
57e jaargang no 33 dinsdag 16 aug. 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regellnkstraat 16

Postbus 63 • 7266 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon 06763-1466, b.g.g. 2771

VerschUnt dinsdags In:

Hengelo, Ketyenborg,

Velswyk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Bha,

ToldUk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

PUUR
VERWENNERIJ
VOOR EEN
VERRASSEND
LAGE PRIJS!

Bieflappen
U zult er gegarandeerd van smullen!

500 gram deze week

niet alledaags, maar

Gep.
snitzeis
100 gr

met asperges
braadtijd plm 15 min

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

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G.
Tel. 05753-1269

geldig van 17 t.ejn 30 augustus

Raadhuisstraat 36
Telefoon 05753-1461

Verstand van
lekker vlees

MET HET MIELE-COMPACT-TURBO-TEAM
WORDT STOFZUIGEN ZELFS LEUK...!

Toeg«g«v*n: »r zijn teuksrs bezighaóon
dan stofzuigen. Maar he< wsrktn met hei
Miele-Compact-Turbo-Team gaat bepaald
spelenderwijs. Dat is het gevolg van de
enorme zuigkracht (motorvermogen tot
1200 Watt1), in kombinatie met de revolutio-
naire, luchtaangedreven Miele Turbo-Zuig-
mond Tegen dal Team is geen vuil meer
bestand en bovendien krijgt uw vloerbedek-
king tegelijk een grondige borstelbeurt
Geloof ons met het Miele-Compact-Turbo-
Team wordt stofzuigen zelfs leuk. Niet in de
laatste plaats door de aantrekkelijke - maar
tijdelijke - aktieprijs.

hihoni
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Nu ook verkrijgbaar
in groene kap + geleiding

333535553 ROLLUIKEN
OP WENS EN NAAR MAAT, ZOWEL MET RECHTE ALS SCHUINE KAP.

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

Grote voordalen van rol-
luiken zijn o.a.
O ISOLEREND. 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 VERDUISTERING.

Het rolluik ia altijd In diverse standen
te gebruiken txv. 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 voor
bezoek aan onze showroom

Rolluiken
Hummeloseweg 7 - Hengelo Gld.,

Tel. 05753-1048

FA. BESSELINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Deze week

* PETIT PAIN

6 halen, 5 betalen
Dat lekkere franse broodje.

* APPELFLAPPEN
4 van 5.40 voor 4.75

Lekker fris bij warme dagen.

WEEKENDTIP

* ZWITSERS GEBAK
van 5.95 voor 4.75

aiardlbei, citroen, cappucino of kiwi-

bavaroise.

SINDS 1820

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

De zaak voor mensen met smaak!

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo Gld

HARMSEN

Banninkstraat 4

7255 A W Hengelo Gld.

Tel. 05753-1220

LAST VAN MUGGEN?
WIJ HEBBEN VOOR U:

* Hordeuren

* Horramen

* Rolhorren

* Horprofielen voor zelfbouw

R. Abbink-Zemmelink
Heideweversweg 6, Hengelo Gld, Tel. 05753-1410

Gediplomeerd lerares, aangesloten brj de Coöp.

Mode vakschooiverenigimg „Danckaerts" U.A.

te Den Haag.

voor middag- en avondlessen in:
^ PATRONEN MAKEN

^ KNIPPEN

+• NAAIEN

Aanvang cursus september 1988

Deze week
• WINQ/MOLENBXKKERS

MÜESLIBOL f3.00

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

Spalstraai u Tel 1250 J/èngdo

Voor brood en banket naar
UW ECHTE BAKKER

Deze week speciaal:
Af d. Brood:

APPELBROOD 2.98
Afd. Banket:

CITROEN
KERSENGEBAK
heerlijk fris van smaak

5 STUKS J.9O

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKES

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1250
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Klein Westland
(v/h WUnbergen)

GROENTE EN FRUIT

Kerkstraat 6 - Hengrelo Gld - Tel. 06753-1054

4 kg JAMES GRIEVE 6.95
BLOEMKOOL 1.95
2 grote KOMKOMMERS 1.95

Verkoop
Bloemenkas
Deze week in onze verkoop bloemenkas

1 ANTHURIUM 4.95 j!
Voor de f ietsvierdaagse donderdag en vrijdag: < >

1 GEMENGD BOEKET 4.95 i;

Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

VERSE WORST
4.98

1.00

500 gram
HAMBURGERS

per stuk

BOTERHAMWORST
100 grram 1.18

ONTBIJTSPEK
100 gram 1,28

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301



IJSSELFESTIJN

Op en aan de waterkant van de dode arm van de
IJssel, tussen de Doesburgse campings IJsselstrand

en 't Zwarte Schaar wordt zondag 21 augustus een
„IJsselfestijn" gehouden.

Voor de gelegenheid wordt de dijk tussen de twee
campings voor alle verkeer afgesloten en kunnen

ailleen voetgangers er gebruik van maken. Voor hen
zijn daar diverse kramen opgesteld zoals een ballen-
gooitent, een viskraam enz.

Op het water wordt een RAFT-race georganiseerd
ook zullen er wedstrijtiten waterlopen zijn. Dit water-

lopen gebeurt op zogenaamde s j of f els. Op de water-
kant wordt een touwtrektournool georganiseerd.

De wedstrijden worden muzikaal opgeluisterd door
een boerenkapel, de Spekboeren uit Voorst terwijl

er over de dyk tussen de kramen een dweülbrkest

muzikaal flaneert

Spectaculair belooft het Raft-racen te worden, een
uit Amerika overgewaaide sport. Een raft bestaat

uit een aantal aan eflfkaar bevestigde olievaten waarop
een vlonder is gemonteerd. Op een raft zit een team
van 6 personen, die moet proberen om zo snel moge-

lijk een bepaalde afstand te overbruggen. In die
poging moet onderweg om boeien worden gedraaid,

hierbij willen de teams nog wel eens het evenwicht
verliezen, iets wat gegarandeerd een nat pak oplevert
Na de finales en prijsuitreikingen kunnen op de

tonen van een dixieland orkest de band East Kreet uit
Arnhem, de benen los worden gedanst op het grote
terras dat aan de waterkantwordt aangelegd.
De wedstrijden beginnen om 14.00 uur.

De camping zijn te bereiken door vanuit Steenderen

de weg n
aar

 Doesburg te volgen en vanuit Doesburg

richting Drempt te rijden en dlan vandaaruit richting

Steenderen te rijden.

FIETS DE BOER OP!

In navolging van de succesvolle agrarische fiets-
tocht van verleden jaar wordt dit jaar op 20 auig.
opnieuw de aiktie Fiets de boer op, gehouden in de om

geving van Steenderen en Hengelo Gld

De 25 km lange tocht voert langs 8 objecten in de
plaatsen Toldijk, Baak, Wichmond en Keijenborg.
De organisatie van de tocht waarmee men tussen 9.00

en 14.00 uur kan starten op drie verschillende plaat-
sen, ligt in handen van de plattelandsorganisaties
van de gemeenten Steenderen, Hummelo en Keppei

De tocht die eventueel ook per auto gereden kan wor
den voert langs een modern melikveebedrijf met

koeien en kalveren, een witlofkwekerij, waar men kan

zien hoe de krop j es in het donker g-roeien, een mole-
naarbedrijf dat is gebouwd rond het karkas van een
oude molen en een bedrijf met drieduizend scharrel-
kippen. Voorts kan men terecht bij een glastuin-
bouwbedrijf waar men bloemen en heesters teelt en

een loon.werkbed.rijf. Als extra attractie zijn een

sterrewachtstation en een klompenmakerij in de

tocht opgenomen.

De fietsroute Voert door een afwisselend landschap.
Het gebied vertoont alle kenmerken die karakteris-

tiek zijn voor het stroomgebied van de Gelderse
IJssel, doch diuidt anderzijds ook op de overgang naar
het Achterhoekse landschap. In dit landschap bevtói-
den zich veel moderne ruidvee- en varkensbedrijven.
Men kan starten bij café Herfkens in BaaJk, ongeveer

6 kilometer ten zuiden van Zutphen; bij café Winkel-
man te Keijenborg en bij café de Tolbrug, drie kilo-

meter ten noorden van Hummelo. De bedrijven zijn
met borden aangegeven en op de startpunten ligt

ook een routebeschrijving + kaartje klaar. Langs

de route worden consumpties verkocht door de plat-

telandsvrouwenorganisaties.

EEN ZEEHOND MEER
OF MINDER...

KAN U
DAT WAT SCHELEN?

Een virus richt momenteel een ware slachting aan onder de zeehonden m ons waddengebied Het gros
van alle zeehonden is inmiddels met deze gevreesde ziekte besmet Het is mogeh|k dat de helft van hen het
er met levend zal afbrengen

En dat geldt niet alleen voor de jonge ol al verzwakte dieren, maar net zo hard voor hun (nu nog)
gezonde soortgenoten

Oe zeehondencrèche m Pieterburen is dag en nacht m touw en probeert met alle aanwezige kennis het
aantal slachtoffers te beperken

U begrijpt, meer dan ooit doet de crèche een beroep op uw welgevendheid om de opvang en het
onderzoek te kunnen financieren

Een eenmalige bi|drage m de vorm van een overmaking op giro nr. 36 73 0951 .n .v. Zeehondencrèche
Pieterburen of donateur worden door middel van net insturen van de bon helpt mee een lijdensweg te
voorkomen

JA
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i'U|k km at jeehonömsterttf mi| «it jenden
ifi'i Donateur en sluu etn jcctpigno l *>

Mam
Adres

l Opsluten naji SticM.ng 2t«r>onrtt ncrècne PittfOuren Antwooianummtt 950 995C Wl PieletOuren (Posuegel mei nodig l |

Zonder zeehond is de Waddenzee een dode zee.

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.

•
P intercjinl

PERSBERICHT

Op zondag 28 augustus a.s. zal er een groot concuors

hippique worden gehouden op het keuringsterrein
„de Hietmaat" te Hengelo GM. De jubilerende ver-
eniging „De Bosruiters uit Keijenborg heeft in ver-

band met haar 40-jarig bestaan de organisatie toege-

wezen gekregen van de gewestelijke kampioenschap-
pen vain het gewest A.B.T.B.

Aan deze kampioenschaippen zullen amazones en

ruiters deelnemen uit de kringen Oldenzaal, Salland-
Tubbergen en de Lijmers. Zij zijn hiervoor geselek-
teerd op de kringconcoursen van de N.K.B. op 17 en
18 september a,s, te Wanroy. Tevens zullen de Bos-

ruiters de primeur hebben het nieuw ingestelde
veieindgingskampioenschap te mogen organiseren.
Hierbij worden de punten van de afdelingsdressuur,
indivüd/uele dressuur en springen bij elkaar opgeteld.

Het programma zal' afgewisseld worden met HACK-
NEY-shownummeis van de Hackney-vereniging
Centraal Nederland. Gestart zal worden in de limiet-

klasse ereklasse, tweespannen en damesnummer.
De Bosruiters zullen zelf goed vertegenwoordigd

zijn op dit kampioenschap. Acht dressuui combinaties
zullen in de klassen L en M om de hoogste eer strij-

den, terwijil bij het springen ook een 3-tal ruiters fci
de klassen L en M zullen uitkomen. Eveneens zal
aan het verenigingsikampioenschap worden deelge-

nomen. Het ochtendprogramma begint om 9.00 uur

met de indi. dressuur, afdelingsdressuur en het
springen in de klassen B, L en M. Het middagpro-

gramma begint om 14.00 uur met de parade van alle
deelnemende verenigingen, daarna volgt de prijsuit-

reiking van de reeds verreden onderdelen van het

ochtendprogramma. Het springen klasse Z wordt
verreden over 2 manches en de selektiewedstrijden

zulen tevens meetellen voor het kampioenschap,

zodat in deze klasse nog een spannende strijd is te
verwachten.

VETERANEN MOTORCROSS

Op het trainingscircuit Wossdnkbos te Hengelo Gld
van Hamove organniseert op zaterdag 20 augustus
de commissie WossSinikbos weer een veteranen motor-

cross waarbij de volgende klassen aan start zullen
verschijnen:

klasse l oude motoren tot 125 cc; klasse 2 oude
motoren 2-takt tot bouwjaar 1970; klasse 3 oude

motoren 4-taikt tot bouwjaar 1970; klasse 4 moderne
motoren met berijders van 32 t.e.m. 37 jaar; klasse 5
moderne motoren met berijders van 38 t.e.m. 42 jaar;
klasse 6 moderne motoren met berijders van 43 jaar
en ouder.

De deelnemers kunnen zich vanaf 12.30 uur laten in-
schrijven bij de jurybus iln het Wossinkbos.

Vanaf 13.30 uur kan er getraind worden, terwijl de
wedstrijden om 14.00 uur beginnen.

Om deel te nemen dient men in het bezit te zijn van
een KNMV-trainmgspas die ook aldaar te verkrijgen
is. Van uit het dorp is de route naar het circuit

bepijld en de toegang is gratis.

Voor de off the road-rijders een speciale tip: nu is 't

voor u de gelegenheid om u eens lekker uit te leven
in wedstrijdverband. Kom daarom op zaterdag 20 aug.

naar de cross in het Wossinkbos.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn? 070-614 614
J nuttortmnittt l̂ .1i<Milliig

\J/ vnenden van de hartstichting

VVV ZOMERPROGRAMMA

Deze week, tot en met a.s. vrijdag 19 augustus is er

de avondfietsvierdaagse, Zoals steeds georganiseerd
de ijsvereniging „Steintjesweide". Start tussen 18.00
en 19.00 uur bij sporthal „de Kamp".

Zaterdag 20 augustuis er in de Remigiuskerk een
orgelconcert, dit jaar door Klaas J. Garms uit Kes-
teren. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 15 tot en met zondag 21 augustus wordt op

tennispark 't Eltierink het jaarlijkse open tennistour-
nooi gehouden voor dubbels cat. C en D.

Op zondag 21 augustus is er op „de Hietmaat" het
ponyconcours van de Ponyclub Hengelo. Aanvang
8.30 uur.

Eveneens op zondag 21 augustus is er klootscieten

om het kampioenschap van Hengelo, om 13.00 uur

vanaf café de Zandheuvel. Opgave voor deelname bij
G. Bretveld, Berkendajik 2 tel. 1592. Dit wordt geor-

ganiseerd door de buurtvereniging „de Noaebrs" uit
de Noordink.

Ten slotte wü de WV de aandacht nog eens vesti-

gen op het Klompenmakersmiuseum in Klompenfa-
briak Sueters, Uilenesterstraat lOa, op werkdagen
geopend van 10.00-12,00 en 14.00-16.00 uur.

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



Dankbaar en blij geven wij U kennis van de
geboorte van onze zoon

MABTIJN

Henk en Diny Remmelink

9 augustus 1988.

Memelinkdiijk 8a,

7255 L J Hengelo (Gld.).

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
otnze dtochter

MAUD

André Vels
Leidi Vels-Hulshof

9 augustus 1988.

Kerkekamp 31,

7255 CM Hengelo (GM.).

JAN KLEIN LENDERINK

en

GRACIA ZWEVERINK

gaan trouwen op donderdag 18 aug.
1988 om 11.00 uur in het gemeentehuis

van Vorden.

Ons huwelijk zal daarna ingezegend
worden door dB 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" t

Dorpsstraat 10 te Vorden.

Wtehmond, 18-8-'88.

Na het plotselinge heengaan van onze geliefde

vader, groot- en overgrootvader

DERK BERENDSEN

mochten wij veel blijken van deelneming ont-

vangen.
Daarvoor betuigen wij onze oprechte dank.

Uit aller naam,
fam. v.d. Kolk

Hengelo (Gld.), augustus 1988.
„Weikamp" .Kloosterweg 3.

Weet U, dat Hengelo een

BRIDGECULB i"*ft?
Wij spelen elke donderdlagavond bij hotel

't Averenck, alhier.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Opgave:

A. Grootenhuys, tel. 05754-556

R. Hiemcke, tel. 05753-1766

Dinsdag 23 aug.
aanvang

18.30 uur
Ie ronde KNVB-beker

PAX - VIOD
SPORTPARK „ELDERINK"

Pupillen die dit jaar de leeftijd van 6 jaar be-

reiken en graag willen voetballen, kunnen zich

vianaf heden aanmelden bij de secretaris van de

V. en A.V. „PAX", dlhr. H. Groot Wassink,

Meidoornstraat 2} Hengelo Gld, tel. 05753-2124.

Wilt u donateur van PAX worden, dan kunt u

zich ook opgeven bij bovenstaand adres.

KNIP-ENNAAICURSUS
KNIP- en NAAILESSEN voor

BEGINNERS en GEVORDERDEN

NaaUessen met PATROONTEKENEN

Opleiding voor:

COSTUMIERE en COUPEUSE

Opgave btf:

R. JANSEN-SCHUTTEN
COUPEUSE-LERARES

Modevakschool ^^lAARLEM"

Stenderenseweg 4 - Telefoon 2056

HENGELO GLD

VOOR AUTORIJLES

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

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELD GLD.
CRESCENDO

Met ingang van 22 augustus 1988 starten wij

weer met frisse moed

en tevens ook de mogelijkheid voor aanmelding

van nieuwe leden.

* Blokfluitgroep
Inlichtingen: mej. T. Wentlnk, tel. 1070

* Muziekkorps
Inlichtingen: mej. J. Lubbers, tel. 1467

* Tamboer-lyrakorps
Inlichtingen: mevr. M. A. Haaring-ter Haar

tel. 7381

* Tamboer-maitre
op korte termijn gezocht

Inlichtingen: mevr. M. A. Haaring-ter Haar,

tel. 7381

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
SCHOUDERKARBONADE

500 gr 3.75

SNITZELS 100 gr 1.40

GEBRADEN GEHAKT
100 gr 1.10

ZURE ZULT 100 gr 0.90

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Voor alle DRUKWERKEN zoals
FAMILIEDRUKWERK
geboorte- en trouwkaarfren
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

POLITIE-INFORMATIE

van de Rijkspolitie «e Hengielo Gld
Week van 2 t.e-m. 8 aug. 1988

Terzake het inklimmen in de SEEZO te Keijenborg,

konden 3 in de buurt wonende jongelui worden ge-
hoord.

Woensdag 3 aug.: aan de Berendschotstraat zorgde

een loslopende hond wederom voor overlast.
Vrijdag 5 aug: in de Keijenborg werd een bord ver-
niekL

Snelheidscontrole aan de Ruurloseweg en Aaltense-
weg: 143 voertuigen gecontroleerd, 11 overtredingen

met een maximum van 91 km per uiur.
Eén persoon werd geverbaliseerd terzake seinen met

met groot licht.
Zaterdag 6 aug.: één verdachte gehoord terzake ver-
nieling verkeersbord Zaarbelinkdijk-Keijenborg.

Bemiddeld terzake bedreigingen tussen ex-samen-

wonenden.
Eén klacht overlast blaiffende honden. Een klacht
geluidsoverlast crossende motoren Oosterwijkse Vloed
Maandag 8 aug.: aangifte ontvreemding of vermis-

sing horloge op zwembad.
Een lastige hotelklant verwijderd met medewerking

van bekend taxibedrijf.

FRANKE

GROTE LANDELIJKE CLUBSHOW TE

STEENDEREN

De Nederlandse, Russen, Oaliforian en Witte en

Nieuwzeelander Club een landelijke speciaalclub van
gespecificeerde konijnenfokkers, hebben voor dit jaar

hun oog laten vallen op deze regio voor het houden

van een tentoonstelling.
Van l t.e.m. 3 sept. houden bovengenoemde fokkers

in zaal Concordda, Dorpsstraat 23 te Steenderen een

tentoonstelling.
Volgens de secretaris dhr. H. Verstege zullen er

Nieuwzeelander in wit en zwart en Californiians en
Russen in blauw en zwart te bewonderen zijn.

De tentoonstelling is geopend: l sept van 19-22 uur,
2 sept. van 10-22 uur en 3 sept van 9-16 uur. In ver-
band met het 30-jarig bestaan is de toegang gratis.

Kinderen tot 12 jaar onder geleide.

DANSLESSEN

federatie Dansferaren Organisaties

Wij geven kursussen voor

beginners, gevorderden,
gehuwden en verloofden
Heeft u interesse?

Kom dan geheel vrijblijvend bij ons
informeren of bel even

05443-71809
Wij onderwijzen:

ball-room, Latijns Amerikaanse dansen
en moderne dansen o.a. KOCK Ot Kol

INSCHRIJVING:

HENGELO GLD:

maandag 22 aug.
van 79.30 tot 20.30 uur

in zaal Lange/er

H ALLE:

woensdag 24 aug,
van 79.30 f of 20.30 uur
in iaat Nijhof

Inschrijf kosten f 70.—

* Ook dit jaar doen wij weer mee met AVRO' S DANSTEST

* Tevens inschrijving voor gehuwden en verloofden

Dansstudio KAAK
LICHTENVOORDE - Patronaatstraat 18 - Tel. 05443-71809

VOETBALLEN: PAX - VIOD

Het is al weer enige tijd geleden (zondag 8 mei) dat
PAX kampioen werd en promoveerde naar de Ie

klasse van de KNVB.
Na de geweldige viering van het kampioenschap en

het feest ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van
de club is de selectie al weer volop in training voor
het nieuwe seizoen.

Tijdens deze trainingstijd worden verschillende wed-
strijden gespeeld en één daarvan is de officiële wed-

strijd in de Ie ronde om de KNVB-beker op dinsdag
23 augustus a.s.
PAX moet hierbij aantreden tegen VIOD uit Doetiiv

chem en in eerste instantie zou de wedstrijd in Doe-
tiinchem worden gespeeld, maar fin onderling overleg

is besloten dit in Hengelo Gld op het sportpark Elde-
rtnk te doen. De aanvang van de wedstrijd is 18.30 uur
en het pulbliek kan het eerste optreden tegemoet
zien van de nieuwe speler van Pax, Ediward Wijkamp
die van de Graafschap naar PAX is gekomen.

Uw trouwdag begint
bij uw trouwkaart
Gezellig hè, dat uitzoeken
van zoveel dingen... Een huwefijkskaart bijvoorbeeld.
Da s best moeilijk. Want Mercard heeft zo'n grandioze
kollektie, dat u ze allemaal wel zult willen kiezen...
Bekijkt u ze bij uw drukker. Vraagt u naar Mercard!
Van harte gelukgewenst... óók met Mercard!

DRUKKERIJ WOLTERS
Regellnk»traat 16 - Hengelo Gld

Iets te vieren? Denk eens
aan een taart. Een welkom

geschenk en voor een lek-
kere taart naar bakkerij
Kreunen, Tel. 05753-1474

De zaak voor mensen met
smaak!

Ik ben een jonige man van
34 jaar, die genoeg heeft

van het alleenzijn en zoek
reisgenote voor de vakan-

tie. Leeftijd tot plm 38 jaar
Vakantietijd en -plaats nog
nader te bepalen. Brieven
onder no. 33 bureau van

de Reclame

T.z.t. te koop van het land
g*erste,- tarwe,- envten- en
boneetro. Tel. 05754-372

Te koop planten. Boeren-
kool, prei, andijvie, selderij

peterselie en bieslookpol-
len. Niesink, Past. Thuis-
straat 10, Keijenborg.

KIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGBOND

GAZONGRASZAAD

BPORTVELDMENGSEL

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 f lu.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

VIDEO

Audio - video - elektro

Nijverheidsstraat 7
Gorssel - 05759-2319
Of na 18 uur 05753-2552

Eigen servicedienst

Geen voorrijkosten!

VoQop heerlijke James

Grieve en prima consump-
tie-aardappelen te koop.

Fruitbedrijf Horstink,
Prinsenmaatweg l te
Steenderen. tel. 05755-1243.

Te koop mooie boeren-
koolplanten. D. Poorter-
man, Voortseweg la,
Toldijk, tel. 2631



COnCORDIP

DISCOTHEEK ,INVENTION'
presenteert ZATERDAG 20 AUG.

Artiesten Gala-meeting
Een avondvullend programma
met 6 artiesten

Aanvang 21.00 uur

CAFÉ, REST., ZALENCENTRUM, DANCING .DISCOTHEEK,
CAFETARIA EN SLUTF.RIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753 -1461

ofül

Camping 't Zwarte Schaar
Camping IJsselstrand

ZONDAG 21 AUG., 14.00 uur

Dit laatje
niet schieten.

Rosaki druiven

kg

Gemengde

salade extra

200 gr

250
125

Licht gezouten

runderrook-

vlees 100 gr

Salades

3 nieuwe soorten

100 gr

269
149

WAARDEBON

Mager Runderbraadvlees

-1098
Zaterdagvoordeel:

Varkensfilet

100 gr 139
Ma. 011 di. 22 «n 23 auff.

Rib- en Haas- ^% f* f^

öVökarbonade kg

AH volle yoghurt

liter 139
AH chantilly's

ijs 8 st 395
Delflander jonge

jenever liter 1395
Mispelblom in-

maakbrandewijn l f\ U f\
liter IU7J

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh
* Raft-Race
* Touwtrektournooi
* Diverse kramen

Groot terras

B oerenkapel
Dixieland orkest
Dweilorkest

Barbecue

Vakantie pandjes eraf?

Slank met Malsovit,
gemakkelijk, veilig en

zonder honger! Ambachte-
lijk gebakken door bak-
kerij Hekkelmaii, Raadhuis

straat 35, Hengelo Gld

Modevakschool „Bekveld"
Veermajusweg: 6 - HENGELO GLD

* knip- en naailessen

* patroontekenen

* Opleiding tot costumière -
coupeuse - lerares

In september beginnen die lessen weer.

Bel voor informatie: 05753-1703

Voor familie- en handelsdrukwerk

Drukkerij Wolfers, Tel. 05753-1456

STICHTING PEUTERSPEELZAAL

P.U.K. KEIJENBORG e.o.
Opgave voor het nieuwe schooljaar van

peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar bij

TEL. 0834043049 - Doetinchem of bij

M. VAN SETTEN

Past. Thuisstraat 3, Keijenborg, tel. 3985

INFORMATIE-AVOND!!
DINSDAG 23 AUGUSTUS 1988 om 20.30

uur in de peuterspeelzaal, St Janstraat 6

U BENT VAN HARTE /WELKOM

DANSEN met

RENDEZ VOUS
ZONDAG 21 AUG.

Zondag 28 au g.

New Four
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 21 AUG.

Verzorgingscentrum „De Bleyke"

9.00 uur ds Monteban

Hervormde Kerk (Remlgiuskerk)

10 uur ds Monteban

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Molemaker

Vrüz. Harv. kerk

Geen dienst.

BETER KWALITEIT
DAN SPIJT

Martuezen Krak/Tenas Makhangend
schermen screen

Mensen verschillen,
smaken verschillen,
fietsen verschillen

Bij ons heeft u volop
keuze en als fietsen-
speciaalzaak staan wij
voor de volle honderd
procent achter de
kwaliteitsprodukten
die wij leveren.

Daarom hebben wij
gekozen
voor Gazelle.

Gazelle maakt
fietsen leuker

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

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

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

it alle soorten zonwering
if kunststof ramen/deuren
ir kunststof schrootjes
* plissé gordijnen, jalouzieën,

vertikale lamellen
ir vouwdeuren en wanden

EUGELINK

ZONWERING
Berkenlaan 56, Hengelo (Gld.),

tel. 05753-12 10
(Ook 's avonds en in het weekend)

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Avond-en weekenddienst doktoren

Tijdens 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 15 t.e.m. 21 aug
1
.

Th. J. Hanrath, teleïoon 1277.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, teL 05753-1010

Openingstijden: ma, t.e.m. vr.8.00-12.30 en 13.30-18.00

uur, z«u 9.30-10.30 uur en zo. 12.30-13.30 uur.

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

R EU, tel. 1420.

NIEUW Alarmnr. brandweer

Telefoon 06 - 0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

Maandag Ue.m. zaterdag van 00.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacüt bereikbaar: 067&3-1230.

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, teL 05753-1397
Kejjenborg: 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 wukgebouw geelt u ten alle üjde
de nodige iuionnatie,

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

K.K. Kerk Hengelo (GkL)

Zaterdag 20 aug: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 21 aug.: 10.00 uur Woord- en Communiedienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

li.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 MaatschappeUJke Dienstverlening

Centr. kantoor: eorr.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 Steendeten telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Doi-j*sstraat 40a, 7251 BC

Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en

donderdag van 8.30-10.60 uur.


