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DRUKKERIJ WOLTERS
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Kerkstraat 17 • Postbus S

7255 ZG Hengrelo Gld

Telefoon 05753-1455

b.g. 125S of 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo Gld, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Rha, Toldijk, Wlchmond-Vlerakker

en omstreken.

Jkngelo

Deze week bij uw Echte Bakker:

Af d. brood:

Friese SUIKERBOL
plm 450 gram Z. l D

Afd. banket:

ROOM-
TOMPOUCEN
de smaak is raak

5 stuks 4.75

Extra aanbieding:
vrijdag en zaterdag

OLIEBOLLEN
l O stuks 5.25

J O Z E F S C H A B B I H K
Spalsfcraat Zl • Hengelo Gld - Tel. t67ftS-lMt

<y*gg&

dansen met

SUN
zondag 2 febr.

Zondag 9 febr.

Tramps
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-WÓ1

MEER
SMAAK!!

LEKKER EN GEZOND:

KRENTEBOLLEN
6 stuks van 3.00 nu

EEN NIEUW KOEKJE:

HAZELNOOT DAALDERS
per 100 gram van 1.50 nu

heerlijk bros met veel hazelnoot

2.40

1.25

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

De zaak voor mensen met...

Wasautomaaf stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal 13 Hengelo Gld Tel. 05753-1806

V: Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

HUTSPOT
plm 750 gram 95

BAMI of NASI GROENTE
25O gram 150

Deze week extra voordelig

KISTEN APPELS

In onze verkoop bloemenkas:

DRACAENA of KAMER-

CONIFEER 595

FA. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld • Tel. 05758-1478

Kom, kijk en ziet,
wat WIJNBERGEN U biedt!

Voor de bette tijd
van uw leven.

f66.--

chroom
meisjeshorloge

Horlogerie t̂oud-Zilver-Optiek
Soalstraat 15 Hengelo (Od> Tö 05753-1374

SIEBHE ESTEBS

HELDE PLANTEN

LAAN BOMEN

CONIFEREN

BOZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGBASZAAD

SPOBTVELDMENGSEL

COMPOST

TUBFMOLM

TUINTUBF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G.J. HALFMAN
& ZN
Borstraat 7 • Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

na

Roozegaarde sport
Spalstramt 18. Hourelo G

Kies de Keurslager

als het koud is
Elke 2e r ook worst voor

halve prijs

500 gram

mager hacheevlees

+ kruiden fi.95

600 gram

balkenbrij of
bakbloedworst 1.95

KALSFVLEES
voorradig

DAGREKLAMES:

Maandag en dinsdag

500 gr verse worst (mager) 450

Woensdag :

500 gr gehakt + krulden 395

Donderdag, vrtydag en zaterdag:

malse varkenslappen

schouderkarbonade

magere riblappen 7.95

WAARDEBON:

l kg vleesiibbetjes en

500 gr speklappen

samen voor

Geldig van 27 jan. t.e.m. l febr.

7.50

WAARDEBON:

100 gr leverkaaa en 100 gr

Gelderse gek. worst

samen voor

Geldig van 27 jan. t.e.m. l febr.

1.95

Keurslager Peter v. Hurk
RAADHUISSTSRAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1269

Weet U wat er met ingang van 1 april 1.986 met het

VRIJWILLIG ZIEKENFONDS gaat gebeuren?

Wij wel en wij geven U hierover gaarne deskundig

advies.

•••
t

N v A
assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv
M
LidNVM

Spalstraat 26

7265 AC HENGELO GLD

Tel. 05753-3000

Bolieatraat 40

7001 BD DOETINCHEM

Tel. 08340-34025
t

VOORiAARVERZORGING
NU OOK VOOR HEREN

bel gerust voor
een afspraak
ook voor de zonnebank

Vordenseweg 5 Hengelo Gld. Tel. 05753-1278

Nog dynamischer op we,
in 1986 met Peugeot*

Wie het autonieuws gevolgd heeft,
weet dat 1985 voor Peugeot een zeer succesvol
jaar is geweest Zo behaalde het ijzersterke
nummer, onze Peugeot 205, de Wereldtitel
Rally's. Een prestatie waar wij heel trots op
zijn. Want het behalen van deze Wereld-
titel is de hoogst mogelijke erkenning
van ons sportieve en technische
vermogen. Behalve

sterk en
razendsnel, bleek

de 205 betrouwbaar en comfortabel

Inmiddels worden deze eigenschappen
dagelijks ervaren door meer dan een miljoen
Peugeot 205 bezitters. Naast de moderne
205 droegen de veelzijdige 305 en de vernieuw-
de, stijlvolle 505 bij aan ons succes in 198 5. Een
succes dat wij in het komende jaar verder uit
gaan bouwen.

De basis hiervoor werd al gelegd in 19 8 5.
Zo ontwikkelden wij een nieuwe, comfor-
tabele middenklassen Dit model, de 309, zal
eind februari '86 op feestelijke wijze geïntro-
duceerd worden. Peugeot heeft vertrouwen in
de toekomst

Wie in 198 6 Peugeot rijdt, mag rekenen
op een succesvol jaar. Want wie rijdt in een
Peugeot, deelt in een succes.

Peugeot:Wereldkampioen Rally's 1985.

PEUCEO1 1MHOT NEDERLAND NV, URANR1MWEC 2v U42 Ak UIRI orr.TTLOl

AUTOMOBIELBEDRIJF
Bleekstraat 14

HENGELO GLD
Tel. 05753-1947



Kerk- en andere diensten
ZONDAG 2 FEBR.

Herv. Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Verhaere
H. Doop

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Hen:driks
H. Avondmaal

Vrtfz. Herv. Kerk

Geen dienst

Avond-en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9 - 9.30
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 27 jan. t-e.m. 2 febr.

B. A. M. Kijkelkamp, telefoon 2262

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg:Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.m. vrijdag van 13 tot 14 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wtjkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

Alannno. brandweer

Telefoon 1922 te Hengelo Gld.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Tel. 05753-1230. Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen:05752-1230

Weekenddienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. EU, telefoon 1420

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Zondag 10.00 uur H. Mis.
Door de week op dinsdag en donderdag 19.00 uur
H. Mis.

R.K. Kerk Keijenbor?

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur

„LEO LONT" FILMNIEUWS

De Hengelose spektakelfilm „Leo Lont, de neef van
James Bond" nadert zijn voltooing.
Met meer dan 200 spelers en figuranten is deze mon-
sterproduktie van het Hamove filmteam in een jaar
tot stand gekomen.
De datums van vertoning zijn gepland op 24, 25 en 26
februari a.s. in zaal Concordia, aanvang 19.00 uur.
Voor de jeugd is er op woensdagmiddag 26 februari
ook in zaal Concordia een filmvoorstelling, aanvang
15.00 uur.
Houd één van bovenstaande data vrij voor James
Bond op z'n (H)engels!!
Wij komer er nader op terug.

SPORTHAL AKTIVITEITEN

Vrijdag 31 jan. 19.00 uur finales stratenvolleybal.
Zaterdag l februari basketbal. 12.00 uur Topscore
heren 2 - Becege 4; 13.30 uur Topscore heren l - Blue
Flubbers 3.
15.15 - 18.30 uur volleybalcompetitie DVO.
Zondag 2 februari 14.00-17.00 uur HBC familie-tour-
nooi badminton.

„KEIDARPERS EN DE SUPER PRINS"

„Jullie hebben nu een Super Prins", waren de woor-
den van loco-burgemeester Hooman, tegen de leden
en aanhang van de karnavalsvereniging „de Kei-
darpers", na dat tot ieders verrassing Chris Peters
van Peters-Sueters supermarkt uit een levensgrote
wekker was gekropen.
Omdat pronkzittingen niet meer het gewenste effect
hadden, werd gekozen voor een instuif op zondagmor-
gen, waarbij een goed gevulde zaal Winkelman viel
te noteren.
Chris Peters werd wel eens een man van bij de tijd
genoemd, vandaar de verpakking van de nieuwe Prins
in een wekker. De voormalige Prins Jan werd in een
badkuip afgevoerd, dit vanwege zijn zwemlessen, die
hem vorig jaar door de karnavalsvereniging werden
aangeboden.

Hotel „LEEMREIS"
CAFE-RESTAURANT

Annex SLIJTERIJ

..Uit"

..Goed"

voor 'n GEZELLIGE AVOND

adres voor: VERGADERINGEN.

RECEPTIES - BRUILOFTEN

PARTIJEN

..Voor U" in gemoderniseerde vergrote ZAAL

Airconditioning en geluidsinstallatie

Tel. 05753-1274

Met het drinken van de erewijn kwam de stemming
er al aardig in, waarbij ook de muziek van het ver-
maarde duo Karel en Herman een goede duit in het
zakje deed.
Uiteraard moesten de dansmarietjes laten zien wat
zij de laatste maanden aan mooie danspassen hadden
ingestudeerd.
De jeugdprins Remon Mentink en zijn prinses
Miranda Sessink werden door loco-burgmeester Hoo-
man geïnstalleerd.
Om de leut nog eens extra op te voeren was er naast
hofnar Willina Street een extra nar aangetrokken in
de persoon van Robert Sueters.
Eerst nadat prins Chris zijn prinses en echtgenote
Mimi had beloofd te zullen stoppen met roken, werd
in gestemd met het regentschap van de nieuwe Prins.
Het motto van hem is: A'j de moed niet loat zakken,
bu'j un hoop narigheid kwiet.

UITVOERING „CRESCENDO"

Nog maar nauwelijks bekomen van de beslomme-
ringen rond het jubileumjaar 1985 en waarin veel is

gebeurd, is er bij de chr. muziekver. Crescendo weer
volop aktie.
Na het Unicef-concert wordt nu de volle aandacht
gericht op de uitvoering van zaterdag 15 maart a.s.
in „Ons Huis" te Hengelo Gld.
Dirigent Kraxner heeft een aantal nummers op de
lessenaar gelegd, waarbij van de muzikanten de volle
concentratie wordt gevergd
Op de avond van 15 maart komt de hele vereniging
Crescendo in aktie, te weten muziekkorps, jeugd-
groep, leerlingen en tamboer-lyrakorps.
De zée£ aktieve supporters vereniging van Crescendo
Kraxner is om dit jaar ook aan een concours deel
te nemen.
De zeer aktieve supportersv reniging van Crescendo
heeft een avond op 22 maart waarin de toneelopvoe-
ring centraal staat. Als gedeeltelijke opvulling van
het programma zullen die avond waerschijnlijk de
jeugdgroep en de boerenkapel de ,,Bloasköppe op-
treden.

Wolboefiek
De

pen

DinydeVrught
VelswUkwe* 22 - VelswJJk

Tel. 08344-315

De eerste nieuwe

zomergarens
hebben wij binnen

Onze opruiming

duurt nog één week

Te koop ADRESSEERMACHINE, compleet.

Telefoon 05753-1888

BUITENLANDS BEZOEK VOOR DE
KON. HARMONIE „CONCORDIA"

In verband met de herdenking van haar 125-jarig be-
staan heeft de kon. harmonie Concordia een druk
programma in voorbereiding, waarin ook de komst
van buitenlandse muziekgroepen is opgenomen.
Rond Hemelvaartsdag komt een 50 man sterke kapel
uit de buurt van Niederau (Ooostenrijk) en in ver-
band daarmee is de jaarlijkse WV-taptoe ditmaal
dan ook vroeger gepland.

. In de maand september wordt een bezoek verwacht
rond 100 personen uit Tsjecho Slowakije, waartoe
muzikanten en volksdansers behoren.
Voor deze mens worden gast-adressen gezocht
Meld U hiervoor aan.
Sinds kort heeft Concordia een nieuw onderkomen
voor haar repetities. De bovenzaal va ngoederenhal
Derksen aan de Spalstraat is als zodanig in gebruik
genomen. Na veel omzwervingen is dus de muziek
weer op het oude nest terugggekeerd.
Vanwege ruimteproblemen en de gestage uitbreiding
van muziekkorps en tamboerafdeling groeide het
korps uit de behuizing bij zaal Concordia.

UNICEF CONCERT
EEN GOEDE TRADITIE!!

Een samenbindend element waarvoor de Hengelose
veerenigingen zich gaarne in zetten is het jaarlijkse
Unicef-concert.

Voor de 4e achtereenvolgende maal organiseerde het
Unicefcomité Hengelo Gld deze culturele manifes-
tatie, het nieuwjaarsconcert in sporthal „de Kamp"
Door de mensen uit dit comité is weer veel werk ver-
zet om deze avond te organiseren en er mag best
een pluim op de hoeden van de dames en heren wor-
den gestoken voor hun werkzaamheden.

De Hengelose en Keijenborgse culturele verenigingen
werken graag aan het concert mee.

De opzet van de avond is door de organisatie van dit
concert Unicef aan bepaalde financiële middelen te
helpen, zodat zjj hun werk, het helpen van kinderen
in de wereld kan blijven doen.

En zoals gezegd, de verenigingen werken hier graag
aan mee. Uit gezonden rivaliteitsoverwegingen wil
een ieder zo goed mogelijk voor de dag komen. Dit
houdt in dat men tracht steeds met wat nieuws te
komen en daaroor blijft het aanbod verfrissend.
Het publiek blijft komen en hoe meer zielen, hoe meer
vreugd en daardoor ook hoe meer geld in de petten
van de muzikanten die op deze avond dienden als
collectebussen.

Loco-burgemeester Hooman bracht in een gloedvolle
rede de collecte onder de aandacht van de aanwezigen
Zowel afzonderlek als gezamenlijk werd een proeve
van bekwaamheid afgelegd.

Door het WV-taptoe en ook door het Unicef-concert
is de samenwerking tussen de dire plaatselijke muziek
korpsen erg gegroeid en in eendrachtige samenwer-
king werd op deze avond o.l.v. dirigent Hans Kraxner
iets moois geproduceerd.

Ook de zangverenigingen brachten gezamenUjk onder
leiding van dirigent Joop van Neck een mooi nummer
ten gehore.

De meewerkenden aan dit concert hebben zondermeer
een tien met een griffel verdiend voor hun voorbe-
reiding op dit concert.Hier hangt voor een groot deel
het welslagen van de avond van af.

De medewerkenden waren: jeugdkoor de Keirakkers
o.l.v. G. Wolsink met pianiste Carla Sessink, muizek-
ver. St Jan o.l.v. G. Wolsink, Hengelo's Gemengd
Koor o.l.v. B. Nijhof, pianobegeleding A. Sedee, de
chr. muziekver. Crescendo o.l.v. H. Kraxner, de chr.
zangver. Looft den Heer o.l.v. G. J. Scheffer met aan
de piano F. Best, de kon. harm. Concordia o.l.v.
J. Hendriks, de chr. zangver. Soli Deo Gloria o.l.v.
J. van Neck met als pianiste A. Steemers en het

Achterhoeks Vocaal Kwartet met pianiste L. de Bruijn

Deze vier zangers zijn telkenjare graag geziene gas-
ten op het Unicef-concert.

Voor de aanvang van het programma en tijdens de
kollekte speelde het tamboer-lyrakorps van Cres-
cendo o.l.v. B. Rietman.

Aan het eind van de avond kon men vaststellen dat

het een prachtige avond was geweest met heel veel

mooie muziek en zang en het Unicefcomité was bUJ

met de vele giften van het publiek.
Al met al: het Unicef-concert, een goede traditie!

Drukken is ons vak...
U kunt bij ons terecht met al uw DRUKWERK
zoals geboortekaarten, huwelijkskaarten, gelegenheids-

en jubileumkaarten

rekeningen, briefpapier, enveloppen, folders, prijslijsten,

naamkaarten en nog veel meer.

TERS
L 05763-1465 - HENGELO GLD

Door de aanschaf van een offsetpers kannen wij ook iw
eigen ontwerpen vervaardigen.

Kont u er maar mee bij ons!



VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

§

Bakkerij Bruggink
j RAADHUISSTRAAT 19 - TEL 1858

B

*

DEZE WEEK:

Appeltaartje

van 8.00 voor
a
H

va 3KHVM MCI MVA • HSTHMVH HKHVAI aa NVA

SLAGERIJ

RATERINK
Tel. 05753-1301

Tip van de week

Dikke varkensribben
500 gram U./O

ZORG GOED VOORJEZELF(VLEES)

Komt en ziet, waf

VISHANDEL „HEMEL"
U biedt.'

Raadhuisstraat 51» (achter Edah) Tel. S460

WIJ BIEDEN U, WEGENS GEOOT SUCCES!

Kersverse SCHOL
gratis gefileerd per kg OiZw

ZEEBANKET!
heerlijk als borrelhapje

maar ook by uw middagmaal

per i/2 kg 7i50

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

754e Ned. Staatsloterij

Vanaf heden volop loten
verkrijgbaar
BESTELDE LOTEN WORDEN

T.K.M. 8 FEBB. A.S. GERESERVEERD

Debitante Ned . Staatsloterij

Boerman - lederwaren
Spalstraat 10 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1379

ZINGEN:
dat verruimt
longen en gemoed

Fris uw geheugen weer eens op

met bekende kinder- en volks-

liedjes

Kom, kijk, koop en zing

Kun je nog zingen, zing dan mee
120 volksliedjes met muziekschrift

Kun je nog zingen, zing dan mee
voor jonge kinderen

40 liedjes (cassette-tekstboekje)
uit „Kun je nog zingen"
Verschenen een uitgave l en 2

Ferjit my net en oar Fryske
ferskes
Friese volksliedjes (cassette • boek)

Het leven is heus zo kwaad
nog niet
Levensliedjes van Reint de Jong

Boer, wat zeg je van m'n kippen
Groot oude rijmpjes- en liedjesboek

Alle bekende kinderliedjes
28 peuter- en kleuterliedjes met muziek

Oude rijmpjes en versjes
Verzameld door Rie Cramer

Wat onze kinderen zingen
Bloemlezing uit beste kinderzang

Zingen hoort erbij
Oude bekende liedjes uit Holland

Kinderen voor kinderen
Alle liedjes van L.P. deel l en 2

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05763-1253

Nog één week opruiming
KIJK EENS WAT EEN VOORDEEL
Lips«ek 1.95

Nagellak f.95

Panty's Q.50

Diverse baby-artikelen

40-60% korting
Kleurversteviqer 0,25

Mum deodorant nu 1,75

Fenjal van 10.95 nu voor 5i95

BEHANG voor spotprijzen

per rol vanaf

VINYL van 29.95 nu

Drogisterij en verfcentrum

2iOO

lenselink
Kerkstraat l - Hengelo Gld • Tel. 05753-1300

Einde v.d. opruiming nadert
Profiteer nu nog van de

extra koopjes en nog

VEEL GOEDKOPER
Laatste meisjes en jongenssf/ps

5 voor 10.—

Handdoeken

2 voor de prijs van EEN

Damess/ips 4 voor 70.—

Nachthemden - dusters
REK VOL NU HALVE PRIJS

Schröder
bU de kerk • Hoek Ruurlooeweg-Kerkstraat

GRIJP UW LAATSTE KANS

In plaats van kaarten

Op maandag 3 februari 1986 hopen wij ons
25-jarig huwelijk te vieren.

J. BERENDSEN

R. BERENDSEN-LENDERINK

7255 NH Hengelo Gld, januari 1986.
Veldhoekseweg 2.

Wij «willen dit graag vieren met familie, buren,

klanten, kennissen en vrienden om hiermede
hopenlijk niemand te vergeten.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 19.30 uur in

zaal „de Radstake", Twenteroute, Varsseveld.

WEGENS FAMILBEFEEST

MAANDAG 3 FEER.

de gehele dag gesloten
Alleen voor spoedgevallen bereikbaar

Garage Berendsen
Veldhoekseweg 2 • Hengelo Gld

Hartelijk dank aan allen, die op 12 januari bij

ons afscheid als kostersechtpaar, blijk gaven
van hun waardering voor ons werk.

In het bijzonder voor de onderscheidingen, die

wij mochten ontvangen en verder voor alle
felicitaties, bloemen en cadeaus.

Het was voor ons een dag om nooit te vergeten

B. A. WENTTNK

W. A. WENTINK-WALGEMOET

Steenderen, januari 1986.
Paardestraat 2.

Met de viering van ons 25-jarig huwelijksfeest

hebben we een vreugdevolle en gedenkwaardige
dag beleefd.

De belangstelling bij de kerkdienst en het feest
daarna heeft ons aangenaam verrast.

Heel veel dank voor alle getoonde reacties.

FA. W. RONDEEL

Hengelo Gld, januari 1986.

Roessinkweg 2.

Provincie Gelderland

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo roepen sollicitanten op voor de functie

van

plaatsvervangend bode-conciërge
van het gemeentehuis.

Gedacht wordt aan een persoon, die, indien
nodig, op afroep beschikbaar is om bode-diens-

ten te verrichten bij afwezigheid van de bode-
conciërge.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen
bij de heer J. Niewold, chef af d. algemene zaken

Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht bin-

nen 14 dagen na de verschijning van dit blad.

Opruiming LP's en MC s
RUIMTE TE MAKEN

PLATENBAKKEN

DESPANNEVOGE

GEVRAAGD:

een vrouw
tot plm 40 jaar

ook overdag kunnende

Voor alle voorkomende werkzaamheden
bruiloften en partijen.

Spalstraat 5 • Hengelo Gld

Er zijn maar weinig pro-

feten, doch er is één goede

(weer) profeet:

Enkhuizer

ALMANAK

*

WEES ZUINIG...
op uw vrouw, maar ook op de centen.

Bestudeer uw belastingopgave goed.

Daarvoor verkopen wU U de broodnodige belas-

ting Informatie:

Elsevier's belasting almanak
Kluwer's belasting gids
Het belasting abc
De belasting krant
Uit voorraad leverbaar

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1253

Al meer dan 300 jaar een

vertrouwde vraagbaak voor

jong en oud.

WOLTERS
Kerkstraat 17, Hengelo G.

Tel. 05753-1253

TUIN LIEF-
HEBBERSÜ

De tuinzadengids
1986 ligt weer
voor U klaar!
BESTEL OP TIJD

UW ZADEN!!

Kwaliteitszaden van

Jansen - Dinxperlo

HARMSEN
JZERWAREN

BANNINKSTRAAT4
7255AA/HENGBQ(G)

TEL 05753-1220

is nu verschenen!!

Een jaarboek vol foto's en

verslagen over het voor-

bije jaar.

De prijs bedraagt slechts

f 14.90

Wees er snel bij, want tal-

lozen verzamelen deze boe-
ken al jaren.

WOLTERS
BOEKHANDEL
Kerkstraat 17, Hengelo G.
Tel. 05753-1253

PEUGEOT 505 GR DIESEL

PEUGEOT 505 GL

PEUGEOT 505 SR

PEUGEOT 505 SR

PEUGEOT 505 GR

PEUGEOT 305 SR GAS

PEUGEOT 305 BREAK DIESEL

PEUGEOT 305 BREAK DIESEL

PEUGEOT 305 GR

PEUGEOT 305 GL

PEUGEOT 205 GLD

PEUGEOT 504 AUTOMAAT

PEUGEOT 504 BREAK DIESEL

OPEL REKORD GAS

OPEL KADETT

MITSUBISHI GALANT
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1980
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1983
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-Yf\ AUTOMOBIELBEDRUF

ÜXibberfiof
BLEEKSTSRAAT 14 • HENGELO GLD - TEL. 1947



Voor de beste tijd
van uw leven.

f99.«

dameshorloge,
witte kast en riem

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
.V 1574

ZIE ADVERTENTIE

opruiming LP's

en MC's

„SPANNEVOGEL"

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 15.— p. dag

L E N S E U N K
DROGISTERIJ

Kerkstraat l, Hengelo Old

Telefoon 05758-1800

Phoenix-Batavus fietsen

v.a. f 399.—; Tomos dames-

bromfietsen v.a. f 1075.—;

Tomos 5 versn. bromfietsen

v.a. f 2250.—. Fa, Beind

Zweverink, lekink 8, Hen-

gelo Gld, tel. 05753-2888

Wegens overcompleet te
koop dameskleding, maat
44-46. Tel. 05753-2333

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

PATé'S

9 soorten 100 gr

GEBR. VARKENS-

ROLLADE 100 gr

VERSE ROOKWORST

fijn of grof 250 gr

VLEES SATEETJE

3 stuk per zakje

98
219
229
119

VOLLE YOGHURT

liter

DASH

RAAK CASSIS

koffer 2 kg

AH ONTBIJTKOEK

liter

700 gr

139
769
149
189

Vers gesneden

RODE KOOL
BROCCOLI

400 gr

500 gr

29
175

Ma. - di. 3 en 4 febr.
SPEKLAPPEN kg 698
zonder zwoerd

Woensdag
GEHAKT h.o.h.

500 gr 398

kg

kg

798

698

WIT-TARWE VOLKORENBROOD

gratis gesneden

gratis gesneden

188
188

BOKMA JONGE JENEVER

liter

POLLEN BESSENJENEVER

liter

1775
1395

Aanbiedingen
geldig van donderdag
t/m zaterdag a.s.
bij Albert Heijn,
Raadhuisstraat 4,
Hengelo.

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr belegen N.H. 5.85

500 gr Leerdammer 6.95

500 gr 20+ zoutloos 5.95

500 gr pinda's 4.00

2 goifdbekroonde rookwors ten 6.00

Tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "

's Lands grootste kruidenier blijft ook in de Raadhuisstraat 4, Hengelo op de kleintjes letten.

HONDERD JAAR KOSTERSCHAP VAN DE FAMILIE LUBBERS
jeurig. Bel i'j 's oavends
effen tel 3256.

Te koop z.g.a.n. elektr.

fornuis met oven, grill en
draaispit, prijs f 550.—,
koelkast f 150.—. Tel. 05755
2207

Koster Herman Lubbers en ztyn vrouw Gerda ontvangen de gelukwensen van het gemeentebestuur door loco-
burgemeester Hooman, wethouder Groot Roessink en gemeentesecretaris Verhoeff.

ZONDAG 2 FEBR. A.S.

Winter-
WANDELTOCHT
over landgoed 't Zand
te Hengelo Gld

Starten tussen 13.00 en 14.00 um-

in de molen te Varssel

Sportcommissie HAMOVE

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

'GELO
l liter 3 sterren JONGE JENEVER

17.45
l liter FLORIJN VIEUX

17.95
l liter POLLEN KERSEN

15.45
l fles BAILEY'S IRISH CREAM

19.95
HIDALGO SHERRY (medium of seco)

5.95
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Dienstbaar zijn aan de ander, dat heeft bij de fam.
Lubbers aan de Kervelseweg 4 te Hengelo Gld, altijd
hoog in het vaandel gestaan.
Daardoor werd er vanaf 1886 achtereenvolgens door
Harmen Lubbers, Evert Jan Lubbers en nu Herman
Lubbers de invulling geven aan 100 jaar kosterschap
in de N.H. kerk (Remigiuskerk) te Hengelo Gld.
Met het 100-jarig kosterschap van de familie, bereikte
Herman Lubbers met zijn echtgenote Gerda Lubbers-
Bretveld tevens zijn 25-jarig jubileum als koster.
Geheel in de lijn van het dienstbaar zijn wilde de
familie Lubbers geen grote ophef van deze jubilea
maken. Wel wilden ze graag hun dankbaarheid tot
uitdrukking brengen in een speciale dankdienst die
op zaterdag 18 jan. 1986 in de Remigiuskerk werd ge-
houden en waarvoor grote belangstelling bestond.
In deze dankdienst gingen de beide predikanten, ds
G. H. Verhaere en ds P. Hendriks voor.
In overleg met het kostersechtpaar was gekozen

voor tekst en inhoud, waarin duidelijk de dienstbaar-
heid naar voren kwam. Ook de keuze van de te zingen
liederen wees in die richting.
De wens van het kostersechtpaar om zo weinig moge
lijk officieel vertoon hield in, dat er geen toespraken
werden gehouden.
Na afloop van de kerkdienst bood namens de kerke-
raad ouderling Jan Steenblik het jubilerende kosters-
echtpaar een fraaie Rembrandt-bijbel aan. Een bijbel
waar veel te lezen, maar ook veel te kijken valt.
De gelegenheid om gelukwensen over te brengen be-
stond na afloop van de kerkdienst in „Ons Huis".
Tallozen grepen de gelegenheid aan om de familie
Lubbers de hand te schudden.
Omdat zij tijdens de kerkdienst zelf in het middelpunt
stonden, konden zij hun kosterswerk niet doen. Dit
werd op voortreffelijke wijze waargenomen door
Gerrit Lubbers en Jo Lubbers-Lobeek.

GEMEENTENIEUWS

VERVOLG A.P.V.

In artikel 122 is het verbod opgenomen om huiden
of afval van dieren, alsmede dode dieren te brengen
of te hebben op een plaats, waar deze door stank
hinder voor de omgeving kunnen veroorzaken of ge-
vaar voor de openbare gezondheid opleveren.
Dit verbod geldt niet voor onder meer e enslachthuis,
vleesverwerkingsbedrijven en landbouwbedrijven, voor
zover deze onder de Hinderwet vallen.

Voor familie- en handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS • Tel, 1465

Al pi na, Remmington
kettingzagen

Honda, Carraro, Ferrari
tuinbouwtrekkers
2- en 4-wielig

met aanbouwwerktuigen

Bladblazers

Veegmachines

Tevens 's avonds en zaterdags bereikbaar

Branderhorstwr 6e -KeUenborg: • Tel. 05753-2026

BIJEENKOMST NVEV

Op de eerste bijeenkomst van de NVEV in het nieuwe
jaar kon de presidente een volle zaal welkom heten.
Het jaarverslag, door mevr. Geertsma op rijm gezet,
werd door mevr. Rademakers voorgelezen Mevr.
Geertsma kreeg voor haar werk een bloemetje aan-
geboden. De presidente mevr. Versteege-Eskes nam
deze avond als zodanig afscheid. Door de overige be-
stuursleden was een gedicht gemaakt waarin werd
verteld over de 6 jaar dat zij presidente is geweest.

Namens de leden werd haar een prachtige zilveren
speld overhandigd. De voordracht van het bestuur
voor de nieuwe presidente, mevr. Rademakers kreeg
de goedkeuring van de voltallige vergadering.. Ook
werd mevr. Wullink-Halfman in het bestuur opge-
nomen.

Na de pauze hield de heer Herman Felderhof een
causerie over 4 Oranje vorstinnen. Hij werkte jaren-
lang bij de radio en heeft vele reizen en interviews
met de koninklijke familie gemaakt en wist zodoende
veel te vertellen.

Aan het sloot dankte mevr. Versteege de spreker
voor zijn zeer boeiende praatje en hiermede was een
eind aan de avond gekomen.


