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DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (Gld.)

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Ve Is wijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha.

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Franse specialiteiten Jbij de Keurslager!
Proef de nieuwe A,van deze week!

SAUCISSE
DE FRANCE GEBRADEN VARKENS

FRICASSEEEen saucijsje zoals u zelden
proefde)

LAPJES

SPECIAL
BOEUF

«i. PROVENCI BARBECUEN?
£1 DE KEURSLAGER

NAAKTER
WERK VAN!

Kant en klaar vlees in
heerlijke saus

D AG RE KLAM ES
MAANDAG. DINSDAG, WOENSDAG
500 gr gehakt -f 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

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

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

COEBÖW*
BESSENJENEVER

Of voor de <w*

een uitste
borrel voor een

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293
VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
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Bakkerij Bruggink
Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
TEL. 1358

H
Q
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Deze week

KRUIDKOEK of
KRUIDCAKE
van 4.30 voor 3.50

•
< Uit de winkeloven

l 5 KRENTEBOLLEN HALEN
4 Krenlebollen BETALEN
Zaterdag 15 juli 's middags om

1.00 uur gesloten i.v.m. kermis
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H
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reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f lu.— p. dag

DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Open School Zelhem start
in september. Maandag-
morgen thema. Woensdag-
morgen Engels/Ned./Reke-
nen. Kosten f60.00 per
jaar. Inl. Studiehuis tel.
08340-42343 of Hanny Rhe-
bergen tel. 08342-2171.

OUDERWETSE
KERMIS
GENEUGTEN
* BOLUSSEN 6 halen, 5 betalen

* KRENTEBOLLEN 5 betalen,

6 halen

* TOAFELKUUKSKES 1.95
Een ouderwetse kermisattractie

Sinds 1820

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

De zaak voor mensen met smaak!

l.v.m. de kermis zijn we zaterdag
15 juli na 12.30 uur gesloten

Verkoop
Bloemenkas

Deze week:

Schaal met 3 KAAPS VIOOLTJES
6.95

Volop BOERENKOOLPLANTEN
Wij zijn aanwezig

op de Hengelose Kermismarki

'̂ •jjfcgS-'—1"'

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

l.v.m. de kermis zijn we zaterdag

15 juli 's middags gesloten

Kerkstraat 6

25 MAROC. SINAASAPPELS 5.95
10 st. KIWI Nieuw Zeelandse 5.95
Kilo CHIQUITA BANANEN 1.98
Uit onze rauwkostkeuken:

ZOMERMIX 500 gram 2,95
ZOET-ZUURSALADE 500 gr. 3.95
STROGANOFSAUS 250 gr. 2.95

Zaterdag 15 juli i.v.m. de Kermis

na 12.30 uur GESLOTEN

Wij zijn Kermiszaterdag 15 juli
de gehele dag GESLOTEN

en wensen een ieder
prettige Kermisdagen

Fie'iS-Bromfietsspecialist

R E I N D Z W E V E R I N K
lekink 8 - Hengelo Gld.

Contant geld
in het buitenland:

gemakkelijk
uit de geldautomaat

Ook in het buitenland haalt u gemakkelijk contant

geld uit de geldautomaat. Op steeds meer plaatsen.
Heel gewoon, met een Eurochequepas plus pin-

code. Zodat u nooit zonder contanten zit. Kom
even langs voor de folder met uitgebreide informa-

tie over geldautomaten in een aantal (vakantie)
landen. En als u nog geen Eurochequepas of pin-

code hebt, vraag er dan een aan.

Raadhuisstraat 21

St. Janstraat 44

Hengelo (Gld.)
Keijenborg

Rabobank
Meer bank voor je geld

Deze week
naast ons
uitgebreide
assortiment
uit de
winkeloven
2 EXTRA
KERMIS
AANBIEDINGEN
AFD. BROOD:

KRENTENWEGGE (de echte) 1000 gram
AFD. BANKET:

RUMTOMPOUCEN 5 stuks
IS GETEKEND C/W ECHTE BAKKER:

Jozef Schabbink
S palstraat 21 - Hengelo Gld - Tel 05753-1250

5.50

5.25

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05768-3460

Speciale Kermisaanbieding
HOLLANDSE NIEUWE

2.50 per stuk, 5 stuks nu 10.00
GEROOKTE PALING

zo uit de rokerij 250 gram 10.00

Wij wensen U
Prettige Kermisdagen

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

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



HENNY RONDEEL
en
WILMA V.D. KUIP

gaan elkaar het „ja-woord" geven op vrijdag
14 juli 1989 om 13.30 uur in het gemeenethuis
te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren in „De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.
Tussen 15.30 en 16.30 uur bent u daar van har-
te welkom.

Jazeker, ons huis is klaar!
Waarleskamp 14, 7255 WG Hengelo Gld.

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen die onze trouwdag, 7 juni
j.l. tot een onvergetelijke tiag hebben gemaakt,
hartelijk bedanken.

Voor alle kaarten, kado's, bloemen en felicita-
ties hartelijk dank.

HENK en JANNIE LUBBERS

Molenenk 7
7255 AX Hengelo

CHRIS en GERDA HIDDINK

bedanken bij deze een ieder die toe heeft bij-
gedragen dat hun 40-jarig huwelijksfeest een
onvergetelijke dag is geworden.

Uilenesterstraat 6, juli 1989.
7256 KD Keijenborg

HERVORMDE GEMEENTE HENGELO GLD.

Afscheid ds Hendriks

In verband met het beroep van ds. P. Hendriks
naar Apeldoorn zal de fam. Hendriks afscheid
nemen op zondag 16 juli a.s.
Om 10.00 uur zal er in de Remigiuskerk een
Eredienst zijn en aansluitend een afscheids-
receptie in „Ons Huis", Beukenlaan 30.
De kerkeraad van de Hervormde Gemeente no-
digt u 'van harte uit bij dienst en receptie aan-
wezig te zijn.

Namens de kerkeraad,
G. J. Wenneke, praeses
E. Hoed-Lenselink, scriba

Bijdragen voor een gezamenlijk afscheidskado
voor de fam. Hendriks kunnen worden overge-
maakt op rekening 3274.16.823 bij de Rabo-
bank alhier (giro van de bank: 929748).
Van harte aanbevolen!

De kerkeraad

Na ruim 13 jaar werkzaam te zijn geweest aan
de Christelijke Basisschool Bekveld te Hengelo
(Gld.) zal de heer

G. J. WESSELINK
directeur aan deze school per l augustus 1989
zijn functie beëindigen door gebruik te maken
van de DOP-regeling.

Ter gelegenheid hiervan nodigt het bestuur 'van
de Vereniging tot Stichting en Instandhouding
van Scholen met de Bijbel te Hengelo (Gld.)
U uit voor een receptie op vrijdag 21 juli 1989
van 19.30 tot 22.00 uur in bovengenoemde
school.

7255 JX Hengelo (Gld.)
Hogenkampweg 24

NU OPGEVEN!
en U bent verzekerd van een
plaats in het komende seizoen
Naar aanleiding van het grote
succes van de j.l. gehouden
voorspeelavond zijn er nog
een

BEPERKT AANTAL PLAATSEN
beschikbaar
Er wordt onderricht gegeven

in
PIANO - KEYBOARD EN ORGEL

Inlichtingen: MUZIEKSCHOOL

H A N S S C H E E R D E R
de Heurne 45, 7255 CK Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2974

GEMEENTE HENGELO
PROVINCIE GELDERLAND

Hinderwet

Kennisgeving van bekendmaking beschikkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeenie
Hengelo maken, ingevolge artikel 31 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be-
kend, dat door hen onder de georuikelijke
voorwaarden om gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting te voorkomen of te beperken,
op 4 juli 1989 vergunning is verleend ingevolge
de hinderwet aan:
- de heer W. Luesink, Scharfdijk l te Hengelo

Gld., voor het uitbreiden van een veehoude-
rij met mestopslag op het perceel kada-
straal bekend gemeente Hengelo Gld., sec-
tie C, nummer 1051, plaatselijk gemerkt
Scharfdijk 1;

— de maatschap Hakvoort, Uilenesterstraat 4
te Keijenborg, voor het uitbreiden van een
mestvarkensbedrijf met mestopslag op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hen-

gelo Gld., sectie L, nummer 708, plaatselijk
gemerkt Baaksevoetpad 7;

— de heer B. Rexwinkel, Wolsinkweg 2 te
Keijenborg, voor het uitbreiden van een
veehouderij met mestopslag op het perceel

kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld.,
sectie H, nummer 2685, plaatselijk gemerkt
Wolsinkweg 2.

De beschikkingen en alle ter zake zijnde stuk-
ken liggen op de gemeentesecretarie, afdeling
bestuurszaken, ter inzage op werkdagen van
08.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
en bovendien elke vrijdag van 17.00-20.00 uur
in de bibliotheek, Sterreweg 14, alhier.
BEROEP tegen deze beschikking kan worden
ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die tegen de aanvraag tijdig be-

zwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende, die aantoont

dat hij redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest eerder bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van
de Raad van State en in tweevoud worden in-
gediend binnen een maand na de dagtekening
van deze kennisgeving bij deze Afdeling, post-
bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkom-
stig artikel 60a van de Wet op de Raad van
State een verzoek doen om schorsing van de
beschikking dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht
aan de voorzitter van genoemde Afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde be<-
schikking wordt niet van kracht voordat op
dat verzoek is beslist.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden
tot de gemeentesecretarie van Hengelo, afde-
ling bestuurszaken, telefoon 05753-1541, toestel
24.

Burgemeester en wethouders
voornoemd,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen
burgemeester
J. Niewold, loco-secretaris

Hengelo, 11 juli 1989

Magere RUNDERLAPPEN
500 gram 8.95

BARBEQUEWORSTJES
100 gram 1.10

NaGELHOLT 100 gram 2.75

WEER VOLOP VOORRADIG:

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thulsstraat 9

KEIJENBORG

ToL 06753-1820

KERMISKORTING 10 PROCENT
op

TUINMEUBELEN
TAFELS
PARASOLS
KUSSENS
LIGBEDDEN
enz.

Verder houden wij nog opruiming

ALLES VOOR DE WECK

FA. J A N S E N -smid
Bleekstraat l - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1360

Kermisvoordeel voor U:

GEHAKT CORDON BLUE
per stuk 2.05

TONGEWORST

100 gram 1.65

100 gram 1.70

Te koop: planten, prei,
boerenkool, andijvie, sel-
derij, peterselie en bies-
lookpollen Niesink, Pas-
toor Thuisstraat 10 Keijen-
borg.

Te koop: Barnevelder kip-
pen en hennen en hanen,
broed '89. J. H. Helmink,
Dorpsstraat 24, Wichmond,
tel. 05754-290.

100 gram 1.45

Wij wensen U
prettige kermisdagen

SLAGERIJ

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

JULIMAAND
OOSTENRIJKSE
MAAND

APFELSTRUDEL
ZöPFE
RIBISTGIBFERLINGEN
Deze week:

TIROLER KLETZENBRöT 3.25

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

!•••• ••

Wij zijn van
Vrijdagmiddag 14 juli

t.e.m. maandag 17 juli
GESLOTEN

Ruurloseweg 45, Hengelo Gld., Tel. 05753-2616

SCHRÖDERSTOFFEN

KERMIS-AANBIEDIHG
Rek vol

HEMDJES
nu 2e hemdje voor
DE HALVE PRIJS

Deze aanbieding is geldig
t.e.m. zaterdag 15 juli

SCHRöDER b : de kerk
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gki. Telefoon 05753-1232

SAXONETTE
Géén fiets

om stil te zetten

Perfectie en kwaliteit,
de beste kombinatie op twee wielen

die past bij alle afstanden

RIJWIELEN - BROMFIETSEN
KIEFTENDORP 11 7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

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

lijn 07O-614 614

• . ' : . . : . ;;;::::;

Te koop: Tomos A3B da-
mesbromfiets rood en A3D
demonstratiebromfiets wit.
Enkele jongens- en meis-
jesfietsen. Tevens inruil-
tietsen vanaf f 100.00.
Wij leveren alle merken
nieuwe fietsen. Veelal uit
voorraad. Fiets-bromfiets-
specialist

Reind Zweverink
lekink 8, tel. 05753-2888,
Hengelo Gld.

Te koop: graszaadhooi en
tarwestro. G. W. Schuerink
Koningsweg 4, Hengelo
Gld., tel. 05753-3447.

VISHANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05750-19771

Ook wij staan a.s. woensdag
tijdens de kermismarkt

in Hengelo Gld.

Onze kermismarktreklame:

Grote pot ZURE HARING
geen 4.00 maar 3.25

BLOEMSIER- EN
BONSAI-ATELIER „

Ruurloseweg 43 • 7255 DG Hcngclo-G

Telefoon 05753-3339

2 GEMENGDE BOEKETTEN 5.00

PLANTENSCHAALTJES vanaf 7.95

3 KAAPS VIOLEN 3.50

2 BEGONIA'S 4.50

HENGELOSE EN
KEIJENBORGSE
MIDDENSTANDSVERENIGING

OVER EEN MAAND IS HET ZOVER

HENGELOSE BRADERiE
WOENSDAG 9 EN DONDERDAG

10 AUGUSTUS

in de Kerkstraat en de Spalstraat vanaf de
Ruurloseweg tot aan de hoek Raadhuisstraat.

Na de eerste oproep zijn er al wel behoorlijk
wat inschrijvingen bij het bestuur binnenge-
komen.
DRINGENDE OPROEP
Zij, die als lid-winkelier, oude ambacht of
vereniging wensen deel te nemen dienen ten
spoedigste contact op te nemen met het con-
tact-adres: A. Lubbers, Kerkstraat 17 Hengelo.
Tel. 05753-1253.
Inschrijfformulieren liggen gereed.

POLITIE-INFORMATIE
RIJKSPOLITIE HENGELO (GLD.)

3e jaargang nr. 24
Week van 27 juni t.e.m. 3 juli 1989

In verband met de overgangsregeling nieuwe wet
Wapens en Munitie werd een geweer uit de 2e we-
reldoorlog ingeleverd.
De 28e werd er uit een geldautomaat van een wasse-
rette, behorende bij een garage ongeveer f 200.00
ontvreemd.
Op de Asterstraat wordt vaak een wagen geparkeerd
die regelmatig met olie moet worden bijgevuld. Het
wegdek terplaatse ziet er dan ook niet zo jovel uit.
Bij „voortdurend delikt" zal p.v. worden opgemaakt.
De 29e werd uit een weiland aan de Lankhorster-
straat een schrikdraadapparaat ontvreemd.
Een café in de Keijenborg kreeg 's nachts onge-
wenst bezoek. Uit een kassa, een gokkast en een
spaarpot werd geld ontvreemd. Een en ander ge-
beurde tussen 02.00 en 07.00 uur. Indien iemand die
nacht (afgelopen donderdag) in de omgeving 'van de
Kerkstraat iets verdachts zag, graag even een bel-
letje.
De Ie vond op de St. Janstraat te Keijenborg een
aanrijding plaats. Een bestuurder nam de bocht te
ruim en kwam met een tegenligger in aanvaring.
Uit een schuur in Varssel werden drie ketting-
zagen ontvreemd.
In de nacht van zondag op maandag werd uit een
vrieskist aan de Bleekstraat een doos met ijsjes ont-
vreemd.
Aan de Zelhemseweg te Hengelo werd een fiets ge-
vonden. Middels de postcode kon de eigenaar wor-
den achterhaald. Dat bleek een Doetinchemer te zijn.

Franke



HET BESTELLEN VAN....

SCHOOL- EN
STUDIEBOEKEN
behoort al jaren tot ons servicepakket, om
misverstanden evt. te voorkomen.
Bestel tijdig, om teleurstellingen te voor-
komen.

Daarnaast ook levering van diverse

SCHOOLSPULLEN
O AGENDA'S O RINGBANDEN + INT.
O SCHRIFTEN O VULPENNEN/BALLPOINTS
O POTLODEN O TEKENGEREI O PLAKLET-
TERS O PASSERS O LINIALEN O CALCU-
LATORS O SNELHECHTERS (plastic of kar-
ton) O VILTSTIFTEN O KLEURPOTLODEN

WOLTER
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1253 - t.o. Remigiuskerk

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
Regellnkstraat 16 • Hengelo Gld

GEMEENTENIEUWS

Persbericht

De raadscommissie voor openbare werken en gemeen-
te-eigendommen houdt op maandag 17 juli 1989 om
14.00 uur in het gemeentehuis een openbare ver-
gadering.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Besluitenlijst van de vergadering van 9 mei 1989
3. Onttrekking van een gedeelte van de Heerinkdijk

te Hengelo aan het openbaar verkeer.
4. Mededelingen
5. Rondvraag
6. Sluiting

GEMEENTENIEUWS

Persbericht

De raadscommissie voor de ruimtelijke ordening
houdt op maandag 17 juli 1989, om 15.00 uur, in het
gemeentehuis een openbare vergadering.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Besluitenlijst van de vergadering van 17 mei 1989
3. Bespreking notitie „(Ver)bouw van gebouwen

in het buitengebied voor woondoeleinden."
4. Mededelingen
5. Rondvraag
6. Sluiting

GEMEENTENIEUWS

Besluitenlijst raadsvergadering 4 juli 1989

De gemeenteraad van Hengelo heeft in zijn open-
bare vergadering van 4 juli 1989:
1. vastgesteld de notulen van de vergadering van

6 juni 1989
2. een strook grond verkocht aan de heer W. Arend-

sen
3. een kavel industrieterrein verkocht aan de fa.

Stapelbroek en Jansen
4. een kavel industrieterrein verkocht aan Bouw-

bedrijf „De Eendracht.
5. de Destructieverordening gewijzigd
6. vastgesteld het spreidingsplan woningbouw en het

woningbouwprogramma 1990 t.e.m. 1994
7. het meerjarenprogramma restauratie monumen-

ten 1990 t.e.m. 1994 vastgesteld
8. een krediet beschikbaar gesteld voor de bekabe-

ling t.b.v. de automatisering en voor de uitbrei-
ding met vijf terminals

9. besloten tot wijziging van de „verordening leer-
lingenvervoer gemeente Hengelo Gld."

10. een krediet beschikbaar gesteld voor de gedeel-
telijke vernieuwing van het dak van de ds. J. L.
Piersonschool

11. een krediet beschikbaar gesteld voor vernieuwing
luidapparatuur torenklok en binnenschilderwerk
toren N.H. Kerk

EVEN UW AANDACHT

ZATERDAG 15 JULI 'S MIDDAGS

NA 12.30 UUR GESLOTEN

Gelieve hiermede met uw inkopen rekening
te willen houden.
Dank voor uw medewerking in deze.

MEDEWERKING AAN:
O MUZIKALE RONDGANG KONINGSPAAR
O VOGELSCHIETEN SCHUTTERIJ E.M.M.

WOLTER
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD
Grenzend aan het Lunapark.

Met vriendelijke groet:
Bertus Lubbers

DE GRAAFSCHAP START NIEUWE SEIZOEN

IN HENGELO GLD.

De eerste wedstrijd van De Graafschap in het nieuwe
seizoen wordt gespeeld op zaterdag 15 juli 1989 om
19.00 uur op het terrein van de v.v. PAX te Hengelo
G1Ü.
Hiermee is dan reeds voor het 25e achtereenvol-
gende jaar, dat De Graafschap haar eerste wedstrijd
speelt ten bate van de Scheidsrechtervereniging.
Voor het in stand houden van deze traditie zijn de
arbiters de betaalde voetballers zeer dankbaar. Vol-
gens haar voorzitter, Gerard van Balveren uit Ulft,
»,geeft deze financiële steun de mogelijkheid tot een
goede training van de arbiters en is daarmee de
verbetering van de arbitrage op alle niveaus te rea-
liseren. Ook de laatste promoties naar de KNVB,
waarbij van de 8 gepromoveerde scheidsrechters er
liefst 5 uit de Doetinchemses Scheidsrechtersvereni-
ging waren, geven aan dat dit verbeterde peil zich
ook manifesteert".
De tegenstander van De Graafschap is een streek^
elftal, waarin zijn geselecteerd: E. Elburg, F. v. Uhm,
G. Kaak (PAX); A. Kuiperij (ZELOS); P. Gerrit-
sen, H. Reindersen (ZELHEM); E. Srielder, R. Snel-
der, A. Lippers (DREMPT V.); L. Tol (HALLE); W.
Kempers, R. Miggelbrink, G. Menting (DOETIN-
CHEM); C. Scheerder (WOLFERSVEEN) en P. Kle-
ver (KEUENE. BOYS).
De leiding is in handen van John Giezenaar uit
's Heerenberg.

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

\

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

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist«

UIT HET ZOMERPROGEAMMA VAN VVV

Deze week vermeldt het zomerprogramma natuurlijk
alles wat de kermis in Hengelo betreft en wat daar-
omheen wordt georganiseerd. Aan dit alles is veel
publiciteit gegeven, zodat verdere vermelding hier
achterwege blijft.
Dinsdag 11 juli is er een avondwandeling met IVN-
gidsen over enken en kampen rond het dorp Hen-
gelo. Vertrek 19.00 uur achter de Remigiuskerk.
Woensdag 12 juli houdt de Wandelsportvereniging
„de Ploeg" uit Zelhem een wandeltocht over 5 en 10
km De start is tussen 18.30 en 19.30 uur bij Camping
Kom es an. Kosten deelname f 2.00 p.p.
Dinsdag 18 juli is er de eerste VVV-dorpswande-
ling met toelichting, langs de Remigiuskerk met
fresco's, het Meistersbankske, Bleekhuisje enz. Start
's middags 14.00 uur ingang Remigiuskerk.

STANDWERKERS-CONCOURS TIJDENS

KERMISMARKT

Al vele jaren organiseert de VVV tijdens de kermis-
markt een standwerkers-concours. Door de organisa-
tie van de standwerkers is toegezegd dat ongeveer
tien standwerkers op de markt aanwezig zullen zijn.
De voorschriften van een standwerkers-concours hou-
den in dat een jury beoordeelt, welke standwerkers
de eerste, tweede en derde prijs krijgen.
Als juryleden zijn dit jaar door VVV uitgenodigd:
de dames Tijdink en Zilvold en de heer van Ochten.
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GEMEENTENIEUWS
De chemocar komt op 19, 20 en 21 juli a.s. opnieuw
bij u langs voor het inzamelen van klein chemisch
afval. De chemocar zal d.m.v. een geluidsinstallatie
kenbaar maken wanneer hij bij u in de straat is
Het is de bedoeling dat u het klein chemisch afval,
zo mogelijk in de originele verpakking, persoonlijk
bij de inzamelaars van de chemocar afgeeft. Bent u
zelf niet thuis vraag dan uw buurman of buur-
vrouw dit voor u te doen.
In dezelfde week worden ook de milieuboxen uitge-
zet in de gemeente Hengelo. Het uitzetten van de
boxen gebeurd via van Gend en Loos en staat ver-
der los van de inzameling van het klein chemisch
afval.
In de milieubox kunt u het kca bewaren, waarna u
bij de volgende inzamelingsronde medio oktober
1989 de binnenbox kunt afgeven aan de chemocar.
U krijgt dan een nieuwe binnenbox terug.
Mocht u vragen hebben omtrent de inzameling, de
te rijden route of het uitzetten van de milieuboxen
dan kunt u contact opnemen met de heer H. Punte
van de afdeling gemeenewerken, tel. 1541, tst. 32.

TUINKEURINGEN

De tuinkeuringen - waarvan het voornemen laatst
via dit blad is aangekondigd - kan nu doorgang vin^
den.
De dorpskern is daartoe in vier wijken verdeeld. In
elke wijk fungeren twee juryleden, die onderling
per wijk kunnen wisselen.
Binnenkort vangt de eerste keuring aan. In het
najaar zal de tweede keuring plaats vinden.
Tuinbezitters behoeven zich hiervoor niet op te ge-
ven omdat in eerste instantie voor de nodige selec-
tie alle tuinen worden bekeken.
Punten van beoordeling zijn: de algemene indruk,
bloeirijkheid en het onderhoud.
In de herfst zal een speciale avond worden belegd,
waar dan ook de officiële prijsuitreiking zal plaats-
hebben voor die tuinen die na de beoordeling het
hoogst hebben gescoord.
T.z.t. zal hieraan de nodige bekendheid worden ge-
geven.

GESLAAGD

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de katho-
lieke Universiteit te Nijmegen behaalde onze plaats-
genoot Fred Verhoeff op 29 juni 1989 met genoegen
de titel van meester in de rechten.

BESTE LUU VAN HENGEL EN UMTSREKEN

Now is 't dan weer zowied, Hengelse Kermse.
Van wied en zied komp de luu op Hengel an um
met te maken wat t'r al zo steet te gebeuren deze
dage!
Gin schokkende dinge, nee, maor och, wee wilt alle-
maole nog graag wat Van dee sfeer pruven dee t'r
altied is, gemuudelukheid, gezelligheid er soms vreed
volle schik!
Aj dan olde bekenden treft anges ir één van dee
gezellige geleagenheden dee'w hier in Hengel hep,
dan is ut metene raak.
Zómaor lol maken, effen de dagelukse beslommerin-
gen laoten veur wat ze bunt, da's kermse hollen!
Laow dat dan ók dit jaor weer doon.
D'r is weer veur „elck wat wils". Kiek maor naor
ut programma van veurige wekke wat in de Reclame
steet.
't is mien nogal wat of neet dan? En as ik dan good
bun inelicht, dan hep de luu, dee't alles altied op
peute zet en waarachtig eur beste doot um één en
ander zo good meugeluk te laoten velopen, ók dit
jaor weer veur prachtige prieze ezorgd! Dee köj
winnen aj metdoot an de bekende volksspelen. 't Is
allemaole in Hengelo ekoch, dus good grei! Graag
wik eikene un plezierige kermse toowensen.

Hol ow
Bleikman

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

070-614 614
J tn.d»hmd«« l—.utkJ.ll.—

> " \J/ vrienden van <»• hartstichting
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EEN ZEEHOND MEER
OF MINDER...

KAN U
DAT WAT SCHELEN?

Een virus ncht momenteel een ware slachting aan onder de zeehonden in ons waddengebied Het gros
van alle zeehonden is inmiddels met ütie gevreesde ziekte besmet Het is mogeh|k dat de hellt van hen het
er niet 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

De zeehondencrèche m Pleterburen is dag en nacht m touw en probeert met alle aanwezige kennis het
aantal slachtotlers te beperken

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

Een eenmalige bijdrage m de vorm van een overmakmg op giro nr 36 73 0951 n v Zeehondencreche
Pieterburen ot donateur worden door middel van net msiuren van de bon helpt mee een lijdensweg te
voorkomen
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Zonder zeehond is de Waddenzee een dode zee.

IK MET J\
JUZOH&R?
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MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkaarten

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



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

gerrits + lammers bv

Al meer dan 35 jaar zekerheid!

Reisverzekering

volwassenen vanaf f 0.80

p.d.

kinderen vanaf f 0.60

p.d.

Auto- en motorcasco verzeker ing
(tijdens vakantie)

Automobilistenhulp

Annuleringsverzekering
Voor informatie:

SPALSTRAAT 26 7255 AC HENGELO GLD
BOLIESTRAAT 40 - 7001 BD DOETINCHEM

TEL. 05753-3000
TEL. 08340-34025

•••

•••
Lid N.V.A.

Voor al uw assurantiën, hypotheken,

financieringen, aan- en verkoop van onroerende

goederen, taxaties en juridische adviezen.
M
UdNVM

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

Dit laatje
niet schieten.

Hollandse

Tomaten 500 gr.

[Sla dikke krop

75
49

Ardenner

Boterhamworst

100 gram

Geroosterde

Achterham

100 gram

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatetraat 13, Hengelo Gld

Voor onderhoud van slo-

ten, bermen, zandwegen.

Loonbedrijf A. J. Klein
Starink, tel. 05755-1527,
Toldijk.

Aangeboden: 6 ha gedorst

hooi tegen perskosten. Ook
in gedeelten verkrijgbaar.
Lenselink, tel. 05753-1633.

Te koop: Nieuwe aardap-

pelen. J. Nijenhuis, Broek-
weg 4, Hengelo Gld.

Onderwijzeres zoekt pet

l sept woonruimte Liefst
zo zelfstandig mogelijk. In
Hengelo (Gld.) of nabije
omgeving. Bellen na 16.00
uur tel. 08885-1581.

Te koop 1ste klas MEAO-
boeken. Tel. 05753-1338.

Wie kent ze niet.... de on-
gemerkte extra pondjes?
Malsovit-Knacke helpt U
gemakkelijk van uw onge1-
wenste overgewicht af.
Excl. verkrijgbaar bij bak-
ker: Hekkelman, Raad-
huisstraat 35, Hengelo Gld.

Onbezorgd
fietsplezier

Dat kan alleen
met een prima
fiets.

Hij moet dan
ook perfect zijn,
'n Gazelle.

Wat ons betreft een
prima keuze. En wij
hebben er echt verstand
van. Alleen een echte
vakman weet waarover
hij praat Alleen bij ons
de garantie voor
onbezorgd fietsplezier.

RIJWIELEN • BROMFIETSEN
KIEFTENDORPU 7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op \fredestein banden^

99
239

WAARDEBON

KIPPEBOUTEN

kg 498
ZATERDAGVOORDEEL:

Varkensfilet

100 gram 149
Maandag en dinsdag 17 en 18 juli
Fijne verse

Braadworst

500 gr. 3.98 kg 698

A.H. Vanille Vla

liter

A.H. Biogarde

roer of stand

500 gram

Frans Stokbrood
400 gram

159
129
159

Florijn

Jonge Jenever

Mispelblom

Inmaak

brandewijn

1795

1695
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

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

uw groenspecialist
Telefoon 05753-2619

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

MUZIEKVERENIGING

KEIJENBORG

Veel interessante aanbiedingen op de

ROMMELMARKT
Zondag 23 juli

tegenover R.K. Kerk Keijenborg

Aanvang 11.30 uur. Einde?

DIVERSE ATTRAKTIES. KOMT ALLEN

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT BE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 16 JULI

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9.00 uur: ds. Verhaere

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur: ds. Hendriks en ds. Verhaere (afscheid
ds Hendriks

Goede Herder Kapel

1015 uur: ds. van Dorp

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 15 juli 19.00 uur: H. Mis (H. Vormsel), de
kinderen v.ti. Leer zingen
Zondag 16 juli 10.00 uur: Woord en Comm. dienst
m.m.v. het kerkkoor
Dinsdag 18 juli 19.00 uur: Avondmis
Vrijdag 21 juli 10.00 uur: H Mis Afsluiting school-
jaar, de kinderen V.d. Leer zingen

R.K. Kerk Keijenborg

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 10 t.e.m. 16 juli

B. A. M. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, tel. 2262.

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

Openingstij den:
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

A. R. J. van Ingen, tel. 2002.

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.


