jongeman met de beenwond is op-

genomen. De ander kon weer naar huis. De ,,schul-
dige" in deze bleek op een licht opgevoerde brom-
fiets te hebben gereden.
In het weekend is er een bruine damesfiets Gazelle
postcode 7223 KE 3 ontvreemd. Deze stond onafge-

sloten aan de Vordenseweg.
Vanaf een bestelauto van de „Delta Groenbouw* is
een blauwe jarrycan ontvreemd.
Aanschaf eigen radarapparatuur. De gemeenten Hen-
gelo, Steenderen, Warnsveld en Vorden schaffen een
radarsnelheidsmeter aan t.b.v de groep Vorden. Het
geld hiervoor is afkomstig van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat ter ondersteuning van de
aktie-25% verkeersslachtoffers. Hoewel niet alle aan
rijdingen met letsel te wijten zijn aan te snel rijden,

is de politie van mening dat door een veelvuldige
snelheidscontrole kan worden bijgedragen aan het
verminderen van de verkeersslachtoffers.

Vakantietips:
Denkt u er om een afwezigheddsmelding bij ons af

te geven?
Laat uw caravan of bagagewagen nog even nakijken.
Hij stond misschien wel 11 maanden stil.
Is uw rijibewijs nog geldig?

En uw paspoort?
R J. Eijsink

MOTOROLIE DRUMS
60 titer, 15 W/50 vanaf f 169.00

exclusief BTW.

VETPATRONEN
in dozen van 12 stuks a f 2.70

exclusief.

Kroon olie- en smeermiddelen-
leverancier

VERHEY
Steenderen, tel. 05755-2202

b.g.g. 1593.

COMPETITIE-INDELING PAX

De nieuwe competitie-indeling voor de voetbalver.
PAX is bekend. Het wordt de eerste klasse D.

Daarin komen de navolgende ploegen uit: AGOVV,
AWC, Arnhemse Boys, Leones, PAX, Quick N.,

Quick '20, RKHVV, DOS, Stevo, WVC, Zwolsche
Boys.

WV-ZOMEBPROGBAMMA

Ook in het kader van het VVV-zomerprogramma
vinden in Hengelo Gld de volgende evenementen
plaats:

zondag 3 juli de 8e wieier ronde van Hengelo Gld,
georganiseerd door de RTV Vierakker-Wichmond, op
een parcours in het centrum van Hengelo Gld.
Eveneens zondag 3 juli tussen 13.00 en 14.00 uur de

start van de jaarlijkse fietstocht van Hamove.
Van maandag 4 t.e.m. vrijdag 8 juli wordt in het Hen-
gelose zwembad de zwemvierdaagse gehouden
De organisatie is in handen van He-Keij.

SCHRIJF A VOND AMNESTY INTERNATIONAL
Woensdag 6 juli a.s. is de laatste schrijfavond van
dit seizoen.
't Gaat dan om een 27-jarig mensenrechten-activist

uit Israël (bezette gebieden), een 48-jarige advocaat
uit Maleisië en een 23-jarig werkloze uit Finland.

Voorbeeldbrieven liggen klaar in „de Bleijke", waar

tussen 19 en 21 uur geschreven kan worden.
Er wordt gerekend op een grote opkomst.

Ingaande l juli te koop
nieuw<8 aardappelen. Steen-
blik, Nieuwenhuisweg 4,
Vorden. Tel. 05753-1770

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatetraat 13, Hengelo Gld

Te koop aangeboden
houten wagenwielen, door-
snede 115 cm en 140 cm
prijs f 50.—. B. A. M.
Eijkelkamp, Koldeweiweg
2, Keijenborg, 05753-2262

Te koop alle soorten kool-
planten, seldery, peterselie

luiolselderU planten en
bieslookpollen: Niesink,
Past. Thuisstraat 10, Keijen

borg

Te koop 2e hands bankstel
en gazonmaaier, nieuw

Tel. 05753-1853

Te koop 3 - 2-zits eiken
bankstel + salontafel.
Inlichtingen: 05755-2207

Nan-Yu afslankthee
eetlustremmend en lost
vet op. Uw drogist GOOS-

SENS, tel. 05753-1297

Te koop vouwwagen, type

Florida camper DK, ge-
remd, bouwjaar 1986.
Tel. 05753-2639

Te koop prei- en koolplan-
ten. Hendriks, Hengelose-

straat 26, Keijenborg,
tel. 1448

Malsovit maaltydkoeken
bevatten alle bouwstoffen,
mineralen en vitamines

voor een gezond en slank
vakantiehouden. Koop ze
bij bakkery Hekkelman,

Raadhuisstraat 35, Hengelo

op de wereld

Huilers noemen we ze. En hun geklaag gaat
werkelijk door merg en been. ze spoelen
hulpeloos aan op de stranden van ons
Waddengebied. Ziek, ondervoed en absoluut niet
in staat om op eigen kracht in leven te blijven.
Hun 'gehuil' is een laatste schreeuw om hulp!

In de zeehondencrèche van Pieterburen wordt
die hulp geboden. Met de juiste verzorging,
voeding en medicijnen worden jaarlijks vele
tientallen zeehonden van een wisse dood gered.

Donateur worden van de zeehondencrèche in
Pieterburen betekent een daadwerkelijke bijdrage
leveren aan het welzijn van de zeehond. Door het
insturen van de bon zet u een eerste stap in de
goede richting.

zeehondencrèche
P I E T E R B U R E N

TBON "l
i Jajkredeenzeehondeleven! i
i Maak mij donateur en stuur een acceptgiro i

ter waarde van f
' Naam: l
l Adres; l
| Kode: |
i Plaats. j

i Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 y
9950 WL Pieterburen (Postzegel niet nodig) (fo

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

uw drukker!

HETAC IN EEN „BEKER" ROES

Met voortvarendheid stapt de Hengelose tafeltennis

vereniging Hetac door het sportieve land.
Jaarlijks worden er kampioenen binnengehaald, met
promotie als een vervolg daarop.
Voor het eerst in haar bestaansgeschiedenis is Hetac

in de prijzen gevallen, waar het betreft het behalen

van een beker.
De grote „Jan ten Barge-bokaal, vernoemd naar de

voormalige voorzitter van de afd. Oost Gelderland die
deze taak meer als 26 jaar vervulde, werd binnenge-

haald. Het 2e teem van Hetac is verantwoordelijk voor
deze bekerwinst. Met ferme slagen tikten Jeroen
Jolij Jan Tijdink en Manfred Besselink hun tegen-
standers, Dropshot uit Zelhem, uit. Bij het maken van
de foto ontbrak wegens werkzaamheden Jeroen Jolij.

Hetac die haar wedstrijden speelt in de zaal aan de
Leliestraat heeft al meer dan eens pogingen gewaagd
om voor de hogere teams onderdak te krijgen in sport
hal „de Kamp", maar is daar tot op heden nog niet in

geslaagd.

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen
• huwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum
• blanco kaarten enz.

Wij helpen u graag met de tekst en leveren 1e klas drukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld - Tel. 05753-1455



Vrijdag l juli a.s. hopen

HERBERT OTTEN
en

WILMA WEVERINK
in het huwelijk te treden.

En wel om 9.45 uur in het gemeentehuis

te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening is om 10.30 uur In de
R.K. Kerk St Jan de Doper te Keijenborg.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 14.30 tot 16.00 uur in zaal Winkelman,

St Janstraat 3 te Keijenborg.

Ons adres is:

Kerkstraat 26, 7256 AS Keijenborg.

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de

vele felicitaties, bloemen en cadeaus die we

mochten ontvangen ter gelegenheid van ons

40-jarig huwlijk.

H. LANGWERDEN
D. LANGWERDEN-SPELHOFEN

Hengelo Gld, juni 1988.

Haarweg 2.

DANKBETUIGING

Voor de vele bloemen en ander attenties die

wij ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijks-

feest op 15 juni 1988 mochten ontvangen, zeg-

gen wij u namens kinderen en kleinkinderen

heel hartelijk dank.

THEET EN RIEK HOENINK

7256 AT Keijenborg, juni 1988.

Kerkstraat 36.

Langs deze weg willen wij iedereen dank zeg-
gen, die ons de 24e mei, met ons 50-jarig huwe-

lijksfeest, tot een onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

L. GROOT TJOOITINK
A. P. GROOT TJOOITINK HISSINK

Baak, juni 1988.

Toverstraat 12.

Voor de vele felicitaties, bloemen en kado's,
die wij hebben ontvangen ter gelegenheid van
ons 60-jarig huweltfkstfeest, zeggen wij langs

deze weg heel hartelijk dank.

Mede daardoor is de 21e juni voor ons een on-

vergetelijke dag geworden.

H. RIETMAN
S. RIETMAN-KLEIN WENTJNK

Keijenborg, juni 1988.

Zaarbelinkdijk 7.

Tot het laatst met zorg voor ons vervuld is
mijn lieve moeder, schoonmoeder, onze groot-

moeder en overgrootmoeder

JOHANNA KREMER-LOGEMAN

op 17 juni 1988 overleden op de leeftijd van

89 jaar.

Zij was gedurende 38 jaar verloskundige te

Hengelo Gld.

Uit aller naam:

D. J. van der Velden-Kremer

Correspondentie-adres:

Randweg 97, 1403 XN Buissum

De crematie heeft op 22 juni plaatsgevonden.

H et lof lied blijft klinken

een vertrouwde stem zwijgt.

Ons erelid en mede-oprichter, de heer

D. T. CAMPERMAN
is overleden.

Wij zullen onze zangersvriend met eerbied en

dankbaarheid blijven gedenken.

Samen hebben we gezongen uit Psalm 150:

,,Alles wat adem heeft, love de Here".

Chr. gem. zangver. „EXCELSIOR"
ToldUk

Toldijk, 23 juni 1988.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken ingevolge artikel 12 en 29,

eerste lid van de Wet algemene bepalingen mi-
lieuhygiëne bekend dat bij hen aanvragen voor
een vergunning ingevolge de Hinderwet zijn bin-
nengekomen van:

— mevr. C. T. M. van Basten Batenburg-van

Sonsbeeck, Meeninklaan 5 te Hengelo Gld, voor
het oprichten en in werking hebben van een vee-
houderijbedrijf met mestopslag op het perceel

kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie
L, nummer 620, plaatselijk gemerkt Meenink-
laan 7;

— de heer B. F. Beulink, Hummeloseweg 63 te
Zemem, voor het uitbreiden van een veehouderij

bedrijf met mestopslag op het perceel kadas-

traal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie E,
nummer 1455, plaatselijk gemerkt Ruurlose-

weg 78a;

- de firma Wullink, Bronkhorsterstraat 10 te
Hengelo Gld, voor het oprichten van een vee-
houderijbedrijf met mestopslag op het perceel

kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sec-
tie H, nummer 2498, plaatselijk gemerkt

Bronkhorsterstraat 10;

- de heer J. SteenbMk, Wichmondseweg 23 te
Hengelo Gld, voor het wijzigen van een vee-
houderijbedrijf met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie
L, nummer 452, plaatselijk gemerkt Wichmond-

seweg 23.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen

onder het stellen van voorwaarden om gevaar,

schade of hinder voor de omgeving te onder-
vangen.

De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en
andere ter zake zijnde stukken liggen ter ge-
meentesecretarie, afdeling bestuurszaken, van-
af 28 juni 1988 tot 28 juli 1988 elke werkdag van
9.00 tot 12.00 uur en van 1400 tot 16.00 uur ter
inzage en bovendien elke vrijdag van 18.00 tot
21.00 uur insporhal „de Kamp".

Na deze datum, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen
de beschikking op de aanvragen, liggen boven-

genoemde stukken elke werkdag van 9.00 tot
12.00 uur ter gemeentesecretarie, alhier, ter

inzage. Desgewenst kan aldaar een mondelinge
toelichting op de stukken worden verkregen.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht
tel. 05753-1541, toestelnr. 24), kunnen tot

één week voor bovengenoemde datum monde-
ling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan
tevens gelegenheid wordt gegeven tot een ge-
dachtenwisseling over de betreffende aanvraag

tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de

overige aanwezigen.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovenge-
noemde datum sclxriftelyk bij hun college wor-
den ingebracht.
Degene, die een bezwaarschrift indient kan ver-
zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend

te maken.

Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat
degenen die bezwaren hebben ingebracht op de
wrjoe als boven omschreven en de belangheb-
benden die aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest, naar aanleiding

van de beschikking beroep kunnen instellen bij
de Kroon.

Hengelo, 28 juni 1988.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Mr, A. W. J. van Beeck CaJkoen, burgemeester

K. Verhoeff, secretaris

FIETSTOCHT NVEV

Bijna 40 dames en 2 begeleiden heren, de zgn. banden

plakkers vertrokken om l uur uit Hengelo voor een
fietstocht met als rustpunt drukkerij Weevers in
Vorden. Daar aangekomen werd men zeer gastvrij
ontvangen en in 2 groepen werden de bezoekers rond
geleid door de heren Mulder en van der Linden.
Tijdens de excursie kregen de dames een goede indruk

over het ontstaan van een krant, folder of boekwerk
en zodoende meer begrip voor de kosten die gemaakt
worden wanneer men b.v. een advertentie opgeeft.
Na afloop werden de vele vragen uitvoerig beant-
woord en kreeg een ieder een blocnote en pen met
opschrift aangeboden. Mevr. Rademakers bedankte
de gastheren hartelijk en bood een enveloppe met in-
houd aan voor de personeelspot.
Hierna fietste men door een prachtigstuk natuurge-
bied, 't Galgengoor naar oafé-rastaurant 't Wapen
van Medl/er waar de inwendige mens werd versterkt.

VERLOTING MARKTVERENIGING HENGELO G.

Enige tijd geleden heeft in diverse kranten het be-
richt gestaan dat Toon Keizer vanwege zijn leeftijd
stopt met het verkopen van loten van onze vereniging
Het bestuur betreurt dit maar kan er wel begrip
voor opbrengen.

Een iemand, die zoveel loten aan de man wist te
brengen en die daar zoveel tijd voor opofferde is
haast niet te vinden.

Toch willen wij door middel van dit bericht proberen

één of meerdere vervangers voor dit werk warm te
maken. Voor een iemand met veel vrije tijd kan dit
een mooie afwisseling betekenen.
De beloning is 10% van de opbrengst van de ver-

kochte loten en men dient de leeftijd van 16 jaar of

ouder te hebben.
Hoe men zich kan aanmelden, is te zien in de adver-

tentie elders in dit blad.

HENGELO GLD

Touwtrekwedstrijden
om het kampioenschap
van Hengelo Gld

VVV en touwtrekvereniging Bekveld houden
weer wedstrijden om het kampioenschap van

op woensdag 27 juli
half acht 's avonds

terrein Berenpas, Wichmondsew. 41

Met deelnemers van vorig jaar wordt weer
contact opgenomen.

Nieuwe deelnemers (bedrijven, straten, buurt-

schappen, verenigingen, mits geen touwtrek-
verenigingen) moeten zich uiterlijk zaterdag
23 juli a.s. melden bij P. Berenpas, Wichmondse

weg 41, tel. 1555.

Een ploeg bestaat uit zes personen. Tenminste

2 personen van een ploeg moeten inwoner van
de gemeente Hengelo Gld zijn; deelnemers
mogen geen lid van een touwtrek ver. zijn.

Deelname van jeuigdpdoegien 12 t.e.m. 16 jaar is
mogelijk.

Een team mag ook gemengd zijn.

SCHRÖDERSTOFFEN

Wilt u uw garderobe nog aan-

vullen voor de vakantie?

Dat kan inu super voordelig

Hemdjes, T-shirts, sweaters,
blouses, broeken en tricot
rokken

Nu spotgoedkoop

SCHRöDER bij de kerk

Ruurloseweg 1- HengeloCId.Telefoon 05753-1232

SE EIESENSHDP

Kijk en vergelijk
en vaste lage prijzen

Pens 400 gr 0.95
Kopvlees 400 gr 1.35
Ideaal basis 400 gr 1.50
Bij volle doos (18)

een dubbeltje per bakje korting

Whiskas bij 12 stuks 1.69
9 verschillende smaken

Doka 5 kg 13.75
Pittah 5 kg 10.50
Spalstraat 12 - Hengelo Gld
's Maandags gesloten

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpartiènten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn S 070-614 614
l" (Jhrfwndef ven de harwcHng

t T l l l l l l l l l l l l l l l l ' I I I I I I I I I M I I I I i l l l H

HARMONIE-ORKEST „THE AMBASSADORS OF
MUSIC" OP CONCERT-TOURNEE IN HENGELO

Gastgezinnen .gezocht in Hengelo Gld en pmgeving

Vla onderlinge contacten met organist Wim van der
Panne uit Blerjwtjik, welke in 1987 concerten ver-

zorgde in de St. Jan de Doperkerk te Keijenborg en
de Remigiuskerk te Hengelo Gld., kwam de mogelijk-

heid naar voren om het ervaren Harmonie-gezelschap
„The Ambassadors of Music" uit Amerika naar deze

omgeving te halen, een groep van ongeveer 50 perso-
nen. Op tournee door Europa komt dit gezelschap
dan op zaterdag 23 juli vanuiit Parijs aan in

Holland, verzorgt op zaterdagmiddag of avond dan
een concert in de openlucht, of bij slechte weersom-

standigheden binnen. Het idee ontstond toen dhr. J.
Kleve, koordirigent uit Velswrjk-Zelhem, dhr. A.

Lubbers benaderde met het probleem, dat hij altijd in
de veronderstelling geleefd had, dat het om zangers

ging, tot in een nader gesprek met dhr. van der
Panne bleek, dat het hierbij ging om een muziek-
gezelschap. Komst naar Holland was reeds vastgelegd.
Overeengekomen werd om de Concertcommissie van
de Remigiuskerk in te schakelen, en een plan nader

uit te werken. De organisatoren hebben de vraag
voorgelegd gekregen gedurende een aantal dagen

(23 juli tot 25 juli) voor onderkomen te zorgen voor
muzikanten en begeleiding. Zij die belangstelling
hebben twee of meerdere gasten geheel vrijblijvend
te willen onderbrengen, kunnen contact opnemen

met dhr. J. Kleve. Akkermanssraat l, Velswijk-
Zelhem (tel 08344-378) of dhr. A. Lubbers, Kerk-

straat 17, Hengelo Gldu tel. 05753-1253. I.v.m. de
nodige voorbereidingen is zo spoedig mogelijke op-
gave gewenst. Inmiddels zijn er nadere besprekingen

geopend met de heer v.d. Panne, waarna uitgebreide

informatie volgt.

Voor al uw AUTOMATERIALEN
b.v. REMBLOKKEN
(gemonteerd) vanaf 59.00

UITLATEN complete systemen
vanaf 95.00

TREKHAKEN (gemonteerd)
vanaf 195.00

BANDEN:
156/SR13 76.00
165/SR 13 82.00

175/70 SR 13 87.50

Voor inlichtingen:

VERHEY - STEENDEREN
Tel. 05755-2202/1593

CROSS-SPEKTAKEL IN HENGELO GLD

Hamove houdt cross weekend

Na 2 prhna verlopen wegraces timmert de Hengelose
auto- en motorvereniging Hamove aan de weg met
de cross.

Op het roemruchte Hengelose Zand, bezongen door
de jongens van Normaal In hun lied Oerend Hard,
organiseert Hamove in het weekend van zaterdag 9
en zondag 10 juli een cross weekend.

Zaterdag 9 juli vindt de Int. veteranencross plaats.
Het altijd prachtige geluid van de BSA's, Mattchless,
Triumph, Greesves, CZ, Husqvarna enz. zal c.an weer

door de bossen van 't Zand klinken. Voor de liefheb-
bers om van te watertanden.

Zondag 10 juli komen de hedendaagse crosseis volop
aan bod. Het wedstrijd programma ziet er als volgt
uit: Superklasse, Trikes een 500 cc Nat. A.

Een programma dat veel spannende wedstrij I n in
zich heeft.

Om 10.00 uur beginnen de trainingen, teru j i om
13.00 uur de wedstrijden aanvangen.

Vooral de klasse 500 cc Nat. A kan een s\> .mende
strijd opleveren met de regionale coryfeeën.
Wat zullen o.a. de Hengelose cracks Hare: . Wol-
sink en Walter Arendsen doen? Kunnen z,j ,,\> het
prachtige, maar zeer zware zanddrcuit 't Z.md de
concurrenten verslaan?

De klasse Trikes-Quads komt voor het eerst i , i Hen-

gelo Gld aan de start Zij zullen in 2 manches moeten
uknaken wie de beste is.

Ook de Superklasse, waarin met 250 of 50 * > moto
ren gereden mag worden, bergt altijd veel spanning
in zich.

In elk geval een programma waarbij m < - . . !. m ge-
niten van echte motorcross-sport.

Zaterdaig 9 en zondag 10 juli is hè zover in Hc.i.-jelo G

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 • Hengelo Gld w- v



OPRUIMING
BIJ DE

„SPANNEVOGEL"
Tijdens de OPRUIMING

VAN l T.E.M. 16 JULI

op alle niet afgeprijsde meubelen, tapijten,
gordijnen en vitrages.

Bij aankoop van een nieuwe MATRAS
30.» terug voor uw oude l pers. matras
40.— terug voor uw oude 2 pers. matras
Voor diverse koopjes zie etalages en verder door de
gehele winkel

Overjarige meubelen sterk in prijs verlaagd
De zaak met vakmensen is nog steeds

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld

Na-KERMIS
KEIJENBORG

Zaterdag 2 juli a.s.
Aanvang 14.00 uur

VIERT HAAR EERSTE LUSTRUM

Voor het 5e jaar in successie wordt er in

de tuinen van het bejaardencentrum

ST MARIA POSTEL

HET KERMISFESTIJN
speciaal voor senioren vanaf 60 jaar en

Zonnebloem gasten gehouden.

Gezellige (bar en vele kramen en attracties

Hierbij ztfn vele mooie prijzen te winnen.

Volop sfeer en stemming-!!!!
Een muzikaal hoogte punt wordt gevormd

doqr een optreden van de alom "bekende

„IESSELKAPEL"
uit Doétinchem

U BENT VAN HARTE WELKOM
UITERAARD OOK NIET-INWONERS VAN

Traditioneel opnieuw:

RINGSTEKEN
per paard en wagen
om het afpenkampioenschap

van Keijenborg.

De wissel beker voor het kam-

pioen [beschikbaar gesteld

door:

RABOBANK
KEIJENBORG

Toegang vrij
KEIJENBORG

SCHRÖDERSTOFFEN

STOFFENAANBIEDING
Een plank vol stoffen

eerste meter 15.—
tweede meter 5.—
derde meter 1.—

DUS 3 METER VOOR 21.-
Tevens VOERING 3 meter voor 10.-
DE HELE WEEK ALLE COUPONS

HALVE PRIJS
SCHRoDER BI J DE KERK

Ruurloseweg 1- Hengelo G ld. Telefoon 05753-1232

Nu ook verkrijgbaar
in groene kap + geleidinghilioni

S958SSSS5 ROLLUIKEN
OP WENS EN NAAR MAAT, ZOWEL MET RECHTE ALS SCHUINE KAP.

KAP IN WIT OF BRUIN, LAMELLEN IN 6 KLEUREN KWALITEIT HEROAL.

Grote voordelen van rol-
luiken zijn o.a.
O ISOLEREN D. Zomers houden zij

de warmte tegen en in de winter
zijn zij energiebesparend,

O BEVEILIGING o.a tegen inbraak
omdat 'n Hilzon rolluik
automatisch vergrendeld en van
buiten niet is te openen.

O GLASBREUK bescherming.

O VERDUISTER! Na

Het rolluik Is altijd in diverse standen
te gebruiken b. v. geheel gesloten,
zodat u optimale isolatie heeft en
's zomers kunt u de lamellen iets
optrekken zodat licht en ventilatie
spleten ontstaan.

Hilzon heeft voor ieder raam de passende buiten- en binnenzonweringl
Showroom geopend
vrijdagavond 19.00-21.00 uur
en zaterdag van 09.00-12.00 uur
of bel voor een afspraak voorHummeloseweg 7 - Hengelo Gld..

Tel. 05753-1048 bezoek aan onze showroom
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HARMSEN

Bannlnkstraat 4

7265 A W Hengelo Gld.
TeL 05753-1220

Voor uw onkruid- en ongedierte

bestrijding hebben wij:

Gloria SCHOUDERSPUITEN
5 liter vanaf 74,50

Gloria RUGSPUITEN
15 liter vanaf 89."

DE SCHOENMAKER

GAAT

VERHUIZEN

Vanaf donderdag 30 juni a.s.
zijn wij volledig tot uw dienst op onze nieuwe stek

RAADHUISSTRAAT 29
t.o. het gemeentehuis van Hengelo Gld

Vanwege de verhuizing zijn wij dinsdag 28 juni gesloten
Woensdag 29 juni

houden wij

OPEN H U IS
van drie tot zes uur

Tevens vieren wij deze dag ons eerste lustrum.

Tot ziens in onze schoenmakerij
WILLEM EN AGNES VAN HAL

Wilt U nieuw- /of verbouwen, vraag vrijblijvend

offertes laan bij:

installatiebedrijf
J. H . A R E N D S E N
Erkend installateur van ai uw

loodgieterswerk • dakwerk
gas- en c.v,-installaties
Nu eek alle electrische installaties

Vordenseweg 10 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2511

Klein Westland
(v/h Wij n bergen)

GROENTEN EN FRUIT
Kerkstraat 6 - Hengelo (Gld.) - Telefoon 1054

BOSPEEN
Harde TOMATEN
Chiquita BANANEN

bos 1.25
kg 1.95
kg 2.50

Verkoop
Bloemenkas
NEPHROLEPIS
GUZMANIA
Volop boeketten
Groene planten
rechtstreeks van de Aa l s m eer s e bloemenveiling

< ,

j;

Kerkstraat 6a - Hengelo (Gld.) . Telefoon 1473
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MIELE WASAUTOM AAT
W 750
Tweeknopsbediening, vrije
temperatuurkeuze. Centri-
fugeren tot 1150 toeren.
" 1 /2"-Knop voor kleine
wasjes. Zeer zuinig met
stroom door automatische
wastijdgarantie voor per-
fekt wassen op veel lagere
temperaturen. Elektro-
nische deurvergrendeling.
Wasmiddellade (met kin-
derstot) aan de voorzijde.
Geheel geëmailleerde
ommanteling. Kunststof
bovenblad. Modieus wit
bedieningspaneel. Roest-
vrij stalen kuip. Lage
coderhoudskosten door
scharnierend frontpaneel.
Radio/TV-ontstoord. Wol-
merk en KEMA-KEUR.

Mmele
er is geen betere

fnsfa/Jatiebedrfp

ORDELMAN-DIJKMAN
Spo/sfroof 14. 7255 AC «enge/o fG/dJ
Te/. 1285

+ Vraag naar onze speciale vakantieprijs.
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GROENTE &
FRUIT

Alle dagen volop
vers

KRUISBKINKSEWEG 7, TOLDIJK

TEL. 05755-1861

Heeft voor u elke dag vers!
Heeft de beste kwaliteit!
Is gespecialiseerd . . .
en zeker niet duur.

NU VOLOP

verse aardbeien en
Holl. nieuwe aardappelen
zo van het land.

Openingstijden:

Maandags t.e.m. dontierdags 13.30 tot 18.00 uur

vrijdags van 9 tot 12 en 13.00 tot 18.00 uur
zaterdags van 9 tot 12 en 13.00 tot 16.00 uur

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
SCHOUDERKARBONADE

500 gr 3.95
VERSE METWORST

500 gr 4.25
GEBRADEN GEHAKT

100 gr 1.15
BOTERHAMWORST

150 gr 1.25
VOLOP VOORRADIG

VAKANTIEVLEES in blik
UIT EIGEN SLAGERIJ

AMBACHTELIJK VERVAARDIGD

SLAGERIJ

NIEUWENHlilS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG

TeL 05753-1320

DEZE WEEK

BOTERKOEKEN
6 voor 4.00

Vrijdagavond van 6.00 tot 9.00 uur

Appeltaartje 5.50

WINDMOLENBAKKER

HEKKELMAN
RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)



iVAKANTIE IN BINNEN-OF BUITENLAND
Ga gerust uw gang, maar kom eerst veor uw
REISVERZEKERING naar

gerrits + lammers bv

Reisverzekering

volwassenen vanaf f 0.80

p.d.

kinderen vanaf f 0.60

p.d.

Auto- en motorcascoverzekering
(tijdens vakantie)

Automobil istenhul p

Annuleringsverzekering

'/ioor informatie:

5PALSTRAAT 26 - 7255 AC HENGELO GLD - TEL. 05753 - 3000

BOLIESTRAAT 40 - 7001 BD DOETINCHEM - TEL. 08340 - 34025

t
Lid N.V.A.

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende

goederen, taxaties en juridische adviezen.

*- >

C»
üdNVM

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershock 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

niet schieten.
Perziken
mandje l kg

Rauwkost, alle 6

soorten per zak

199
150

Schwarzwalder
schinken
100 gram

AH achterham
vacuüm

100 gram

229
159

WAARDEBON

Magere VARKENSLAPPEN

kg 598
Saterdaffvoordeel:
Magere

schenkel
kg 698
Ma. en dl. 4 en 5 juli:

Magere spek-
lappen
500 gr 298 kg 498

AH chocoladevla
liter

Vloerwit met

maanzaad 800 gr

gratis gesneden

179

219
V.d. Eelaart 3-
sterren jonge
jenever liter

Sonnema
Beerenhurg
liter

1785
1785

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

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

Nu weer volop te koop

VERS GEPLUKTE AARDBEIEN
maandags t.e.m. vrijdags van 7 tot 12 uur v.m.
of op bestelling.

G. WULLINK
Baiuiinkstraat 64a - Hengelo Gld • 05753 1427

Tevens gelegenheid tot het

zelf plukken van aardbeien
Graag eerst bellen

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 • Telefoon 06753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
•JLJEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

FA. HENDRIKS. Baak

Afvalcontainers
van 5 tot 35 kub.

Voor particulieren en bedrijven

Telefoon 06754-100460

DANSEN met

PETE KELLY BAND
ZONDAG 3 JULI

Zondag 10 juli

Free Sense
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 3 JULI

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Hendriks

Gezinsdienst - Afscheid zondagschool

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Molemaker

Herv. kerk
Geen dienst.

BETER KWALITEIT
DAN SPIJT
f***» Harkte»

v.a. 199.-; w a. 185.-; v.a. 679.-; v.a. 579.-; v.a. 238.-

* alle soorten zonwering
* kunststof ramen/deuren
* kunststof schroot j es
* plissó gordijn luxaflex +

vertikale lamellen

EUGELINK

ZONWERING
Berkenlaan 56, Hengelo.(Gld.),

tel. 05753-12 10

(Ook 's avonds en in het weekend)

TAXIBEDRIJF
BERT LAMMERS

WLJ VERZORGEN VOOR U:

• Particuliere ritten
• Rouw- en trouwritten
• Ziekenvervoer voor OGZO, IZA en alle

andere fondsen naar medische Instellingen
door geheel Nederland

BELT U GEHEEL VRIJBLIJVEND NAAR

Taxibedrijf Bert Lammers
Zelhemseweg 8, 7255 PS, Hengelo (Gld.)

TEL. 3005

VERBOUWINGSOPRUIMING
OP = OP

DE PRIJZENBREKER
Ruurloseweg 43 - Hengelo Gld

O.a. spijkerbroeken, kinderlaarzen

Diverse kleding vanaf 5.00

Diverse werkkleding

MAKKELIJKE PRIJZEN

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

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

Als Gazelle dealer hebben
we alles in huis voor uw fiets.
Een winkel vol handige en
noodzakelijke accessoires;
lichtgewicht fietstassen in alle
soorten, materialen en
kleuren, race-accessoires,
fietskleding, fietspompen,
veiligheidssloten, onder-
houdsmiddelen en nog veel
meer. En niet te vergeten,
het complete Gazelle 1988
assortiment.

Goze//e maakt fietsen leuker

GAZELLE
Gazelle fietsen rijden op Vredestefn banden.

Avond-en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend werdt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12.00-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 27 juni tjeou. 3 juli
B. A. M. Eykelkamp, telefoon 2262.

Apotheek Hengelo Gld, Spuistraat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden: ma, t.e.m. vr.8.00-12.30 en 13.30-18.00
uur, za. 9.30-10.30 uur en zo. 12.30-13.30 uur.

Weekenddienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
A. R. J. van Ingen, tel. 2002.

NIEUW Alannnr. brandweer
Telefoon 06 - 0111

Openstelling post bureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)
Maandag t.e.m. zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

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 geelt u ten alle tijde
de nodige informatie.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473

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

K.R. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 2 juli: 19.00 uur Jongerenviering

Zondag 3 juli: 10.00 uur Woord- en Communiedienst

i.v.m. vakantie pastoor

Voor diensten op dinsdag- en dondei dagavond zie
parochieblad.

B.K. Kerk KeUenborg
R.K. Kerk Keijenbarg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. His om 9.30 uur
en 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 Steend<w=en< telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenius't", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-215L
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.


