
58e jaargang no 27 dinsdag 4 juli 1989 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (Gld.)

' Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Het is weer zover:

RUIMIN
Kostuums, Kolberts, Pantalons, Kat. broeken, Spijkerbroeken, Truien, Sweatshirts, T-shirts,
Overhemden, Jacks, etc. etc.

OPRUIMING
bij DE „SPANNEVOGEL" t.e.m, 15 juli

Ve/e couponnen TAPIJT tot 60% korting en graf is

gelegd.

Verder keuze uit 110 rol KAMERBREED TAPIJT van

alle merken, nu met 10% korting en gratis gelegd.

GORD/JNSTOFFEN, grofe en kleine couponnen

vanaf 2.50. Stoffen buiten de opruiming 10%

korfing.

Bij aankoop van een nieuwe MATRAS 30.00 voor

uw oude 7 pers. en 40.00 voor uw oude 2 pers.

retour.

Vele opruimingen in TAFELKLEDEN. DEKENS,

KLEEDJES en DEKBEDOYERTREKKEN buiten de

opruiming 70% korf ing.

Ve/e koopjes op de Meube/afdefing, b.v. 3-2 zifs

nu 795.00.

Kom vrijblijvend in de winkel snuffelen, want de

opruiming is door de gehele winkel daar wij niet

alles in de etalages kunnen zetten. Is er niets bij

voor u, dan even goede vrienden.

Kom in de zaak waar hef prettig winkelen is.

PHNNEVDGEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS

hengelo(gld)

Vanaf nu, tot en met zolang de voorraad
strekt, starten wij met de

SEIZOENSOPRUIMING

LET OP LET OP
nu KATOENEN BROEKEN in de aanbie-
ding 2 stuks voor 100.00
restanten SPIJKERBROEKEN

per stuk 40.00
alle SWEATSHIRTS HALVE PRIJZEN

NU HALEN betekent weinig BETALEN

W l D E FAS H l O N

\ KLEDINGz WET EVEN XWDEftS

\*~7>

Spalstraat 32,
Hengelo (Gld.)

's Maandags gesloten
De rest de gehele week geopend

Hengelo, net effe gezelliger

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a. Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

COUPONS
3 HALEN 1 BETALEN

SCHRöDER • Bij de kerk

MUZIEKVERENIGING

ST. JAN
KEIJENBORG

Veel interessante aanbiedingen op de

ROMMELMARKT
Zondag 23 juli

tegenover R.K. Kerk Keijenborg
Aanvang 11.30 uur. Einde?

DIVERSE ATTRAKTIES. KOMT ALLEN

SNITZELS 100 gram 1.40

ZEEUWS SPEK 100 gram 1.20

GEBRADEN GEHAKT
100 gram 1.20

WEER VOLOP VOORRADIG:

vakantievlees in blik
SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJEXBOBG
Tel. 06753-1320

is binnen.

Behang speciaal voor de jeugd
Met knallende kleuren en dessins

REGELINK'S
schildersbedrijf

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld. - 05753-1655

WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN

BLOEMSIER- EN Vnlr/aJ "
BONSAI-ATELIER „ I UKC1

Ruurlosewcg 43 - 7255 DG Hcngelo-G

Telefoon 05753-3339

Donderdag 6 juli

TONEELAVOND
Aanvang 19.30 uur

H.T.V. voert het toneelstuk

op

RENOVATIE

Vrijdag 7 juli

GROTE OPTOCHT
Aanvang 19.00 uur

Na afloop

DANSEN
met medewerking van

REPLAY

Zaterdag 8 juli

VOLKSSPELEN
en vanaf 11.00 uur

DANSEN
met medewerking van

REPLAY
's avonds

DANSEN
met medewerking van

MEVER MIND

DEZE WEEK
uit
eigen bakkerij

BAKKERS

l Kersen, Appel of Aardbeientaartje
voor plm. 6 personen
van 4.50 voor 3.75

Uit onze supermarkt:

Slagroom 1/4 liter voor 1.49

Nieuwe Super Aardappelen
zak ca. 5 kilo voor 3.98

Achterham 100 gram voor 1.98

l.v.m. de vakantie is onze
BAKKERIJ gesloten van
maandag 10 juli t.e.m. maandag
24 juli.
De SUPERMARKT blijft geopend.

BAKKERIJ EN SERVICE SUPER

FA. W I L L E M S E N
TOLDIJKSEWEG 13 - STEENDEREN
TEL. 05755-1259



EVERHARD MAALDERINK

en

DIA TE STROET

gaan trouwen op 28 juli a.s. om 13.30 uur in
het gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

Receptie van 15.30-16.30 uur in zaal 't Averenck
Spalstraat 45, Hengelo (Gdl.).

1788 NT Den Helder, juli 1989

Doorzwin 4236.

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij graag iedereen har-
telijk danken, die onze huwelijksdag, op welke
wijze dan ook, tot een voor ons onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

BERT EN RIET JANSEN

Kerkstraat 17

7256 AR Keijenborg.

Op zaterdag 8 juli a.s. hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk
te herdenken.

B. HARMSEN

G. HARMSEN-EIJERKAMP

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.30
uur in hotel Langeler, Spalstraat 5, Hengelo G.

7255 PG Hengelo (G.), juni 1989

„Hermina Hoeve", Aaltenseweg lOa

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, kaarten, bloemen en
kado's die wij mochten ontvangen bij ons 40-
jarig huwelijk.

J. MASSELINK

H. MASSELINK-WEVERINK

Berenschotstraat 8A
7255 KB Hengelo Gld.

80 jaar jong
Hierbij nodigen wij U uit op woensdag 12 juli
1989 ter gelegenheid van de tachtigste verjaar-
dag van de heer

JAN CHR. SEESING

De receptie zal plaatsvinden van 14.30-17.00
uur in Restaurant de Smid, Kerkstraat 11,
Keijenborg.

Keijenborg, juli 1989.

Molenhoek (L.), Ton en Rieja
Zand voort, Marijke en Henk
Zeewolde, Jan en Louise

Didam, Cyril en Riet

DANKBETUIGING

Een zeer hartelijk bedankt aan allen die de 22e
juni tot een voor ons onvergetelijke dag hebben
gemaakt door felicitaties, cadeau's en belang-
stelling.

THEO EN JO MICHELS en kinderen

„'t Averenck", Spalstraat 45

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die onze
trouwdag, 14 juni j.l. tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Voor alle cadeau's, bloemen, kaarten, felicitaties
héél hartelijk dank.

JEAN EN HERMA KREUNEN

Maanstraat l

7255 BA Hengelo (IGd.)

„DE WOAGESPELEN"
Elke jaar neemt het aantal kinderen
voor de jeugdvakantiedagen toe
(vorig jaar 80 kinderen per dag).

Ook dit jaar hebben we een groot
tekort aan vrijwilligers

Vandaar onze vraag:
Wie wil ons komen helpen op 29 en
30 augustus a.s. Dan betekent dat
veel plezier voor de kinderen én
zeker zoveel plezier voor je zelf.

Anders hadden wij het niet zo lang
volgehouden.

Voor opgave bellen:

Sylvia Jolink - Telefoon 2787

Agnes Baakman - Telefoon 1308

HEERLIJK VOOR OP DE BOTERHAM OF BIJ

DE BORREL

Huis Boerenmetworst
MET OF ZONDER KRUIDNAGEL

per stuk van 235 voor f98
100 gram

Gebraden Gehakt
en 100 gram

Kalkoen Rol lade

200 gram samen van 338 voor 279
Edah heeft steeds meer te bieden/pliAII

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)

Vakantiezaken?
Goed geregeld bij de Rabobank

Bij uw Rabobank regelt u alles in een keer:
• Buitenlands geld
• Reisverzekeringen
• Reischeques
• Eurocheques en Eurochequepas met PIN-code
• Eurocard/Rabocard
• Safeloket
• Hulpverlening in het buitenland

Kom tijdig langs, dan gaat u geruster op reis.

Rabobank f2 Meer bank voor je geld
Raadhuisstraat 21
St. Janstraat 44

Hengelo (Gld.)
Keijenborg

STUDIEHUIS
start in september

OPEN SCHOOLGROEP ZELHEM

Ma.mo.: Thema's zoals opvoeding,
politiek, milieu, enz.

wo.mo.: Vakken Nederlands, Engels
en Rekenen.

Duur: 2 Jaar.

Kosten: f 60, — per jaar.

voor wie: Mannen en vrouwen met
maximaaJ 2-3 jaar voort-
gezet onderwijs.

Info-morgen 5 juli 1989 10.00-11.00 uur
Info-avond 5 juli 1989 19.30-20.00 uur in
Dennenlust. Inlichtingen: STUDIEHUIS
Telefoon 08340-42343
Hanny Rhebergen, telefoon 08342-2171

Even noteren, voordat u
met vakantie gaat...
In september 1989 start
een ervaren leerkracht een
beginnerscursus Engels in
hotel 't Averenck te Hen-
gelo (Gld.).

Te koop: planten prei,
boerenkool, selderij, peter-
selie en bieslookpollen.
Niesink, Pastoor Thuis-
straat 10, Keijenborg.

Met spoed te huur ge-
vraagd garagebox, liefst
in centrum Hengelo (Gld.)
Brieven onder no. G 27
bureau De Reclame.

Open School Zelhem start
in september. Maandag-
morgen thema. Woensdag-
morgen Engels/Ned./Reke-
nen. Kosten f 60.00 per
jaar. Inl. Studiehuis tel.
08340-42343 of Hanny Rhe-
bergen tel. 08342-2171.

BILJARTVER. K.O.T.
organiseert op

zondag 9 juli a.s.

GROTE BINGO
met prachtige prijzen

CAFÉ

D'N OLDEN KRIET
tel. 05754-285 Wichmond

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

lijn 070-614614

::;:

VISWEDSTRIJDEN HHV
De Hengelose Hengelsportvereniging heeft een druk-
ke week achter de rug i.v.m. de vele wedstrijden die
zijn gehouden.
De 55-plussers visten een wedstrijd in de Berkel,
waarbij de uitslag luidde: 1. B. Grotenhuys 186 cm;
2. B. Beumkes 124 cm; 3. B. Straatman 118 cm.
Vervolgens kwamen de junioren Van Hengelo en
Vorden aan de waterkant. De Hengeloërs wisten 626
cm vis te vangen, waarbij de Vordenaren niet verder
kwamen dan 302 cm. 1. M. Wentink Hengelo G. 298
cm; 2. E. Sessink, Vorden 276 cm; 3. M. Vruggink,
Hengelo G. 94 cm.
De senioren hebben een herhaling gehouden van de
viswedstrijd tijdens de nationale hengelsportdag.
De door de heer H. van de Lende beschikbaar ge-
stelde beker kwam in het bezit van de heer G. Wen-
tink, welke 208 cm vis wist te vangen; 2. H. Hul-
stijn Jr 139 cm; 3. J. Ibink 138 cm.
13 dames namen deel aan 'de jaarlijkse dameswed-
strijd. Hiervan wisten er 11 dames l of meerdere
visjes aan de kant te brengen. 1. mevr. G. Vruggink-
Hoopman 118 cm; 2. mevr. G. Hulstijn-Brokke 95
cm; 3. mevr. G. Doornink-Elsman 91 cm.

SPEEL-O-THEEK
In maart j.l. hebben een groep mensen het initiatief
van start doen gaan om in de gemeente Hengelo een
Speel-O-theek op te richten. Spel en speelgoed ver-
vult een belangrijke rol in het leven van kinderen.
Bovendien stimuleert het hun ontwikkeling.
De aanschaf van goed speelgoed is veelal duur in
aanschaf.
Door een Speel-O-theek wordt de mogelijkheid ge-
boden om op een goedkope manier eens met ander
en verantwoord speelgoed te spelen.
Tevens is deze ruimte ook bedoeld als ontmoetings-
centrum voor moeder en kind.
De initiatiefgroep Speel-O-theek verkeert nu nog in
een opbouwfase en de daadwerkelijke uitvoering zal
nog even op zich laten wachten.
Nadere mededelingen zullen t.z.t. wel via de pers
Verschijnen.
Voor informatie kan men zich vervoegen bij de initia-
tiefgroep Speel-O-theek i.o.: Keijenborgseweg 21,
7021 LT Zelhem.

HET BUITENGEBEUREN VAN „CRESCENDO"
Begunstigd door fraai zomerweer heeft de chr. mu-
ziekvereniging „Crescendo" een stuk buitengebeuren
afgewerkt. Op 17 juni was het een komen en gaan
van kijkers en kopers voor een berg materiaal van
uiteenlopende kwaliteit op de Rommelmarkt. Het
verkoopterrein naast de Welkoop bood voldoende
waar voor een hoopgevend resultaat, dit alles ten
goede van aankoop en onderhoud van instrumenten
en uniformen. Dit is voor een muziekvereniging een
doorlopende zorg.
Crescendo heeft in de nu ruim 15 jaar een naam ge-
vestigd met de naam „Rommelmarkt". Het met mo-
zaïken ingelegdee plein t.o. de Remigiuskerk was
zaterdagavond 24 juni 's avonds omgetoverd tot con-
certplein.

Dirigent Kraxner met het muziekkorps en instruc-
teur Rietman (tamboer-lyrakorps) hadden behoorlijk
wat inhoud in het muzikale aanbod verwerkt.
Als gastkorps was aanwezig de tamboergroep van de
muziekvereniging Euterpe uit Halle, waarover ook
instructeur Rietman de scepter zwaait.
Aan het begin van het concert waaierden de drie
muzikale groepen de verschillende richtingen uit en
werd met een korte rondgang aandacht gevraagd
voor de muzikale happening in de Kerkstraat.
Afwisselend werd het programma gebracht en kreeg
men de handen op elkaar van de toehoorders, hetgeen
er beslist wel wat meer hadden mogen zijn. De cul-
turele belangstelling is in de gemeenschap wel eens
wat „mager".
De tamboer-lyragroep van Crescendo vulde haar
programmagedeelte met een korte maar wervelende
show op het straatgedeelte.
Zulks muzikaal buitengebeuren is voor herhaling
vatbaar.

UIT HET ZOMERPROGRAMMA VAN VVV
Op het zomerprogramma staan twee paardenkeurin-
gen op „de Hietmaat" die door de actieve Marktver-
eniging worden georganiseerd. Donderdag 6 juli: Lo-
kale premiekeuring WPN-merriën. Zaterdag 8 juli:
Regionale keuring afd. Oost van het Nederlandse
Welsh Pony Stamboek.
Verder is er op zondag 9 juli in Keijenborg de Su-
per-zeskamp om de Achterhoekse bokaal en een
kinderbraderie. Dit alles vindt plaats midden in
Keijenborg op het kermisterrein Pastoor-Thuisstraat
hoek Kerkstraat. Dat kan druk worden!



KEIJENBORGSE KERMIS
OMGEVEN DOOR GOED FEESTWEER

Met een gericht geluksschot onttroonde Paul Seesing

schutterskoning Jan te Stroet. Voor de nieuwe ko-

ning de hulde met bloemen, vendelzwaaien en vaan-

-delgroet. Nadat koning te Stroet ontdaan was van

z'n waardigheden door Pastoor van Zanten, las hij

een gedicht voor dat aan het koningsschild was toe-

gevoegd:
„Het was al jaren m'n streven; Dan wordt je plots de

kans gegeven; Je kijkt door het vizier van het ge-

weer; En denkt het is niet zo veel meer; Daarop

,volgt er een stilte onder ons allen; Een gericht schot

doet de vogel vallen; Ik hoop dat het vizier juist

heeft gestaan; Dat wij als koningspaar ons best heb-

ben gedaan."

Het koningspaar met hofhouding en gevolg ging op

de gevoelige plaats van fotograaf Bertus Lubbers:

t.w. v.l.n.r Annelies Mentink; Thea Mulder; Paul

Seesing; Alwien Seesing; Jan te Stroet; Herman

Sueters (voorz. Schutterij); Diny te Stroet; Pastoor

van Zanten; mevr. Graafsma; Kapitein Tonnie Nieu-

wenhuis en op de voorgrond de kleine (Prins) Torn

Seesing,

De volksfeesten, maar ook de optocht waren goed

van kwaliteit. Dit jaar zat er weer cerativiteit in de

opbouw van de wagens. De wagens, muziek- en

showgezelschappen dwongen grote bewondering af

tijdens de Kermisuitgave van 1989.

FAX-TERREIN
IN ZOMERSE VOETBALSTEMMING

Vanwege het noodzakelijke herstel van de velden

had het Pax-terrein eigenlijk al lang gesloten moe-

ten zijn. Het gemeentebestuur heeft echter een uit-

zondering gemaakt, voor twee belangrijke wedstrij-

den achter elkaar.

In overleg met scheidsrechter B. Slotboom uit Does
1
-

burg is de elftalleider van PAX l t.w. Henk van Dam

er in geslaagd de openingswedstrijd van De Graaf-

schap tegen een streekelftal naar Hengelo Gld. te

halen. Deze vindt plaats op zaterdag 15 juli, aan-

vangende om 19.30 uur. Traditioneel werd deze

openingswedstrijd, georganiseerd door de Scheids-

rechtersvereniging Doetinchem en Omstreken, in de

Oost-Achterhoek georganiseerd.

Aan PAX-trainer Henny Weevers is verzocht een

streekelftal samen te stellen uit spelers van Doetin-

chem, Viod, H. en K., Drempt Vooruit, Zelhem, Zelos,

Keijenborg en PAX.
Hij zal ook de coaching-yoorbereiding verzorgen.

Deze wedstrijd met De Graafschap in nieuwe stijl

(nieuwe technische leiding) zal ongetwijfeld veel

nieuwsgierigen naar het PAX-terrein trekken.

Drie dagen later staat het PAX-terrein ook al weer

bol van voetbalakti'viteiten. Hannie Kroesen, ver-

bonden aan het cantineteam van PAX, wist beslag

te leggen op een tweetal buitenlandse ploegen, welke

zich gaan voorbereiden op Europese bekertournooien.

De organisator Hannie Kroesen verwacht evenals op

zaterdag 15 juli ook veel publiek op dinsdag 18 juli.

Het Oost-Duitse Dynamo Dresden gaat dan op het

PAX-terrein de degens kruisen met het Deense

Ikast. De wedstrijd begint om 19.30 uur.
Er is inmiddels voorverkoop voor deze wedstrijd ge-

opend bij de navolgende adressen: café Wolbrink,

Wolters Boekhandel, Kapsalon Wuestenenk, alle te

Hengelo Gld; café „de Engel", Steenderen; café „de

Herberg", Vorden; café Dierssen, Halfweg-Zelhem.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld

DAMESVOETBAL BIJ PAX
Bij de V. en A.V. Pax heeft Hans Lichtenberg kort-

geleden als trainer/coach afscheid genomen van de

dames.
Een nieuw driemanschap staat er nu klaar voor de

begeleiding van het dameselftal.
Jammer is het dat door verhuizing, door studie en
andere oorzaken de damesselektie is uitgedund tot

ca. 8 dames.
Als deze Pax-poot in stand blijft is dat afhankelijk

van nieuwe opgaven.
Heb je zin in dames-competitievoetbal en ben je

ouder dan 15 jaar, geef je dan op vóór 15 juli bij

H. Groot Wassink, Meidoornstraat 2, tel. 2124.

GESLAAGD
Aan de Economische School „Oost-Gelderland" te

Doetinchem slaagde voor het diploma Middelbaar de-

tail handelsodnwreijs (c-differenatie) Marina Visser,

Spalstraat, Hengelo Gld.

Met meerdere jaren van studie heeft Alfonso Wol-

bert, Banninkstraat te Hengelo Gld. met succes het

afrondende examen afgelegd aan de Academie voor

Bouwkunst, Arnhem. Het afstudeerproject behan-

delde ouderenhuisvestiging.

Met het resultaat is hij nu afgestudeerd architect.

Hij is verbonden aan architectenbureau Wolbert en

Bouwplancentrum te Hengelo Gld.

Uw trouwdag begint
bij uw trouwkaart
Gezellig hè, dat uitzoeken
van zoveel dingen... Een huwelijkskaart 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
Regelink*traat 16 - Hengelo Gld

POLITIE-INFORMATIE
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD.

3e jaargang nr. 23
Week van 20 juni t.e.m. 26 juni 1989

Op woensdag 21 juni deed een inwoner aangifte van

diefstal van een bruine herenfiets, merk Living-

stone. Dezelfde dag meldde de politie Varsseveld dat

aldaar een Peugeot sportfiets, type supersport met

blauw frame was gevonden. Gezien het dealer-

plaatje is de fiets in Hengelo G. gekocht. De oh zo

gemakkelijke postcode ontbrak.
's Middags ontdekte een jachtopzichter een grote

hoeveelheid afval, bestaande uit auto-materiaal, in

een berm van een bosweggetje op het landgoed 't

Zelle. Het was zeker wel een aanhangwagen vol. Hoe-

wel er interessant spul tussen zat kon de herkomst

niet worden vastgesteld. Helaas blijft deze milieu-

verprutser onbekend.
Op zaterdag meldde een inwoner dat zijn zwarte

Puch Maxi ontvreemd was. Deze stond bij het

zwembad. De brommer was afgesloten en kon met

het voorwiel niet meer draaien tengevolge van een

ongeval. Desondanks toch weggenomen.

In de nacht van zaterdag op zondag vond er een

vechtpartij plaats in Keijenborg, waar het die nacht

wat drukker was i.v.m. de jaarlijkse kermis. Een in-

woner stond niet toe dat een feestvierder tegen zijn

ruit urineerde. Er ontstonden woorden en een hand-

gemeen, waarna diverse personen partij kozen en

er een grotere vechtpartij ontstond. De politie hield

3 Vordenaren aan. Tegen hen en enkele anderen zal

een proces-verbaal worden opgemaakt terzake het

misdrijf openlijke geweldpleging met vereende

krachten tegen personen gepleegd.

Diezelfde nacht liep een automobilist onder Keijen-

borg tegen de lamp. Vastgesteld werd dat zijn alco-

holpromillage 0.7 bedroeg. Ter voorkoming van

strafvervolging is hem een politietransactie a f 250.00

aangeboden.
Voorts werd er eveneens in Keijenborg een groene

fiets ontvreemd. Deze had vastgezeten met een ket-

ting en hangslot aan een andere fiets. De ontvreemde

fiets, een Winner racefiets was 30 jaar!! oud, doch

zag er volgens de gedupeerde goed uit.

Gaarne breng ik bij deze ons project „vakantie-

afwezigheidsmeldingen" onder uw aandacht. Haal

zo'n kaart en vul hem in.
VRAAG: Hoe gaat het thuis met het merken van

uw kostbaarheden en heeft u die onze dag niet heeft

kunnen bezoeken al een merksetje van nog geen

tientje aangeschaft?
Met vriendelijke groeten, B. J. Eijsink

30-JARIGE GESCHIEDENIS PONYCLUB
HENGELO

De basis voor meer of min geslaagd ruiter of amazone

wordt veelal gelegd met het berijden van een pony.

De huidige ponyclub Hengelo heeft in haar nu 30-

jarig bestaan menigeen de kunst van het paardrijden

leren ervaren. Het omgaan met dieren en zeker een

paard, Vereist inzicht en vertrouwen.

Als Shetlandruiters begonnen kwamen er ook andere

paarden aan te pas.

Eén van de medeoprichters welke de stoot aan de

vereniging heeft gegeven is wijlen Herman Wesselink

geweest. Talloze anderen hebben hun beste krachten

gegeven aan dit stukje sport met inhoud.

Om enig gestalte te geven aan het dertig jarig be^

staan wordt er een open concours georganiseerd.

Een hoogtepunt hierbij moet vormen een groot car-
roussel-nummer.

Alle leden van de club, groot of klein, zullen hierbij

worden ingeschakeld.

Op zaterdag 19 augustus krijgt het sportieve spek-

takel haar beslag met als plaats van handeling evene-

mententerrein de Hietmaat op de hoek van de Zel-

hemesweg en de Berkenlaan.

OPVALLENDE RIJMELARIJ
In het kader van 150 jaar Spoorwegen, werd er door

een krant een wedstrijd uitgeschreven in het be-

denken van Limmericks. De wedstrijd leverde een

„bult" inzendingen, een enorme klus voor de jury.

Uit de vele inzendingen werden er tweehonderd ge-

selecteerd. De hoofdprijs kwam op naam van Tonja

van Manen, Rij n weg, Hengelo Gld.

Als nuchtere meid staat zij met beide benen op de

grond en is verbonden aan een oudereninstelling als

computer-chauffeuse.

Met het winnen van de hoofdprijs moet zij echter

met beide beentjes van de vloer, want zij wordt in

staat gesteld een ballonvaart te maken.

De tekst van Tonja luidde: „Ik ga naar treinen door

de tijd, want ik ben gewoon een leuke meid".

De familie van Manen, afkomstig uit de buurt van

Malburgen, heeft tal van jaren terug haar boerderij

moeten opgeven vanwege aanleg van de Pleijroute

rond Zuid Arnhem.

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor f 27,50 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist. &

FESTY-FARIA EN SUPEB-ZESKAMP
TE KEIJENBORG

De festy-faria Keijenborg van 4 juni j.l. moest we-

gens het slechte weer worden afgelast. Nu wordt op

zondag 9 juli a.s. de super-zeskamp gehouden, ge-

combineerd met de meeste onderdelen van de festy-

faria die ook op 4 juni op het programma stonden.

Het programma ziet er nu als volgt uit:

Van 13.30-17.30 uur zal de super-zeskamp plaatsvin-

den. De winnende teams van de diverse zeskampen

in de Achterhoek strijden om de Keijenborg-bokaal.

Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerend

evenement wordt waarin wordt gestreden om een

(1) prijs, n.l. de Keijenborg-bokaal, beschikbaar ge-

steld door drogisterij Goossens. Op de volgende on-

derdelen zal men met elkaar gaan strijden: verkleed

estafette, kaasdragers race, de wereld is rond, hin-

dernissen parcour, ober-race (met o.a. een luchtkus-

sen) en de zeephelling. De presentatie is in handen

van Jan Knoef.

Op dit moment wordt er gesproken met diverse

ploegen uit de Achterhoek. Indien er nog ploegen

zijn, die nog niet benaderd zijn, terwijl ze zelf vin-

den dat ze eigenlijk wel in aanmerking komen, dan

kunnen ze zo spoedig mogelijk contact opnemen met

Theo Tankink, telefoon 05753-1042.
Vn 14.00 tot 17.00 uur wordt er een kinder-braderie

gehouden op het Booltinkplein. De Keijenborgse

jeugd toont zijn handelsgeest onder het motto van

jong geleerd, oud gedaan.

Om 14.30 tot 20.00 uur is de grote braderie in de

St. Janstraat, Kerkstraat en Past. Thuisstraat. Er

zullen stands zijn van diverse pluimage. Zowel on-

dernemers als verenigingen nemen hieraan deel. De

een heeft verkoop, de ander een of andere vorm van

aktiviteit. Ook wordt er getoond wat men als ver-
eniging en/of onderneming te bieden heeft. Tevens

zullen de oude ambachten vertegenwoordigd zijn. Om

17.00 uur is er voor de jeugdigen in de leeftijd van

de basisschool een ballonnenwedstrijd. Vanaf 17.30

tot 20.00 uur is er optreden/entertainment. Het cock-

tail-duo zal dan meerdere optredens verzorgen op

het podium in de Past. Thuisstraat, zoals muziek,

conference, playback en soundmix. Verder wordt er

de gehele middag levende muziek ten gehore ge-

bracht door De Maf ketels. Ook zijn er de gehele

middag diverse attrakties, met name voor de jeugd,

o.a. een springkussen en een reuze-sjoelbak. Alle

aktiviteiten vnden plaats in het centrum van het

dorp.

GEMEENTENIEUWS
Het is veelal mogelijk om veel voorkomende plaag-

dieren zoals mieren en muggen te bestrijden zonder

gebruik te maken van chemische bestrijdingsmid-

delen. Hieronder volgen een aantal alternatieven

om de meest voorkomende plaagdieren milieuvrien-

delijk „te lijf" te gaan.

Vlooien op de hond of kat.
De beste manier is om het huis goed schoon te

houden, kleden vaak te kloppen of regelmatig te

stofzuigen. Vooral op de plaatsen waar de hond of

kat regelmatig ligt. Na het zuigen wel de slang met

een stukje plakband afplakken. Dit voorkomt dat

uitgekoman eitjes en de vlooien ontsnappen. U kunt

de hond of kat tegelijkertijd met een gewone baby-

shampoo wassen. Dit is voldoende om de vlooien te

bestrijden. Let er wel op dat met warm weer de

eitjes heel erg snel uitkomen. Veel zuigen dus in

zo'n periode. Ook zijn er kruiden die de vlooien niet

bestrijden maar verjagen. Zo gaan vlooien op de loop

als u de vacht insmeert met eucalytusolie. Ook het

strooien van kamille, lavendel, korianderzaad, gagel

of boerenwormkruid in de mand van het huisdier

verjaagt de vlooien.

Vliegen.
Voorkom vliegen door steeds afval op te ruimen.

Laat etensresten niet open en bloot staan. De geur

ervan trekt vliegen aan. Horren in ramen en deu-

ren zijn uitstekende manieren om vliegen uit huis

te houden. Moeten vliegen toch worden gedood dan

zijn er nog de milieuvriendelijke vliegenmeppers en

de kleverige vliegenvangers.

Muggen.
Muggen zijn nachtdieren. Zij komen op de warmte

af die 's avonds uit open ramen en deuren stroomt

of door een lamp wordt uitgestraald. De meeste

last veroorzaken zij in slaapkamers Gebruik horren

om ze buiten te houden Een ongevaarlijk middeltje

is lavendelolie. Smeer eventueel uw gezicht en

armen hiermee in. De muggen houden er niet van.

Maar helemaal afdoende is het niet. Muggen zijn ge-

voelig voor tocht. Door ramen en deuren tegen el-

kaar open te zetten verjaagt u hen. Een klap met

de vliegenmepper is natuurlijk ook effectief. Ver-

mijdt zoveel mogelijk het gebruik van muggen ver-

drijvende sprays, smeersels en sticks.

Mieren.
Mieren zijn nuttige dieren. Zij ruimen insecten op

en spelen een belangrijke rol in de natuurlijke

kringloop. Zij veroorzaken geen echte schade in

huis en zoeken alleen voedsel in keukenkastjes en

suikerpot. Vermijd in elk geval chemische bestrij-

dingsmiddelen. Deze zijn vaak niet nodig. Voorkom

mieren door voorraadkasten goed schoon te houden,

zoetigheid afgesloten te bewaren en spleten en

kieren te dichten. Een mierennest onder de stoep

raakt u kwijt door een ketel kokend water in de

nestopening te gieten. Eventueel na een paar dagen

herhalen. Ook helpt het als u wat waspoeder rond

de nestopening strooit.

Slakken.
Slakken zijn goed zonder chemische middelen te

bestrijden. Ze houden veel Van bier en suikerwater.

Zodat ze hiermee goed te lokken zijn. Vul een jam-

potje voor de helft met bier of suikerwater en be-

graaf het in de grond. De slakken zullen zich

hierin verdrinken. Slakken kunnen ook in huis een

ware plaag veroorzaken. Vaak is vocht de oorzaak.

Probeer door goed te ventileren het vocht in huis

te verminderen. Ook binnen helpt het als u een

schoteltje met bier of suikerwater neerzet. Zoek

nooit toevlucht tot de chemische bestrijdingsmid-

delen. Deze zijn ook giftig voor zoogdieren. Naast

de slakken zijn ook huisdieren hieraan overleden.

Hebt u nog chemische bestrijdingsmiddelen in huis,

dan kunt u deze bij de volgende inzamelingsronde,

welke is gepland op 19, 20 en 21 juli 1989, meegeven

met de chemocar of elke vrijdagmorgen tussen 10.00

en 12.00 uur inleveren bij het k.c.a>depot Van de

gemeente, aan de Zuivelweg 38.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en I-rouwkaarten

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

EXPOSITIE
T.e.m. zondag 16 juli wordt er in de Kapel te

Bronkhorst een expositie gehouden van Els Verleg

en Stella Jansen.

Er wordt o.a. geëxposeerd met gouaches, acrilschil-

derijen en keramiek.

De expositie is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00

uur.

FIETSMIDDAG VVV-STEENDEREN
Ter gelegenheid van het uitgeven van een nieuwe

fietsroute (de Pontverenroute), organiseert de VVV

Steenderen op zaterdag 15 juli a.s. een gezellige

fietsmiddag met deze route in de hoofdrol. Er is een

leuke prijsvraag samengesteld met daaraan verbon-

den 3 waardebonnen als prijzen nl. een van 75.00,

een van 50.00 en een van 25.00. De start vindt plaats

tussen 12.30 en 13.30 uur op het Marktplein bij café

Heezen. Om plm. 17.00 uur is hier de prijsuitreiking



VERBLUFFENDE RESULTATEN
HEALTHERIES VITAMINE E HUIDCRÊME aktiveert de
stofwisseling in het binciweefsel en bevordert
de aanmaak van nieuwe huidcellen. Het ultdro-
gingsproces van de huid wordt doeltreffend te-
gen gegaan.
HEALTHERIES VITAMINE E HUIDCRÊME VOOrkomt
vroegtijdige 'rimpelvorming' en is speciaal aan te
bevelen bij: littekens, kraaiepootjes, huidstrle-
men en andere huidoneffenheden.

HEALTHERIES VITAMINE E HUIDCRÊME WOfdt VOl-
iedlg opgenomen In de huid, waarbij de diepte-
werking optimaal funktioneert De instandhou-
ding van de natuurlijke zachtheid en souplesse
van Uw huid wordt versterkt en maakt het ge-
bruik van dag- en nachtcrème overbodig.

REUZEPOT £ 100 GR f 20,95
HEALTHERIES VITAMINE E HUIDCRÈME, natuur-
zuiver bio-cosmetisch samengesteld, bevat per
gram 50 i .e, VITAMINE E (d-Aipha Tocopheroi) en is
verrijkt met: tarwekiemolie en diverse extracten
van smeerwortel, salie, munt, lavendel en ci-
troen.
HEALTHERIES VITAMINE E HUIDCRÈME . ' . . VOOf een
'GEZONDE EN GAVE HUID'.

DROGISTERIJ - VERFCENTRUM

Kerkstraat 1 . 7255 CB HENGELO GLD

Ook verkrijgbaar in HEALTHERIES VITAMINE E serie:
Gezicht/remigingsemulsie, Shampoo, Conditioner en Zeep.

HERCULES SAXONETTE

Géén fiets
om stil te zetten

Perfectie en kwaliteit,
de beste kombinatie op twee wielen

die past bij alle afstanden

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

GEMEENTE HENGELO
PROVINCIE GELDERLAND

Bekendmaking bouwplannen

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ter voldoening aan het bepaalde in arti-
kel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat burgemeester en wethouders van
die gemeente 'voornemens zijn vrijstelling te
verlenen als bedoeld in artikel 18a van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening ten einde mede-
werking te kunnen verlenen aan het bouwplan
van: J. Niesink, Koldeweiweg 13 te Keijen-
borg, inzake de bouw van een berging op het
achtererf.

De aanvraag om vergunning ligt met ingang
van 6 juli 1989 gedurende 14 dagen ter gemeen-
te-secretarie (sectie bestuurszaken) voor een
ieder ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan
een ieder schriftelijk bezwaren tegen het ver-
lenen van de gevraagde vrijstelling indienen
bij burgemeester en wethouders.

Hengelo, 4 juli 1989

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

BON GIORNO SLIPS

2 voor 10.00

SCHRöDER • Bij de kerk

Zie onze ZES ETALAGES die vol zitten met
GRANDIOZE KOOPJES

Wij hebben de gehele collectie

CONFECTIE
STOFFEN
NACHTKLEDING afgeprijsd

Tevens 10 tot 60 pet. korting op
B.H.'S
BADKLEDING
HANDDOEKEN
ONDERGOED
KEUKEN- EN THEEDOEKEN

SCHRöDER
BIJ DE KERK HENGELO GLD,

OUDERENBELEID
Oprichting Stichting Welzijn Ouderen Hengelo-Keijenborg

Ouderenbeleid is een onderwerp dat momenteel volop in de belangstel-
ling staat. Ook in de gemeente Hengelo. Van overheidswege wordt
geld Deschikbaar gesteld om het zgn. FLANKEREND O U DEKEN BE-
L-iüi-U financieel te ondersteunen.

Met flankerend ouderenbeleid worden initiatieven bedoeld die er op
gericht zijn om ouderen in onze samenleving langer zelfstandig te
kunnen laten wonen en leven. Hierbij kan gedacht worden aan de reeds
aanwezige voorzieningen als maaitijdverstrekking en alarmerings-
apparatuur, maar uiteraard zijn er veel meer mogelijkheden.

Om zo praktisch en zinvol mogelijk te kunnen werken, is het dringend
gewenst om vanat het begin voor een goede coördinatie te zorgen. In
veel gemeenten is daarom een instelling voor gecoördineerd ouderen-
werk opgericht.

In navolging hiervan is ook in de gemeente Hengelo het initiatief
genomen om tot de oprichting van een dergelijke instelling te komen,
genaamd Stichting Welzijn Ouderen Hengelo-Keijenborg (S.W.O.
Hengelo-Keijenborg).

De bedoeling is dat het bestuur van de Stichting wordt gevormd door
organisaties die ai op het terrein van ouderen werkzaam zijn, dan wel
hiermee raakvlakken hebben.

De werkgroep ouderenbeleid stelt zich voor dat de volgende instanties
zitting nemen in het bestuur:

—• de bejaardenbonden,
— de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Hengelo-Keijenborg,
— de plaatselijke kruisverenigingen,

de Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening De Graafschap,
— de Rooms-Katholieke Kerken,
— de Protestants Christelijke Kerken,
— de plaatselijke vrouwenverenigingen,
— het Verzorgingshuis „De Bleyke" te Hengelo,
—• het Verzorgingshuis „St. Maria Postel" te Keijenborg,
— het gemeentebestuur van Hengelo,
— de Woningbouwvereniging „Thuis Best".

Voor de op te richten Stichting Welzijn Ouderen Hengelo-Keijenborg
worden naast bovengenoemde instanties nog enkele bestuursleden ge-
zocht. Vooral belangstellenden en instellingen die direct of indirect
met ouderen in kontakt komen, worden aangespoord zich als kandi-
daat aan te melden.

Op deze pagina is hiervoor een oproep geplaatst. Met die strook kun-
nen geïnteresseerden zich aanmelden als bestuurskandidaat.

In het belang van het ouderenwerk in de gemeente Hengelo doen wij
een dringend beroep op de Hengelose gemeenschap onze initiatieven
te ondersteunen.

Voor meer informatie over bovengenoemd onderwerp kunt u kontakt
opnemen met de heer Th. Kiers (afdeling sociale zaken van de ge-
meente Hengelo) onder telefoonnummer 05753-1541, toestel 41.

Werkgroep Ouderenbeleid

Ondergetekende meldt zich aan als kandidaat voor een bestuursfunctie
in de op te richten Stichting Welzijn Ouderen Hengelo-Keijenborg.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Handtekening:

Deze strook vóór l augustus 1989 inleveren bij:

Mevrouw A. van Aken, St. Janstraat 51, 7256 BD Keijenborg

Het is weer tijd voor de OPRUIMING
profiteer NU van de vele koopjes!

BABY- EN PEUTERAFDELING
T-shirts 5.00
Jurkjes 10.00
Jasjes 15.00
Boxpakjes 10.00
2-delige Pakjes 7.95
Spijkerbroeken 19.90
en nog veel meer

TEXTIELAFDELING o.a.
Baddoeken vanaf 5.00
Washandjes 1.50
Droogdoeken 4.95
Nachtkleding, heel voordelig
Badstof Damesslips 3 voor 9.00
Elastisch katoen Damesslips 3 voor 12.00
Bedrukte Cinderella Slopen 6.50
Witte Lakens spotgoedkoop
Overtrekken sterk afgeprijsd

WONINGINRICHTING
o.a.
Tapijt, projekt geschikt 98.00 gratis gelegd
Slaapkamertapijt v.a. 59.00 gratis gelegd
Gord ij n stoffen en Vitrages 5.00 per meter
Yalletjes heel voordelig
Coupounnen
Spreien, dekens, tafelkleden halve prijs

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel 05753-1425

TOER ES MEE!
Uit in eigen land.

Daarvoor zijn er zeer veel moge-

lijkheden. Aanbevolen:

Toeristische atlas van
Nederland

Verkoopprijs 79.90

WÖLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo G.

t.o. Remigiuskerk (Centrum)

Hengelo Gld. ^ Tel. 1253

Voor onderhoud van slo-
ten, bermen, zandwegen.
Loonbedrijf A. J. Klein
Starink, tel. 05755-1527,
Toldijk.

Te huur weidebloter. Te
bevragen bij: Oldenhave,
Veermansweg 18, Hengelo
Gld. Tel. 1731.

Malsovit-Knacke voor be-
wuster eten en een beter
figuur. Verkrijgbaar bij uw
Malsovit-bakker: Hekkei-
man, Raadhuisstraat 35,
Hengelo.

Te koop: Computer Philips
P 2000 T met monitor en
handleiding. Wegens tijd-
gebrek, tel. 05753-1064.

HET GEMAK DIENT DE MENS AL VAKER

Voor het maken van reclameteksten, reclame-
borden, affiches, stagerapporten, oorkondes
enz. enz.

PICK-UP

PLAKLETTERS
in meendere maten, kleuren, soorten

DECA-DRY / EDDING / TRANSIT

AFWRIJFLETTERS
Kerkstraat 17

Hengelo Gld.

Telefoon 05753-1253

OPRUIMING
tot 15 juli
op voorradige
goederen
10 % KORTING

Grotenhuys
SPALSTRAAT 18 - HENGELO GLD.

TEL. 05753-1823

GROTE PREMIEKEURING
VAN HET WARMBLOED

PAARDENSTAMBOEK

op donderdag 6 juli 1989
en op zaterdag 8 juli 1989
GROTE REGIONALE

KEURING AFO. OOST

WELSH PONY

STAMBOEK

te

HENGELO GLD.

Aanvang W.P.N. 9.30 uur
Aanvang WELSH 9.00 uur

Terrein de Hietmaat

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619



58e jaargang no 27 dinsdag 4 juli 1989 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
V els wijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha.
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

DIT PROGRAMMA BEWAREN

HENGE10SE KERMIS 1989
TE HOUDEN OP WOENSDAG 12 - VRIJDAG 14 - ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 JULI

Programma samengesteld door de schutterij E.M.M.

DINSDAG 11 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 12 JULI

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

groot standwerkersconcours
in samenwerking met de plaatselijke VW en marktcommissie.

9.00 uur Premiekeuring koudbloed en Haflingers
afdeling Gelderland.
Provinciale keuring van het

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

1000 uur OPENING LUNAPARK
rond de Ned. Herv. Kerk.
Dansen in zaal Langeler.
Stemmingsmuziek in zaal Wolbrink met medewerking van ASSORTI.
's avonds dansen bij Wolbrink met ASSORTI. Entree beide keren gratis.

1900 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 Wolbrink.

Gezellige avond in café „De Zwaan" met het HANSKA DUO.

VRIJDAG 14 JULI

,4oo 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.
Gezellige avond in café ,,De Zwaan" met het HANSKA DUO.

ZATERDAG 15 JULI

Kermisviswedstrijd
voor de jeugdleden van HHV van 9.00 t.e.m. 10.30 uur.
Prijsuitreiking bij Concordia.

9.00 uur Regionale keuring New Forest Pony Stamboek
Terrein ,,de Hietmaat".

1000 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 zal worden het stuk de Gelaarzde Kat.
Een sprookje voor jong en oud. Toegang gratis.

13.30 uur OPTOCHT
Vertrek vanaf zaal Wolbrink.
Vaandelhulde voor het gemeentebestuur en koningspaar
1988, bij het gemeentehuis.

14.30 uur VOGELSCHIETEN aan de Oude Varsselseweg
op het terrein van de fam. Harmsen. Voor de leden van de schutterij
Eendracht Maakt Macht.
Tijdens het vogelschieten is er een

stoelendans voor dames

die niet meedoen aan het vogelschieten.
Voor beide evenementen zijn fraaie prijzen beschikbaar.
Op het terrein is een consumptietent aanwezig.
Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats in zaal Wolbrink met vaandelhulde
voor het nieuwe koningspaar.
ROUTE OPTOCHT:
Vertrek zaal Wolbrink - Bleekstraat - Rozenstraat - lekink - Spalstraat -
Raadhuisstraat gemeentehuis (vaandelhulde) - Schoolstraat - Kerkekamp -
Sarinkkamp - Beatrixlaan - Ruurloseweg, langs de boerderij van de fam.
Harmsen.
Terug plm. 17.00 uur.
Oude Varrelseweg - Beukenlaan - linksaf richting zaal Wolbrink.
Na het vogelschieten en 's avonds dansen in zaal Wolbrink met mede-
werking van ASSORTI. Toegang gratis.
ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 JULI:

GROOT TUINFEEST bij café „De Zwaan"
met medewerking van het toporkest EXCALIBUR.

19.00 uur Voetbalwedstrijd De Graafschap - Streekelftal
Georganiseerd door de scheidsrechtersvereniging Doetinchem en om-
streken, (o.l.v. B. Slotboom)
's Avonds dansen in zaal Langeler.

DISCO
met ROBIN ALBERS bij Concordia. Aanvang 21.00 uur.

ZONDAG 16 JULI

Kermisviswedslrijd
voor de seniorenleden van de HHV van 7.00 t.e.m. 9.30 uur. Daarna prijs-
uitreiking in café Concordia.

10.30 uur Openlucht Friihschoppen
op de parkeerplaats bij Concordia, met de LANDERKAPEL
en de conferencier DE DROADNAGEL.

1400 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 de parkeerplaats aan de Leliestraat.
Deelnemers dienen om 13.00 uur aanwezig te zijn.
Prijsuitreiking plm. 16.30 uur in zaal Wolbrink.
Na de optocht dansen in zaal Wolbrink met medewerking van ASSORTI.
ROUTE OPTOCHT:
Leliestraat - Zuivelweg - Kastanjelaan - Westerstraat - Kervelseweg - Raad-
huisstraat - Spalstraat - Tramstraat - Rozenstraat - Bleekstraat - Oude
Varsselseweg - Beukenlaan - Het Karspel - Kerkekamp - Schoolstraat -
Raadhuisstraat - Spalstraat - lekink - Rozenstraat - Bleekstraat - Wolbrink.
Aan de optochten werken mee de muziekverenigingen Crescendo en Con-
cordia, majorettevereniging EMM, Hengelo (Gld.), de schutterij St. Jan uit
Keijenborg met majorettes en vendeliers, de muziekvereniging St. Jan uit
Keijenborg en de muziekvereniging Nieuw Leven uit Steenderen.

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

OPENINGSTIJDEN lunapark:
woensdag 12 juli vanaf 10.00 uur
vrijdag 14 juli vanaf 15.30 uur
zaterdag 15 juli vanaf 10.00 uur
zondag 16 juli vanaf 14.00 uur

Het bestuur van de schutterij EENDRACHT MAAKT
MACHT wenst iedereen prettige kermisdagen.

Het bestuur stelt zich niet verantwoordelijk 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!



OOSTENRIJKSE

NNIND/11OLENB/JKKERS

Deze week

APFELSTRÜDEL
van 6.50 voor 5.75

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (GId.)

Verkoop
Bloemenkas

Deze week:

1 Mooie BEGONIA 2.95
1 bos TROSAN JERS en GIPS 4.95
Verder een ruime sortering in
Groene en Bloeiende Planten

SPECIAAL VOOR DE ZWEMVIERDAAGSE

KLEINE BOEKETJES

Fa. l Wijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo GId Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

De bakker
die zelf
elke dag
vers baktLEKKER

VERS

VLAAIEN ZO UIT DE OVEN:

* APPELBOOM VLAAI 4.95

* WENER AARDBEITAART 4.95

Deze week een duitse specialitei:

* KAISER SEMMELBRöTCHEN
40 cL

BAKKERIJ K R E U N E N
HENGELO (GLD.) - TELEFOON 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak!

1 grote
HOLLANDSE BLOEMKOOL 1.95
HOLLANDSE HARDE TOMATEN
1 kilo 1.95
GROTE KOMKOMMERS
2 stuks 1.95
Uit onze rauwkostkeuken:

SPITSKOOLSALADE
500 gram 3.95
VENKELSALADE 500 gram 3.95

Kerkstraat 6

HAMLAPPEN
500 gram 6.45
ROLLADE SCHIJVEN

per stuk 1.00

LEVERKAAS
100 gram 1.30

MOSTERDSPEK
100 gram 1.65

P.S. a.s. zaterdag 8 juli zijn wij
om 12.30 uur gesloten.

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (GId)
Tel. 05753-1301

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05758-3460

HENGELSE KERMISDAGEN
STOKVISDAGEN

Wilt u geweekte stokvis graag

vroegtijdig bestellen

Speciaal deze week:

1 kg BAKFILET
nu 13.25 per kg

ledere dag warme gebakken vis

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
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TEL. 1358

Deze week
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Uit de winkeloven

Heerlijke GEVULDE
KOEKEN

per stuk van 1.05 voor

\ Heerlijke SAUCIJZEN
j per stuk van 1.40 voor
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Installatiebedrijf

Vordenseweg 10 7255 BW Hengelo (GId.) Telefoon 05753 - 2511

Voor al uw
* Loodgieters * Centra/e verwarming

werkzaamheden * Elektra
* G as-water * Dakwerk

Vraag vrijblijvend offertes aan

geldig van 5 t.e.m. 18 juli

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36
Hengelo GId

Telefoon 05753-1461

Eelaar*jenever

17.95 TS-

Deze week
weer de ene
na de andere
verrassing
uit de
winkeloven

Woensdag 12 juli iets lekkers weten ? ? ?

Jozef s OLIEBOLLEN eten 10 stuks 5.25

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

Jozef Schabbink
Spalstraat 21 . Hengelo GId - Tel 05753-1250

tffisteWiltet
Spakwaui Telujo Jfmgtio

BADSTOF SLIPS

5 voor 10.00

SCHRöDER - Bij de kerk

De bekende SLIPS elastisch
katoen heup of taille
3 stuks voor 14.95

SCHRöDER - Bij de kerk

KOERS MEE MET
DE KEURSLA4
De Tour de France is gestart. De Keurslager laat
u meesprinten. Tijdens de Tour ontvangt u bij
elke besteding van tenminste ƒ 10.-een spaar-
bonnetje. Tegen tien van deze bonnetjes krijgt u
gratis een leuke Tourpet en een kanskaart voor
een stoere kinderfiets. Sprint nu naar uw
Keurslager en maak ook kans op zo'i
stevige en stoere
kinderfiets.

DAGREKLAMES
MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG
500 gr gehakt + kruiden
500 gr verse worst (fijn of grof)
DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG
500 gr schouderkarbonade
500 gr malse varkenslappen

4.50
4.50

4.50
4.50

K

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G.

Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Ook dit jaar weer

ouderwets kermis vieren

't HOEKJE
met het bekende „Parijse" terras

NU MET 2 BARS

Al meer dan 75 jaar

'n begrip in Hengelo



Ja, het is weer zover, HENGELOSE KERMIS en wij gooien
de beuk er weer in met het vanouds bekende

GRANDIOZE

TUINFEEST
met barbecue
bij bruin café • diskotheek „DE ZWAAN"
Spalstraat 3 - Hengelo Gld

OP ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 JULI

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

EXCALIBUR

Woensdag 12 juli starten we met het

HANSKA DUO
In de Bruine Kroeg

Vrijdagavond een daverend gezellige
feestavond met het

HANSKA DUO

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

calé-bar-discotheek „DE ZWAAN"
gelegen nabij het kermisterrein - Spalstraat 3, Hengelo Gld

FAM. WAENINK EN MEDEWERKERS

14, 15 EN 16 JULI 1989

CAFÉ, REST., ZALENCENTRUM, DANCING,DISCOTHEEK,
CAFETARIA EN SLIJTERIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753 -1461

,De Harbarge'
Bleekstraat 3 • HENGELO GLD
TREFCENTRUM PRETMAKERIJ
is ingesteld op de Hengelose kermis op
12,14,15 en 16 juli

Woensdag 12 juli

's morgens STEMMINGSMUZIEK in het
café met

A: ORTI
's avonds na de prijsuitreiking van de
stratencross GRATIS DANSEN met

ASSORTI
Zaterdag 15 juli

na het vogelschieten en 's avonds
GRATIS DANSEN met

Zondag 16 juli

na de optocht GRATIS DANSEN met

CAFÉ • BAR • ZAAL

WOLBRINK
Wij wensen u prettige kermisdagen.

Vrijdag 14 juli, in de grote zaal, aanvang
21.00 uur

de dolle en knotsgekke showband

PRIMA VERING EN DE SCHOKBREKERS

Zaterdag 15 juli, in de discotheek, aanvang
21.00 uur

DJ. RQBIN ALBERS
bekend van de Avro's road discovery show

Zondag 16 juli, een buitengebeuren (bij slecht
weer in de zaal), aanvang 10.30 uur

FRiiHSCHOPPEN met de LaNDERKAPEL en
conferencierDEDROADNaGEL

Dit jaar als extra attractie een echte viskraam,
varken aan 't spit, Tiroler spellen enz.

KERMIS HENGELO GLD

Zaal Langeler
Woensdag 12 juli van 11.00 tot 16.00 uur

GRATIS DANSEN
m.m.v.

Goodwinn Duo
Zaterdag 15 juli vanaf 20.00 uur

DANSEN
m.m.v.

Goodwinn Duo

GEZELLIGE KERMISDAGEN VOOR
IEDEREEN!!!
CAFÉ • RESTAURANT

LEEMREIS
Spalstraat 40 - Hengelo Gld

IK MET "N
JJJIOtitéR?

* ^̂ »̂ ^̂ "̂ "™1"̂ "

MAAK EEN DEAL
ALS JE NOG MOET RUWEN

HERENZAKDOEKEN

6 voor 10.00

SCHRöDER - Bij de kerk

Haarverzorging voor Heren en Dames
TOLDIJK Z.E.-weg 6 Tel. 05755-2220

Heren: Knippen zonder afspraak
Behandeling als permanent of coupe soleil

uitsluitend volgens afspraak
Dames: Alleen volgens afspraak.

Geopend
dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.30-17.30 uur.1

zaterdag 8.00 15.00 uur

Zutphen. Nieuwstad 12 Tel. 05750-18356
In Zutphen werken wij alleen volgens afspraak.



FIJN EEN DAGJE OP STAP MET

Mekers

DAGTOCHTEN
ETTEN - GLD.

NU OOK BOEKINGSMOGELIJKHEID

VOOR HENGELO GLD. E.O. bij:

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17
Hengelo Gld.

GOED NIEUWS
ONDER DE ZON!

Uitvalscherm Terrasscherm Markies Screens Rolluik

v.a. 233.00 v.a. 629.00 v.a. 794.00 v.a. 266.00 v.a. 214.00

TEVENS UW ADRES VOOR:
Kunststof ramen en deuren
PVC plafond en gevelbekleding
Vouwdeuren (kunstieder)
garagedeur-openers
(afstandbesturing)
voorzetramen
alle soorten binnenzonwering en
raamdecoratie

Berkenlaan 56. Hengelo.tGId.).
tel. 05753-1210

Dit laatje
niet schieten.

Granny Smiths

V/2 kg

Broccoli
500 gram

399
148

Varkensrollade
100 gram

A.H Goudse
licht belegen
kaas kg

219
990

WAARDEBON

SCHOUDERKARBONADE

kg 748
ZATERDAGVOORDEEL:

Kipfilet
500 gram

Maandag en dinsdag 10 en 11 juli:

Gehakt h.o.h.
500 gr. 349 kg

698

698

A.H. Blanke Vla
liter 189
A.H. Perla Mild
Snelfilter Koffie
heel kg. 942
Van de Eelaart
3 sterren Jonge
Jenever liter

Floryn Vieux
liter 1795

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. ch
Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
reiniger

Verbluffend resultaat
Huur slechts f lu.— p. dag
DBOGISTEBIJ

L E N S E L I N K
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

vii OOK REPARATIE VAN
•LUKIN HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW 316 en Honda automattc

Theorielessen te Ketyenborg- en Hengelo Gld

AUTOBIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 Keijenborg: Tel. 1307

VOETVERZORGING

P E D IC U R E

Majorie Wolbrink

Waarleskamp l

7255 WE Hengelo GM.

Tel. 05753-3917

Algemene Nederlandse
Organisatie voor Voetverzorging

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 9 JULI

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur ds. Bonting

„Ons Huis"
10.00 uur: Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen)

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Hendriks (Heilig Avondmaal)

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Hoeriershock 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Fietsen, dat is pas gezond
Rustgevend, anti-stress,
conditie-opbouwend, en
goed voorde bloeddruk.

En fietsen is nog plezierig
ook! Maar dan wel op een
échte Gazelle.

Gazelle maakt fietsen leuker!
Maak nu een gezonde keus bij

de specialist, bij ons. U kunt
zonder een verwijsbriefje van
de dokter binnenlopen.

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP1V 7255 MG

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden^A

SIERIIEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN

VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING
POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL
COMPOST

TURFMOLM
TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Holstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spatatraat 13, Hengelo Gld

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo G.

's Maandags gesloten

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 8 juli 19.00 uur H. Mis m.m.v. kerkkoor

Zondag 9 juli 10.00 uur H. Mis

Dinsdag 11 juli 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijeuborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-

mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis

Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur

en dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Avond, nacht, en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt spreekuur gehouden op

zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Dit is

uitsluitend voor dringende gevallen.

Van 3 t.e.m. 9 juli

J. Koning, Kastanjelaan l, tel. 1266.

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

Openingstijden:

maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur

za, zo, feestdagen: 11.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het week-

end, buiten de openingstijden, om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. EU, tel. 1420.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230

Kruisvereniging

Hengelo (Gld.): Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397

Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543

Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00 tot 14.00 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 16-19 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres postbus 65,

7255 ZH Hengelo (Gld.).

Bezoek-adres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.),

tel. 05753-2345.

Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-

straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.

Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,

7021 ZR Zelhem, tel. 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: Dorpsstraat 40a, 7251 BC

Vorden, tel. 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en

donderdag van 8.30 tot 10.00 uur.

Ontvangen Italiaanse wijn. Rode en Witte Canei.


