
58e jaargang no 31 dinsdag l augustus 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

DEZE WEEK bij
TACX SCHOENMODE

Bij aankoop van 2 paar afgeprijsde

schoenen betaalt u voor het tweede

afgeprijsde paar
(het goedkoopste paar)

DE HELFT v.h. afgeprijsde paar
Deze schoenen zijn voorzien van witte

plakkers met rode opdruk

Deze aktie loopt t.e.m. zaterdag 12 aug. 1989

OOK VOOR uw

schoenreparatie
KUNT U BIJ ONS TERECHT

Ie klas vakwerk, iedere dag brengen,

3x per week ophalen

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547

'S MAANDAGS GESLOTEN

T.z.t. te koop van het land

tarwestro en gras op stam

Tel. 05754-372

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f iu.— D. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo Gld

Goed tehuis gezocht voor

2 zwarte bastaard Labra-

dor-pups. De pups zijn

ontwormd en ingeënt.

Tel. 05754-537

Voor onderhoud van slo-

ten, bermen, zandwegen.

Loonbedrijf A. J. Klein

Starink, tel. 05755-1527,

Toldijk

Te koop planten, prei,

boerenkool, halfhoge fijne

krul andijvie, selderij en

peterselie, bieslookpollen

Niesink, Past. Thuisstr. 10

Keijenborg

PIZZA-STEAK
per stuk 2.05
BARBECUE-WORSTJES
100 gram 1.15

BOTERHAMWORST

100 gram 1.20

ZURE ZULT
100 gram 1.05

DEZE WEEK
NNINDAIOLEÎ B/IKKERS

PRUIMENTAART 5.95
KRENTEBROOD 4.50

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

KREÜNEN'S

KREATIEVE

KREATIES

* BREUGHELIAANSE KOEKEN
1.25

* APPELWEINSNITT
Naar exclusief Duits recept

slechts 1.20

* KOFFIEBROODJE
met abrikoos 1.25

BAKKERIJ R. KREUNEN
HENGELO (GLD.) - TELEFOON 05753-1474

Met onze Gebak-Express bezor-
gen wij Taarten of Gebak door
heel Nederland!

Kerkstraat 6

Hollandse ANDIJVIE kg 95
25 mooie NEKTARINA'S 695
Heerlijk zoete Galia MELOEN

295

Uit onze rauwkostkeuken:

500 gr radijs-ananas SALADE 395
500 gr Amerikaanse SALADE 395

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn;; 070-614 614
vrienden van de hartstchtng

OTD

l LANGELER
WOENSDAG 9 AUG. J.S.

gratis 'DANSEN
Aanvang 20.00 uur

m.m.v. „RELEVOX"

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 S Meer bank voor je geld
Raadhuisstraat 21

St. Janstraat 44

Hengelo (Gld.)

Keijenborg

Verkoop
Bloemenkas

In onze verkoop bloemenkas deze week:

Mooi gemengd BOEKET 495

3 GROENE PLANTJES 3.95
Tevens VOLOP

bloeiende en groene PLANTEN
rechtstreeks van de Aalsmeerse bloemenveiling

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Wij gaan door met onze
O P R U I M I N G
HEMDJES - T-SHIRTS

het 2e hemdje of T-shirt

voor de halve prijs
CONFECTIE

tweede stuk halve prijs

BON GIORNO SLIPS

3 stuks voor 10.--
BADPAKKEN EN BIKINI'S

tweede stuk halve prijs
COUPONS

3 halen, 1 betalen

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

Jozef

Jfengdo

Deze week dagelijks VERS

uit onze winkeloven:

LIMBURGSE VLAAIEN
div. smaken per stuk

9.00
IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

Bakkerij Jozef Schabbink
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

Speciale aanbieding
INMAAKKETELS
met en zonder thermostaat

l NM AAKGLAZEN

VERDER

beugels, ringen, deksels, vries-

dozen en diepvrieszakken

J A N S E N - d e Smid
Bleekstraat l - Hengelo Gld - Tel. 05753-1360



Met grote blijdschap geven wij u kennis van
de geboorte van onze dochter

HELEEN

Jan Lenderink

Gerda Lenderink-Oldenhave

19 juli 1989.

Weeversplasweg l,

7255 PX Hengelo Glti.

Met blijdschap en dankbaarheid geven wij u
kennis van 'de geboorte van onze dochter en

zusje

NICOLIEN

Nicolien Bettine Adriënne

Gerrit en Sylvia
Nusseider-ten Brinke

Mark

23 juli 1989.

Beatrixlaan 5,

7255 DB Hengelo Gld.

Wij danken IEDEREEN voor ALLES.

Vooral voor de GEZELLIGE UURTJES samen

doorgebracht t.g.v.:

mijn 80e verjaardag.

Mede onze dank aan PARTY CENTRUM
„DE SMID" voor de goede verzorging.

Hendje en Jan Seesing

Keijenborg, aug. 1989.

WONINGBOUWVERENIGING

„THUIS BEST"

Het bestuur van de woningbouwvereniging

„Thuis Best" deelt mede dat het spreekuur voor

woningzoekenden

op vrijdag 4 augustus vervalt.

Het eerstvolgende spreekuur is

VRIJDAG l SEPTEMBER 1989

G. W. LEUSINK
praktijk voor homeopathie

I.v.m. vakantie van 7 t.e.m. 25 augustus

GEEN SPREEKUUR
Piet Mondriaanstraat 4 - Zelhem

Tel 08342-3621

HENGELO GELDERLAND
heeft heel wat fe bieden met de

Hengelose Braderie op 9 en 70 aug.

Ook wij zijn er aanwezig
met onze ,buukskeskroam'
Zie de advertenie in „De Reclame"
van dinsdag 8 augustus

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

TIJDSCHRIFTEN - STRIPS - HOBBY

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

GRCLSCH T-SHIRTS

MATEN M - XL

EN VERDER

12.95

Grolsch sleutelhangers en

petten en spiegels

Wij gaan met vakantie

van 7 t.e.m. 21 aug.
Dinsdag 22 augustus staan wij weer geheel

tot uw dienst

Ambachtelijk slager

J A N S T A P E L B R O E K
Tel. 1258 - na 18.00 uur 1249

Bakkerij en Service super

WILLEMSEN
vraagt voor haar supermarkt

'n enthousiaste verkoopster
voor 40 uur per week

Leeftijd 17 - 21 jaar

Het liefst met enige ervaring

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de

FA.WILLEMSEN
Toldijkseweg 13 - 7221 DA STEENDEREN

Modevakschool „Bekveld"
Veermansweg 6 - HENGELO GLD

* knip- en naailessen

* patroontekenen

* opleiding tot costumière -
coupeuse - lerares

In september beginnen de lessen weer.

Bel voor informatie: 05753-1703

Paarden-

en

ponymarkt

„K N O L L E N M A R KT'
op woensdag 9 aug. te Hengelo Gld

Tevens

P R E M I E K E U R I N G

FJORDENPAARDEN

Terrein „de Hietmaat"
Aanvang 9 uur

Zaterdag 12 aug.

NATIONALE FOKDAG van
1 Ver. Basispaard
Aanvang 9 uur

2 Ver. Het Groninger Paard
Aanvang 10 uur

3 Dartmoor pony's
Aanvang 10 uur

Terrein „de Hietmaat"

SPONSORLOOP EN FANCY FAIR VAN DE VOL-

LEYBAL VERENIGING WIK STEENDEREN

WIK staat voor Willen Is Kunnen.

Onlangs is weer bewezen dat de leden van de ver-
eniging dit helemaal waarmaken. Want net als bij het
tournooi in mei viel de regen met bakken uit de
hemel. Maar dat weerhield de deelnemers van de
sponsorloop er niet van om zoveel mogelijk rondjes
te lopen.

De evenementencommissie had de zaakjes goed voor
bereid. Om 13.00 uur was met behulp van vrijwil-
ligers het marktplein omgetoverd in een spelers-
markt met een prachtig draaimolentje en vele uit-
nodigende spelletjes zoals paalhangen, caviabaan,
sjoelen, knikkeren etc. De jeugd tot 12 jaar start-
te om 13.45 uur hun loop. Zij liepen als hazen wat
resulteerde in een respectabel aantal rondjes in een
half uur. Het zijn echte volhouders. Fantatisch ge-
daan jongelui. Een kwartier later mochten de ande-
ren proberen om in een uur zoveel mogelijk rondjes
van 375 meter te lopen.

Terwijl in het eerste kwartier de regen weer viel,
konden de tellers een na het andere rondje noteren.
Als laatste groep gingen de alternatieven van start:
2 steltlopers, l bruidegom en een duo met een soort
duwkar, die om de beurt duwden of in de kar zaten.
Zij liepen enthousiast hun rondjes, toegejuicht door
de vele toeschouwers.

De mensen op het plein vermaakten zich prima met
het spelen van de spelletjes, het nuttigen van een
drankje of een hapje en het kijken naar de lopers.
Het was een gezellige drukte, die helaas werd ver-
stoord door de regenbuien. Heel jammer voor de

organisatoren die met dit evenement geprobeerd
hebben zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor
het 25-jarig bestaan van de vereniging.

Er wordt dank gebracht aan alle sponsors, lopers en
iedereen die zich op de een of andere wijze hebben
ingezet om deze middag te doen slagen.

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Romeins terras

Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

Discotheek ,De Zwaan'

presenteert op zondag 6 aug. 1989

miss wet T-shir!

verkiezing 1989
Aanvang 21.30 uur

Kom op tijd, want vol is vol

DEINT U AAN DE

Hengelose Braderie
woensdag 9 augustus

donderdag 10 augustus

ZIE

AANKONDIGING

VOLGENDE

WEEK

VAN 18.00-22.00 UUR ROND DE NED. HERV. KERK

Bij aankoop van

Café Cruz koffie

een ontbijtkoek

van 99 voor 39

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

Buckler bier

6 flesjes voor 539
Edah heeft steeds meer te bieden/pilAt!

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)

UIT HET VVV-ZOMERPROGRAMMA

Vandaag, l augustus, is er de jaarlijkse klompen-
makerstocht vanaf café „de Smid" te Keijenborg,
start tussen 14.00 en 15.00 uur.
Donderdag 3 augustus vertrekt om 14.00 uur vanaf
de ingang van de Remigiuskerk de VVV^dorpswan-
deling langs de Remigiuskerk met de fresco's, meis-
tersbankske, bleekhuisje enz. Er worden allerlei bij-

zonderheden over verteld.

Donderdag 3 en vrijdag 4 augustus kan men een
huifkarrit maken vanaf eetcafé „de Eikeboom" te
Keijenborg. Vertrek 13.30, 14.30, 15.30 en zonodig
16.30 uur

Dinsdag 8 augustus is er weer de VVV-avondwande-
ling langs houtwallen en kampen rond het dorp
Hengelo. Plm. 4-6 km. Vertrek 19.00 uur vanaf de

Remigiuskerk.



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 motorcascoverzekering
(tijdens vakantie)

Automobilistenhulp

Annuleringsverzekering

Voor informatie:

SPALSTRAAT 26 - 7255 AC HENGELO GLD - TEL. 05753-3000
BOLIESTRAAT 40 - 7001 BD DOETINCHEM - TEL. 08340-34025

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende

goederen, taxaties en juridische adviezen.
Lid N.V.A.

Alleen thuisblijvers
hebben de kans om nu
te profiteren van onze
speciale vakantieprijzen
voor zitmeubelen!!!

vakantieprijs 695.

2 4- 21/2 zitsbank in kleurig jacquard met bijpassende fauteuil
Het zitcomfort krijgt van ons 5 jaar garantie op de konstruktie!
Natuurlijk ook in andere dessins.

2 + 2
1
/2 zitsbank samen

vakantieprijs Ooi/ü t

Fauteuil

Gastvrije salontafel: met één
handbeweging draait u het
onderblad uit! Bovenblad 140 x
70 cm. U kunt ook kiezen voor
een andere kleur dan wit en zelfs
voor spetterlak! (tegen meerprijs)

Had U leer in gedachten
Zo'n oer-genoeglijk, onverslijtbaar bankstel
waar je mee kunt lezen en schrijven? Dan
valt u vast en zeker voor deze combinatie!!!
Soepel leer op een stevige massief houten
romp: dat kan tegen een slootje. U heeft er
jaren plezier van...

In allerhande kleuren
leverbaar.

3 + 2-zitsbank

vakantieprijs 2995.

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

EUGELINK

ZONWERING
Berkenlaan 56. Hengelo.(Gld.).

tel. 05753-12 10

Een oorfauteuil is zo'n stoel waar
je je veilig in voelt! En eigenlijk
past deze klassieker in elk interieur.
Onberispelijk van kwaliteit.

vakantieprijs 695.
Een vrolijke en lichtgebloemde bank

Bekleed met een chenille gobelin stof.

Als 21/2 zitsbank "l 1 A ff

vakantieprijs 11 i/D.

1075.Als tweezitter

DAT ZIT WEL GOED!
Banken om in weg te duiken! Nosag of
binnenvering (tegen 'n kleine meerprijs)
garanderen lange, luie avonden. Bekleding:
Er is draion imprimé velours in diverse
dessins, ook een losse fauteuil leverbaar.

3 + 2 zitsbank vakantieprijs 1795.

Installatiebedrijf

Vordenseweg 10

Voor al uw
* Loodgieters

werkzaamheden
* G as-wat er

7255 BW Hengelo (Gld.) Telefoon 05753-2511

* Centra/e verwarming
* Elektra
* Dakwerk

Vraag vrijblijvend offerfes aan

Wij staan 9 en 10 augustus op de Braderie met

diverse merken CV-ketels

Vlakbij. Bij...

D
GINKGO
meubelen

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld
telefoon 05753-1286

maandagmorgen gesloten

vrijdagavond koopavond

ZESKAMP TE VELSWIJK

Honderden bezoekers trok zondag 23 juli j.l. de tra-
ditionele Zeskamp te Velswijk.

Op het voetbalveld achter café Evers was het weer
dolle pret voor de deelnemers, maar vooral ook voor
de toeschouwers.
Onder zeer gunstige weersomstandigheden werd
enthousiast, fanatiek en sportief gestreden om de

eerste plaats.

Twaalf teams deden mee aan het spektakel-
Water was er genoeg en het mooie weer leende zich
daar uitstekend voor. Het rode draad spel was hele-

maal een nat gebeuren: zittend achter elkaar moesten
de deelnemers met emmers water boven het hoofd

deze doorgeven.

De overige onderdelen waren: zeephelling gecombi-
neerd met zaklopen, pakjes transport, kruiwagenrace
+ waterbak, blinden paardenrace en water vangen.
De arbitrage was wederom in handen van Jan Goos-
sens, Willy Horsting en Jan Steverink.

Als speaker fungeerde op voortreffelijke wijze Valen

tijn van Rooden en de organisatie bestond uit Hans
Jansen, Johan van Campen en Jan Kats.

De uitslag was:
1 carnavalsver, de Doldraejers 76 pt
2 A. Kuyperstraat, Zelhem 73 pt
3 FC Wegdek, Baak 68 pt

4 Voegbedrijf Takkenkamp 53 pt
5 De Amigo's 48y2 pt
6 AHC staloouw 43y2 pt

7 Biljartver. D'n Draejer 43 pt
8 Edah, Hengelo Gld 33 pt

9 Autobedrijf Suselbeek 32 pt
10 BVIT 32 pt

11 Het zaadje 29 pt

OPRUIMING

tuinmeubels, kussens,
banken, parasols en kleed-
jes.
Jansen - de Smid

Bleekstraat l - Tel. 1360

Te koop boerenkoolplan-

ten en aardappelen (Parel)
D. Poorterman, Voortse-
weg la, Toldijk
Tel. 2631

Te koop diepvrieskist, kast
gasfornuis, kachel voor

kolen en gashaard.
Jansen - de Smid

Bleekstraat l - Tel. 1360

Te koop electr. orgel HB
300 ± bankje, koptelefoon
en boeken. Prijs n.o.t.k.

Tel. 05754-493

Te koop tarwestro f 2.00
per baal. F. Kemperman,

tel. 05755-2006

Te koop gerste- en rogge

stro van het land. B. J.
Waenink, Regelinkstr. 13,

Hengelo Gld

Woonruimte gezocht voor

werkende jongeman in
Hengelo Gld. Tel. 05753-

1888 (na 18.00 uur)

Te koop nieuwe luchtbuk-

sen, inruil mogelijk. Te-
vens schietkaarten en ko-

gels. Jansen - de Smid
Bleekstraat l - Tel. 1360

.Yukei"BLOEMSIER- EN
BONSAI-ATELIER „

Ruutloscwcg 43 - 7255 DG Hengelo-G

Telefoon 05753-3339

OPEN MIDDAG STREEKMUSEUM 1940-1945

Op zondagmiddag 6 augustus is er gelegenheid om
het streekmuseum 1940-1945 Hengelo Gld van Jean
Kreunen te bezichtigen.
In het museum zijn tal van uniformen en gebruiks-
voorwerpen, alsmede foto's en documentatie uit de
oorlogsjaren te zien.
Men kan er terecht van 14.00 tot 17.00 uur op het
adres Marktstraat 6, achter bakkerij Kreunen in

Hengelo Gld.

12 café Evers 14 pt

Te koop eiken bankstel, 3-1-1, salontafel + wand-
meubel. Tel. 05755-2492

FEESTELIJKE AKTIVITEITEN IN DE LAATSTE
SCHOOLWEEK OP „DE LEER"

De laatste schoolweek stond voor de kinderen van
basisschool „De Leer" bol van feestelijke aktiviteiten
Zo voerden de leerlingen van groep acht met veel
enthousiasme de musical „De goed eten en lekker
lachen show" op. Na een gedegen voorbereiding
onder leiding van regisseur Leonard Lemmens oog-
stten de schoolverlaters veel succes. Zowel tijdens
de middagsvoorstelling voor de leerlingen als
's avond toen ouders het publiek vormden, blelcen
veel kinderen over grote acteertalenten te beschik-
ken. Het verhaal speelt zich af in de toekomst waar-
bij de mensen zich suf in de pillen eten, totdat de
melk herontdekt wordt.
Verder waren er mede dankzij de inbreng van Henk
Roes prachtige decors ontworpen.

Traditiegetrouw werd de laatste schooldag een hap-
pening voor alle leerlingen. De gezamenlijke viering
in de St Willibrorduskerk had een toepasselijk
thema: vakantie.
In samenwerking met de ouderraad werd het school

jaar ditmaal met een fraaie fietstocht afgesloten.
Niet alleen ouders maar ook opa's en oma's waren
opgetrommeld om te assisteren en als begeleider
mee te fietsen. Er waren diverse routes uitgezet.
Door het fraaie weer kon er volop worden genoten
van het fraaie landschap. Onderweg was het voor
de leerlingen een heel gepuzzel om de opdrachten
te voltooien. Bovendien werden er allerlei spelletjes

afgewerkt.
Kinderen van de onderbouw fietsten ruim 14 km

terwijl de fietstocht voor de bovenbouw maar liefst
30 km lang was, maar door het afwisselende karakter
van de tocht bleef deze tot het eind boeien.
Halverwege de tocht was er een groots opgezette
picknick, waarvoor door de ouderraad ruim 900
sneden brood gesmeerd waren.
Het eindpunt was op het schoolplein van „de Leer",
dat door de leerlingen met stoepkrijt was opgesierd.
Voordat de leerlingen aan hun welverdiende vakantie
begonnen, werd van groep acht afscheid genomen
met een feestlied, waarna de schoolverlaters de
geslaagde dag afsloten met een zelf gecomponeerd

lied.

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

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld

HENGELOSE BRADERIE: EEN GROOTS

GEBEUREN

De wijd en zijd bekende Hengelose Braderie, een
oergezellig straatfeest, waar jaarlijks duizenden
mensen op afkomen, wordt dit jaar gehouden op
woensdag 9 en donderdag 10 aug. a.s.
In de Kerkstraat rond de Remigiuskerk staan dan
weer de vele kramen van ondernemers, instellingen
en verenigingen opgesteld om hun produkten en
diensten aan de man of vrouw te brengen.
Aan de gezelligheid heeft de aktieve HKM ook ter-
dege gedacht. Zo treden er 2 boerenkapellen op, is er
een straatorkest aanwezig. De jeugd kan aan haar
trekken komen met het ponyrijden en luchtkussen.
Aan de inwendige mens is ook gedacht, de horeca
is in ruime mate aanwezig.
Al met al: de Hengelose Braderie een buitengewoon
gezellig en groots gebeuren.
Komt u het ook meemaken.



EERSIE
FIETS
HEET
PIET!

Dat klopt want héél
veel kinderen leren fietsen op

een Piet Pelle van Gazelle.

Piet Pelle, perfecte

kwaliteit, degelijk, helemaal

van deze tijd.

Gazelle maakt kinder-

fietsen sterker..!

RIJWIELEN • BROMFIETSEN

KIEFTENDORP11 7255 MG

ACCESSOIRES

HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden. ̂

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Dit laatje
niet schieten.

Galia meloen

per stuk

Hollandse

tomaten

500 gr

150

99
Gekookte

boerenham

100 gr

Paprika salami

100 gr

229

189

WAARDEBON

500 gr GEHAKT h.o.h. +

500 gr fijne VERSE WORST

samen 898
ZATERDAGVOORDEEL:

Magere

runderlappen l Qj f^

500 g 648 kg l l f \ J

Ma. en di. 7 en 8 aug.

Verse

braadworst M \tSf\

500 g 448 kg i * "

AH dubbelvla

cho.-van. of van.'

aardb. liter198
AH roomijs van.

2 liter 395
Florijn

jonge jenever

liter

Pott rum

fles

1795

1675
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh
Telefoon 05753-2619

^Gyuggr 3*2zz^-

AKTIE

Of uw oude klokje nu tikt of niet. of er een barst
doorheen loopt, of er een schroefje los zit, van
welk merk danook, u kunt er tijdelijk een flink
bedrag voor terug krijgen.

UW OUDE HORLOGE
IS GELD WAARD!

Bij aankoop van een SEIKO-horioge vanaf
R. 225.- krijgt u 35 GULDEN INRUILPREMIE
VOOr UW OUde horloge. Dezeaktieisgeldigt/m31 aug 1989

HORLOGERIE-OPTIEK-GOUD-ZILVER

Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1374

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

Haarverzorging voor Heren en Dames

TOLDIJK Z.E.-weg6 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.v

zaterdag 8.00 15.00 uur

MAALTIJDEN
Vers bereid in eigen keuken

Wekelijks drie verschillende maaltijden

voor een prijs

tussen f 9.00 en f 15.00 p.p.

Dagelijks verkrijgbaar tussen 12 en 19 uur

behalve 's woensdags

En kent u ook onze PUDDING?

Toch eens proberen!

CAFETARIA LANGELER
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1212

Zutphen, Nieuwstad 12 Tel. 05750-18356

In Zutphen werken wij alleen volgen* afspraak.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

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
ie klas drukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1455

SIERHEESTERS

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 6 AUG.

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds van Thiel

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Molemaker

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 5 aug.: 19.00 uur H. Mis

Zondag 6 aug.: 10.00 uur Woord- en Comm.dienst
m.m.v. het kerkkoor

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 31 juli t.e.m. 6 aug.

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

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. Eil, tel. 1420.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11.

Openstelling post bureau 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.

Ned Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op Chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 08340-
41275, of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.


