
dinsdag 5 Juli 1988 UITGAVE:
DRUKKKRU WOLTliRS
RegeUnkstraat 16
Postbus 63 - 7256 ZH Heaf«lo (OW.)

Telefoon 05753.1456, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, KeUenborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Bha,

ToldUk, Wlchmond-Vierakker

en omstreken

DIT PROGRAMMA BEWAREN

HENGELOSE KERMIS 1988
TE HOUDEN OP WOENSDAG 13 - VRIJDAG 15 - ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 JULI

Programma samengesteld door de schutterij E.M.M.

DINSDAG 12 JULI
20-22 uur Trekking nummers volgorde vogelschieten

bij café Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo (Gld.).

Dames en heren schutters komt u zoveel mogelijk, dit voorkomt een boel
vertraging tijdens het vogelschieten.

Ook is er deze avond:

trekking van de verloting der majorettevereniging
in zaal Wolbrink. Aanvang 21.00 uur.

WOENSDAG 13 JULI
GROTE KERMISMARKT
in de Spalstraat met vele aktiviteiten, o. a.:

groot standwerkersconcours
in samenwerking met de plaatselijke WV en marktcommissie.

9.00 uur Premiekeuring koudbloed en Haf lingers
afdeling Gelderland.

Provinciale keuring van het

Ned. Rijpaarden en Pony Stamboek
Keuringen terrein ,,de Hietmaat".

10 oo uur OPENING LUNAPARK
rond de Ned. Herv. Kerk.

19 oo uur STRATEN MOTORCROSS
bij de „Welkoop" en in de Spalstraat.
Er wordt gereden in verschillende klassen en om het kampioenschap van
Hengelo (Gld.).
Organisatie: E.M.M, en Hamove.
Na afloop prijsuitreiking in zaal Michels.

VRIJDAG 15 JULI
14.00 uur KINDERSPELEN

op het veld van QUICK '81 aan de Berkenlaan.
Voor de leeftijdsgroepen van 5 t.e.m. 12 jaar.
Na afloop prijsuitreiking, alsmede waardebonnen, hetgeen uitsluitend ge-
schiedt op het terrein aan de Berkenlaan.
Waardebonnen zijn geldig op de kermis, alleen op vrijdag en zaterdag.
Ouders of begeleiders, gaat U zoveel mogelijk naar het terrein. Onder de
aanwezige ouders of begeleiders worden namelijk waardebonnen verloot.

19.00 uur KRUIWAGENRAGES
door ploegen van verschillende horecabedrijven op de parkeerplaats bij de
„Welkoop".

ZATERDAG 16 JULI
Kermisviswedstrijd
voor jeugdleden van HHV van 9 t.e.m. 10.30 uur. Prijsuitreiking bij
Concordia.

9.00 uur Regionale keuring Welsh Pony Stamboek af d. Oost
Terrein ,,de Hietmaat".

10 oo uur VOLKSSPELEN
in de Bleekstraat, met ringrijden voor dames en heren.
Tevens MASTKLIMMEN.

10.30 uur Optreden van het Limburgs Jeugdtoneel in zaal Wolbrink
Opgevoerd wordt de Avonturen van Meneer Prikkebeen.
Een sprookje voor jong en oud. Toegang gratis.

13.30 uur OPTOCHT

Vertrek vanaf zaal Michels.

Vaandelhulde voor het gemeentebestuur en koningspaar
1987, bij het gemeentehuis.

VOGELSCHIETEN aan de Oude Varsselseweg
op het terrein van de fam. Harmsen. Voor de leden van de schutterij
Eendracht Maakt Macht.

14.30 uur

Tijdens het vogelschieten is er een

stoelendans voor dames
die niet meedoen aan het vogelschieten.
Voor beide evenementen zijn prachtige prijzen beschikbaar.

Op het terrein is een consumptietent aanwezig.
Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats in zaal Michels met vaandelhulde
voor het koningspaar 1988 door de vendeliers van de schutterij St. Jan uit
Keijenborg.
ROUTE OPTOCHT:
Vertrek zaal Michels - Spalstraat - Raadhuisstraat gemeentehuis (vaandel-
hulde) - Schoolstraat - Kerkekamp - Sarinkkamp - Beatrixlaan - Ruurlose-
weg, langs de boerderij van de fam. Harmsen.
Terug plm. 17.00 uur.
Oude Varsselseweg - Bleekstraat - Rozenstraat - Tramstraat - zaal Michels.

ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 JULI:

GROOT TUIN FEEST bij café „De Zwaan"
met medewerking van TAKE IT EASY.

ZONDAG 17 JULI

Kermisviswedstrijd
voor de seniorenleden van de HHV van 7 t.e.m. 9.30 uur. Daarna prijsuit-
reiking in café Concordia.

10.30 uur Openlucht Frühschoppen
op de parkeerplaats bij „Concordia", met de STYLLEWALDKAPEL en de
conferencier JOEP VAN 'T WOUD.

i4.oo uur GROTE KERMISOPTOCHT
Aan deze optocht doen mee een aantal grote wagens. Ook kleinere wagens
en de jeugd met versierde fietsen en karretjes.
Voor de jeugd is er altijd prijs.
Eenlingen en groepen zijn van harte welkom.
KEURING van 13.15 t.e.m. 13.50 UUR
op het parkeerterrein aan de leliestraat.
Deelnemers dienen om 13.00 uur aanwezig te zijn.
Prijsuitreiking plm. 16.30 uur in zaal Michels met stemmingsmuziek.
Aan de optochten werken mee de muziekverenigingen Crescendo en Con-
cordia, de majorettevereniging EMM Hengelo Gld., de schutterij St. Jan met
vendeliers, de muziekvereniging St. Jan uit Keijenborg en de muziek-
vereniging Nieuw Leven uit Steenderen.
ROUTE OPTOCHT:
Leliestraat - Zuivelweg - Kastanjelaan - Westerstraat - Kervelseweg - Raad-
huisstraat - Spalstraat - lekink - Rozenstraat - Bleekstraat - Oude Varssel-
seweg - Beukenlaan - Het Karspel - Kerkekamp - Schoolstraat - Raadhuis-
straat - Spalstraat - einde optocht parkeerterrein ,,Welkoop".

Groot LUNAPARK
rond de Ned. Herv. Kerk, met diverse attracties

OPENINGSTIJDEN lunapark:
woensdag 13 juli vanaf 10.00 uur
vrijdag 15 juli vanaf 15.30 uur
zaterdag 16 juli vanaf 10.00 uur
zondag 17 juli vanaf 14.00 uur

Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade, indien
deze plaatsvinden in verband met de feestelijkheden.

Voor de bijdragen van de Hengelose middenstand en bedrijven wordt heel
hartelijk dank gezegd.

Verzoeke zoveel mogelijk te vlaggen tijdens de kermis!

J



van de week
natuurlijk alleen bij •
KEURSLAGER

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

Wij zijn «regens

vakantie gesloten

van11t.e.m.23juli

De gehele week:

150 gram

gekookt onfbijtspek

100 gram

rauwe ham

Maandag, dinsdag en woensdag j

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
ftfii of grof

500 gram

schouderkarbonade
(Max. 2 kg per klant)

500 gram

KIPFILET

/"^Cs3
GRANE
TARWE ROGGE HAVER RUST GERST MAÏS

rijk aan
voedings-
stoffen
puur natuur

haal deze
lekkere en grove
broodsoort bij:

SINDS 1820

Bakkerij R. KREUNEN
Hengelo Gld • Tel. 05753-1474

WEEKENDTIP:
PERZIK-MELOENSCHNITT

< ca. 8 personen t 8.95

Heerlijk fr is gebak, een traktatie!

KUIKENBOUTEN
500 gram 3.48
VARKENSHAASJES

100 gram 2.20

FIJNE LEVERWORST
100 gram 0.89

ZURE ZULT
100 gram 0.98

P.S. VOLOP VOORRADIG

INGEBLIKT VLEES

Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

Spabtwui.Tel 12^0 Jienglo

Deze week maakt
uw Echte Bakker:

NIEUW NIEUW

(nnet appel of met rozijn)

5 stuks
om te proberen 3.98

Af d. Brood:

TARWE ROZIJNE
BOLLETJES

5 stuks

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld • Tel. 06753-1250

i

j :

geldig van 6 t.e.m. 19 juli

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 38

Hengelo Gld
Telefoon 05753-1461

rocn-Zeller€iraf8chaft d<>°sie Under-
floriin Cit q.b.a„ (l liter) berg (a 3 flesjes)

3>45

Klein Westland
(v/h Wijnbergen)

GROENTEN EN FRUIT

Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.) - Telefoon 1054

H ANDPER EN 4 kg 5.00
Jaffa SINAASAPPELS 30 stuks 5.00
ANDIJVIE kg 0.75

Verkoop
Bloemenkas

DEZE WEEK:

3 KAAPS VIOOLTJES
1 CHARME POT
Volop GEMENGDE BOEKETTEN

WIT, DOOBvSNEE 15 CM

4.95
3.75

Kerkstraat 6a - Hengelo (Gld.) - Telefoon 1473

)»

VERZIN DE
LEKKERSTE TARVO

SANDWICH EN
WIN EEN

SONY SPORTS
WALKMAN

boter

DEELNAMEFORMULIER BIJ
™0(i) BAKKERIJHEKKELMM

Raadhuisstraat 35 - HENGELO GLD

«

j
\\

<

<>

l
< !
:

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN
HAAG BEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

8PORTVELDMENGSEL
COMPOST

TURFMOLM

TULNTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

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

< >
c

Muziekver ST JAN
vraagt MATERIALEN
voor Rommelmarkt.

Deze kunnen worden ge-

bracht bij fam. Mullink,

Bronkhiorsterstraat 9,

Keijenborg.

Hengelose kermis
PROEF DE GEZELLIGHEID

IN CAFÉ MICHELS
want wij bieden:
• WOENSDAGMORGEN

kermismarkt

• WOENSDAGAVOND

prijsuitreiking stratencross

• ZATERDAGMIDDAG

prijsuitreiking
vogelschieten

• ZONDAGMIDDAG

prijsuitreiking optocht

DIT ALLES MET

LIVE STEMMINGSMUZIEK
Wij wensen u een gezellige
kermis toe

Trekking
783e Staatsloterij

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

Iijnso70-6i4ei4
L~^x^vnendeo van de hartstchlng

mOOTD

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!.'

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) - 05753-3460

HENGELOSE KERMIS!!!
We/ of niet traditioneel

STOKVIS eten!

Wij hebben volop voorradig

mooie blanke
STOKVIS

Vanaf heden zijn de nieuwe

staatsloten weer te verkrij-

gen bij de Dierenshop, Spal-

straat 12, Hengelo (Gld.).

•'s maandags gesloten

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA
U

• o

RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1358

Deze week:

KRUIDCAKE of |
KRUIDKOEK "

van 4.30 voor 3.75 ̂

va awavAv aa NVA • aaxnva HKHVM aa KVA

KERMIS 1988

Slijter-wijnhandel

LEEMREIS
HEEFT HET!!

SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05753-1274

Profiteer van onze

VOORDEELMAND!!

Er zit van alles in

Prettige kermisdagen toegewenst

Uw slijter „LEEMREIS"



Hengelo Gld - Rozenstraat 4
Royale tussenwoning met vrijstaande stenen
berging en tuin op het zuiden. Gelegen in rus-
tige straat dichtbij het centrum.

Indeling: hal met tolfliet, doorzonkamer met

open haard, open keuken met luxe eiken aan-
bouwkeuken met div. inb. apparatuur.

Ie verdieping: overloop, 4 slaapkamers, douche.

Vaste trap naar 2e verdieping met zolder.

Aanvaarding direct. ,

gerrits + lammers bv
7255 AC Hengelo Gld.
Spalstraat 26

Tel. 05753-3000

7001 DB Doetinchem
Boliestraat 40

Tel. 08340-34025

155-13"

hu VANAF ff 69.5O
ALL IN

Juli-Bandenmaand
van 4 t.e.m. 30 juli bandenactie
Veilig onderweg of op vakantie, zorg dat uw banden

in orde zijn.

Te weinig profiel betekent: slechte wegligging en

remvermo'gen.

Auto Kemp
bandenactie

helpt u voordelig

op weg

Gratis montage en balanceren,
inkl. BTW

— Alle merken leverbaar, ook extra

breed en laag 70-serie v.a. f 99.50

— Sportvelgen in div. uitvoeringen

St Janstraat 28 Keijenborg Gld. Tel.05753-1977

Het hele jaar doorvlUw bondenvakman!

GEBOREN: woensdag 29 juni 1988

VELDNAMENBOEK
Gem. Hengelo, prov. Gelderland

Een vruchtbare samenwerking van:

• Gemeente Hengelo GUd
• Staring instituut, Doetinchem
• M«ertens Instituut, Amsterdam

De oudheidkundige vereniging „Hengelo Gelder-
land" is blij en dankbaar, dat hierdoor een be-
langrijk stukje bronnenonderzoek is verricht,
voordat deze vereniging zelf „geboren" werd

op 14 januari 1988.
Dank aan de heren B. Harmsen en J. G.Rue-

sink als initiatiefnemers van het project en

de heren G. Harmsen en L. H. Menkveld voor

het nodige „veldwerk".

Dank aan de vele intekenaars op het boek.
Bestelde exemplaren zijn vanaf 30 juni af te
halen. De voorraad is beperkt, dus haast u,

want op is op.

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

Bestaat al meer dan 60 jaar,

dus al een historie op zich

Voor een rustig
vakantiegevoel

Eerst alles goed regelen bij de Rabobank.

• Buitenlands geld

• Reisverzekeringen

• Hulpverlening in het buitenland

• ReisVEurocheques of Eurocard

• Safelokettenservice

U gaat dan een stuk geruster met vakantie!

Rabobank
geld en goede raad

Hengelo Cld, Kastanjelaan 11

Spalstraat 23

Keijenborg, St Janstraat 44

Tel. 05753-2022

Tel. 05753-1601

Tel. 05753-1336

ALLES IS AFGEPRIJSD
o.a.:

T-shirts - pantalons - rokken - sweaters

truien r ondergoed - nachtkleding - bad-

kleding - handdoeken - theedoeken - zak-

doeken - handwerken - corselets - bh's

ZIE ONZE 6 ETALAGES

SCHRöDER
BIJ DE KERK

SCHRÖDERSTOFFEN

-"C
STOFFEN STOFFEN STOFFEN

ALLE STOFFEN ZIJN STERK AFGEPRIJSD

Een plank vol stoffen
eerste meter 15.—

tweede meter 5.-

derde meter l.«

DUS 3 METER VOOR 21.--
ALLE COUPONS DE /GEHELE OPRUIMING

HALVE PRIJS

SCHRöDER BI J DE KERK

Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

Vanaf NU zetten wij één streep door onze
prijzen.
Vanaf NU kopen met enorme kortingen in
onze voorjaarscollectie.

NU kopen betekent extra geld overhouden
voor de vakantie.
GEWOON EVEN KOMEN KIJKEN

W l D E FAS H l O N

(ttorkelh
% KLEDING^A/ETEVE/

Spalstraat 32,
Hengelo (Gld.)

r NET EVEN ANDERS

\ Lenen?
Ik heb zo'n mooie nieuwe fiets, dat
iedereen 'm wil lenen.
Daar ben ik mee opgehouden. Ze
kunnen toch zelf ook 'n Gazelle kopen!

Vanzelfsprekend bij:

FA. SLOTBOOM
Kieftendoip H - Hengelo Cld -Tel. 05753-7278

Gazelle maakt fietsen leuker

OPRUIMING

10% KORTING

van 5 t.e.m. 16 juli

Grotenhuys
SPALSTRAAT 18 - HENGELO GLD

TEL. 05753-1823

BAKFIETSRACES
HENGELO GLD

Op zaterdag 30 juli a.s.
organiseert VW In samenwerking
met ABO en HAMOVK

de jaarlijkse bakfietsraces
meetellend voor de oompetitie 1988

Ook voor plaatselijke teams die niet bij de
ABO zijn aangesloten is het mogelijk om deel
te nemen aan de races.

Bij voldoende deelname zullen deze teams in een

speciale plaatselijke klasse uitkomen.

Opgave voor deelname in deze klasse, zo spoe-

dig mogelijk bij VW Hengelo Gild:

p.a. drogisterij Lenselink, Kerkstraat l, Hengelo

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
SNITZELS 100 gr 1.40

HAMBURGERS per stuk 0.80

GEGRILDE ACHTERHAM
100 gr 1.80

NEAGELHOLT 150 gr 3 95
VOLOP VOORRADIG

VAKANTIEVLEES in blik
UIT EIGEN SLAGERIJ
AMBACHTELIJK VERVAARDIGD

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 06753-1320

GEMEENTENIEUWS
BOUWEN ZONDER VERGUNNING??
Het komt regelmatig voor dat er putolükaties ver-

schijnen dan wel berichten de ronde doen dat voor
bepaalde bouwwerken, zoals bijvoorbeeld dakkapellen

schutingen, dakramen en andere bouwwerken van
beperkte omvang geen bouwvergunning nodig zou zijn

Dergelijke berichten leiden in de praktijk tot misver-

standen bij de ingezetenen.
De situatie in de gemeente Hengelo is deze, dat de
voorschriften inde diverse bestemmingsplannen aan-

geven welke bouwwerken er kunnen worden gebouwd
Komen deze bouwwerken overeen met de opsomming
in de bouwverordening dan is geen bouwvergunning

vereist, maar die bouwwerken moeten wel voldoen

aan de technische eisen van de bouwverordening en

redelijke eisen van welstand.

Hebt u bouwplannen, hoe gering van omvang ook,

dan is het raadzaam vooraf via de ambtenaar bouw-

en woningtoezicht te informeren of uw plannen te
realiseren zijn.

Op deze wijze kan worden voorkomen dat het ge-
meentebestuur tegen klandestiene bouw op zal

treden. Een kort bezoek aan het gemeentehuis kan
veel onnodige problemen voor u en voor het gemeente
bestuur voorkomen.

Vervallen spreekuur
He spreekuur van de burgemeester en de wethouders
vervalt op de donderdagen 7 en 14 juli 1988.

Aanvragen subsidie
Alle verenigingen en instellingen in de gemeente die
zich bezighouden met emancipatiewerkzaamhcden
kunnen in principe op grond van de „Tijdelijke rijks-

bijdrage regeling ter stimiulering van emancipatie-
werk" subsidie aanvragen bij het college van burge-
meester en wethouders.

Gelet op het bovenstaande willen wij de verenigingen
en instellingen verzoeken om hun aanvragen over

1988 vóór l september a.s. in te dienen
Het gemeentebestuur van Hengelo



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze dochter

AIKE MICHELLE

We noemen haar: AIKE

Zij werd geboren op 29 juni.

'Gerand en Sonja Kaak

Hesselinkdijk 3,

Hengelo GId.

In plaats van kaarten

ARNO REINDERS EN HENNIE VOSSERS
delen u mede namens wederzijdse
ouders dat wij gaan trouwen op vrijdag
8 juli 1988 om 10.30 uur in het ge-
meentehuis te Steenderen.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.15 uur in de Ned. Herv. Kerk
te Steenderen.

Dagadres: zaai „Den Bremer",
Zutphen-Emmeriikseweg 37 te Toldijk.

U bent van harte welkom op de
receptie van 16.30 tot 18.00 uur.

JAN SLOOT
en

TRUDY HERMSEN
trouwen op vrijdag 15 juli a,s, om 10.30
uur in het gemeentehuis te Steenderen

De kerkelijike inzegening van het huwe
lijk zal om 11.00 uur plaatsvinden in
de St Martinuskerk te Baak.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30

tot 16.00 uur in zaal „de Engel",

Dr A, Ariënsstraat l,

7221 CA Steenderen

JuM 1988

Toldijkseweg 16 - 7221 DD Steenderen

Op donderdag 7 juli 1988 hopen wij ons 50-
jariig huwelijk te herdenken.

Uit dankbaarheid zal een H. Mis worden opge-
dragen om 13.30 uiur in de parochiekerk van
St Jan de Doper te Keijenborg.

H. J. NIESINK

H. J. B. NIESINK-VOLMAN

Dagadres: zaal Winkelman, St Janstraat 3,

Keijenborg.

U bent van harte welkom op onze receptie

van 15.00 tot 17.00 uur.

7256 KX Keijenbopg, joïli 1988.

Weeninkweg 1.

Donderdag 7 juli a.s. hopen wij ons 55-jariig

huwelijk te herdenken.

G. P. WENNEKER
G. WENNEKER-REUGEBRINK

U bent van harte welkom op onze receptie van

19.30 tot 22.30 uur in zaal Langeler, Spal-

straat 5 te Hengelo Gild.

7255 DK Hengelo GId, juli 1988.

Beukenlaan 3,

Na een langdurige ziekte heb ik afscheid

moeten nemen van

GERDA JOHANNA EILANDER-VRÜGGINK

Zij was een grote steun voor mij.

Alijd stond zij voor mij Maar.

Rust nu maar uit.

JANNY GROOT BOESSINK
Rozenstraat 31 - Hengelo GId

Hengelo GM, 21 juni 1988.

PENSION gewaagd

voor een Portugese medewerkster voor een aan-
tal weken en meerdere keren per jaar.
Liefst in de kom van Hengelo GId.
Inlichtingen:

QUICK Sport* tov
KruAsbergseweg l • Hengelo G - Tel. 05753-1717

Wegens vakantie gesloten

van 2 t.e.m. 23 juli 1988
PEDICURE-VOETVERZORGING

KAMEN GERRITS
Magriethof 30 <f Hengelo GId f- Tel. 05753-2368

AFWEZIG
4 juli - 8 augustus
MARIANNE
LUKASSEN
Pedicure Groene Kruisge-
bouw Hengelo GId
TeL 1397

Nieuwe motorzeis Stiihl
FS 160-220

2e hands
motorzeis Stinl FS 96
motorzeis Jet 260
bailkmaaier 3 PK 80 cm
Viking
balkmaaier 5 PK 100 cm

Tlelburger
motorzaaig Alpina prof 41
40 cm
motorzaag Dolrnar 133
60 om
motorzaag Echo, 60 cm
electrozaag Remington
35 cm

Enkele Ze hands
benzine cirkelmaaiers
electro kooimaaiers
2-wielige tuinbouwtrekkers

TUINBOUW-
MECHANISATIE

Jan Vleemingh
Toldykseweg 9,
Steenderen, 05755-2005

Te koop MDGO-boeken VZ
en bromfiets Tomos
Tel. 08344-588

Te koop alle soorten kool-
planten, prei, selderij, pe-
terselie, knolselderijplan-
ten en bieslookpollen.
Niesink, Past. Thuisstraat
10, Keijenborg.

Te koop Pueh Maxi, kleur
zwart, bouwjaar 1985, in
zeer goede staat. Prijs
f 950.— incL verzekering
en helm. Tel. 05753-2771

Bruidstaarten
Op elk feest weer een aan-
gename verrassing.
Zie vrijblijvend onze
taarten informatieboek.
BAKKERIJ KREUNEN
de zaak voor mensen
met smaak
Tel. 05753-1474

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo GId

Wie heeft tijdens het op-
treden van Normaal in Tod-
dijk een handkar meege-
nomen. Gaarne terug be-
zorgen bij B. Bulten, Hoog-
straat 9 te Toldijk.
Tel. 05755-1328

NIEUW!!
Wenskaarten met mooie
klassiek afbeeldingen.
Uw drogist GOOSSENS
Tel. 05753-1297

SPANNING IN MOTORCROSS VAN HAMOVE
Motorcross-weekend op 't Zand te Hengelo GId

MOTOCROSS
HENGELO lflld.1

SUPERKLASSE-TRIKES-SOOcc A

CIRCUIT t ZAND
10.00uur Training
13.00 uur Wedstrijden

ZATERDAG 9 JULI VETERANENCROSS

Zondag 10 juli

grote BINGO
Bij CAFÉ

D'N OLDEN KRIET
WICHMOND
Aanvang 19.30 uur

Er zijn prachtige prijzen
te winnen.

Wil degene die op 18 juni
j.l. in zaal Concordia op het
feest van Langwerden een
verkeerde blauwe blazer
heeft meegenomen, deze
terugbezorgen bij mevr.
Garritsen, Varsselseweg
53, Hengelo Gild
tel. 05736-201

Afvallen zonder honger-
gevoel? l tot 3 kilo? Dat
kan met Malsovit van
bakkerij Hekkelman,
Raadhuisstraat 35, Hengelo

GESLAAGD

Onze oud'-plaatsgenoot Rien Zilvold is aan de Hoge-
school Brabant te Breda, cum laude geslaagd studie-
richting fotografische vormgeving.
Voorts is hem door het gemeentebestuur van Breda
de St Joostpenning van de stad Breda uitgereikt.

. Ibdnk-Jansen slaagde aan de modevakschool te
Haarlem voor costumeren. Zij genoot haar opleiding
bij mevr. R. Jansen-Schutten.

Mej. Angelique Jansen uit Hengelo GId is aan de
Hogeschool Interstudie te Nijmegen geslaagd voor
lerares tekenen en textiele werkvormen, 2e graad.

AFRICHTINGSWEDSTRIJD HONDEN

VDH kringgroep de Noordink is een vereniging van
Duitse Herdershonden, Deze vereniging viert dit jaar
haair 10-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubi-
leum organiseren zij een africhtingswedstrijd voor
Duitse herdershonden op zondag 10 juli aan de Zel-
hemseweg 44 te Hengelo GId.
De honden worden op drie onderdelen getest:
speuren, appèl en pakwerk,
Tweek keurmeesters zijn aanwezig om de honden op
hun kwaliteiten te beoordelen.
Als u een hondenlefhebber bent kunt op die dag zien
hoe mooi de combinatie mens-hond kan zijn en wat
voor geduld opgebracht moet worden om tot enige
resultaten te komen.
De aanvang van de wedstrijd is 's morgens 7.30 uur.

VW ZOMERPROGRAMMA HENGELO GLD

In het kader van het VW zcmei-programma worden
de naivolgden evenementen gehouden:
maandag 4 t.e.m. vrijdag 8 juli zwemvierdaagse in
het zwembad op het sportpark Elderink, org. He-Keij
Woensdag 6 juli gezamenlijke fietstocht, start 13.30
uur bij sporthal „de Kamp", org. Achilles
Donderdag 7 juli locale premiekeuring WPN-merriën
Zaterdag 9 jiui regionale keuring New Forest Pony
Stamboek
Zaterdag 9 en zondag 10 juli motorcross op 't Zand
Org. Hamave
Zondag 10 juli stockcarraces (radiografische bestuur
bare auto's e.du) bij het Waagigebouw, Koningsweg 2

te Hengelo GId (fam. Arendsen) Aanvang 14.30 uur

Org. Hengelose modelbouwclub.

Het zeer bekende motorcross-circuit 't Zand te Hen-
gelo GId is zateidag 9 en zondag 10 juli het strijdto-
neel voor de jaarlijkse motorcross van Hamove.
Zaterdag9 juli is het de dag van de Int. veteranen-
cross. Het geluid van de ouderwets brullende vier-
takten zal dan over 't Zand klinken en de liefhebbers
van de sonore geluiden van BSA, Mattchless, Triumph
enz. komen volop aan hun trekken. Er wordt zater-
dags vanaf 10.00 uur getraind en de wedstrijden be-
ginnen om 13.00 uur.
Zondag 10 juli komen de hedendaagse crosses aanbod
in een programma van 500 cc Nat. A, Trikes en de
Superklasse.

De trikes komen in Hengelo GId voor het eerst aan
start, de twee andere klassen waien vaker te gast
op 't Zand, De aanvang van de trainingen is om 10.00
uur en om 13.00 uur beginnen de wedstrijden met de
Ie manche van de 500 cc Nat. A.
In deze klasse komen de plaatselijke matadoren
Walter Arendsen en Harold Wolsink in het strijdpeik
Zij zullen hierin geduchte tegenstand ondervinden
van Rolf Ooserink uit Vorden, alsook van Geert-Jan
Hazebroek uit N ij verdal. Van Gei rit Polsvoort uit
Lochem en Hans Menderink uit Winterswijk mag het
nodige verwacht worden, bovendien doet Albert Hul

1
-

zebosch, ook zo'n bekende naam in de cross, mee.
De Nederlandse top in de klasse trikes, onder aan-
voering van kampioen Hans Ghielen, heeft voor deze
wedstrijd ingeschreven. Zij moeten in 2 manches uit-
maken wie zich op het loodzware circuit de winnaar
van de wedstrijd mag noemen. Wil v.d. Laan, de oud-
zijspancrosser behoort ook tot de deelnemers, even-
als René Vels uit Westendorp.
De Superklasse herbergt veel bekende namen. Een
van de kanshebbers is ongetwijfeld Jacob Barth uit
Doetinchem, die het ook goed doet in het Ned. kam-
piosenchap 125 cc. De technische begeleiding van het
Venko-teani van Henk Koster zal hier niet vreemd
aan zijn. Hij zal er wel voor moeten rijden, want er
zijn verschillende kapers op de kust. Om er maar een
paar te noemen: Frank Lach, Ulft, Sjaak Verwaayen
Andelst, Henri Sanderman, Markelo, Johnny Verwijst
Uden, Albert Mellendijk, de Heurne enBenno Hogen-
kamp, Doetinchem. Zij en al de anderen zullen met
elkaar strijden om de bloemen van de Hengelose en
Keijenborgse Middenstandsvereniging, die aan de win-
naars worden uitgereikt. Ook de Hengelose coureur
Torlefi Hartelman heeft ingeschreven en als hij
voldoende van zijn blessure hersteld is, zal hij aan
het vertrek staan.
De regionale crossers zullen zich zondag 10 juli op
't Zand te Hengelo GId volop met de strijd in de div.
klassen bemoeien, wat op zich al spanning meebrengt

Wilt u dit meemaken, kom dan naar de cross in

Hengelo GId.

Na een groot aantal schoten op de taaie houten vogel,
tijdens het vogelschieten met de Keijenborgse kermis,
slaagde de heer Jan te Stroet er in om
met een welgemikte knal het beest naar beneden te
halen en daardoor werd hij de nieuwe schutters-

koning van Keijenborg.
Tijdens een korte plechtigheid voor de pastorie werd
hij door pastoor van Zanten als zodanig geïnstalleerd
Hij koos zijn vrouw tot koningin.

FIETSTOCHT CPB

Om 13.00 uur vertrokken 48 dames van „Ons Huis"
voor de jaarlijkse fietstocht.
Het was prachtig weer en de stemming zat er goed in.
Via Velswrjk en de Wassinkbrink ging het naar de
Heidenhoek en wel naar de „Erve Tenk" waar de
heer en mevrouw Eelderink het gezelschap welkom
heette en onthaalde op een kop koffie met een wafel.
In 2 groepen werd daarna het oudheidkundige
museum bekeken en de heer Eelderink gaf uitleg
en vertelde over het gebruik van geredschap uit
vroegere tijden.
Na nog een verfrissing gebruikt te hebben ging de
tocht via Halle naar Zelhem en daarna via de
Aaltenseweg weer bij „Ons Huis" terugkwam.
Met deze fietstocht kwam men er achter dat er nie
ver behoeft te worden gegaan om van de natuur te
genieten.

OPE NLUCHTSPEL

Ook dit jaar organiseert de buurt- en toneelver. „De
Meene" weer een openluchtspel.
Mede door het grote succes van vorig jaar is ook nu
besloten het publiek twee avonden in de gelegenheid
testelüen dit spel te komen bekijken.
Vanaf een tribune kunt u dan genieten van het blij-
spel in drie bedrijven „'t Olde mot eerst op", naar
het Duits door Henk Karstens.
Komt uzelf kijken op donderdag 7 of zaterdag 9 juli
bij de Boerderij, Meeneweg 4 te Zelhem.
Beide avonden beginnen om 19.30 uur en in de pauze
wordt een verloting gehouden.
De parkeergelegenheid is gratis en kom op tijd, want
vol is vol.

Voor familie- en handelsdrukwerk
Drukkerij Wollers, Tel. 05753-1455

*V

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen
• huwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum r̂̂ JL^ A '

• blanco kaarten enz. As^S y/" , • '4 C
Wij helpen u graag met de tekst en leveren

ie klas drukwerk

Drukkerij Wolters, Regelinkstraat 16, Hengelo, tel. 1455



Ja, het is weer zover, HENGELOSE KERMIS en wij gooien Woensdag 13 juli starten we met 't trio

de beuk er weer in met het vanouds bekende A S S O RTI

in de Bruine Kroeg

GRANDIOZE

Vrijdagavond een daverend gezellige

feestavond met het trio

ASSORTI

TWNFEEST
met barbecue
kij kruin café - diskotheek „DE ZWAAN"
Spalstraat 3 - Hengelo Gld

OP ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 JULI

vanaf 20.00 uur m.m.v. de succesvolle formatie

f T
* •*

Onze nieuw ingerichte flitsende diskotheek is tijdens de

kermisdagen geopend woensdagavond, vrijdagavond,

zaterdagavond, zondagmiddag en avond.

Wij wensen u veel plezier, mooi weer en tot ziens bij

café-bar-diskotheek „DE ZWAAN"

EN MEDEWERERS

COnCORDIP
programma HENGELOSE KERMIS

vrijdagavond 15 juli: discotheek INVENTION geopend.

zaterdagavond 16 juli: discotheek INVENTION geopend
met DJ. RONNIE toegang gratis!

zondagmorgen 17 juli, aanvang 10.30 uur:

KOFFIECONCERT en FRÜHSCHOPPEN met de
STYLLEWALDKAPEL

een oergezel lig buitengebeuren op het terras en parkeer- -,r^
plaats met egelander en zuidamerikaanse muziek. &$*

Als extra attractie conferencier
JOEP VAN T WOUD

(bij slecht weer in de zaal)

zondagavond 17 juli, aanvang 21.00 uur:
dansen met toporkest

WITNESS
Wij wensen allen een prettige kermis.

CAFÉ, REST., Z ALENCENTRUM, DANCING, DISCOTHEEK,
CAFETARIA EN SLIJTERIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. 05753 -1461

fDe Harbarge1

Bleekstraat 3 • HENGELO GLD

TREFCENTRUM PRETMAKERIJ

is ingesteld op de Hengelose kermis op
13,15,16 en 17 juli

Woensdag 13 juli

stemmingsmuziek
in het café

Zaterdagavond 16 juli

GRATIS DANSEN
met MEDLER TRIO

CAFÉ • BAR , ZAAL

WOLBRINK
Wij wensen u prettige kermisdagen.

BI J CAFÉ
9
 1 HOEKJE

met het bekende „Parijse" terras

K U MET 2 B ARS

Al meer dan 75 jaar

'n begrip in Hengelo

KERMIS 1988

Voor gezelligheid buiten het
rumoer, aan de bar bij

LEEMREIS

In ons restaurant serveren wij een
speciaal

KERMISMENU
Restaurant

î .LEEMREIS'
Spalstraat 40 - Hengelo Gld

HENGELOSE KERMIS

Zaal Langeler
Woensdag 13 juli vanaf 10.30 uur

DANSEN
m.m.v.

Goodwin Duo
Zaterdagavond 16 juli

gezellig DANSEN
m.m.v.

ECHOS



Wilt U nieuw- of verbouwen, vraag vrijblijvend

offertes aan 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 ook alle electrische installaties

Vordenseweg 10 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2511

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR AUTORIJSCHOOL WEI.IERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW S1G en Honda automatic

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poekweg 4? KeUenborg Tel. 130?

BETER KWALITEIT
DAN SPIJT

Knftft*

v.a. 199.-; v.a. 185.-; v.a. 679.-; v.t. 579.*; v.a. 238.-

* alle soorten zonwering
* kunststof ramen/deuren
* kunststof schrootjes
* plissó gordijn luxaflex +

vertikale lamellen

EUGELINK
ZONWERING

Berkenlaan 56, Hengelo (Gld.).
tel. 05753-12 10

(Ook 's avonds en in het weekend)

BdülTDEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLJEEN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wtchmoftdseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

VOOR AUTORIJLES

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

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

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

C nttjzeringsf ilter
Jpen beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeien

VERHEIJ - Toldijk
Z.-E.WEG 9 • TEL. 05765-2041

HET ADRES VOOR

kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBERC
Hesterweg 10 • Varsselder
Tel. 08356-85664

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Dit laatje
niet schieten.

Hollandse
bloemkool
per stuk

Nieuwe oogst

Brasil perssinaas
appels 2

1
/2 kg

199
299

Gekruide ham

100 gram

Katenschinken

100 gram

i

Nu weer volop te koop

VERS GEPLUKTE AARDBEIEN

maandags t.e.m. vrijdags van 7 tot 12 uur van.
of op bestelling.

G. WULLINK
Banninkstraat Ma - Hengelo Gld - 05753-1427

Tevens gelegenheid tot liet

zelf plukken van aardbeien
Graag eerst bellen

POLITIE-INFORMATIE
van de Rijkspolitie te Hengelo GM

Week 21 t.e.m. 27 juni 1988

Het aantal personen dat aangifte komt doen van ver-

missing van zjjnyiiaar paspoort of toeristenkaart
neemt weex wat toe. Verwonderlijk is dat niet, ge-
zien de naderende vakantieperiode. Kijkt u nu alvast

even uw bescheiden na. Bent u ook uw paspoort of
toerisenkaart kwijt, doe dan bijtjjds aangifte. Tegen
verhoogde legeskosten kunt u dan nog op tijd in het

bezit komen van een nieuwe exemplaar.

In Hengelo is een eigenaar van een personenauto be-
keurd, terzake geen geldige APK-keuring en niet
(nog) niet hebben van een deel-III 1988.

Op de kruising Sarinkkamp-Karspel vond een aan-
rijding met uitsluitend materiële schade plaats. Het
betrof hier een geval van geen voorrang verlenen.

Beide auto's liepen aanzienlijke schade op.

Op dezelfde dag, woensdag 22 juni, vond er ook een
aanrijding plaats op de Buurloseweg, nabij de Tenten

dijk. Een fietser reed de Ruurloseweg op, op het
moment dat er een automobilist naderde over de voor
rangsweg. De fiester liep een hersenschudding op,

alsmede diverse schaafwonden.
Vanuit een achtertuin aan de Oranjehof werd een
afgestoten „Oma fiets" ontvreemd.

In de nacht van vrijdag op zaterdag, 24 op 25 juni

werd een autoportier opengebroken van een gepar-
keerd staande auto. Deze auto stond op de parkeer-
plaats het Elderink. Een Grundig radio-cassette-

recorder ter waarde van ruim f 1000,— werd ont-

vreemd. De braakschade bedroeg zo'n f 300,—.
Dezelfde nacht vond er een woninginbraak plaats aan
de Heurne. Met een breekvoorwerp werd een tuinders
slot geforceerd. De woning werd doorzocht. Cheques,
betaalkaarten en wat contant geld was de buit.

Het is diuideüjk dat de daders in dit geval uitsluitend
voor deze zaken interesse hadden.
Aan de Sarinkkamp vond een soortgelijk geval plaats.

Vermoedelijk is men hier via een even niet afge-
sloten deur binnengekomen of d.m.v. gebruikmaking
van een valse sleutel. Ook hier werden geld, cheques
en betaaipasjes ontvreemd. Het blijkt dat het in-

brekersgilde op de loer ligt.Natuurlijk mag u er
best vanuit gaan dat uw woning behoorlijk veilig is,

maar helaas moeten wij u toch aanbevelen om ook
thuis de cheques en de pas gescheiden op te bergen.
We hebben het u al vaker aangeboden en we herhalen
ons aanbod: vraag ons gratis advies m.b.t. inbraak-

beveiliging van uw woning. Deze adviezen lopen uit-
een van eenvoudig, doch deugdelijk hang- en sluit-

werk tot elektronische voorzieningen.
Op 27 juni werd er een ontvreemde herenfiets terug-

gevonden. Daar deze niet afgesloten was, is deze
gelijktijdig met het uitschrijven van een proces-ver-
baal aan de rechmatige eigenaar terugggeven. De-
zelfde dag werd er ook een wel afgesloten groene

Gazeïïe damesfiets ontvreemd.
U voorkomt er niet alle fietsendiefstallen mee, maar

wanneer een ieder zijn flets even op slot zet als hij
hem uit het oog verliest, zal het aantal fietsendief-

stallen hier echt verminderen. Ouders, druk uw kin-
deren op het hart dat zij hun fiets op slot doen bij het

zwembad, bij het boodischaippen doen etc.

B. J. Eijsink

149
189

WAARDEBON

SCHOUDERKARBONADE

kg 548
Zaterdag-voordeel:

Varkensfilet

100 gram 139
Ma, en dl. 11 en 12 juli:

Gehakt h.o.h.
+ kruiden
kg 598

Vloervolkoren en
zemelen 800 gr

gratis gesneden

Karnemelk

liter

^^
O
*

99
Delflander jonge

jenever liter

Inmaakbrande-
wyn
Mispelblom Itr

1395
1695

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

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

DANSEN met

iSENSE
ZONDAG 10 JULI

Zondag 17 juli

Witness
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GEHARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

NIEUWE DEENSE
DIEPVRIESKISTEN BIJ
UW STERDEALER
* Energiezuinig. * In geheel wit.
* 200-275-380 en 460 liter.

NU VANAF

Ook leverbaar in super
energie zuinige uitvoering .
vanaf 799^-

FA. BESSELINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 10 JULI

Hervormde Kerk (liemigiuskerk)
10.00 uur ds Barbas

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Hendriks (Heilige Doop)

Herv. kerk
Geen dienst.

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 4 t.e.ni. 10 juli
Th. J. Hanrath, telefoon 1277.

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

Openingstijden: ma, te.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
H, Eü, tel. 1420.

NIEUW Alarmnr. brandweer
Telefoon 06 - 0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)
Maandag t.c.m. zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Kruisvereniging
Hengelo Gld: Kastanjeiaan 2e, teL 05753-1397
Keyenborg: 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 wykgebouw geeft u ten alle tyde

de nodige informatie.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473

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

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Vrijdag 8 juli: 11.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag 9 juli: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 10 juli: 10.00 uur Woord- en Communiedienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

R.K. Kerk Keyenborg

R.K. Kerk Keijenboxg: 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 MaatschappeUJke 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 Steendat-en telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzoEging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.
Alpha-huipverlening in de gemeenten Hengelo Gld,
Stesnderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en

donderdag van 8.30-10.00 uur.


