
57e jaargang ito 30 dinsdag 26 juli 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 • 7265 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753.1456, b.g.g. 2771

VerschUnt dinsdags in:

Hengelo, KeUenborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Told«k, Wichmond-Vierakker

en omstreken

't is lekker van de
KEURSLAGER.

1 kg. MAGERE RIBLAPPEN

Gepaneerde
Snitzeis
100 gr.

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG

500 gr. gehakt + kruiden
500 gr. verse worst

(fijn of grof)

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG

500 gr. schouderkarbonade
(max. 2 kg. per klant)

500 gr. malse varkenslappen
KEURSLAGER

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

K
De Keurslager

Verstand van
lekker vlees

3.95
3.95

2.95

3.95

Voor een rustig
vakantiegevoel

Eerst alles goed regelen bij de Rabobank.

• Buitenlands geld
• Reisverzekeringen
• Hulpverlening in het buitenland
• Reis-TEurocheques of Eurocard
• Safelokettenservice

U gaat dan een stuk geruster met vakantie!

Rabobank tS
geld en goede raad

Hengelo Cld, Kastanjelaan 11 Tel. 05753-2022
Spalstraat 23 Tel. 05753-1601

Keijenborg, St Janstraat 44 Tel. 05753-1336

==*..-•<-' "GORTER

GORTER
54% origi">< 'um

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

tT Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293
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Jiengelo

Deze week maakt
uw Echte Bakker:

Af d. Brood:

5 STUKS

A f d. Banket:

KOFFIEBROODJES
5.25

RUM TOMPOUCEN
5 STUKS 4.9O

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1260
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KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) - 05753-3460

haringdag

HOLLANDSE NIEUWE
geen 5 maar 6 stuks 10.

SIERHEESTERS
KEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN

VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND

GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

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

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

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo Gld

Vanaf heden Ie kwaliteit
dames sandalen en klomp-
schoenen, orthopedisch
Gevavi produkt, superpas-
vorm, tegen fabrieks-
prijzen.
Museum Gebr. Sueters
Uilenesterstraat lOa,
Keijenborg, tel. 05753-3030

Heren klompschoenen
orthopedisch Gevavi pro-
diukt, super pasvorm,
f abrieksprij zen.
Museum Gebr. Sueters
Uilenesterstraat lOa,
Keijenborg, tel. 05753-3030

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f lu.— p. dag
DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

U

N
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1358

Deze week:

ë
ss

Roombroodjes
Koffiebroodjes
Chocoladebroodjes

| van 1.25 voor J.QO

2 Wij zijn met vakantie

| van maandag 1 augustus
t, e. m. zaterdag 13 augustus

J Maandag 15 augustus staan wy weer- voor u
< klaar.
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Klein Westland
(v/h WUnbergen)

GROENTE EN FRUIT
Kelrkstraat 6 Hengelo Gld - Tel. «5763-1054

kg 49
3 kg 695

RODE KOOL
HANDPEREN
nieuwe oogst

SPERGIEBONEN kg 195

Verkoop
Bloemenkas
In onze verkoop bloemenkas deze week:

10 ROZEN 395
Verder volop kews in

gemengde boeketten op kleur

m

S Kerkstraat 6a - Hengelo Crld - Tel. 057534473

per stuk 1.98
SPEKLAPPEN

500 ffram 3.48

PEKELVLEES

100 gram 1.68

BOTERHAMWORST
100 gram 1.18

SLAGERIJ
R A T E R I N K
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

SCHOORSTEENVEEGBEDRUF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershock 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Voor familie- on handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tol. 06753-1455

j



DANKBETUIGING

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de
felicitaties, bloemen en kado's, ontvangen ter
gelegenheid vain ons 50-jarig huwelijk.

FAM. BOERKAMP

Hengelo GM, juli 1988.

Groene Kruisstraat 7.

Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben en tot het laatst toe bij alles
betrokken, is onverwacht van ons heengegaan
onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

WIIXEMINA FREDRIKA GROOT BRAMEL

weduwe van Hendrik Dimmendaal

op de leeftijd van 87 jaar.

Doetinchem, R. Groot Jebfoink-Dimmendaal

Wïehmond, H. Dimmendaal
H. Dimmendiaal-Denkers

Ruurk), J. W. Dimmendaal
E. Dimmendaal-van den Brink

klein- en achterkleinkinderen

7255 AL Hengelo Gld, 21 juli 1988.

De Rusthoek 16.

De begrafenis heeft maandag 25 juli plaats
gehad op de AUgemene Begraafplaats
te Hengelo GM.

Uitslag trekking verloting 1988
Hengelose Majorette Vereniging
* - 12 - 22 - 72 - 79 - 100 - 119 - 125

142 - 146 - 194 - 204 - 244 - 266 - 301

417 . 595 - 624 - 683 - 740 - 788 - 861

883 - 938 - 946 - 967 - 983 - 1012 -

1183 -1330 -1356 -1360 -1362 -1415

1512 -1522 -1603 -1617 .1622 -1658

1671 -1694 -1743 -1811 -1827 -1838

1851 .1897-1954-1983

HENGELO GLD

Woensdag 27 juli
aanvang half acht

TOUWTREKWEDSTRIJDEN
kampioenschap vatti Hengelo Gld

Organisatie: >VW jen TTV Bekveld

Entree volwassenen f 1.—

Terrein Bdrenpas, Wichmondseweg 41

Op 15 en 16 au g. a.s.
JEUODVAKANTIEDAGEN

Dit'jaar te 'het thema:

WALT DISNEYDORP

Kinderen van 4 t.e.m. 12 jaar kunnen zich twee
dagen kostelijk vermaken van 10.00 ot 16.00 uur
aan de Leliestraat bij jeugdcentrum de Woage

De kosten zijn f 3.— per dag en je moet zelf
een hamer en lunchpakket meebrengen.

Ben je ouder dan 12 jaar, dan mag je een
groep kinderen helpen begeleiden

Verder kunnen we vele materialen gebruiken
zoals hout, oude lakens, dekens, karton e.d.

Voor inlichtingen kun je bellen naar

Sylvia Jolink - tel. 2787
Ajgnes Blaakman - tel. 1308

GOED NIEUWS van

TACX SCHOENMODE
Onze service voor schoen-

reparatie wordt weer als

vroeger

* Ie klas vakwerk

* woensdags gebracht,
vrijdags klaar

* vrijdags gebracht,
woensdags klaar

* tegen aantrekke/ifke prijzen

Tot ziens bij

TACX SCHOENMODE
Hengelo «ld -Te). 05753-2547

Deze week
NNIND./V1OLENB/ÏKKERS

FRIES SUIKERBROOD
heel 4.50
half 2.25

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

WEIDEHOOI
nog enkele partijen voor 250.—

STRO
145.»

Alles per 1000 kg, exclusief BTW
Kleine partijen 6% extra

R.V.F. Vorden
TEL. 05752-3675

AFWEZIG van 25 juli t.m.12 aug.

Jeanette Hebbink
OEFENTHERAPEUTE CESAB

Raadhuisstraat 51b - Hengelo Gld

Voor dringende gevallen

kunt u het volgende nummer

bellen:

08344494

lid V.B.C.

adres voor de doe-het-zelvers is

„DE SPAN NEVOQEL"
P.S. Grote parkeerplaats achter

SCHRÖDERSTQFFEN

Opruiming gaat gewoon door
DEZE WEEK EXTRA:

Dames badstof slips
maten 44, 46, 48 en 50

3 STUKS VOOR 7.50

Ruurloseweg 1- HengeloGId. Telefoon 05753-1232

PMHpa Immpalrta
jjimacMneHRg»96V
Voortaan bent u zelf de ijscoman
en kunt u trakteren wanneer u
wilt. Met recepten.
Philips-prijs 120,-
toner-

Winters
Spalstraat 8, 7255 AC Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1280

Sterkste man van
Hengelo (Gld.) 1988

Vrijdag 29 juli a.s.
Terrein: Wichmondseweg 41

Aanvang 19.30 uur Entree gratis

Zaal Langeler
Hengelo Gld

Woensdag 10 aujg. a.s.

KNOLLENMABKT

vanaf 10.30 uur1 v.ni.

gratis dansen
's avonds BRADKKIK

vanaf 20.00 uur

ook gratis dansen
man.v.

„Madigo Combo"

Trekking
784e Staatsloterij

50 Pd KORTING
op het grootste deel van de zomerkollektie
Dames blouses v.a .19.— Heren truien ^.T-shirts

v.a. 15.- l

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

De Mr. Steam
tapijtreiniger

Huur f 15,— per keer

Meubel- en
tapijtonhuis

.SpannevogeP

Tel. 05753-1484

Japonnen v.a. 49.—
T-shirts +topjes v.a. 10.- Broeken
Rokken v.a. 29.—
Broeken v.a. 49.—

v.a. 49.—
Jacks v.a. 39.—
Overhemden v.a. 15.—

Restanten KINDERKLEDING nu extra voordelig!

UITZOEKEN!!

Jongens zwembroeken t.e.m. 176

Meisjes badpakken t.e.m. 176

B.H.'s

Nachthemden tricot

7.50
10.-

nu 2 voor 20.—

25.—

HUISHOUDTEXTIEL nu Super Goedkoop

Dat is pas OPRUIMEN bij

EBBING MODES
STEEN DEREN - Tel. 05755-1264

Te huur riante boven-
woning met dakterras
Brieven onder no 30 bur.
de Reclame

Te koop nieuwe aardappe-
len. Heuskes, Wuusweg 2,

Tel. 05753-1259

G R A A G E E N B R / t D R A G E N

Te koop aangebodien gras-
zaadhooi, tanvestro en
gerstestro. G. W. Schue-
rink, Koningsweg 4, Hen-
gelo GUd, tel. 05753-3447

Te koop planten: bloem-
kool, spruitkool, boeren-
kool, prei, selderij, knol-
selderij, peterselie en bies-
look. Niesink, Past. Thxüs-
straat 10, Keijenborg

Te koop 2 tons houten silo
party vensterglas, afzuig-
kap voor keuken, z.g.a.n.
Tel. 05755-1467

E Z I E N BIJ

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spafetraat 15 Hengelo (00) Tel. 05753-1374

Buurtver. „De Noabers"
organiseert zondag 21 aug.

vanaf de Zandheuvel

KLOOTSCHIETEN
om het kampioenschap
van Hengelo Gld

voor verenigingen, straten, bedrijven of
familieteams.

Geen AKF4eden

Een team bestaat uit 4 personen
Er kan worden ingeschreven met een heren-,
dames- of gemengd team.
Een gemengd team bestaat uit max. 2 heren

Opgave vóór 14 auig. bij G. Bretveld, tel. 1592
Inschrijfgeld f 15.— per team

Tot en met 30 jiMli duml onze

OPRUIMING
Vele sterk afgeprijsde meubelen en cou-

poiuien tapijt tegen zeer lage p*yzen «'n
GRATIS gelegd

MEUBEL EN TAPIJTENHUIS

„DE SPANNEVOCEL"

A.GROOTKORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
HengetoG Spalstraat 27 TwelloStationsstraat?
Telefoon 05753-1771 Telefoon 05712-72011

'S MAANDAGS GESLOTEN

Gediplomeerde opticiens

Wij zijn 2 weken gesloten
Dinsdag 9 augustus om 8.30 uur is de zaak

weer gieopend

Te koop plm 42 m2 cement-
pannen f 100.—
Tel. 05753-2634

Sla een goed figuur!
Houdt uw lijn op peil met
Malsovit. Malsovit-brood
en maaltijdkoeken zijd ver-
krijigbaar bij bakkerij Hek-
kolman, Raadhuisstraat 35,
Hengelo Gld

Te koop Barnevel-
ders en jonge hennen aan
de leg bij J. H. Helmink,
Dorpsstraat 24, Wichmond
Tel. 05754-290

Te koop nieuwe aardappe-
len. Nijenhuis, Broekweg 4
Hengelo Gld

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

070-614614
rwövtandM hvt>bc»«ng

. t - , l« hing

Voor familie- en handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tel, 05753-1456



Nederlands kampioenschap motorcross in Borculo zondag 31 juli
Vele duizenden bezoekers verwacht op circuit „Kooibossen"

Gert Jan van Doorn, de te kloppen man ha de 250 cc

De beste motorcrossers van Nederland strijden zon-
dag 31 juli op ciicuit „Kooibossen" te Borculo om de
punten voor de nationale titels in de 125, 25Ü en 500
cc. Pediro Tiagter (125), Gert Jan van Doorn (250) en
Kees van der Ven (500) voeren de lijst aan tot op
dit moment, maar gemakkelijk zulilen ze het niet
krijgen, want er zijn een aantal gevaarlijke concur-
renten. De jubilerende Borcuiose motorciub BMAC
heeft er alles aan gedaan om er een top evenement
van te maken, want er zal ook ditmaal weer veel
publiek op afkomen. Deze wedstrijd is de 4e in een
reeks van 7 en kan een sleutelwedstrjja vormen.
De complete Nederlandse top en dan neboen we het
meteen over de werekitop, komt aan start zoals
wereldkampioen Jonn van eten Berk, Dave Stnjbos,
en Kees van der Ven. Ook teduo 'l'ragter uit Kpse
en Gert Jan van Doorn behoren tot die top.
Pediro Tragter voert in de 125 cc de ranglijst aan,
waar Dave Strijbos zijn grootste belager is, in het
wereldkampioenschap staat Dave nog aan kop. Hij
levert altijd strijd, hy kan niet tegen verliezen. Pedro
Tragter is dus gewaarschuwd. Verdere kansneobeis
zijn o.a. Frank Xhofleer en Edwin Evertsen.
Jacob Barth uit Doetinohem, de teammaat van Pedro
Tragter in het Venko-team, staat momenteel 6e en
hij kan ook voor verrassingen zorgen. Willie van Wes-
sel uit Doetinchem doet ook mee en kan misschien
voor een uitschieter zorgen.

De strijd in de 250 cc is ongemeen fel. Van de 6
manches die er tot nu toe verreden zijn, heeft Gert
Jan van Doom er 5 gewonnen en staat dus Ie, dit
echter na hevige gevechten met John van den Berk,
die nog geen manche heeft gewonnen, Cagiva-rijder
Gert Jan van Doorn tracht steeds om Yamaha-

fabrieksrijder John van den Berk de loef af te
steken in net NK, terwijl John van den Berk het in
het wereldkampioenschap zo goed doet. Daarom is
de strijd in deze klasse ook zo ongemeend boeiend.
Misscnien dat Mark Smits, de kampioen van vorig
jaar, nog wat roet in het eten kan gooien.
Voor de rest is er weinig van te zeggen, Erik Looman
uit Zelhem start ook in deze klasse.
Kees van der Ven is de absolute topper in de 500 cc.
Hij won alle 6 mancnes op rij en is cius de te klappen
man. Misscnien dat Gerand Hond daar verandeiing in
kan mengen, maar dan moet hij wel ontzettend hard
ryoen, want Kees in de vorm van de GP in Lachten-
voorde, kom je zo maar niet voorbij.
Ook van Carlo Huisen, die het boven verwachting
goed deed iin JJicntenvoOide, mag het een en ander
verwacnt worden. Hij heelt zijn KTM nu goed aan
net lopen. Zandnaas Dinand Zijlstra is ook in staat
om voor verrassingen te zorgen.
Van de wedstrijden zal door Veronica-Sport TV-op-
namen worden gemaakt, die later in de week op het
scuierm worden gebracht.
De trainingen van dit motorcross-topevenement,
3 klassen op een en dezelfde dag op hetzelfde cir-
cuit, beginnen zondag 31 juli om 10.00 uur, de aan-
vang van de Ie wedstrijd is om 13.00 uur.
Er is vooi een gewijzigde wedstrijdvolgorde gekozen,
om 13.00 uur is de Ie manche van de 500 cc, daarna
de 125 cc en tenslotte de 250 cc. Na de pauze de
•zelfde volgorde. ledere manche duurt 30 min. -f
l ronde.
Houdt u van top motorcross, dan mag u zondag 31
juli niet in Borculo ontbreken.

STERKSTE MAN VAN HENGELO GLD 1988 ,

Voor de tweede keer zal vrijdag 29 juili a.s. de wed-
strijd om de sterkste man van Hengelo Gld worden
gehouden.
De krachtmetilngen die op het terrein van de TTV
Bekveld aan de Wichmondseweg zullen plaats vinden
beginnen om 19.30 uur.
Ondanks het slechte weer vorig jaar bestond er veel
publieke belangstelling voor het evenement en
daarom biedt de TTV Bekveld u een programma aan
dat u niet mag missen.
Voor de titel „sterkste man van Hengelo Gld 1988"
zal een gevecht worden geleverd op de volgende
onderdelen: staven buigen, veklstenen tillen, boom-
stam werpen, auto tillen, kogel gooien, tractor-wied
sjorren.
De krachtpatsers die de strijd met elkaar zuilen aan-
binden zijn: F. HiDderink (Ie in 1987), T. Heitkönig,
A. Dickmann, F. Wesselink, H. Visschers, R. Wueste
nenk, H. Wissels, R. Takkenkamp, B. Wissels.
De huldiiging is na afloop in of bij de tent.
TTV Bekveld tekent voor de organisatie van dit eve-
nement en zie verder de advertentie in dit blad.

EERSTE HULP, EEN GOEDE ZAAK

Telkenjare blijkt er een behoefte te bestaan om deel
te nemen aan een EHBO-cursus. De afdeling Keijen-
borg is voornemens om met ingang van 12 sept. a.s.
weer een serie cursussen te starten in dorpshuis
„de Horst". Het is daarom noodzakelijk dat het be-
stuur van deze afdeling weet met hoeveel personen
men van start kan gaan. Daarom wordt er gevraagd
zich op te geven.
Opgave kan geschieden bij D. Tolkamp, Pastorie-
straat 20 te Kerjenborg en D. Schwa.tz, Kerkekamp
81 te Hengelo Gld.
De cursus vindt 's maandagsavonds plaats vari 20.00
tot 22.00 uur.

NIEUWE PASTOOR VOOR PAROCHIE HENGELO

Om gezondheidsredenen neemt pastoor Morren van
de St Wilfibrordusparochie te Hengelo Gld afscheid
In de maand september, de datum is nog niet offici-
eel bekend, zal een afscheidsddenst worden belegd,
met aansluitend de mogelijkheid persoonlijk afscheid
te nemen. Nadere belichten hieromtrent volgen.
Via deken IJlst werd bekend dat het bisdom Utrecht
als opvolger tot. pastoor van Hengelo Gld heeft be-
noemd pater E. Lammers, behorende tot de orde van
Lazaristen. De opvolger van pastoor Morren is 47.
De benoeming zal ingaan op l november a.s.
Naast de parochiële en herderlijke zong voor Hen-
gelo Gld zal hij ook worden belast met de litur-
gische en sacramenten bediening in de parochie Vier-
akker.

EMM HEEFT SCHUTTERSKONINGIN

Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de schut-
terij Eendracht Maakt Macht uit Hengelo Gld een
schutterskoningin.
Mede door het slechte weer was het bestuur van de
schutterij, die de hengelose kermis weer voortreffelijk
georganiseerd had, genoodzaakt om door middel van
het lot te bepalen wie met de hoogste eer ging strij-
ken en dat was mevr. E. Bossenbroek.
Tijdens de grote optocht 's zondags, door veel publiek
bezocht, zat zij samen met haar man in de konings-
wagen. Ondanks het vaak slechte weer werd de Hen-
gelose kermis flink bezocht. Uitschieter was de
straten motorcross met duizenden bezoekers.

Drukkerij Wolters, Tel. 06753-1455
Voor familie- on handelsdrukwerk
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Zo'n bankstel kan tegen
een stootje.

Modieuze zithoek (2 -t- 3-zits) met oersterke beuken
romp. Leverbaar in diverse stoffen en tegen een
zomerse Ginkgo-prijs.

*

*

*

*

Handig voor ^M
logootjes
Vouwbedje met lattenbodem en
interieurmatras. Snei|uitgeklapt
en opgemaakt. Uitgerust met
wieltjes. Afmetingen: 80 x 190
cm.

W/j rui/en uw oude meubels In.

Opslag voor latere levering mogelijk.

W// bieden aan prachtig wollen tapijt, open pool, jute rug

voor zwaar gebruik voor 265. —

Tapijt voor .woonkamer en f rap
keuze uit 9 kleuren, J0% wol voor 99. —

De mooiste collectie gordijnstotfen van f opmerken
vindt u bij LÜBBERS WOONWINKEL

Zó mooi heeft u nog nooit geslapen.

Ledikant inclusief 2 nachtkastjes in romantisch eiken.
Maat 140 x 200 cm. (Ook in licht eiken)

Ook leverbaar in 180 x 200 cm.

lubbers
raadhuisstraat 45 Hengelo gld. telefoon 05753-1286

VW ZOMERPROGBAMMA

Uit het zomerprogramma blijikt wel dat er in de
komende dagen van alles te doen is in Hengelo en
Keijenborg. Vandaag, de 26e juli vindt in Keojenborg
de klompenmakerswandeltocht plaats. Start tussen
14.00 en 15.00 uur vanaf café „de Smid", Kerk-
straat 11. De afstanden zijn 7 en 15 km.
Woensdag 27 juli zijn er de traditionele touwtrek-
wedstrijdien om het kampioenschap van Hengelo.
Aan deze kampioenschappen wordt deelgenomen door
ploegen, die straten, buurtschappen e.d. vertegen-
woordigen. Deelnemers mogen geen lid van een touw-
trekvereniging zijn. De aanvang is 19.30 uur en het
terrein is Berenpas, Wichmondseweg 4L
Donderdag 28 juli kan men een huifkarrit maken
vanaf eetcafé „de Eikeboom", St Janstraat 69 te
Keijenborg. Vertrek elk heel uur vanaf 13.00 uur.
Ook kan men iedere zondag vanaf 10.30 uur kloot-
schieten vanaf „de Eikeboom".
Vrijdag 29 juli organiseert de TTV Bekveld voor de
tweeede keer het kampioenschap „sterkste man van
Hengelo Gld". Vorig jaar was dit een groot succes.
De aanvang is 19.30 uur en het terrein ligt aan de
Wichmondseweg 41.
Tenslotte zal op zaterdag 30 juli vanaf 19.00 uur het
centrum van Hengelo Gld weer druk bezocht worden.
Dan namelijk organiseert VVV in samenwerking met
Hamove weer de spectaculaire bakfietsraces in de
Spalstraat waar vele duizenden bezoekers op af
komen.

Hoera hier ben ik!
De nieuwste geboortekollektie van INTERCARD is uit.
Wij tonen u deze graag en helpen u ook met de tekst.

Gratis een origineel geschenk.

••
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POLITIK-INFORMATIE van 12 t.e.m. 18 juli 1988

13 juM was een gedenkwaardólge dag. We moesten 5
aanrijdingen afhandelen.
De eerste vond plaats op de splitsing Vordenseweg-
Lankhorsterstraat. Een bromlietsbestviurder kreeg
geen voorrang van een automobilist. De 2e aanrijding
was binnen de bebouwde kom. Een automobilist reed
te kort met zijn personenauto langs een vrachtwagen
Gevolg: hoop schade aan linkervoorzijde personen-
auto. Bij de 3e aanrijuiing werd een langs de weg
geparkeerde personenauto aangereden door een pas-
serende vrachtwagen. De bestuurder van de vracht-
wagen heeft niets van de aanrijding gemeikt en is
doorgereden, maar door de oplettendheid van om-
standers, die het kenteken va^ de vrachtwagen had-
den genoteerd, kon de bestuurder worden achter-
haald en is de schade achteraf toch nog geregeld.
De 4e aanrijding vond plaats bij de verkeerslichten.
Een automobiliiste uit Hengelo wilde afremmen voor
het oranje verkeerslicht. Hierna werd zij van achteren
aangereden door een andere personenauto. Advies:
houd vooral bij regenachtig weer voldoende afstand.
De laatste aanrijding was op de Ruurloseweg t.h.v.
het Stapelbroek. Hieitoij was een paardetrailer van
een personenauto losgeschoten. Een ANWB-boni
werd door de losgebroken trailer vernield. De tweo
paarden in de trailer zijn, behalve een paar blauwe
plekken, niet gewand geraakt.
Op donderdag 14 juli is de bliksem ingeslagen In een
eik aan de Ruurloseweg. I.v.m. gevaar voor de ver-
keersveUiiig'heid is de boom door de gemeentewerkers
omgezaagd.
Op 16 juli vond de zesde aanrijding van deze week
plaats. Het was de eerste aanrijding met gewonde.
Een automobilist reed met zijn rochterwielen in cie
berm. Hij stuurde hierop tegen en schoot op d » >
linkerweghelft van de Vordenseweg, hierna corri-
geerde hij zich weer en reed frontaal tegen een boom
De zevende en laatste aanrijding vond ook op 16 juli
plaats en wel op de kruising Sarinkkamp-het Karspel.
Dit betrof een gewone voorrangskwestie tussen '2.

personenauto's.
Tijdens de kermis in Hengelo Gld zijn er toch nog
een hoop vervelende vernielingen en diefstallen ge-
pleegd. 5 fietsen gestolen (een gevonden fiets mid-
dels aangebrachte postcode weer teruggebracht).
een ruit van de telefooncel aan de Raadhuisstraat
vernield, een ruit van een pand aan de Kerkstraat
vernield, diverse bloembakken in de Spalstraat en
Ruurloseweg ontvreemd en vernield, een ruit van een
caravan aan de Hengelosestraat vernield, vlaggemast
voor het gemeentehuis vernield (schade f 1000.-),
ANWB-hotelborü ontvreemd.
Ook is tijdens de kermis een persoon bekeurd terzake
openbare dronkenschap. Hij werd zeer handtastelijik
tegen de politie.
Op maandag 18 juli is een jongeman aangesproken
die een boom aan het vernielen was aan de riranv
straat. De geleden schade zal via de jongen worden

verhaald. J. H. HOLLAND



VAKANTIE IN BINNEN- OF BUITENLAND
Ga gorust uw gang, maar kom eerst voor uw
REISVERZEKERING naar

gerrits + lammers bv

Al meer dan 35 jaar zekerheid!

Reisverzekering

volwassenen vanaf f 0.80

p.d.

kinderen vanaf f 0.60

p.d.

Auto- en motorcascoverzekering
(tijdans vakantie)

Automobilistenhulp

Amtifterlfligsverzekering

Voor informatie:

3PALSTRAAT 26 - 7255 AC HENGELO GLD - TEL. 05753 - 3000

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

Lid N.V.A.

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende

goederen, taxaties en juridische adviezen.

r -i
UdNVM

Dit laatje
niet schieten.

Hollandse
sperciebonen

kg

Nektarina's

kg

298
245

Rauwe
boerenham
100 gram

AH schouder
ham vacuüm

100 gram

199
109

Voor hem en haar

Bel gerust voor een afspraak

zonneban*

Vordenseweg 5 Hengelo Gld. Tel 05753-1278

PEDICURE-VOETVERZORGING

Behandeling vlgs. afspraak

Karien Gerrits
Margriethof 30

7255 EA Hengelo GLD
Tel. 05753-2368
Na 18.00 uur

DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VOETVERZORCING

, beschouwt haar leden eerst na een lange oole.ding. intensive

o 9IUd ° °" "'' h<>' a"*°g*n va" een u"8e<"«'d examen onder
medisch loez.cht als vohvaaro.g VOETKUNDIGE • CHIROPOOIST

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

Klassewerk!
Dit is de mooiste
supertoerfiets die er
te koop is.
De Gazelle Superieur
Special.
Schitterend afge-
werkt, modern van
stijl.
Uitsluitend roestvrij
stalen en aluminium
onderdelen.

Vanaff1.025,-

Kom een proefrit
maken en ontdek het
zelf.

F A. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld - Tel. 05753-7278

Gazelle maakt

fietsen leuker

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

WAARDEBON

KIPPEBOUTEN

l kg 498
Zaterdagvoordeel:

Kipfilet

500 gram 598
Ma. en di. l en 2 aug.

Magere
varkenslappen
500 gr 398 kg 698

AH vanillevla

liter

Volkoren
tarwebrood
gratis gesneden

145
190

Eelaart 3-sterren
jonge jenever
liter

Pisang Ambon

fles 0,7 liter

1785
1675

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. en
WARM WATERBOILER?

ORDELMAN- DIJKMAN
Spo/stroot 14. 7255 AC H.nge/o (Gftf.l

Te;. 1285

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 81 JULI

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Boumaoi

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds van Dorp

Vrtfz. Herv. kerk
Geen dienst.

TAXIBEDRIJF
BERT LAMMERS

WIJ VERZORGEN VOOR U:

• Particuliere ritten
• Bouw- 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

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

van 25 te,mu 31 juli

Th, J. Hanrath, telefoon 1277.

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 Alarmnr. brandweer
Telefoon 06 - 0111

Openstelling postbureau 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 Thulastraat 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.

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.)

Zaterdag 30 juli 19.00 uiur Euchai istieviering

Zondag 31 juli 10.00 uur Eucharistie viering

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

R.K. Kerk Ke^enborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. Hls om 9.30 uur
en dagelyks rozenhoedje om 18.30 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centr. kantoor: corr.adres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld. Bezoek-adres: Kastanjolaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steende*en telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Denneniust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-215L
Spreekuur gezin- en bej-aardenverzocging 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.


