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Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Olé, Olé!
Met de
Keurslager

naar Spanje
e Keurslagers van Nederland hebben augustus uitgeroepen tot „Spaanse

Maand". Kom kijken en keuren welke heerlijkheden zij nu te bieden hebben!

TARTAAR
ESPAGNOL

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

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G

Tel. 05753-1269

.,,«1111

GEHAKT CORDON BLEU
per stuk 2.05
SPEKLAPPEN

500 gram 4.20

ONTBIJTSPEK
100 gram 1.35

KATENSPEK
100 gram 1.70

P.S.

Ook wij staan op de Hen g e/o se
Broderie met

ham aan 't spit
dat overJieer/i/k tussen een broodje

zit

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

SPORT GOED

met SPORTGOED

RIJWIELEN BROMFIETSEN

KIEFTENDOnPlI 7255 MG
ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

van

Roozegaarde Sport
Snatetraat 18. Heiurelo Gld

T.z.t. te koop van het land
tarwestro en gras op stam
Tel. 05754-372

feKtein
^Westland
' L

HENGELO GLD
tel. 1054

Kerkstraat 6

500 gr verse gesn. SNIJBONEN
1.75

2 grote kroppen SLA 95

1 kg harde Hollandse TOMATEN
exportkwaliteit 125

Uit onze rauwkostkeuken:

500 gr WORTEL-PREISALADE
295

500 gr VENKELSALADE 395

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL

„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

Wij kunnen u bieden:
ZEETONG

VERSE PALING

ZALM FOREL

FOREL

SCHOLFILET

+ SCHOL

POON

SCHELVIS

KABELJAUW

MOSSELEN

GEROOKTE PALING

GEST. MAKREEL

GARNALEN

ZOUTE HARING

ZURE HARING

Speciaal deze week:

1 kg SCHOLFILET
15.00

Verkoop
Bloemenkas

In onze verkoop bloemenkas deze week:

3 KAAPS VIOOLTJES 3.95

Wij staan woensdag en donder-
dag op de Braderie
met leuke aanbiedingen

Fa. l Wi jnbergen
Kerkstraat 6a • Hengelo Gld • Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

DEZE WEEK
>NÏND/MOLENBXKKERS

6 KRENTEBOLLEN halen
'5 BETALEN

6 WITTEBROODJES halen

'5 BETALEN

WINDMOLENBAKKER
H E K K E L M A N

RAADHUISSTRAAT 35 HENGELO GLD

BMDERIE HENGELO GLD

l LANGELER
WOENSDAG 9 AUG. A.S.

gratis DANSEN
Aanvang 20.00 uur

m.m.v. „RELEVOX"

Modevakschool „Bekveld"
Veermansweg 6 - HENGELO GLD

* knip- en naailessen

* patroonlekenen

* opleiding tot costumière -
coupeuse - lerares

In september beginnen de lessen weer.

Bel voor informatie: 05753-1703

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

OP DE

BRADERIE

De bakker
die zelf

elke dag

vers bakt

HEBBEN WIJ BIJVOORBEELD:

* HEERLIJKE OLIEBOLLEN
(goed gevuld)

* ANANASRONDJES
(lekker fris)

* ROOMBROODJES
op de Braderie 1.00

* PARIJZE SOEZEN
van 175 voor 1.30

* SAUCIJZEN
en HAMKAAS BROODJES

NIEUW:

* div. gevulde CROISSANTS

Dus voor wat lekkers . . . .
. . . . Joop je even naar

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

AEG

AEG magnetron FX112 ZW
Magnetron met 11 liter thermoruimte

2 vermogensinstellingen (30% en 100%)

en schakelklok met 35 minuten looptijd.

AEG-prijs 460.—

Onze aktieprijs:

399.-

itónters
Soalstraat 8,7255 AC Hengelo (Gld)

Woensdag 9 aug.

Donderdag 10 aug.

van 18.00-22.00 uur

R A DER1E HENGELO GIJ
Rond de Ned. Herv. kerk



ARJEN HERMANS en zijn papa en mama

willen iedereen bedanken voor de vele belang-
stelling in woord, daad of kaartjes tijdens

Arjen's ziek zijn.
Dit heeft ons veel goeds gedaan.

Hengelo Gld, augustus 1989.
Plataanweg 30.

Graag wil ik iedereen bedanken voor de be-
langstelling, wensen, bloemen en cadeaus, ont-
vangen op 21 juli j.l. i.v.m. het bereiken van
de dop-gerechtigde leeftijd en mijn taakbe-
eindiging aan de chr. basisschool Bekveld.

Mede namens mijn vrouw.

G. J. WESSELINK

Hengelo Gld, augustus 1989.
Hogenkampweg 22.

Negen maanden hebben we op je gewacht,
maar je hebt de eindstreep niet gehaald.

ROBIN HESSELINK

Fred Hesselink
Janette Hesselink-Klein Lebbink

28 juli 1989.
Ruys de Beerenbrouckstraat 81,
7204 ML Zutphen.

We hebben Robin in besloten familiekring be-
graven op dinsdag l augustus op de algemene
begraafplaats te Vorden.

Zoveel eer en medeleven mijn man en mij
bewezen, heeft mij erg ontroerd en zal ik
nooit vergeten.

Mijn dank daarvoor is zeer groot.

B. LENSELINK-LUBBERS

Hengelo Gld, augustus 1989.

Afwezig t.e.m. 21 augustus

Jeanette Hebbink

Oefentherapeute

Lid V.B.C. Cesar

ROZENSTRAAT 19 - 7255 XS HENGELO G.

Wegens vakantie gesloten

«ai 11 t.e.m. 26 augustus

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Te koop gevraagd

veehouderijbedrijf
— met goed intakt zijnde woon- en bedrijfs-

gebouwen

met plm 180.000 kg melk

in omgeving van de Achterhoek.

Brieven onder no. 32 bureau De Reclame

BAKFIETSRACES
HENGELO GLD

Op zaterdag 12 aug. a.s,
organiseert VVV in samenwerking

met ABO en HAMOVE

meetellend voor de competitie 1989

Ook voor plaatselijke teams die niet bij de
ABO zijn aangesloten is het mogelijk om deel
te nemen aan de races.

Bij voldoende deelname zullen deze teams in
een speciale klasse uitkomen.

Opgave voor deelname in deze klasse,
zo spoedig mogelijk bij VVV Hengelo Gld:
p.a. drogisterij Lenselink, Kerkst. l, Hengelo

9 en 10
augustus

k SFEER, GEZELLIGHEID, ATTRAKTIE EN HANDEL
^ VORMEN EEN GOED UITGANGSPUNT VOOR HET 2-DAAGS FESTIJN:

f Hengelose Braderie
• MUZIEK VAN 2 BOERENKAPELLEN

door de muziekverenigingen „CONCORDIA" en „CRESCENDO"

• OPTREDEN VAN VOLKSDANSGROEP
van de Kon. Harm. „CONCORDIA"

• OUDE AMBACHTEN o.a.
Midwinterhoorn-ambacht, houtsnijden, houtdraaien, stoelen matten, kant-
klossen, wol-handwerken, manden vlechten, bijenkorf vlechten enz.

• ONDERNEMERSSTANDS
met vlottende handel, aanbiedingen, voorlichting, attractie en leuke koopjes

• DIVERSE ATTRAKTIES
Dammen voor publiek, Kop van Jut, flessen gooien, dartspel, korfbal
schieten, basketbal gooien, rad van avontuur, spijkerslaan negerzoen gooien,

sjoelen, werpspel enz.

• HORECA- EN SNACKSTANDS
Voor een frisse dronk of een hartige hap

Vermaak voor de jeugd:

SPRINGKUSSEN
PONYRIJDEN
RIJDEN
met de ATB-ffiets

Als extra attraktie:

ZOEKWEDSTRIJD
voor de jeugd tot 14 jaar

Gratis deelname

Over de diverse stands worden
letters verdeeld, die tezamen een

bekend woord vormen.

(Let goed op deze advertentie)

Deelnamekaarten verkrijgbaar bij

de informatiestand
Leuke prijzen

HENGELOSE BRADERIE: 15 JAAR JONG
IN DE KERKSTRAAT EN GEDEELTE SPALSTRAAT - GEOPEND VAN 13.00 TOT 22.00 UUR

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

diepte reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f IV.— p. dag

DROGISTKKM

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

Voor onderhoud van slo-
ten, bermen, zandwegen.

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

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Romeins terras

Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

T A P P E R I J „ D E Z W A A N "
presenteert tijdens de Braderie

woensdag 9 augustus

THE SHIWAWA'S
Donderdag 10 augustus

weer een ouderwets gezellige avond met het

HANSKA DUO
Beide Braderie-avonden is tevens onze

discotheek ook geopend

Zaterdag 12 augustus veel gezelligheid

in en om ,,De Zwaan"

i.v.m. bakfietsrace

Deelnemer Braderie

Wolters boekhandel
„Buukskeskroam"

Met een greep uit de koopwaar

• SCHOOLAGENDA'S

• WIRREL-WARREL KUBUS (nieuw)

• KAART- EN KWARTETSPEL HENGELO

• TOERISTENKAART VAN ACHTERHOEK

• FIETSROUTES DOOR ACHTERHOEK

• PARKER PENNEN

aktie met naam in te graveren

• BRUIJNZEEL STUITERGUM

• DE LAATSTE MELKBUS

• VERHALEN HERMAN VAN VELZEN

• DIV. VOORDEEL OMNIBUSSEN

• ER OP UIT (vakantietips 1989)

• ROUT-O-MATIC toeristen wegenkaart

• TOERISTISCHE ATLAS NEDERLAND

fraai boekwerk - uitgave ANWB

• AKTIE SUSKE EN WISKE STRIPS

Tijdelijk van f 5.50 voor f 3.50

Wolters boekhandel - Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 1253

Braderie Hengelo Gld
Ook wij verzorgen uw kopje koffie of

glaasje bier als vanouds

DIT JAAR OP ONS

PARIJSE TERRAS
CAFE-RESTAURANT

'T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Bezoek ook de stand van onze

biljartvereniging

UITSLAG SPELLETJESWEDSTRIJD BRANDWEER

Tijdens de zwemvierdaagse te Hengelo Gld organi-
seerde de vrijwillige brandweer een aantal spelle-
jes op de zonneweide van het bad
Van die spelletjes volgen hier de winnaars:
tot 6 jaar: Martin Scheffer, Emiel de Berg
7-8 jaar: Daniëlle Hesselink, Björn van Geenhuizen
9^-10 jaar Joost Janssen, Marinke Hilverink, Wouter
Dieks, Rudie Jansen.
11 jaar en ouder: Gijs Korte, Rien Hilderink.
De prijswinnaars kunnen hun prijs vanaf 18 aug a.s.
afhalen bij de heer van Geenhuizen.
Alle winnaars worden van harte gefeliciteerd.

VETERANENCROSS IN HENGELO GLD

De motorclub Hamove houdt op zaterdag 12 augustus
weer haar jaarlijkse veteranencross op circuit
Wossinkbos te Hengelo Gld.

De veteraanmotoren die vóór 1970 gebouwd moeten
zijn rijden in de klassen 125 cc, de 2-takten en de
4-takten, zoals de merken BSA, Norton, AJS enz.
Met moderne crossmotoren of met off the road
motoren kan men aan start verschijnen in de leef-
tijdsklasse van 30 t.e.m. 36 jaar, 37 t.e.m. 42 jaar en
de klasse 43 jaar en ouder.
Vanaf 12.00 uur kan er ingeschreven worden. De
route naar het circuit is vanaf de grote kerk in het
centrum van Hengelo Gld bepijld.
En zoals altijd: deze wedstrijden zijn gratis toe-
gankelijk.

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo G.

's Maandags gesloten

Getuige gezocht

Wil diegene die een aan-
rijding heeft gezien op de
parkeerplaats van AH te
Hengelo Gld (plm 11.00
uur) op zaterdag 27 mei
j.l. zich telefonisch in ver-
binding stellen met tel.
05753-7364

TE KOOP

z.g.a.n. betonnen rundvee
roosters (13 cm),
30 stuks 0,33x2.75 mtr
30 stuks 0.33x2.00 mtr
5 houtenspanten (12 mtr)
electromotor, 2.5 PK
J. Th. Heitkönig, Kervel-
dijk 2, Baak, 05754-392

Te koop andijvie-, prei- en koolplanten. Hendriks,
Hengelosestraat 26, Keijenborg, Tel. 1448

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

Te koop Honda XL 500 R

off the road, i.z.g.st., prijs
f 3000,—, evt. + cross-
broek, helm en laarzen
Tel. 05753-1013

Te koop boerenkoolplan-
ten en aardappelen.

D. Poorterman, Voortse-
weg la, Toldijk,
tel. 05753-2631

Te koop planten, prei,
boerenkool, andijvie, sel-
derij, peterselie, bieslook-
pollen. Niesink, Past.
Thuisstraat 10, Keijenborg

Lastig die MUGGEN . . .
Handig, dat wij daar een
perfecte oplossing voor
hebben . . .
Werkelijk alle soorten en
maten HORREN . . .

voor ramen, deuren etc.
en vergeet de caravan
vooral niet . . .
Bij wie? . . .
HARMSEN IJZERWAREN
Hengelo Gld, 05753-1220

Te koop nieuwe berege-
ningspomp, incl. 60 meter
slang, verdeelstuk +
sproeier. Tel. 05755-2060

.Yukei"BLOEMSiuiv- ii
BONSAI-ATELIER „

Ruurloseweg 43 723) DG Hcngelo-G

Telefoon 017S5-4»»*

GESLAAGD

Aan de A.S.G. te Doetinchem slaagde Esther Wullink
voor het VWO-diploma.

UIT HET VVV ZOMERPROGRAMMA

Vanavond, dinsdag 8 augustus 19.00 uur is er een
avondwandeling langs houtwallen en kampen, plm 5
km. Vertrek achter de Remigiuskerk. Er wordt een
en ander verteld over landschap, flora en fauna.
Woensdag y augustus is er 's morgens Knollenmarkt.
Tevens diverse paardenkeuringen van het
Fjorden Paarden Stamboek op „de Hietmaat".

Woensdagavond 9 en donderdagavond 10 augustus
vanaf 18.00 uur in de Kerkstraat en omgeving: de
jaarlijkse Hengelose Braderie.

Donderdag 10 en vrijdag 11 augustus kan een huif-
karrit gemaakt worden vanaf eetcafé „de Eikeboom"
te Keijenborg. Vetrek 13.30, 14.30, 15.30 en zonodig
16.30 uur, kosten f 2.50 p.p.

Zaterdag 12 augustus op „de Hietmaat" Nationale
Fokdag van: Vereniging Basispaard, Groninger
Paard en Dartmoor pony's

Zaterdagavond 12 augustus is het weer zover:
de jaarlijkse bakfietsraces in Hengelo Gld, georga-
niseerd door de Achterhoekse Bakfiets Organisatie
VVV, HAMOVE en EHBO.

De races worden weer gehouden op het prachtige
parcours in het centrum van Hengelo Gld: Spal-
straat-Veemarktstraat-Bleekstraat.
Niet alleen bij de ABO aangesloten teams doen mee
maar ook is er een speciale klasse voor teams uit
Hengelo Gld. Een zeer sfeervol gebeuren!
Dinsdag 15 augustus is er weer de VVV-dorpswande
ling. Start 14.00 uur vanaf de ingang Remigiuskerk.
Er wordt van alles Verteld over de kerk, de fresco's
daarin, het Meistersbankske, dorpsbleek en blee-
huisje enz.



POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO

Week van 25 t.e.m. 31 juli 1989
25-7: Bemiddelend opgetrdeen tussen 2 in het buiten
gebied wonende families i.v.m. lawaaioverlast.
27-7: Onderzoek naar een mogelijke strafrecht-over-
tred niE.gen pony zou nl. te lange teennagel heb-
ben (dierenkwelling). Bij onderzoek bleken de
nagels te lang te zijn, doch niet zodanig dat tiet dier
er al last van ondervond. De eigenaar zegde toe het
beestje spoedig te laten kappen.
25-7: de vernieler van de telefooncel d.d. 19 mei j.l.
kon achterhaald worden. Het schadebedrag f 350.—
is keurig door hem betaald.
25-7: Aan de Fokkinkweg werd met e envuurbuks
een kogeltje in een raamkozijn geschoten. Wat daar
de bedoeling van is geweest, is een raadsel. Levens-
gevaarlijk en misdadig!
26-7: Op de Branderhorstweg (zandweg) kwam een
niet geheel rechts van de weg fietsende dame met
een auto in aanraking. Het liep voor haar slecht af.
Een gebroken rug, een gebroken hand en een nek-
wervelfraktuur was haar letsel.
26-7: Wederom bemiddelend opgetreden in de kom
tussen 2 samenwonende personen. Hen doorverwezen
naar maatschappelijk werk, omdat er voor ons niets
aan te doen is.
2&-7: Een twee uur durende snelheidscontrole op
de buiten de bebouwde kom gelegen wegen, de
Vordenseweg en de Ruurloseweg leverde in totaal
19 overtredingen op. Er werden 290 auto's gecontro-
leerd. Het lijkt mee te vallen, maar tengevolge van
de soms hevige regen werd er over het algemeen
zeer rustig gereden. (Verantwoordelijk rijgedrag
aangepast aan het weer).
27-7: Een automobilist op de Kruisbergseweg gaf
richting aan om af te slaan. Hij reed echter recht-
door. Een automobilist komende 'vanaf de Kroezerij-
weg dacht over te kunnen steken. Een aanrijding
volgde. Van deze situatie wordt een proces-verbaal
opgemaakt.
27-7: Een loslopende hond stak zonder goed uit te
kijken de Ruurloseweg over op het moment dat er
een auto passeerde. De hond werd doodgereden. De
autombilist had schade. De eigenaar van de hond
die meerdere malen gewaarschuwd is, is aansprake-
lijk gesteld.
28-7: Tot een ieders schrik werd verondersteld dat
er in de Markerpias een olievervuiling was.
Gelukkig betrof het hier een natuurlijk proces, nl.
rottende algen. Men kan het verschil tussen olie en
algen gemakkelijk vaststellen. Roert men in de
algenprut, dan ontstaan er plekken waar het water
weer zichtbaar wordt. Bij olie trekt het „gat" direct
dicht en krijgt men het water niet te zien.

29-7: Helaas weer een 2-tal vals alarmmeldingen deze
week.
29-7: Aan de Vee,marktstraat is een stuk hekwerk
vernield. Vermoedelijk is dat gedaan om er met de
bromfiets door te kunnen. De dader (s) is/ zijn on-
bekend.
29-7: Op de Ruurloseweg-Spalstraat met de Bleek-
straat kreeg de ene automobilist geen voorrang van
de ander. Blikschade was het gevolg.
29-7: Dankzij de postcode kon een gevonden ont-
vreemde damesfiets weer bij de eigenaresse worden
terugbezorgd.
29-7: Een eigenaar-bestuurder van een zwaar opge-
voerde bromfiets is getakteerd op 2 bekeuringen,
nl. terzake van een te hoog motorvermogen alsmede
een veel te hoog geluid.
30-7: Op de Rondweg bij de verkeerslichten ont-
stond een kop-staart botsing met als gevolg nek-
klachten voor de 2 inzittenden van de voorste auto
Door de regen was er een plas op de weg ontstaan
en tengevolge van aquaplaning kon de achterop-
komende bestuurder niet tijdig tot stilstand komen.
31-7: Nabij „de Zandheuvel" aan de Ruurloseweg
werd enige baldadigheid gepleegd. Enkele tenten en
tentstokken werden in de bosjes gegooid. Vernield
of ontvreemd werd er niets.
31-7: Aan de Sarinkkamp werd benzine uit een af-
gesloten autotank onvreemd. Bij deze benadeelde
was dat de 2e keer in korte tijd. Het gebeurde op
meer plaatsen de afgelopen weken. Er is (nog) geen
zicht op wie dat zou kunnen doen.
31-7: Een onbekende kwam een vuurwapen inleve-
ren. Hij wenste gebruik te maken van het GENE-
RAAL PARDON. Dit is hem dan ook verleend, doch
wettelijk gaat dat in op l september tot en met 30
september 1989.
Een ieder wordt uitgenodigd om illegale vuurwapens
straffeloos in te leveren in de maand september.
Hierover zal nog bericht worden gedaan in pers en
op TV.

Tips:

Laat als u met vakantie bent de buren 's avonds het
licht aandoen in uw woning. Evt. met tijdschake-
laar. Laat de TV een poosje aan. Kortom laat het er
uitzien alsof u thuis bent.
Zorgt u voor de post van uw buren? Prima. Een
volle brievenbus is verkeerd, maar leg de uitge-
sorteerde post niet zichtbaar op een tafel.
En het briefje op de deur „wij zijn met vakantie"
mag u wel uitschrijven, maar lever het bij ons in.
Haal de vakantie meldingskaart bij de politie of
de bank.

B. J. EIJSINK

DEELNEMERSLIJST HENGELOSE BRADERIE
9 EN 10 AUG. 1989
J. Arendsen, CV-ketels; Demi^-byou, sieraden; Dis-
bergen, baby-artikelen-videopresentatie; de Drieve-
tol, speelgoed; Groka, boeken-sieraden-mode; Hek-
kelman-Schabbink, brood en banket, gezamenlijke
bakkersstand; vishandel Hengel, visprodukten; J.
Hermans schoenhandel, schoenen-lederwaren; J.
Hoekstra vishandel, visprodukten, Klein Westland,
fruit; Wijnbergen, bloemen en planten; bakkerij
Kreunen, bakkerijprodukten; Lenselink, drogisterij
artikelen; Lubbers Woonwinkel, woningtextiel;
buurtsuper v.d. Mond, kaas-zuivelprodukten; slage-
rij Raterink, ham aan 't spit; Regelink wolshop, wol--
handwerken-truien; fa. Slotboom, rijwielen-brom-
fietsen; Wolters boekhandel, boeken-strips-school-
artikelen.
Carnavalsver. Keidarpers, rad van avontuur, fles-
werpen; korfbalver. Quick '81, korfbalschieten;
Welfare Rode Kruis, handwerkprodukten; handbal
ver. Quintus Kop van Jut; Woage spelencommissie
Doe^- spel voor kinderen; EHBO medische post-
sjoelen; supportersver. Crescendo Wafelkraam; dam
club Hengelo, dammen voor het publiek; basket-
balver. Topscor, basketbalgooien, spijkerslaan;
zangver. Looft den Heer, koffie met koek; biljart-
ver. 't Hoekje, spijkerslaan; Jong Gelre, werpspel;
Stichting Elia, evangelisatie-gezondheidscentrum;
pony club Hengelo, pony rij den voor kinderen.
E. J. Wentink, stoelen matten-mandvlechten;
D. Beunk-Niesink, kantklossen; T. Verheij, hand-
werken-wol; G. van Wezenbeek, houtdraaien; R.
Garstenveld, midwinterhoorn-ambacht (10-8); J.
Notten „de Knots" houtsnijden.
A. J. Bosman, springkussen; chr. muziekver. Cres-
cendo, boerenkapel; Kon. Harm. Concordia, boeren
kapel en volksdansgroep; G. Tijdink, buutredner
„de Droadnaegel" (10-8).
Café Winkelman, horecastand, café Wolbrink,
horecastand; Concordia BV, horecastand; Damen
frituurbedrijf, frituur-snacks vis.

Mama,
bestaan er

echte
neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor f 2750 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist.

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
Regellnk»traat 16 • Hengelo Gld

C yisin een romantisch weekend!
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ZKennemerïKaarten Z2iuwelyks IKoüektie
en u ontvangt gratis het deelname-jormulier bij

bestelling van min. 70 kaartenL*>.

Kennemer

Uw plaatselijke drukker is er graag druk mee.

• per bestelnummer DRUKKERIJ WOLTERS

VAKANTIE

Nu vrijdagavond om 9.00 uur
sluiten wij voor 2 weken
ENKELE VRAGEN NOG VOOR HET ZO

VER IS:

Moet in uw horloge nog een nieuwe batterij?

Wilt u nog graag uw bril recht gezet hebben?

Of misschien een nieuwe bril of glazen?

Is het ongeveer tijd voor contactlens controle?

Mocht u iets hebben met lenzen of bril, kunt u

contcat opnemen met onze Jacqueline in

Twello, teL 05712-72011.

Wij wensen ook u een prettige

vakantietijd en zien u allen graag

dinsdag 29 augustus gezond en wel

terug.

A.GROOTKORMELINK
koptiek horlogerie goud & zilver
HengetoG Spalstraat 27 Twello Stationsstraat9
Telefoon 05753-1771 Telefoon 05712 72011

Gediplomeerde opticiens

's MAANDAGS GESLOTEN

DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van medeleven die wij
van u mochten ontvangen, in welke vorm dan
ook, na het overlijden van mijn dierbare man
onze vader en opa

GERRFT JOHANNES KELDERMAN

betuigen wij u allen hiermede onze oprechte
dank.

U was voor ons een grote steun en troost.

H. H. Kelderman-Roëling
kinderen en kleinkinderen

Velswijk, augustus 1989.

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
WOLSPINNEN

Spinners en spinsters uit het gehele land komen
op zaterdag 26 augustus a.s. naar Zelhem om uit te
maken wie zich dit jaar Nederlands kampioen wol-
spinnen mag noemen.
De plaatselijke VVV organiseert dit jaar voor de
tweede maal deze kampioenschappen. Het gaat daar-
bij overigens om de 17e titelstri j d.
De Nederlandse topspinners en spinsters hebben
zich inmiddels al weer aangemeld en er is zelfs een
aanmelding uit Zweden ontvangen
Nadat mevrouw Donker-Molenaar uit Amersfoort
het afgelopen jaar voor de derde keer in successie
winnares was geworden, heeft zij besloten om dit
jaar alleen als toeschouwster naar Zelhem te komen.
De wedstrijd bestaat uit 2 rondes. Eén ronde waar
bij schapenwol uit de vacht omgetoverd dient te
worden in een zo dun mogelijke draad en een 2e
ronde met een zo dik mogelijke draad.
Een deskundige jury, bestaande uit de dames T.
Wassink, Vorden en M. Bouwmeester, Purmerend en
de heer P. van der Eynden, Mierlo, heeft de moei-
lijke taak de beste resultaten aan te wijzen.
Voor de toeschouwers zijn er diverse stands inge-
richt, waar allerhande zaken over schapen en wol
verwerking te zien zijn. Zo zijn er diverse demon-
straties, o.a. de bereiding van schapenkaas wolver-
werking van het angorakonijn en -geiten, het op
natuurlijke wijze bereiden van verfstoffen, kant-
klossen met gesponnen wol, looien van schapenvel-

' len enz.
Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt is de wed-
strijd en presentatie van zelfgemaakte werkstukken
uit schapenwol. De creativiteit van de deelnemers
in de afgelopen periode zal ook zeker dit keer veel
bewondering oogsten. Verder is er een collectie

loude spinnewielen uit geheel Europa te zien.
De openingshandeling zal worden verricht door de
heer G. J. H. Krosenbrink, directeur van het Staring
Instituut te Doetinchem. Dit instiuut is werkzaam
op het gebied van streekhistorie en volkskunde.
De openingstijden voor het i>ubliek zijn 's morgens
van 10 ot 12 uur en 's middags van 14.00 tot
plm 16.30 uur. Om het wachten op de prijsuit-
reilink enigszins te bekorten is er vanaf 16.00 uur
een optreden van de dansgroep Wi'j eren 't Olde
uit Velswijk met Achterhoekse boerendansen.
In de middagpauze is sporthal „de Pol" te Zelhem
gesloten.

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen
• huwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum
• blanco kaarten enz.

Wij helpen u graag met de tekst en leveren 1e klas drukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld - Tel. 05753-1455



ALLEEN 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

schoen reparatie
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

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW 316 en Honda automaüc

Theorielessen te Ketyenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poeteweg 47 Ke^enborg Tel. 1307

HERCULES SAXONETTE

Géén fiets
om stil te zetten

Perfectie en kwaliteit,
de beste kombinatie op twee wielen

die past bij alle afstanden

RIJWIELEN • BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11 7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Dit laatje
niet schieten.

Zoete Rosaki

druiven

kg

Bananen

kg

299

149

Frikando

100 gr

Cervelaatworst

extra

100 gr

239

159

WAARDEBON

KIPPEBOUTEN

498
ZATERDAGVOORDEEL:

Kipfilet

500 gr 598
Ma. en di. 14 en 15 aug.:
Kipkarbonade

+ drumsticks

500 gr 398 kg

AH chocolade of

blanke vla

liter

Wit of tarwe-

brood

gratis gesneden

189

189
V.d. Eelaart 3-

sterren jonge

jenever liter

Coebergh

bessenjenever

liter

1795
1395

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

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

"W *$*•

Reuma betekent pijn. Je kunt ermee leren leven, maar vergeet het geen moment
van de dag. Veel reumapatiënten dragen hun lot in stilte, omdat hun handicap niet
zichtbaar is. Stilte, die écht pijn doet.

U kunt er wat aan doen. Uw geld kan voor een reumapatiënt direct omgezet
worden in verlichting. Door revalidatie, hulpmiddelen en onderzoek. Het Reumafonds
helpt daarbij. Helpt u het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN ci

Statcnlaan 128,2582 GW Den Haag. Bankrck.nr: 70.70.70.848. Giro: 324.

HET NATIONAAL REUMAFONDS

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 13 AUG.

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10 uur Jeugddienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Verhaere

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 12 aug.: 19.00 uur H. Mis
Zondag 13 aug.: 10.00 uur Woord- en Comm.dienst
m.m.v. het kerkkoor
Dinsdag 15 aug.: 19.00 uur Avondmis

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 7 t.e.m. 13 aug.
Th. J. Hanrath, Kastanjelaan 7, tel. 1277.

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
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.

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.


