
61e jaargang no 27 dinsdag 30 juni 1992 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

DIT PROGRAMMA BEWAREN

TE HOUDEN OP WOENSDAG 8 - VRIJDAG 10 - ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 JUL11992
Programma samengesteld door de schutterij E.M.M.

l

DINSDAG 7 JULI
20-22 uur Trekking nummers volgorde vogelschieten

bij café J. Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.
Dames en heren schutters, komt u zoveel mogelijk, dit voorkomt onnodige vertraging
tijdens het vogelschieten.
Ook is er deze avond om 21.00 uur:

trekking van de verloting der majorettevereniging
in café J. Wolbrink.

WOENSDAG 8 JULI

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

standwerkersconcours
in samenwerking met de plaatselijke V.V.V. en marktcommissie

9.00 uur Provinciale keuring Haflingers
(afdeling Gelderland) ,
Provinciale keuring

Ned. Rijpaarden- en Pony Stamboek
Keuringen terrein "De Hietmaat"

10.00 uur OPENING VAN HET LUNAPARK
10.30 uur DANS- EN STEMMINGSMUZIEK

in de alle horeca bedrijven.

VETERANEN REGELMATIGHEIDS RACE
Start en finish bij Hotel Leemreis
Regelmatigheidsrace met motoren van vóór 1960. Dat wordt weer een avondje
genieten van het mooie geluid van BSA, Norton, Eijsink, Matchless enz.
Van 18.00 tot 18.45 uur training, 18.45 uur aanvang race tot plm. 21.00 uur.
Traject: Start Hotel Leemreis - Zuivelweg - Kampstraat - Tramstraat - Rozenstraat -
lekink - Spalstraat richting Leemreis.
Prijsuitreiking plm. 21.45 uur in zaal Michels 't Averenck
Het traject en de toegangswegen worden derhalve afgesloten voor alle verkeer.
Programma verkoop ƒ 1,00.
Organisatie Schutterij E.M.M, m.m.v. Hamove onder auspiciën van de Histonsche
Motorsport Vereniging.

STEMMINGSMUZIEK
in diverse café's en zalen

18.45 uur

vanaf
20.00 uur

VRIJDAG 10 JULI

14.00 uur KINDERSPELEN
op het veld van Quick '81 aan de Berkenlaan.
Voor de leeftijdsgroepen van 4 t/m 12 jaar.
Na afloop prijsuitreiking, alsmede waardebonnen, hetgeen uitsluitend geschiedt op het
terrein aan de Berkenlaan.
Waardebonnen zijn geldig op de kermis, alleen op vrijdag en zaterdag.
Ouders/begeleiders, komt U zoveel mogelijk naarde kinderspelen, onder de aanwezige
ouders/begeleiders worden ook dit jaar weer waardebonnen verloot.

vanaf
19.30 uur DANS- EN STEMMINGSMUZIEK

in diverse horeca bedrijven

ZATERDAG 11 JULI

9.00 uur Reg. keuring New Forest Pony Stamboek
Terrein "De Hietmaat"

10.00 uur VOLKSSPELEN
in de Bleekstraat: met ringrijden voor dames en heren. Inschrijvingen om 10.00 uur in
café J. Wolbrink

10.30 uur Optreden van het Limburgs Jeugdtoneel in zaal Langeler
Opgevoerd zal worden het sprookje: "Assepoester".
Een sprookje voor jong en oud. Toegang gratis.

ïiSuur KERMISVISWEDSTRIJDEN
voor de Hengelose jeugd tot 15 jaar.
Na afloop prijsuitreiking in zaal J. Wolbrink, met leuke prijzen.
Voor deelname kan men zich tot uiterlijk 10 juli a.s. aanmelden bij Hengelsporthuis
Hulstijn aan de Raadhuisstraat.

13.45 uur OPTOCHT

Vertrek vanaf zaal Michel 't Averenck.

vanaf
19.30 uur

Vaandel hulde voor het gemeentebestuur en koningspaar 1991
bij het gemeentehuis

14.30 uur VOGELSCHIETEN aan de Oude Varsselseweg
op het terrein van de Maatschap Stenderink.
Voor 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.
Consumpties en etenswaren worden verzorgd door A. Garritsen (Appie Happie).
Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats in zaal Michels, niet afgeschoten delen van de
vogel worden verloot onder de aanwezige leden van de schutterij in zaal Michels.
ROUTE OPTOCHT:
Vertrek zaal Michels - Spalstraat - Raadhuisstraat - Gemeentehuis (Vaandelhulde) -
Schoolstraat - Sarinkkamp - Beatrixlaan - Ruurloseweg - langs de boerderij van de
Maatschap Stenderink.
Na afloop van het vogelsdhieten: Oude Varsselseweg - Bleekstraat - Rozenstraat -
lekink - Spalstraat naar zaal Michels, waar de prijsuitreiking zal plaats vinden en de
vaandelhulde voor het koningspaar 1992.

DANS- EN STEMMINGSMUZIEK
in alle horeca bedrijven.

ZONDAG 12 JULI
79§buur Kermisviswedstrijden

voor de seniorenleden van de H.H.V
Na afloop prijsuitreiking in zaal Wolbrmx.

11.00 uur OPENLUCHT FRÜHSCHOPPEN
achter Hotel Leemreis met lesselkapel en conferencier.

14.00 uur GROTE KERMISOPTOCHT
Aan deze optocht is een deelname van wagens en muziekkorpsen.
Ook jeugd met versierde fietsen en kleine wagens zijn welkom.
Voor de jeugd is er altijd een prijs.
Deelnemers dienen uiterlijk om 12.45 uur aanwezig te zijn op de parkeerplaats aan de
Leliestraat.
Keuring van de wagens is van 13.00 tot 13.50 uur.
Prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de optocht in zaal Michels.
ROUTE OPTOCHT:
Leliestraat - Zuivelweg - Kastanjelaan - Westerstraat - Kervelseweg - Raadhuisstraat
- Spalstraat - Tramstraat - Rozenstraat - Bleekstraat - Oude Varsselseweg - Beukenlaan
- Het Karspel - Sarinkkamp - Schoolstraat - Raadhuisstraat - Spalstraat - einde bij zaal
Michels.
Wilt u tijdens de optocht geen wagens parkeren aan de bovenstaande optochtroute, dit
voorkomt onnodige vertragingen en een betere doorgang voor de deelnemende
wagens en muziekkorpsen. En het voorkomt ongelukken en of beschadiging van de
auto's.
Aan de optochten werken mee Maj. Ver. Hengelo (E.M.M.), de Kon. Harm. Concordia,
de Harm. St. Jan uit Keijenborg met vendeliers, de Muziekver. Nieuw Leven uit
Steenderen en de Chr. Muziekver. Crescendo.

Tijdens de kermisdagen is er een toiletwagen bij Schröder aan de Kerkstraat.

Parkeerverbod: tijdens de kermisdagen op de Veemarkt, vanaf Langeler tot aan
Wolbrink.

Groot LUNAPARK
OPENINGSTIJDEN:
woensdag 8 juli
vrijdag 10 juli
zaterdag 11 juli
zondag 12 juli

van 10.00 tot 00.45 uur
van 15.30 tot 00.45 uur
van 10.00 tot 00.45 uur
van 14.00 tot 00.45 uur

Het bestuur van de schutterij Eendracht Maakt Macht stelt zich niet aansprakelijk/
verantwoordelijk voor ongevallen of schade, indien deze plaatsvinden in verband
met de festiviteiten tijdens de kermisdagen.
Voor de bijdragen van de Hengelose middenstand en bedrijven wordt heel
hartelijk dank gezegd.

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

Verzoeke zoveel mogelijk te vlaggen tijdens de kermisdagen



Magere
Speklappen

Varkens
fricandeau

500 gram 2.95 500 gram 7.95
Varkenspoulet Malse

A QC Bieflappen
500 gram

500 gram

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram
SCHOUDERKARBONADE

500 gram

4.95

4.95

4.95
5.95

Raadhuisstraat 7-Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

SLIJTERIJ

'l HOEKJE
Spalsraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND JULI

l Itr 3 STERREN JENEVER 19.95

l Itr HENKES JENEVER 19.95
l Itr DUJARDIN VIEUX 19.95

l Itr GORTER CITR.-BRANDEWIJN 13.95

l Itr VLIERBESSENJENEVER 16.95

l ües KONTIKI

l fles PEARELSKRUUT
l fles JOSEPH GUY COGNAC
l fles CAHORS RODE WIJN

l krat BRAND BIER pijpjes

gratis BRAND GLAS

16.95
21.95
29.75

8.95
18.95

05753-1252

GLADDE STALVLOEREN???
Uw probleem in 1 dag verholpen.

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1 7-67

H.O.H. GEHAKT
500 gram

BOEREN LEVERWORST
100 gram

KOOKWORST
100 gram

1.75

4.95

J .25

SLAGERIJ '

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

0.98

4.98

4.98

^r Westland
L j

' HENGELO GLD
tel. 1054

Kerkstraat 6

Kg ANDIJVIE

Kg HOLL SLABONEN

2kgABRIKOZEN

Uit de KAASHOEK:

JONG BELEGEN kg 11.93

POLDERKAAS met zwarte korst
lekker pittig 500 gr 6.98
ROOMBRIE vers van't mes
100 gr 1.59

Ui: onze RAUWKOSTKEUKEN

BOERENPOT 500 gr 9.98

SP1TSKOOLSALADE
500 gr 5.95

IJSBERGSALADE MET NOTEN
500 gr 5.S5

De vakanties staan voor de deur
EN WIJ WENSEN U ALLEN
PRETTIGE VAKANTIE

Bloemen
wkoopkas

3 KAAPS VIOLEN 4.95

Mooi GEMENGD BOEKET
in diverse kleuren 5.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

a
w Bakkerij Bruggink

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

l Magere SPEKLAPPEN
i 500 gram

I HAMLAPPEN
l 500 gram

| BIEF TARTAAR
j 100 gram

l GEBR. GEHAKT
\ 100 gram

4.45

7.45

1.50

1.30
Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

w

Deze week *
Eigengebakken
ONTBIJTKOEK f

* van 3.00 voor 2,50 >

i GEVULDE KOEKEN *
< per stuk van 1.45 voor l .(55 ^

W

van 1.25 voor "|§

aa MVA - H3MMV3 3WHVM 3d NV A

SPORT GOED

met SPORTGOED
van ^•••ÜHHHHIHH

RoozegaardeSporl
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Wij krijgen enorm veel goeie reactie's op onze
30-jarige jubileumkrant. Mocht U hem niet
ontvangen hebben, in de winkel liggen nog
enkele exemplaren.
De geweldige actie loopt tot en met 18 juli,
dus nog volop tijd om één of meerdere staats-
loten gratis te krijgen (bij elke ƒ 250,-- één).
Bij een bedrag minder dan ƒ 250,-- is er toch
een leuke verrassing!
(speciale aanbiedingen uitgezonderd)

> GROOT KORMELINK
" brillen en contactlenzen
Hengelo G. Spalstraat 27 Telefoon 05753 -1771

's maandags gesloten

café - restaurant

LEEMREIS
Spalstraat 40 - Hengelo Gld

KERMIS 1992
Woensdag 8 juli

KERMISMARKT

Gezelligheid kent geen?

Zondag 12 juli

openlucht
Frühschoppen

op de parkeerplaats, met

Doetinchem

en conferencier

U allen plezierige kermisdagen gewenst!
FAM. VISSER EN MEDEWERKERS

OPRUIMING
van 6 t.e.m. 18 juli

Vele afgeprijsde overjarige en showroom modellen met

10 tot 40% korting

Ook nog enkele inruilmeubelen vanaf 100.""

Vele couponnen tapijt met kortingen tot

60% en gratis gelegd
Tevens vele restanten gordijnstoffen, vitrages,
dekens enz. enz.

Gedurende de opruiming

10% KORTING
op alle niet afgeprijsde meubelen en textiel

Zie de etalages en de aanbiedingen door de gehele
winkel.

GRAAG TOT ZIENS IN DE

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Het is weer zover vanaf "l juli:

OPRU
Kostuums, kolberts, pantalons, kat. broeken, spijkerbroeken, truien, sweatshirts,
t-shirts, pyama's, ondergoed, overhemden, jacks, etc. etc.
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Praktijk voor HOMEOPATHIE
G. W. Leusink

Praktijk gericht op:

maag-darmklachten, moeheid,
allergie, ecfcëem, migraine,
chronische ontstekingen.

Piet Mondriaanstraat 4
Zelhem, tel. 08342-3621..

Spreekuur volgens afsptaak

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

VERZEKERINGEN?

PRAAT ÉÉRST EENS MET ONS!

Onderlinge Varsseveld
Borchgraven 2, Varsseveld
08352-42141

Univé Het Platteland
IJsbaanweg 7, Twello
05712-71441

Vergeer

vers van het mes

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ft ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren

DAMESSALON; alléén volgens afspraak, telefoon 05755-2220
HERENSALON; zowel met als zonder
afspraak, telefoon 05755-2524

Z-Eweg6, Toldijk
Aan de weg Zutphen - Doetinchem

Kom
jazelle ATB-fietsen zijn precies zo stoer,
stevig en onverslijtbaar als ze er uit zien.

Dyrömiscj-ie fietsen voor aktieve
rttènsen. Die zich willen uitleven.

i, want Gazelle
geeft 10 jaar garantie op
frame en vork.

Gazelle maakt fietsen leuker!

„o"
RIJWIELEN BROMFIETSEN

jkR G«lll( KIEFTENDORP 11. 7255 MG
ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 5 JULI

Remigiuskerk
10.00 uur ds. Ferguson, Terborg

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. P. F. de Vries

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag4juli 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het gemengd
koor
Zondag 5 juli 10.00 uur Woord en Communieviering
Dinsdag 7 juli 19.00 uur Avondmis in de Bleijke

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zon-
dag 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.

Weekenddienst doktoren
De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij
spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

4 - 5 JULI
dr. Hanrath, tel. 1277

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.
2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld, tel. 3160
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uur en 13.30-
18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Weekenddienst dierenartsen
4 - 5 JULI

A. R. J. van Ingen, tel. 2002
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld
Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 toj 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

Kruiswerk Oost-Gelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via
telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via
dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon)plaats het
(uitleen)spreekuur is.

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Gld
Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld, Kerkekamp
23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Keijenborg in "de Horst", iedere laatste dinsdag van de maand
van 11.30 tot 12.30 uur.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00
uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-LJssel - tel. 05751 -
1846.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld, tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: "Het Anker", J. F. Oltmansstraat 7, 7221
NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: "Dennenlust", Stephanotisweg 4, 7021 ZR
Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en algemeen maat-
schappelijk werk: alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-
3948. Correspondentie-adres: Stichting "De Graafschap", t.a.v.
afd. Alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude Usselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij
problemen, bel (dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-
21025,08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van 9.00-
10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak, tel.
05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spb!straat 12, Hengelo Gld

'• Maandags gesloten

Extra Belegen

6 CEf>
m*J\J

Halvetta blank en/of komijn

6 *5O• %*w
Kruiden-, Paprika- en Peperboter

I•

't is al 75 jaar feest bij Edah. j
• BQ*H MÖJWS H»M MEUWt 1&H MBJVK EMM -«UWS B»*i. NfcjWS -SilH.NieuVW BMH NKJVWEbaH MEUWS BMK NSUVW •

Philips hd 5197 minitherm koffiezetter
Leuke maér vooral handige koffiezetter voor 4
kopjes koffie. Door de praktische warmhoud-
kan blijft de verse koffie niet alleen langer heet
maar ook langer lekker.
Deze kompakte koffiezetter kan ook opgehan-
gen worden en is geschikt voor gebruik op de
camping (slechts 500 Watt).

Philipsprijs 89,- nu
^

Winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1280

GROTE PREMIEKEURING
VAN HET WARMBLOED
PAARDENSTAMBOEK

op donderdag 2 juli 1992
en op zaterdag 4 juli 1992

GROTE REGIONALE
KEURING AFD. OOST

WELSH PONY STAMBOEK
te Hengelo Gld

Aanvang KWPN 10.00 uur
Aanvang Welsh 9.00 uur

Terrein: bij "de Hietmaat"

Deze ster staat
minder ver dan u

De Mercedes-Benz ster is een ster waar je ais Mercedes-
Benz rijder trots op bent. Een auto die z'n kwaliteiten meer
dan eens bewezen heeft. Een Mercedes-Benz koop je bij
een vertrouwde dealer die qua kwaliteit en ervaring een
evenbeeld is van de auto.

De personenwagen monteurs van Doetinchem Ster heb-
ben al meer dan 140 jaar Mercedes-Benz ervaring en leve-
ren service en kwaliteit zoals het hoort.
Wij als officiële Mercedes-Benz dealer vinden het vanzelf-
sprekend dat alle Mercedes-Benz rijders, ook als ze nog
geen klant zijn, tevreden Mercedes-Benz rijders behoren
te zijn. Maak daarom eens vrijblijvend kennis met Doetin-
chem Ster.

• optimale verhouding prijs - kwaliteit;
• indien nodig vervangende auto beschikbaar, eventueel met

telefoon;
• indien gewenst halen we 's morgens uw auto op en zetten

hem 's avonds weer bij u voor de deur;
• er is al een nieuwe Mercedes-Benz vanaf Fl. 50.800.-
• goedkopere technische service door beter technische

know-how.

® DOETINCHEM STER BV
Havenstraat 63 Doetinchem Tel. 08340-24800
Na 18.00 uur: 05753 3888 (W.C. de Jager)

kamer schilderen
behangen

beleefd aanbevelend

. G. BOSMAN
Hogenkampweg 34-36, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1216, bellen na 18.00 uur

Voor vakkundige reparaties aan:

Klokken en horloges (alle merken)
Gouden en zilveren sieraden

Snelle batterij-service

J, A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

^^ Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 057534036



Met grote vreugde geven wij kennis van de beboorte van
onze zoon en mijn broertje

TOM

Charles, Edith en Lieke Beunk

17 juni 1992.

Bronsbergen 20, 7207 AA Zutphen.

ESSE

Geboren op 24 juni 1992
en dochter van

Jos en Jokelien Beunk

Hogenkampweg 38,
7255 JZ Hengelo Gld.

Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van
onze zoon

NIER JAN WIM

Hij is geboren op 24 juni 1992.

Erik en Jeanet van Langen-Sessink

Bobbinkstraat 8,
7223 LW Baak.
Tel. 05754-1901

Op dinsdag 30 juni hopen wij

TONNIE EN BETSIE SMEITINK

samen met onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te
vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 tot 18.00 uur in
zaal "de Luifel" te Ruurlo.

Juni 1992.

Zelhemseweg 45,
7255 PV Hengelo Gld.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor
alle felicitaties, bloemen, kaarten en kado's, die
wij bij ons 25-jarig huwelijk mochten ont-
vangen.

HENK EN RIEK VERVELDE

Russerweg 39,
7227 DC Toldijk.

Als u van zelfstandig werk houdt, uw eigen tijd in wilt delen en het
prettig vindt om met mensen om te gaan, dan willen wij graag met
u kennis maken.
Wij zullen u dan informeren over onze organisatie en hoe u als
MEDEWERKSTER, free-lance daarin kunt functioneren.
U zult personen in de plaats Hengelo bezoeken die een bijzon-
dere gebeurtenis tegemoet gaan om hen een promotiepakket
aan te bieden namens plaatselijke ondernemers.
Bij de werving van deze ondernemingen zult u ook assisteren of
bemiddelen.
Begeleiding van de werkzaamheden aanwezig.
Als u beschikt over enig zakelijk inzicht, een telefoon en een auto
dan nodigen wij u gaarne uit voor een gesprek.
Uw reactie gaarne schriftelijk met bij voorkeur een recente
pasfoto aan:

Boulevard Heuvelink 201
6828 KN ARNHEM

RUILVERKAVELING
HENGELO-ZELHEM

De Landinrichtingscommissie voor de ruilver-
kaveling Hengelo-Zelhem deelt het volgende
mede:

1 Planwijziging
De planwijzigingsprocedure, die de ruilverka-
veling Hengelo-Zelhem momenteel doorloopt,
heeft enige vertraging ondervonden.
De behandeling van de planwijziging is, van-
wege de drukke juni-agenda van de Centrale
Landinrichtingscommissie (CLC), gepland voor
de september-vergadering van de CLC.
Daardoor zal de aanbieding van het plan aan
Gedeputeerde Staten van Gelderland naar
verwachting omstreeks november a.s. plaats-
vinden.
De toezending van de inspraakrapporten aan
de diverse insprekers kan eerst plaatsvinden
na de behandeling door de CLC, naar ver-
wachting in oktober a.s.

2 Boerderijverplaatsing
In het kader van de ruilverkaveling kunnen
bedrijven met subsidie worden verplaatst.
Tot voor kort was gesubsidieerde verplaatsing
alleen binnen de ruilverkaveling mogelijk.
De regeling is zodanig aangepast dat thans
ook gesubsidieerde uitplaatsing mogelijk is;
d.w.z. verplaatsing naar een lokatie buiten het
ruil-verkavelingsblok, b.v. naar het noorden
van het land.
Bij uitplaatsing gelden dezelfde voorwaarden
als bij verplaatsing.
Nadere informatie hieromtrent is te verkrijgen
op het secretariaat van de ruilverkaveling (Post-
bus 59, 7140 AB Groenlo) tel. 05440-64445.

H.EIL
Dierenarts

Hengelo Gld, juni 1992

Na bijna 32 jaar werkzaam te zijn geweest als praktizerend
dierenarts, deel ik U thans mede dat ik met ingang van l
juli 1992 mijn aandeel in de Hengelose Dierenarts-
praktijk zal overdragen aan collega H. J. Ormel.

Ik dank U allen, mede namens mijn vrouw, voorde goede
contacten en de plezierige wijze waarop ik gedurende al
deze jaren voor, bij en met U heb mogen werken.

Afscheidsreceptie volgt op een nader bekend te maken
datum.

De DIERENARTSENPRAKTIJK HENGELO
zal per l juli 1992 worden voortgezet door A. R. J. van
Ingen en H. J. Ormel.

De praktijk blijft gevestigd in hetzelfde pand. Het adres
verandert in Koepelberg 2, 7255 DN Hengelo Gld. Het
telefoonnummer blijft 05753-1420.

Spreekuur voor gezelschapsdieren maandag- en
donderdagavond van 19.00-20.00 uur en volgens af-
spraak.

de dierenartsen A. R. J. van Ingen
H. J. Ormel

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de vele kaarten, felicitaties, bloemen en
kado's die wij mochten ontvangen bij ons
45-jarig huwelijk en deze tot een onvergete*-
lijke dag hebben gemaakt.

THEET EN ANNIE BEUNK
kinderen en kleinkinderen

Oude Varsselseweg 3,
7255 MC Hengelo Gld.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Bij de afdeling Financiën, Belastingen, Onder-
wijs en Personeelszaken wordt gevraagd een

financieel medewerker m/v
voor 38 uur per week.

Functie-informatie:
Het verzorgen van de grootboekadministratie
en andere op de afdeling voorkomende werk-
zaamheden.

Functie-eisen:
MAVO/HAVO met Praktijkdiploma Boek-
houden of MEAO.
Belangstelling voor automatisering moet aan-
wezig zijn.

Aanstelling en salariëring:
Aanstelling vooreerst in tijdelijke dienst.
Het salaris is afhankelijk van opleiding, leef-
tijd en ervaring en bedraagt maximaal bruto
f 2571.— per maand.

Inlichtingen:
Nadere inlichtingen worden verkregen bij de
heer S. P. Reinalda, tel.nr. 05753-1541, tst. 57.

Sollicitaties:
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sol-
licitaties vóór 14 juli a.s. te zenden aan bur-
gemeester en wethouders van Hengelo Gld.,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld, met ver-
melding van „Soll. Fin." in de linkerbovenhoek
van de enveloppe.

café coen evers
VELSWIJK tel. 08344 -1392

F1ETSVIERDAAGSE
6 tot 10 juli

Inschrijven maandag of dinsdag

Start tussen 18.15 ,tot 19.15 uur

ZONDAG 19 JULI
Hengelo • Keijenborg

K E R K C O N C E R T E N

Amerikaans jeugdkoor
i' y

Inlichtingen: 05753-1253

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

FUIF RIEFEL
Voor de bezoekers van de
jaarlijkse fuif Riefel die
dit jaar gehouden wordt
op zaterdag 4 juli a.s. is
het zeer belangrijk om het
volgende te weten:
Tot de fuif worden alleen
mensen toegelaten die in
het bezit zijn van een
kaart (uitnodiging). Eén
kaart is geldig voor één
persoon!! Geen kaart be-
tekent dus absoluut geen
toegang. Hierop zal bij de
ingang nauwlettend wor-
den gecontroleerd!

AKTIE:

Pedro Domecq
SHERRY

dry en medium dry

7.95
pex fles

L E E M R E I S
uw slijter

TeL 05753-1274

Te koop droog brandhout
openhaard inzetkachel,
70 cm. Tel. 05753-2892

Gevonden: broche. Tegen
adv.kosten terug te be-
komen. Hotel Leemreis,
Hengelo, tel. 05753-1274

Te koop z.g.a.n. Thule
allesdrager voor auto met
dakgoot, f 75.—. J. Potman
Tel. 05755-1538

Gratis af te halen jonge
poesjes. Limbeek, Keijen-
borgseweg 29, Velswijk,
Tel. 08344-1546

Gevraagd jongen of meisje
plm. 16 jaar, voor de zater
dagen voor alle voor-
komende werkzaamheden.
De Dierenshop,
Tel. 05753-2396

Gevr. werkster voor 2 mid
dagen of hele dag. M. G.
Bosman, Hogenkampweg
36, Hengelo Gld, Tel. 1216

HALFMAN B.¥.
boomkwekerlj

tuinaanleg
hoveniersbearljf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Zondag 5 juli a.s.
ROMMEL-SNUFFEL-
MARKT muziekver. St Jan
Keijenborg, aanvang
11.30 uur

Woningruil Warnsveld-
Hengelo Gld. Aangeboden
te Warnsveld met spoed
huurwoning: woonkamer
32 m2, 3 slaapkamers,
grote zolder. Gevraagd
soortgelijke woning te
Hengelo Gld. Brieven
onder no. V 26 bureau
de Reclame

HENGELOSE KERMIS
Gezelligheid, Sfeer en Muziek in ons ge-

heel vernieuwde Party Centrum

Woensdag 8 juli vanaf 10.00 uur

GRATIS DANSEN
M.M.V.

Goodwin Duo
Zaterdagavond 11 juli vanaf 20.00 uur
Sensationeel gezellig feest vieren

M.M.V.

de Flamingo's
Consumpties alleen met munten!

LangelerParty Centrum
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - tel. 05753-1212

Tijdens de kermis heerlijke soep- en kermisschotels in ons café.

VEEL PLEZIER TOEGEWENST

Fam. Langeler en medewerkers

KERMIS 1992 BI J
CAFÉ - RESTAURANT

't HOEKJE
Parijs zal Parijs niet zijn, zonder z'n terrasjes

Kermis Hengelo Gld zal geen kermis zijn
zonder het

"Parijse" terras
bij 't HOEKJE

FIJNE DAGEN TOEGEWENST

Muziek: DUO SUNSHINE

l

INDOOR SPORTDAG

De gemeentelijke commissie voor lichamelijke oefe-
ning organiseerde vrijdag 19 juni voor de 14e keer
in sporthal „de Kamp" een indoor sportdag voor de
leerlingen van de groepen acht van alle basisscholen
in deze gemeente.
Daar de opzet is, dat alle leerlingen mee moeten
doen en dat er geen wisselbeker is te verdienen,
moeten de deelnemende teams gemengd zijn: dus
jongens en meisjes.
De te beoefenen sporten zijn: zaal handbal, zaalkorf-
bal en vangvolleybal.
De plaatselijke sportclubs zorgen voor voldoende
spelbegeleiding en voor handhaving van een goede
sportieve houding tijdens de wedstrijden.
Menig spannende wedstrijd leidde tot de volgende
eindstanden:
Zaalhandbal l Rozengaardsweide, 2 St Bernardus, 2
3 Rozengaardsweide 2, 4 Pierson 2, 5 Pierson l,
6 St Bernardus 1.
Zaalkorfbal: l de Leer, 2 Bernardus 2, 3 Rozengaards
weide, 4 Pierson, 5 St Bernardus l, 6 Varssel.
Vangvolleybal: l de Leer, 2 St Bernardus, 3 Bekveld,
4 Pierson, 5 Varssel, 6 combinatie-team.
De sluiting van deze fijne sportontmoeting werd
verricht door voorzitter W. J. L. Tharner, die tevens
de basisscholen een herinneringsvaantje deed toe-
komen.

HENGELWEDSTRIJD JUNIOREN

HENGELO GLD TEGEN VORDEN

De Hengelose Hengelsportvereniging HHV was dit
jaar belast met de organisatie van de hengelwedstrijd
tussen de junioren van de beide buurgemeenten.
28 vissertjes gingen naar de Berkel om via het beste

gemiddelde per vereniging uit te maken wie de
wisselbeker voor dit jaar in de kast mocht zetten.
In zaal Wolbrink kon de voorzitter van HHV, de heer
Kei bekend maken dat Vorden 753 cm had gevangen
terwijl de Hengeloërs 2705 cm vis aan de kant
brachten.
Gemiddeld betekende dit 63 cm voor Vorden en 169
cm voor Hengelo Gld.
De individuele uitslag was als volgt:
l Eddy Hoebink HHV 435 cm, 2 Gerard Bosch HHV
327 cm, 3 Ruben Hul&tijn HHV 303 cm, 4 René
Nijenhuis Vorden 283 cm, 5 Stefan Hermans HHV
211 cm.

WIELERRONDE VAN HENGELO

Zondag 19 juli a.s. wordt de twaalfde ronde van
Hengelo Gld verreden.
De organisatie van dit evenement is in handen van
de ren- en toervereniging RTV Vierakker-Wichmond
Evenals voorgaande jaren zal de wielerronde worden
verreden op een parcours rond sporthal „de Kamp".
De wedstrijden beginnen om 13.15 uur met de plaat-
selijke renners.
Inwoners van de gemeente Hengelo kunnen strijden
om het kampioenschap van Hengelo in een wedstrijd
over 10 ronden (plm. 15 km).
Daarna verschijnen om 14.00 uur de amateurs B en
Veteranen aan de start.
De A amateurs starten om 15.30 uur voor hun wed-
strijd over 80 km.
Inwoners van Hengelo Gld die willen inschrijven
voor de wedstrijd voor plaatselijke rijders kunnen
zich aanmelden bij Martin Weijers, tel. 2615.
Voor alle renners in deze categorie zijn ereprijzen
beschikbaar.



ALOYS EVERS SCHUTTERSKONING 1992 VAN DE KEIJENBORGSE KERMIS

De houten vogel die tijdens het vogelschieten met de
Keijenborgse kermis boven op de paal zat, was niet
van zins zich van zijn plaats te laten schieten.
Na vele pogingen zat hij nog op zijn plaats en gevolg
was dat er geloot moest worden wie de nieuwe schut
terskoning 1992 van de Keijenborgse kermis zou

worden.
Na trekking bleek dat Aloys Evers was geworden.
Als koningin koos hij zijn vrouw.
Op de foto wordt het koningspaar Evers geflankeerd
door de kapitein van de schutterij Tonnie Nieuwen-
huis.

20 JAAR TUINFEEST BIJ „DE ZWAAN"
IN HENGELO GLD

Voorh et eerst gehouden in 1972, is het jaarlijkse tuin
feest tijdens de kermis bij café en discotheek „de
Zwaan" te Hengelo Gld een niet meer weg te denken
happening.
Horeca-ondernemer Harrie Waenink van „de
Zwaan" toonde over ondernemingsgeeste teb eschik-
ken. In 1972 stuurde hij zijn vader en moeder op
vakantie naar Canada en organiseerde hij samen met
zijn broers en zusters het eerste tuinfeest.
Dit feest vergde een enorme voorbereiding en in
spanning werd afgewacht hoe het zou verlopen.
Het werd een enorm succes. Er werd gerekend op
300 bezoekers, maar het waren er 800, wat alle ver-
wachtingen overtrof.
Aangemoedigd door dit succes zette Harrie Waenink
de organisatie van het jaarlijkse tuinfeest stevig op
poten telkenjare nam de belangstelling om het feest
mee te maken, toe. met een record in 1990 van 2300
mensen, terwijl er zeker 500 teleurgesteld moesten
worden, want die konden er echt niet meer in.
Het is ieder jaar weer echte happening om zo in de
openlucht de kermis te vieren.
Toch had Harrie Waenink het met de organisatie
niet altijd even gemakkelijk. Door overlast op welke
manier dan ook, kwamen er klachten en moest er
overleg komen en de klachten op te lossen.
Thans heeft de heer Waenink met de gemeentelijke
overheid en omwonenden een goed overleg en kan
het tuinfeest tijdens de kermis op zaterdag 11 en
zondag 12 juli weer in alle hevigheid losbarsten.
Op het zelfde terrein, maar dan onder de grond heeft
Harrie Waenink zijn discotheek „de Zwaan", een
discotheek die een duidelijk regionale functie heeft
en waarin al vanaf de oprichting 1978 dj Eddy de
Gier met een praatje en plaatjes de stemming er
goed weet in te houden.
De voorbereidingen voor het 20e tuinfeest zijn nage-
noeg afgerond en het wachten is nu op de gasten
die dit feest mee willen maken.

AMERIKAANS JEUGDKOOR VOOR DE 3E MAAL
OP CONCERTBEZOEK

Als gasten van de concertcommissie van de Remi-
giuskerk te Hengelo Gld komt voor de 3e maal het
Amerikaanse jeugdkoor The International Ambassa-
dors of Music op bezoek in Hengelo Gld.
Het koor staat onder leiding van dr Rotlishberger van
de highschool Morehead uit Minnesota, North Dakota
en is een vertegenwoordiging van jonge musici uit
meer dan 40 plaatsen uit het midden van Noord
Amerika.
Na een aantal voorselecties zijn ze uiteindelijk toe-
gelaten voor de trip door Europa, waarbij diverse
steden worden aangedaan, o.a. Boedapest, Wenen,
Parijs enz.
De toer 1992 wordt afgesloten met een concertbe-
zoek aan de gemeente Hengelo Gld. Op zaterdag 18
juli zal het koor officieel worden ontvanger
Zondag 19 juli zal om 11.30 uur een concert worden
verzorgd in de H. Johannes de Doperkerk te Keijen-
borg en om 19.30 uur in de Remigiuskerk te Hengelo
De goodwill-toer word gesponsord door de organi^-
satie International Amabssadors of Music, een non-
profit organisatie, die ontstond uit een internationaal
muziekkamp, dat werd opgericht door ds Merton
Utgaard.
De concertcommssie is verheugd dat de onderbren-
ging van de koorleden is rondgekomen na een aantal

oproepen. Voor hen een zorg minder.
Het jeugdkoorb estaat uit plm. 50 personen in de
leeftijdsgroep van 16 tot 20 jaar.
De Amerikaanse organisaties waren tevreden over
de ontvangst in Hengelo Gld tijdens de vorige be-
zoeken in 1988 en 1990.
De concerten in Keijenborg en Hengelo zijn vrij toe
gankelijk. Wel zal na afloop een vrijwillige bijdrage
worden gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

GEZELLIGHEIDSRIT HAMOVE

De sportcommissie van Hamove heeft zondag 5 juli
a.s. gereserveerd voor de Gezelligheidsrit.
Het is een rit met leuke opdrachten, waaraan door
fietsen, bromfietsen, motoren en auto's kan worden
deelgenomen. De route voert door de fraaie omge-
ving van Hengelo Gld en doet de naam Gezelligheids-
rit alle eer aan. Van 13.00 tot 14.00 uur bent u in de
gelegenheid om bij de molen in Varssel te starten.

HENGELWEDSTRIJD VOOR DAMES

De Hengelose Hengelsportvereniging HHV organi-
seerde ook dit jaar een wedstrijd voor dames.
Onder prachtige weersomstandigheden gingen de
16 deelneemsters naar de Berkel, waar in totaal
3183 cm vis werd gevangen,
Voorzitter J. Kei maakte de volgende einduitslag
bekend:
l mevr. D. Wentink 569 cm, 2 mevr. T. Gotink
378 cm, 3 mevr. R. Kei 314 cm, 4 mevr. G. Doornink
285 cm, 5 mevr. D. Althoff 249 cm.

BLUES-ROCK SPEKTAKEL TIJDENS KERMIS
HENGELO GLD IN ZAAL WOLBRINK

Op vrijdag 10 juli vindt er tijdens de kermis in Hen-
gelo Gld een fantastisch blues-rock spektakel plaats
in zaal Wolbrink aan de Bleekstraat. De zaal gaat
open om 21.00 uur en de entree bedraagt f 10.—
De bands die deze avond spelen zijn Tender Madness
en Ides of May, twee toppers uit de Nederlandse
blues-scène.
De Ides of May werd in 1980 opgericht door zanger
Ap Daalmeijer. Na een aantal bezettingswisselingen
is er vanaf 1986 sprake van een hechte vijfmans
formatie die z'n draai vindt in de blues-rock. Sinds-
dien speelden ze op bijna elk blues-podium en festi-
val in Nederland en daarnaast traden ze op in com-
binatie met o.a. NORMAAL, EARRING, URIAH
HEEP en LOUISIANA RED. De discografie omvat
een single, een LP en twee CD's. Deze laatste CD
werd opgenomen tijdens het optreden van IDES op
het Blues is a Tramp-festival in Paradiso. Zij waren
de enigste Nederlandse band op dit festival.
TENDER MADNESS dankth aar uitstekende repu-
tatie aan de vele optredens, 70 a 80 per jaar, in bin-
nen- en buitenland. Ze spelen veel eigen werk, aan-
gevuld met een aantal minder bekende covers.
Naast de scheurende sax, de snerpende gitaar, de
krijsende harmonica en het swingende ritme-tandem
geeft vooral het vocale geweld van zangeres Karin
Roerdink de band geweldig veel power. Een paar
wapenfeiten: eerste CD met bijna uitsluitend eigen
werk (1991), een uur live op de VPRO-radio (1991),
optredens in België en Frankrijk (1991), en optredens
in Duitsland (1991 en 1992).
Momenteel zijn ze druk bezig met de voorberei-
dingen van de 2e CD en in oktober gaan ze weer
naar België voor een aantal concerten.
Maar eerst treden ze op in zaal Wolbrink op vrijdag
10 juli tijdens de kermis. Dat belooft een spektakel
van de bovenste plank te worden.

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

Het Integraal Kankercentrum weet raad
bij vragen van patiënten, hun familie en vrienden

NIJMEGEN 080 - 23 09 W

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
^ geboorte- en huwelijkskaarten
&-jubileum- en gelegenheidskaarten
Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken

«• visitekaarten
<&- rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
*& rekeningen, briefpapier
«y circulaires, folders, prijslijsten
i®- enveloppen, briefkaarten, sets
esr ketting formulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

REUMA
DESTIUE

Veel reumapatiënten dragen hun pijn
in stilte. Het Reumafonds kan helpen. Helpt
a het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN
Statenlaan 128, 2582 GW Den Haag.
Bankrek-nr.: 70.70.70.848. Giro: 324

JUBILEUMKOLLEKTIE
50

De Kennemer Jubileumkollektie,
speciaal voor die hoogtijdagen,
welke om zo'n exklusieve
uitnodiging vragen.

DRUKKERIJ WOLTERS

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk waar je mee

bezig bent, als je zo 'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten".

Door donateur te worden van
de Zeehondencrèche in Pieterburen
steunt u het werk en geeft u zee-
honden een herkansing op overleven
in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

I
ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ter waarde van f.

l Naam

l Adres

Postcode

l Plaats

Zonder postzegel opsturen naar:
' Stichting Zeehondtncrèche. Antwoordnummer 950,
• 9950 WL Pieterburen. Giro 8020 |

z e e h o n d e n c r è c h e p i e t e r b u r e n


