
57e jaargang no 32 dinsdag 9 aug. 1988 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 • 7265 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753-1465, b.g.g. 2771

Verschünt dinsdags in:

Hengelo, KeUenborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Bha,

Toldyk, Wlchmond-Vierakker

en omstreken

PUUR
VERWENNERIJ
VOOR EEN
VERRASSEND
LAGE PRIJS!

Lende bief stuk
U zult er gegarandeerd van smullen!

250 gram deze week

met alledaags, maar

Verse
kippenpofen

l kg

Boterham-
worsl
150 gr

EURSLAGER
SPIES

voor barbecue, grill
of koekepan. Op luxe

wijze gevulde pen.
PER 100 GRAM

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG
500 gr gehakt + kruiden

500 gr verseworst (fijn of grof)

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG
500 gr schouderkarbonade (max. 2 kg per klant)
500 gr malse varkenslappen

3.95
3.95

2.95
3.95

KEURSLAGER

Raadhuisstr. 7, Hengelo G

Tel. 05753-1269Verstand van
lekker vlees

ZAAL L A N G E L E R - HENGELO GLD

Woensdag 10 aug. a.s. KNOLLENMARKT

Vanaf 10.30 uur v.m.

GRATIS DANSEN

ook GRATIS DANSEN

m.m.v. „MADIGO COMBO"

PROFITEER nu mee met ons 10-jarig
bestaan!

Bij aankoop van een E N ERG l E-zuinige CV-

KETEL of Hoog Rendement Ketel

f 200.-terugvoer uw oude ketel
U bespaart minimaal 20-30% op uw
gasrekeningü

Wij staan op de Hengelose Broderie met de

Varllant • Nefit Turbo en
Alag Blauwe Engel
Aanbieding geldt tot l oktober 1988

Installatiebedrijf

J. H. ARENDSEN
Yordenseweg l O - Hengelo Gld - Tel. 2511

Ja, gezellig
naarde
BRADERIE

Ge bakker

elke dag
zijn vers
BROOD

'•' baki

BAKKERIJ KREUNEN staat er ook met:

* PARI JSE SOEZEN

v«n 1.75 nu 1.50

* ROOMBROODJES

deze week 1.00

* ANANASRONDIES

lekker flrts 1.25

En nog veel meer lekkere op die kraam

WILT U IETS «ARTIGS?

* Onze SaUCijZen (overal bekend)

* Surinaamse broodjes
(lekker pittig)

* Kipkerry (fyne &nack)

WU serveren ze Warm, zo uit fle oven !

* Bij aankoop van 5 gulden

KINDEREN EEN VERRASSINGSPAKKET

KA DO!!

Hengelo Gld - Tel. 05753 - 1474

Ook niet vergeten . . .

onze lekkere oliebollen te eten!

l De leukste!
Zaterdagmiddag naar de fietsenwinkel.
"Denk erom datje 'n degelijke fiets uitzoekt",
zei m'n vader.
"Moet dat nou, ik heb liever iets vlots, iets

kleurigs", zei ik.
lik dus de allerleukste fiets uitgezocht.
En wat werd het? .. Een Gazelle.

SCHRÖDERSTOFFEN

Alleen tijdens de Braderie

Bij aankoop van

2 BOXERSHORTS

een paar

Boobs en Bloomers bretels

GRATIS

SCHRöDER bij de kerk

Ruurlosewegl-HengeloGId.Telefoon 05753-1232

Deze week
NNIND/MOLEN BAKKERS

Woensdag

KRENTENBOLLENDAG

6 halen, 5 betalen
A.s. woensdag en donderdag

staan wij op de

HENGELOSE BRADERIE
met een grote keus aan

diverse produkten

WINDMOLENBAKKER

H E K K E L M A N
RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

Speciaal deze week:

heel kilo BAKVIS nu 13.50

ledere woensdag HARINGDAG

geen 5 maar 6

Hollandse Nieuwe 10.00
Ook wij slaan op de
Hengelose Braderie

—l—, gerookte paling

Hollandse Nieuwe

gebakken vis

f Verkoop
Bloemenkas

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

Gazelle maakt
fietsen leuker

Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

In onze verkoop bloemenkas deze week:

1 bokaal met roos
Wij staan woensdag en donder-
| dag op de Braderie met leuke

aanbiedingen

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 3.98
ROLLADE SCHIJVEN

per stuk 1.00

FIJNE LEVERWORST

100 gram 0.89

KATENSPEK

100 grram 1.68

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

•" Tel. 05753-1301

„De Schoenmaker"
Langs deze weg wiHen wij een ieder dlanken
voor de vele felicitaties, bloemen en planten
enz., ontvangen tijdens en na de opening van
onze nieuwe zaak aan de Raadhuisstraat.

Willem en Agnes van Hal

Hengelo Gld, auigusus 1988.

Tijdens de Braderieweek

geven wy

10% korting
op alle voorradige Spartamet

en alle merken rijwielen

TWEE WD3LE RBEDRIJF

H. J. B O B B I N K
Steenderenseweg 7 • Hengelo Gld - Tel. 1463

rffisteWtker
Spalstmoui Teii2y> Jiengelo

Deze week vers van uw

ECHTE BAKKER

Afd. Brood:

TWENTSE WEGGE
5.98(de <echte) plm 1000 t; r

Afd. Banket:

per stuk HlechtH 1.60
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK

OP DE BRADERD3

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



FIETS- EN BROMFIETSSPECIALIST

R E I N D Z W E V E R I N K
staat niet op de braderie, maar U kunt bij
ons wel 6 dagen in de week terecht voor alles
op 2 wielen op afspraak ook 's avonds.

Wij leveren alle merken

fietsen, snorfietsen en

bromfietsen
Ook voor

onderdelen en acces-

soires, alle maten

banden enz.

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

WV ZOMEBPBOGBAMMA

Vanavond ,9 augustus, Is er een VVV natuurwande-
ling o.l.v. een IVN-gitis rond het dorp Hengelo. Ver-
trek om 19.30 uur vanaf café 't Hoekje, Spalstraat 1.
Woensdag 10 augustus is er in de Spalstraat 's mor-
gens de Knolüenmarkt (paarden- en warenmarkt) en
zijn er op „de Hietmaat" premiekeuringen van het
F j ordenpaardenstamboek.
Ook woensdag 10 augustus en donderdag 11 augustus
in de Kerkstraat en omgeving de Braderie met o.a.
de Playbackshiow, een heel bekend Hengelo's evene-
ment, dat ongetwijfeld weer veel bezoeke:s zal trek-
ken.
Donderdag 11 augustus bovendien een VVV dorps-
wandeliing. Vertrek om 14.30 uur vanaf de ingang van
deRemigtiuskerk. Er worden bijzonderheden verteld
over de Remigiuskerk met fresco's, Meistersbankske
dorpsbleek enz.
Donderdag 11 augustus en vrijdag 12 augustus zijn
er huifkarritten vanaf eetcafé „de Eiikeboom" in
Keijenborg. Vertrek elk heel uur vanaf 13.00 uur.
Zaetrdag 13 en zondag 14 augustus is er kincJerkermis
bij eetcafé „de Eikeboom" in Keijenborg. De aanvang
ils 13.00 uur.
Zaterdag 13 en zondag 14 augustus is er kinderkermis
nationale fokdag basispaarden.
Zondag 14 augustus is er, zoals iedere zondag,
vanaf 10.30 uur klootschieten vanaf eetcafé „de Eike-
boom" in Keijenborg.
Eveneens zondag 14 augustus een IVN natuurwande-
ling. Vertrek om 14.00 uur vanaf de zevenspring bij
huize Zelle.
Maandag 15 augustus begint de avond fietsvierdaagse
van de ijsverenigilng „Steintjeswedde". Start tussen 18
en 19 uur bij sporthal „de Kamp".

FIETSKLIK EN VEBKOOPDAG TE HENGELO G.

Wie in, of in de omgeving van Hengelo en Keijenborg
zijn fiets is kwijtgeraakt heeft zaterdag 20 aug. 1988
van 9.00 tot 12.00 uur een kans deze te zien staan
op het poM/tiebureau te Hengelo Gild, Raadhuisstr. 39
Tevens Is een ieder in de gelegenheid een bod te doen
op de daar aanwezige fietsen. De verkoop geschiedt
na inschrijving. Degene die het hoogste biedt, wordt
de eigenaar van de fiets.

Beperkte voorraad

schriften

ringbanden

schooletui's

met het beeldmerk

van de popzanger

MICHAEL

JACKSON

Vanaf heden te koop

WOLTERS
BOEKHANDEL

Kerkstraat 17

Hengelo Gld

Tel. 05753-1253

Trekking

784e Staatsloterij

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

UITVERKOOP
HAARDEN

KACHELS

inruil mogelijk

TUINSTOELEN

KUSSENS

TAFELS

PARASOLS

INMAAKGLAZEN

PANNEN

LEPELS

VORKEN
KOP EN SCHOTELS

BORDEN

SCHALEN

enz. enz. enz.
ZIE ETALAGE

FA. JANSEN
Bleekstraat l, Hengelo Gld

Tel. 05753-1360

Voor het africhten trainen
corrigeren of IBOP klaar-
maken van uw paard.
Bel ± 18.00 u/ur 05752-1906

BAKFIETSRACES: Spektakel in Hengelo Gld

Te koop planten. Boeren-
kool, prei, andijvie, selderij
peterselie en bieslookpol-
len. Niesink, Past. Thuis-
straat 10, Keijenborg.

Van kindertaarten maken
wij altijd iets leuks!
Voor taarten dus naar
Bakkerij Kreunen, Tel.
05753-1474. De zaak voor
mensen met smaak!

Te koop alle soorten stro
G. van Dorth tot Medler
Tel. 05753-7346.

Te koop 4-persoons dres-
seerkar, i.p.st., met ijzeren
beslag. J. Langwerden,
Heideweversweg l, Hen-
gelo Gld.

T.z.t. te koop van het land
rste,- tarwe,- envten- en

bonestro. Tel. 05754-372

Malsovit-brood, Malsovit-
maaltijdkoeken en Malso-

vit koffiekoekjes zijn excht
sief verkrijgbaar bij bak-
kery Hekkelman, Raad-
huisstraat 35, Hengelo Gld

Harald Wisselink met de bakfiets van „de Zwaan" steekt birmend'oor bij de bakfiets van bakker Kreunen

Panasonic

Een ware sensatie, het bakfietsracen. De inspirator
Henk Eelderink en de zijnen uit Zelihem, hebben het
goed gezien.
He bakfietsracen onder auspiciën van de Achter-
hoekse Bakfiets Organisatie blijft het maken.
Hengelo Gld spant wat bezoekers bereft daarbij wel
de kroon. Nog niet zo'n gekke gedachte van de WV
om dit spektakel naar Hengelo Gld te halen en In
samenwerking met Hamove een ware happening van

te maken.
De professionelen o.a. Nederlands kampioen Eskes
lieten zien wat men qua stuurmanskunst alzo kan
bereiken. De plaatselijke deelnemers scheurden er
ook op los op hun driewielers Soms knapten ze wel
eens in de dranghekken, tot vermaak van het duizend
koppige publiek. De Dunsborg kwam tenslotte uit de
„heksenketel1" te voorschijn als Hengelo's kampioen.

TOUWTREKKEN om het Hengelo's kampioenschap

Audio - video - elektro

Mijverheidsstraat 7
orssel - 05759-2319

Of na 18 uur 05753-2552

Eigen servicedienst

3een voorrijkosten!

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

loozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo Gld

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

He touwtrekteam van café-bar 't Hoekje weerstond
aMe aanvallen op haar voornemens om dit jaar de
hoogste plaats te pakken in het touwtrekampiioen-
schap van de gemeente Hengelo Gld. Het ging er
fanatiek naar toe. Vanwege de grote deelname aan
ploegen moest er zelfs bijna in het duister getrokken
worden. De maan begon al door de bomen te schijnen

VVV Hengelo Gld had met de 20e uitgave veel succes
en organisator TTV Bekveld veel genoegen zowel
op het tournooiveld als in de feesttent bij de prijs-
reiMng. Een geanimeerde bijeenkomst.
Coach Gerrit Ruiterkamp had zijn mannen behoorlijk
in de peiling.

1&*Ui\

DE STERKSTE MAN VAN HENGELO GLD

Touwtrekken, ook een krachtsport, inspireerde de
TTV Bekveld om 1987 een tournooi voor de sterkste
man uit te schrijven. Voor velen een beproeving,
echter niet voor Frans HMerhik van boerderij „Leem

kuU" te Hengelo Gld.
In 1987 en ook in 1988 veroverde hij de titel „sterkste
man van Hengelo GM".
Op de foto is hij bezig een „staafje" te buigen.

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



De tweedaagse van Hengelo Gld
Een oergezellig gebeuren sinds jaar en dag, de Hengelose Broderie. Twee dagen

lang 's avonds van 78.00 tot 22.00 uur staan tientallen standhouders met hun

mooie waar en aanbiedingen voor u klaar. De Kerkstraat en directe omgeving te

Hengelo Gld wordt op 10 en 7 7 aug. omgetoverd in een feestelijke omgeving,

waar het gezellig 'vertoeven i's tussen de kramen van de standhouders, de vele

attrakties der deelnemende verenigingen, hapjes en drankjes, maar ook andere

dingen, die uw belangstelling kunnen trekken, zoals oude ambachten fin vele

soorten, stoelen matten, kantklossen, midwinterhoorn, handwerken enz.)

Muzikale opluistering door dweilorkesten en boerenkapel.

„W/1/* eren 't O/de" tonen u graag nog weer eens de oude vo/ksdansen.

De Hengelose en Keijenborgse middenstand wenst U 'n ouder-
wets vermaak op woensdag 10 en donderdag 11 augustus.

PLAYBACK EN SOÜNDM1X

IJsver. „STEINTJESWEIDE"

AVOND
FIETSVIERDAAGSE

Maandag 15 t.e.m.

vrijdag 19 aug.
houden wy weer (onze

AVOND FIETSVIERDAAGSE

Inschrijving maandiag- en dSöTSdagavond
•om 17.30 uur bij sporthal „de Kamp"

Kinderen t.e.m. 14 jaar f 3.—

Vanaf 15 jaar f 6.—

Start elke avond tussen 18.00 en 19.00 uur bij
de sporthal.

ALLEMAAL NBEUWE ROUTES

Aantrekkelijke VERLOTING
met 2 hoofdprijzen:

dames- en herent iets

Verloting goedgekeurd door B. en W. van
Hengelo GM, d.d. 3 augustus 1988

Wij zijn dankbaar en blij. met de geboorte van

ons zoontje

GERBEN

WIM EN DINY

GROOT WASSINK-MEMELINK

23 juli 1988.

Weenlnkweg 7,

7256 KX Ketfenborg.

JAN KLEIN LENDERINK

en
GRACIA ZWEVERINK

gaan trouwen op donderdag 18 augustus

1988 om 11.00 uur in het gemeentehuis

van Vorden.

Ons huwelijk zal daarna ingezegend

worden door dis Westerink om 15.00

uur in de Hervormde Kerk te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30
tot 18.00 uur in zaal , de Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden,

In plaats van kaarten

GERARD TEN HAVE

en
GEA HIDDINK

gaan trouwen op vrijdag 19 augustus

om 10.45 uur In het gemeentehuis te

Hengelo Gld.

De kerkelijke Inzegening vindt plaats

om 11.30 uur in de Ned. Herv. Kerk

te Hengelo GM.

U bent van harte welkom op de recep-

tie van 16.30 tot 18.00 uur in zaal

„Concordfta", Raadhuisstraat 36,

7255 BN Hengelo Gïdi

Liever geen planten of bloemen.

Augustus 1988.

Wichmondseweg 43

7255 KZ Hengelo Gld.

SCHRÖDERSTOFFEN

Alleen tijdens de Braderie

prima stoffenschaar
voor maar 9.95

SCHRöDER bij de kerk
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

Op vrijdag 19 augustus hopen wij met onze kin-

deren ons 25-jarig huiweMjik te vieren.

HENK EN BOORTJE

ALOFS-WOLBRINK

Gelegenheid tot feHdteren van 16.00 tot 17.00

uur in zaal Herfkens te Baak.

7223 LM Baak, augustus 1988.

VordJenseweg 3.

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de

vele felicitaties, bloemen en cadeaus, die we

mochten ontvangen ter gelegenheid van ons

50-jarig huwelijk.

H. J. NIESINK

H. J. B. NIESINK-VOLMAN

Keijenborg, augustus 1988.

WeenJmkweg 1.

LIEVE MENSEN,

Wij hebben de behoefte nog eens te zeggen hoe

dankbaar wij zijn met al het meeleven tijdens

de ziekte en bij het overlijden van mijn lieve

ROEL, onze lieve vader en opa.

Wij voelen het ads een groot gemis, dat hij niet

meer bij ons is.

Wij bidden en geloven dat we de kracht mogen

ontvangen om verder te leven.

Ik zal er steeds aan denken wat hij voor de

medemens deed en proberen hem na te leven.

Dank u voor alles.

Annie Ottens en kinderen

De kolflekte voor het K.W.F, bracht f 1631,15 op

De organist Klaas J. Garms uit Kes-

feren hoopt op zaterdag 20 aug. 'n

goed programma te vertolken op het

romantische Proper-orgel van de

Remigiuskerk te Hengelo Gld.

Het concert zal ongeveer duren van

20.00 f of 27.75 uur. Vanaf 79.30 uur

zijn de kerk de uren geopend, zodat u

zich van een goede en luisterrijke

plaats zult kunnen voorzien.

Tot ziens.

Concertcommissie

Remiguskerk

Kerkstraat 77,

7255 Cff Hengelo Gld

Bruin café
Flitsende discotheek

Grieks-Romeins terras
NET EFFE GEZELLIGER

BRUIN CAFE-DISCOTHEEK

„DE ZWAAN"
presenteert u tijdens de Braderie

Woensdag 10 augustus:

in het café het populaire HANSKA DUO

in de tuin BERTUS DE RODEOSTIER
om het rodeokampioenschap van Hengelo

Hierbij zijn leuke prijzen te winnen, die be-

schikbaar zijn gesteld door „Wide Fashion"

DERKSEN te Hengelo Gld

En voor de sterksten onder u de

KOP VAN JUT
Donderdag 11 augustus:

in onze tuin de TOPFORMATIE

met een gastoptreden van Jan Holland en

z'n twee charmante assistentes, bekend van

de E.K.-hit Aaaanvalllllen, met hoogtepunten

van het afgelopen E. K.

Tijdens de Braderie is onze flitsende
discotheek geopend

T HOEKJE
het speciaalbierencafé van

Hengelo Gld en omgeving

40 speciaalbieren

Grolsch op tap

In de maand augustus

is het biqr Van ilo maand:

Moeder Overste
Spalstraat l - 7256 AA Hengelo Gld

05753-1252

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
VERSE /WORST 500 gr 4.25

RIB- of HAASKARBONADE

500 gr 4.45

SLAGERSHAM 100 «r 1.30

FIJNE LEVERWORST
100 & 0.60

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuüwtraat 9

KEUEN BOEG

Tel. 06753-1320

CONTACT

_ENZEN
Aan ons bedrijf zijn uitsluitend bij de

A.N.V.C. aangesloten contactlens-
specialisten verbonden.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

'n Nieuw schooljaar komt er aan

Wacht niet tot het laatst

Nu de spullen aanschaffen

SCHOOLAGENDA'S in velerlei soorten

BALPENNEN> STIFTEN, VULPENNEN

POTLODEN, KLEURPOTLODEN, GUM

LINIALEN, GEODRIEHOEKEN

PASSERS, TEKENPOTLODEN

SCHRIFTEN, SCHRIJFBLOKS

MULTOBANDEN EN INTERIEURS

EN NOG VEEL MEER!!

KERKSTRAAT 17
HENGELO GLD - Tel. 05753-1253

Wij gaan met vakantie

van 15 t.e.m. 29 augustus
Dinsdag 30 augustus staan wij weer geheel

tot uw dienst

Slagerij J. STAPELBROEK
Tel. 05753-1258, na 18.00 uur tel. 1249

OP DE FIETS
met „Jong Gelre" Hengelo Gld

op zondag 14 augustus
vanuit Hengelo Gld, door een fraaie omgeving

Start tussen 13.30 en 14.00 uur vanaf zaal

Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo Gld.

Inschrijfgeld f 3.50

Kinderen tot 12 jaar gratis

„De Schoenmaker"
EEN VERTROUWD ADRES

Wij gaan met vakantie

van 12 t.e.m. 22 augustus
Dinsdag 23 augustus zijn wij weer geheel tot

uw dftenst.

WILLE M VAN HAL

PRIJSWINNAARS 6 GRANEN BROOD

KLEUR WEDSTRIJD

Bij bakkerij Kreunen werd onlangs een kleurwedstrijd

gehouden met als thema 6 granen brood.

In de leeftijdsgroep t.e.m. 5 jaar wo^ Chantal Sue-

trs de eerse prijs.

Jolanda Berenpas in de leeftijd van 6 totlO jaaren

Julia Riefel in de groep 10 t.ejni. 12 jaar.

Aïïe andere deelnemer t jes hebben ook een prijsje

gekregen.



Philips kruimelzuiger
\

Voor het kleine kruimel-en

kliederwerk. Topkwaliteit!
Philips-
prijs 85,-
Zomer-
prtjs 69,-

^f

Winters
Spalstraat 8, 72!>5 AC Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1280

Modevakschool „Bekveld"
Veermansweg 6 - HENGELO GLD

* knip- en naailessen

* patroontekenen

* Opleiding tot costumière -
coupeuse - lerares

In september beginnen die lessen weer.

Bel voor Informatie: 05753-1703

SIERHEE8TEBS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts r lu.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Dit laatje
niet schieten.

Sappige hand-

peren l kg

Bananen

l kg

175

175

Westfaals saft-

schinken 100 gr

Ardenner boter-
hamworst 100 gr

219

99

BETER KWALITEIT
DAN SPIJT

Uilval schennen Rolluiken Markiezen Kn*/T«t3S Wakrangend
schermen screen

POLITIE-INFORMATIE

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

^ alle soorten zonwering

* kunststof ramen/deuren

r̂ kunststof schrootjes

* plissé gordijnen, jalouzieën,

vertikale lamellen

vouwdeuren en wanden

EUGELINK

ZONWERING
Berkenlaan 56, Hengelo (Gld.),

tel. 05753-1210

(Ook 's avonds en in het weekend)

Rijkspolitie te Hengelo Gld.

Week van 26 juli t.eon. l jaugustus 1988

Op dinsdag 26 en woensdag 27 juli werd ons ook
bouwvakvakantie gegumd.
In de nacht van donderdag werd in de Keijenborg
gepoogd twee kalveren te ontvreemden. De eigenaar
werd wakker en stoorde de onbekend gebleven per-
sonen in hun werk. Zij waren met een personenaoto
en trailer.

Op vrijdag 29 juli werd de boven.verdieping van een

café doorzocht. Aldaar werden enige g-ouden sier-

raden ontvreemd.

Op zaterdag drong men door irtklirnming een fabriek

aan de St. Janstraat in de Keijenborg binnen. Vermoe

delijk was hier sprake van baldadigheid. Een fietsje

werd vernield1.

Op maandag l augustus konden gelukkig enige per-

sonen in hun werk. Zij waren met een personenauto

aangehouden terzake mishandelingen en openlijke

geweldplegingen, gepleegd in Hengelo en andere na-

bijgelegen plaatsen. Deze personen vonden een avond

je stappen pas gezellig als er flink geslagen kon

worden.
FRANKE

Ned. kampieonschap motorcross ZIJSPANNEN op 14 aug. in Varsseveld

Op de foto (Henk en Bert Wissels uit Hengelo Gld in aktie met hun zij.spdu

Zondag 14 aug. wordt op het Vennebultencircuit in
Varsseveld de 5e wedstrijd om het Ned. kampioen-
schap motorcross zijspanen trikes-quads en 4-takten
verreden. Vanaf 13.00 uur zijn er 6 manches spannen-
de motorsport te zien. In de zijspanklasse o.a. August
Muller-Henk van Heek Hans van Goch-Sies Hurk-
maos, Bennie Janssen-Frans Geurts van Kessel,
Eimibert Timmermans-Brie Verhagen. Dit zijn meteen
de combinaties die zo'n beetje strijden om de titel.
De combinaties Muller en van Goch hebben nog iets
met elkaar af te rekenen daar zij onlangs in Wychen
slaags met elkaar raaikten. Speciale aandacht gaat uit
naar het Hengelose duo Henk en Bert Wissels die dit
jaar voor het eerst bij de senioren rijden en het zeker
niet slecht doen. Zij scoren erg regelmatig punten en
hebben zich na 4 wedstrijden al weer verzekerd van
een startplaats bij de senioren. Zij staan momenteel
18e van de 36 combinaties. Voor het publiek uit Hen-
gelo en omgeving een goede gelegenheid om het duo
aan het werk te zien op 14 aug. in Varsseveld want
dit is dit jaar de enigste gelegenheid hen te zien.
Bovendien willen zij graag goed in de punten rijden
want zij trainen regelmatig op de Vennebulten. Ook

komen de thrilkes-quadls aan start met als grote kans

hebbers Hans Ghielen, Ton Maessen en Wil v.d. Laan.

Tevens starten de Varsseveldse broers René en

Robert Vels en Hennie Nrjenhuis uit Kilder in deze

klasse. Good old Frans Sigmans staat aan de kop van

het klassement in de viertaktklasse. Veel tegenstand

zal hij echter ondervinden van Simon Schram, Marcel

van de Berg en Arjan Brouwer. De allerbekendste

rijder is Buizen Beerd (Bennie Jolink) van Normaal

die met een eigen team van 7 streekrijders aan start

komt.

De trainingen beginnen zondagmorgen om 10.00 uur

en het mooie Vennebultencircuit is gelegen tegenover

café de Radstake aan de Twenteroute in Varsseveld.

De entree is f 15.— voor volwassenen en kinderen

van 10 tot en met 15 jaar betalen f 5.—, terwijl kin-

deren beneden 10 jaar, mits onder geleide gratis naar

binnen mogen. Men kan aan de baan parkeren en

daarvoor hoeft men niets te betalen.

WAARDEBON

500 gr magere speklappen

+ 500 gr gehakt h.o.h.

samen 798
Zaterdagvoordeel:

Magere ham-

lappen of

fricandeau

500 gr
Ma. en dl. 15 en 16 aug.

Magere spek-

lappen l kg

498
pv—CT-

598

Boerenbruin

gratis gesneden

AH karnemelk

liter

190

99
Bokma jonge
jenever liter

Pollen kersen

brandewijn Itr

1895

1395
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn, Hengelo Gld.

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

ZONDAG

Zondag

Rendez Vous
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 14 AUG. i

Hervormde Kerk (Remigluskerk)

10 uur mevr. Hendriksen

Jeugddienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Verhaere

Vrtfz. Herv. kerk

Geen dienst

Op 15 en 16 aug. a.s.

JEUGDVAKANTIEDAGEN

„De Woagespelen"
Dit jaar is 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 Joünk - tel. 2787
Agnes Baakman - tel. 1308

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershock 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

Avond-en weekenddienst doktoren

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

van K ke.m. 14 aug. (

B. A. M. Eykelkamp, telefoon 2262.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 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 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. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

B.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 13 aug.: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 14 aug.: 10.00 uur Eucharistievieri Tg

Voor diensten op dinsdag- en dondeidagavond zie
parochieblad.

B.K. Kerk Keyenborg

R.K. Kerk Keijenborg: 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: Kastanjulaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steendeüw^ telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanoüsweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon Ö8342-215L
Spreekuur gezin- en bejaardenverzor.ging 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.


