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DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 • Postbus 3
7255 ZG Hengrelo Gld

Telefoon 05753-1455
b.g. 1253 of 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo Gld. Keijenborg,
Velswijk (Zelhem). Steenderen.
Baak, Bronkhorst, Olburgen,
Rha. Toldijk, Wlchmond-Vle rakker
en omstreken.

'rfitesteTiakher
i.Teli2y) J&ngelo

De maand februari staat bij uw

ECHTE BAKKER in het teken van de

provincie Groningen.

Daarom de gehele maand:
ECHTE

GRONINGER KOEK
geen 3.00 maar Z.4j

Bij inlevering van 15 koekstickers
(klasse A)

een prachtig koekblik
voor f 1.00

Aanbiedingen van de week:
Afd. brood:

OBERLaNDER
van 2.47 voor Z.IU

Afd. banket:

KERSENRONDO'S
5 stuks van 6.50 voor

5.25

J O Z E F S C H A B B 1 N K
SpalstTMt 21 - Heagelo Old • Tel. 05758-1200

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) - 05753-3460

Wij kunnen u bieden:
VERSE ZEETONG SCHELVIS
ZALM FOREL PALING
ZALM GARNALEN
FOREL MAKREEL
KABELJAUW FILET SPEKBOKKING
SCHOL RISJES BOKKING

ledere dag warm gebakken vis!

Speciaal deze week:

MAATJESHARING

T halen, 6 betalen
VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

SLAGERIJ

RATERINK
TeJ. 05753-1301

Tip van de week

Fijne LEVERWORST
100 gram

Wasautomaaf stuk?

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

Vz jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Zaterdag 22 maart a.s. 20.00 uur
Zaal: Concordia Hengelo (G)

*MODE

*DISCO

De nieuwe jonge mode van 1986

Drive-in discotheek in de grote zaal
met Disc-jockey Bert Benson
van Radio-Tele-Luxemburg

^OPTREDENS J
Michael Jacksorie Prince
in persoon van Daimyö en Farao-Z
van de Playbackshow

Toegangskaarten ó f 10,-- bij Derksen, Spalstraat 32 Hengelo (G)

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

WITTE KOOL
500 gram 75
Div. RAUWKOSTSALADES
EXTRA VOORDELIG

25O gram 195

TEGEN DE GRIEP DEZE WEEK ZOETE

NAVELSINAASAPPELEN
12 stuk* 375

In onze verkoop bloemenkas:

SPATHIPHYLLUM
zeer sterk 375

FA. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld • Tel. OÖ7M-147I

Kom, kijk en ziet,
wat WIJNBERGEN U biedt!

SIERHE ESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTUBF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
& ZN
Hofstraat 7 • Hengelo Gld
Tel. 05753-1434

Als er sneeuw-

over/ast komt,

uw groenspecia-

lisf bef/en.

05753-2619

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

i
w Bakkerij Bruggink
* RAADHUISSTRAAT 19 • TEL 1S58

i

l

Kies de Keurslager

als het koud is
100 gram

gepaneerde snitzeis
v.d. ham

500 gram

Tartaar of runder-
gehakt speciaal 5,0,5

500 gram

mager poulet of
hacheevlees 5.95

l doos

grote f ric andellen

12.95

DAGREKLAMES:

Maandag en dinsdag
500 gr verse worst (mager) 450

Woensdag:
500 gr magere speklappen 295
500 gr gehakt + kruiden 395

Donderdag, vrijdag en zaterdag:
500 gram

malse varkenslappen
3.95

500 gram

schouderkarbonade
3.95

l kg

magere riblappen 9.95

WAARDEBON:

2 kg

kippenbouten

Geldig van 3 t.e.m. 8

l

9.95
febr.

WAARDEBON:

150 gr

Gelderse gek.
ham
Geldig van 3 t.e.m.

j

1.50
8 febr.

Keurslager Peter v. Kurk
RAADHUISSTSRAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-126»

Karnavals
schmink

Groot assortiment karnavalsschmink
Clown's wit V.A. f 1.95

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

drogisterijen parfumerie
Felix en Marianne Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

.v o O O1"

DEZE WEEK:

8 BOLUSSEN |
van 5.60 voor 4.75 <

g VRIJDAG EN ZATERDAG:

l 5 ROOMTOMPOEZEN i

vu

van 6.50 voor 4.75 Ë

aa MVA • S3MHVH 3KH VA\ 3Q K VA

Erisgewoon
veel ongewone brilmode
en als U piekert over een piekfijne
modebril...kijk dan maar eens bij ons
waar een verrassende kollektie is...

^AGIOOTKORMEIINK
p .̂horlogeriegoud & zilver optiek

CEDIPLOMEEBD OPTICIEN
OPTIEK • GOUD EN ZII.VEB • UUBWEBKEN

Spuistraat n • Hengelo Gld • Telefoon 03755 lTJl

Daar hoeft u echt
niet voor naar de
wintersport

DEZE WEEK:

ZWITSERS GEBAK
De smaak is raak: aardbei, citroen, Irish coffee

van 5.95 nu 4^35

VERS UIT DE OVEN!

KROKANTE MUESLI
Licht verteerbaar, veel rozijnen en hazelnoten,

gezoet met ruwe rietsuiker en honing!

250 gr van 2.95 nu 2.50

P.S.

Kent U ons TV-GEBAK al?
Introduotieprtys 8 stuks 9i50

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

Uw creatieve bakkers met smaak!



itt<
Neem je vader, xoon', broer vriend, buurman of wie
dan ook mee ~>n

en koop 2 jacks voor de prijs van l
(u betaalt de duurste)

de laatste HEREN WINTERJACKS

2 halen -1 BETALEN

DICK GABRITSEN

en

JOLANDA VAN DER BEEK

geven u, mede namens wederzijdse

ouders, kennis van hun voorgenomen

huwelijk op D.V. vrijdag 7 februari '86

om 10.30 uur in het gemeentehuis te

Steenderen.

De kerkelijke bevestiging vindt plaats

om 11.15 uur door de weieerwaarde

heer ds J. Adolfsen, in de kapel te

Bronkhorst.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal

„Den Bremer" te Toldijk.

Steenderen februari 1986.

Kruisbrinkseweg 7, 7227 DA Toldijk.

Op 18 jan. j.l. vierden wij het 100 jaar koster-

schap familie Lubbers en ons 25-jarig kosters-

jubileum.

Het overweldigende bezoek aan de dankdienst

in de kerk, de vele cadeaus, bloemen en felici-

taties, zowel schriftelijk als mondeling, hebben

ons een onvergetelijke dag bezorgd.

Allen héél, héél hartelijk dank hiervoor.

H. LUBBERS
G. J. LUBBERS-BRETVELD
Everhardt en Janneke
Dinant en Marian

Hengelo Gld, februari 1986.

Vele bewijzen van deelneming mochten Wij in

ontvangst nemen na het overlijden van mijn ge-

liefde vrouw en onze zorgzame moeder

F. BARINK-BARINK

Oprechte dank voor het medeleven en de aan-

dacht voor haar, tijdens haar langdurige ziekte.

Het zij ons tot troost.

Uit aller naam:
A. BARINK

Hengelo Gld, februari 1986.

Meidoornstraat 10.

S T E V O R D
Gemiddeld niet te duur en al heel goedkoop met

AANBIEDINGEN
De grote LEGO TECHNIEK doos 8851 (lepel-
kraan met 3 persluchtfuncties)
in prijslijst 107,50 voor 69.—

Prachtige Britains MASSEY FERGUSON
TRACTOR met cabine, van 23.95 nu 14.95

Alle voorradige KIBRI BOUWDOZEN stations
enz. voor bij spoorbaan, maar ook historische
gebouwen voor de helft van de prijs!!
Ook de jubileumserie, toch al goedkoop.

MATCHBOX GROTE BOUWDOZEN

vrachtwagen of brandweer, van 39.75
tijdelijk 25.—

PLAYMOBIL, de verschillende kleine doosjes
van 4.95 en 5.75 nu voor 3.95
3 doosjes voor 10.—
Dozen van 8.75 en 9.75, nu voor 6.90

Het beroemd sterke SE R VIES JE van Fisher
Price, normaal 44.—, tijdelijk voor 24.—
(Voor die prijs nog nergens gezien)

HUISHOUDELIJK:
KOPJES! In kopjes met schotel 5 soorten voor
veel verlaagde prijs.
Heel goedkoop: porselein voor 1.50

Grote plastic KEUKENEMMER 1.95
:

TEFAL sterk koekepannetje ^Titan", 20 cm
(dus niet te groot), normaal 25.95, nu 14.95

PERSONENWEEGSCHAAL, goede kwaliteit
verkopen we al jaren nu 12.95

SOEP^KOP van riet echte boerenbónt.normaal
11.95, nu (in B-keus) 6.95
Ook in andere artikelen van bperenbont nog
B-keus in voorraad

Aanbiedingen 2 weken geldig, tenzU eerder uit-
verkocht. Niet reserveren.

Maandag open, woensdagmiddag gesloten

HENGELO - TEL.05753 -1383

1 jack nodig? Dan 30% korting

Deze aanbieding is geldig
t.e.m. zaterdag 8 febr. a.s.

De Ver. van Vrijz. Hervormden
in Hengelo Gld

VRAAGT EEN

organist(e)
die behalve de maanden juli en augustus, één-

maal in de 14 dagen onze kerkdiensten wil

begeleiden.

Inlichtingen te verkrijgen bij W. Heesen,

de Heurne 22, 7255 CL Hengelo Gld,

Tel. 05753-2534

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
afdeling Hengelo Gld

Gezellige middag voor bejaarden
zaterdag 8 februari
's middags 2 uur in „Ons Huis"

U kunt opgehaald worden. Opgave aan mevr.

Kramer, Raadhuisstraat 57, tel. 1408 •

TE KOOP NOG MO
~

EN

appels voor appelmoes
f 8.- per kist

FRUITBEDRIJF HORSTINK
Prinseiunaatweg l - Steenderen - Tel. 05755-1243

Kon. Harm. „Concordia"
afdeling TAMBOERS

heeft nog plaats voor enige

leerling tamboers
Heb je zin om mee te doen met deze gezellige

club, kom dan gerust eens langs tijdens de

repetitie-avond op maandag tussen 18.00 en

20.00 uur, waar Ronald Loessink, de instructeur

graag wil laten zien en horen hoe het er toe-

gaat.

Het repetitielokaal is boven boksenhuus Derk-

sen aan de Spalstraat

(ingang aan de St Michielsstraat)

VOOR AUTORIJLES

A A D I G M E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205 - Honda automaat

V E L D G I D S E N
van Reader's digest
voor de natuurliefhebber!

BQMEN EN STRUIKEN 39.—

35 —

35.—

35.—

39 —

39.—

39.—

WILDE PLANTEN

PADDESTOELEN

VOGELS

VLINDERS

ZOOGDIEREN

• VISSEN

De boeken staan, boorde vol kleurenfoto's.
' .

Een aanwinst yoor de kermis der natuur en voor

de boekenkast.

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

Van boeken krijg je nooit genoeg!

DOE AAN SPORT
Dinsdagen:
14.00-16.00 uur bij „Willem Teil"

Woensdagen:
9.30-11.00 uur ïn sporthal „de Kamp"

t

r,

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze dochter en mijn zusje

HEIDI

Henk, Marjan en Annemiek
Besselink

28 januari 1986.

Vordenseweg 26,

7255 BW Hengelo Gld.

GEVRAAGD

winkelmeisje
plm 17 jaar

BAKKERIJ H. MASSEUR*
H. Addinkdtraat 3 - Steenderen - Tel. 05755-1337

HENGELO GLD

Zomerprogramma
Verenigingen, die tussen half juni en half sep-

tember 1986 in de gemeente Hengelo Gld iets

organiseren dat in aanmerking kan komen voor

opname in het W V zomerprogramma, wordt

verzocht dit uiterlijk zaterdag 8 februari a.s.

op te geven (bij voorkeur schriftelijk aan het

secretariaat van VVV, de heer A. J. Memelink,

Kastanjelaan 4, tel. 1521.

Opname is, mede in verband met de plaats-

ruimte, ter beoordeling van VVV.

GESLAAGD
Onze plaatsgenote Elise Hermans, Past. Thuisstraat 8
te Keijenborg, slaagde in Almelo voor het diploma
chiropodiste, hetgeen betekent pedicuren, steunzolen

,1 en elastieken kousen.

q VW TAPTOE 1986
Zoals in ,De Reclame" van vorige al bericht werd,
al de jaarlijkse WV taptoe dit jaar eerder plaats

vinden dan tot nu toe gebruikelijk was en wel op
zaterdag 10 mei a.s. (zaterdag na Hemelvaartsdag).
's avonds om 7 uur op het sportpark Elderink.
Aan de taptoe nemen natuurlijk weer de plaatselijke

'
5
' verenigingen uit Hengelo en Keijenborg deel, maar

iok, als gast, de 50 man sterke kapel uit Oberau
(Wildschönau, Tirol), die dan als gast van de Kon.
Harm. Concordia in Hengelo op bezoek is.

•»

„BRONS" IN HENGELO GLD
Tijdens de zeer gezellige nieuwjaarsbijeenkomst van

: < > durkkers uit het district Doetinchem-Winterswijk
1
 die in Neede werd gehouden, werd ook een wedstrijd

klootschieten gehouden.
>e derde plaats in deze wedstrijd werd behaald door

de fam. Th van Aken en fam. K. F. Lubbers. Dus
•- kwam het , brons" in Hengelo Gld terecht.

j CPB HENGELO GLD
,De dames van CPB Hengelo Gld kwamen op woens-
dag 29 jan. bijeen in „Ons Huis", waar ze door de pre-
sidente mevr. v.d. Velde hartelijk welkom werden ge-
heten. Op deze vergadering werd door de secreta-
resse het jaarverslag gelezen en mevr. Hiddink bracht
het financieel verslag. Dank werd uitgesproken aan
het adres van de kascommissie en de bezoekgroep
Na de pauze vertelde mevr. Breukink interessante
dingen over het kleinste stadje van Nederland, Bronk
horst. Bij dit verhaal toonde zij ook dia's.

SPORTHAL AKTIVITEITEN
Vrijdag 7 febr. badminton. 20.00 uur HBC 3 - Rianto 5
HBC 5 - Rianto 8, HBC rekr. - BV Doesburg.
Zaterdag 8 febr. basketbal. 12.00 uur Topscore MA i
Hanze Stars, 13.30 uur Topscore heren 2 Give and Go
2, 15.00 uur Topscore dames l - Uitsmijters 2.
Zondag 9 febr. basketbal. 14,00 uur Topscore dames 2
Buitenpoort l, 15.30 uur Topscore heren 2 - Avanti.

EVENEMENTENAGENDA HENGELO GLD
Februari: 9 karnaval; 10-11 finales stratenschieten.
Maart: 2 jeugddag Achilles in „de Kamp"; 9 orlën-
teringsrit Hamove, start Michels; 15 uitvoering gym»
nastiekver. D.I.O. Keijenborg;; 31 int. (wegraces op de
„Varssel-Ring".
April: 19 uitvoering .jAchilles".

NA RUIM 40 JAAR MET PENSIOEN
DHtECTEUR ZILVOLD ZEGT RABOBANK
HENGELO VOORGOED VAARWEL
Op dinsdag 11 en woensdag 12 februari aanstaande
neemt de heer F. H. Zilvold afscheid als directeur
van de coöperatiever Raiffeisenbank „Hengelo"
Een Rabobanktijdperk van meer dan veertig jaar
wordt hiermee definitief door hem afgesloten. Op
dinsdag de lle is er een afscheidsbijeenkomst voor
genodigdent één dag later is er een receptie voor
eenieder.

De receptie ter gelegenheid van het afscheid van de
heer Zilvold wordt gehouden in café-restaurant Con-
cordia te Hengelo Gld. Zij vindt plaats op woensdag-
avond 12 februari a.s. tussen 19.30 en 22.00 uur.
Leden, relaties, vrienden en kennissen zijn hierop
van harte welkom. Tevens kan men kennismaken met
de opvolger van de heer Zilvold, de heer C. Bonen-
berg.

De scheidende Rabobankdirecteur is precies 65 jaar
geleden in het Gelderse Hengelo geboren. In mei
1944 trad hij als „eerste medewerker" in dienst bij de
toenmalige Raiffeisenbank. Ruim 8 jaar later, in juli
1952, volgde zijn benoeming tot directeur. Hij heeft
deze functie dus welgeteld 33 jaar uitgeoefend.
Gedurende zijn lange loopbaan als directeur heeft
de heer Zilvold veel hoogtepunten ontmoet. Zijn zil-
veren jubileum in 1977 was er slechts één van. De
3 verbouwingen van het voormalige bankkantoor
staan hem eveneens nog goed voor de geest. Eerst
werd een zijkant van de bank verbouwd, vervolgens
de archiefkelders en de nachtkluis. Tenslotte kregen
ook de nieuwe bestuurskamer en het directiekantoor
een flinke opknapbeurt. Regelrecht hoogtepunt was
de ingebruikname van de nieuwe bank aan de Raad-
huisstraat in Hengelo Gld in de periode 1974-1975.
Onder leiding van de heer Zilvold heeft de Rabobank
Hengelo zich voorspoedig ontwikkeld. 10 jaar ge-
leden bijvoorbeeld, waren de balanstotalen en de
spaartegoeden nog 33.8 en 31.3 miljoen gulden. Eind
vorig jaar mocht men hier respectievelijk 87 en 76
miljoen gulden voor noteren. Het aantal personeels-
leden nam in diezelfde periode met 6 mensen toe.
Binnen de Rabobank organisatie, waar nu meer dan
30.000 mensen werken, heeft de heer Zilvold altijd
verschillende nevenfuncties bekleed. Zo was hij 9 jaar
lid van de financiële commissie van de Centrale Raif-
feisenbank. Voorts is hij secretaris van de discussie-
groep ring „de Graafschap"'O '.raafschap eii
Doetinchem). Verder voorzitter van de regionale
directeurenvereniging en secretaris-penningmeester
van de activiteitencommissie kring ,,de Graafschap",
Ook in het gemeenschapsleven van Hengelo Gld is
de heer Zilvold zeker geen onbekende. Zo is hij méér
dan eens aktief in de gezondheidszorg, alsmede in
het plaatselijke en regionale kruiswerk. Tot de hob-
by's van de heer Zilvold, die een studerende en een
bij de bank werkende zoon heeft, behoren fotogra-
feren en het liefhebben der natuur.

Ie meter JV«~-

2e meter 3«""

volgende meter •••"

Schröder
t>U de kerk - Hoek Ruurloseweg-Kerkstraat

ZOMERPROGRAMMA WV
VW is weer bezig met de samenstelling van het
zomerprogramma 1986. Dit programma zal. zoals ge-
en/of door andere verenigingen worden georganiseerd
of door andere verenigingen worden georganiseerd
in de periode half juni - half september.
Omdat VVV, in overleg met andere organisatoren,
op korte termijn nog enkele data van evenementen
moet vaststellen en een zo goed mogelijke spreiding
daarvan wil bereiken, staat in dit nummer van „De
Reclame" een advertentie, waarin WV aan vereni-
gingen vraagt, spoedig, uiterlijk zaterdag 8 februari
a.s. opgave te doen van de evenementen, die men in
de a.s. zomer zal organiseren.

EXPOSITIE IN §,DE BLEIJKE"
Dhr Abbink laat op „de Bleijke" zien, dat iemand die
enthousiast is voor zijn hobby, ook hele góéde resul-
taten kan krijgen
Van zijn vroegere vak als huisschilder, htf schilderde
marmer en hout, heeft hij tegenwoordig zijn lief-
hebberij gemaakt.
Zo schildert Abbink met olieverf landschappen en
stillevens, maar ook heeft hij aquarellen gemaakt.
Eén stuk verdient bijzondere aandacht, dit is een
eternietets waarop flamingo's staan afgebeeld.
Dit is een bijzondere techniek, de moeite van het be-
kijken waard.
De eerste expositie die dhr Abbink hield in galerij
„de Beuk" in Zelhem, leverde hem veel goede kri-
tieken op.
De expositie staat in verzorgingshuis „de Bleijke"
in de kóffiezaal opgesteld van 6 t.eJm. 27 februari.
Mensen, die deze expositie willen bezoeken, worden
verzocht tussen 14.00 en 17.00 uur te komen.



„DE KNOTS"
heeft nog t.e.m. zaterdag

8 febr. Balans-opruiming

Halve prijzen van:
o.a. GLASWEK - KANDELAARS,

ENZ.

Zie etalage!!

JAN EN TINY NOTTEN
Ruurloseweg 45 • Hengelo Gld • Tel. 05753-2616

P.S. Even onthouden:

vrijdag 14 en zaterdag 15 febr.
GESLOTEN!

dansen met

TRAMPS
zondag 9 febr.

Zondag 16 febr.

Valley Gazelle
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

A.S. ZONDAG

Frühschoppen
met medewerking van

„De Doldraejers" en
„De Keidarpers"
Aanvang 11.00 uur

's Morgens

gecostumeerde
voetbalwedstrijd

Café COEN EVERS
VELSWIJK

ALAAFÜ

carnavalsvereniging

'DE KEIDARPERS'
Programma:

Vrijdagavond in café „de Eikeboom"

Spatschoppen
Zaterdag 8 febr. in zaal Winkelman

karnavalsba!
m.m.v. SUNLIGHT COMBO

Wisselbaker voor de mooist verklede

Zondagmiddag 9 febr.

Kmderoptocht en

jeugdkarnaval
by Winkelman en de Smid"

Maandagavond 10 febr.

Karnaval in
„Maria Postel en Buk-ow

Dinsdagavond 11 febr: MUCKEY

groot

Wij zijn gestart met de verkoop van

thee-, eet- en ontbijt-
serviezen

van de co//ecf/e

(Vi//e d'Orange"

VRAAG INLICTINGEN BIJ:

FA.6ESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
HENGELO GLD • Tel. 05753-1215

SLUITING RABOBANK.

In verband met het afscheid van
de Heer RH. Zilvold

als directeur van Raiffeisenbank
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 21,

is ofs kantoor dinsdaaJ VffiMuari 1986
de gehele dagjpgeslqjfën.'

i

Rabobank
Raiffeisenbank Hengelo Gld.
Bestuur en Raad van Toezicht.

Aanzien 1985
Deze jaaruitgave kost

f 19.90
en niet f 14.90, zoals
abusievelijk vermeld stond

WOLTERS
Kerkstraat 17, Hengelo G.

Zolang de voorraad strekt

CAFÉ MEEZEN
Marktplein 5 • STEENDEREN

Zaterdag 8 febr.

LIVE MUZIEK
met Bert Siebelink
zanger-gitarist

ENTREE VRIJ

Voor een uitgebreide sortering

AFZUIGKAPPEN
Atag - Miele

\\\\\\\\UIIII/W Marynen - Zanker

v.a. f 189.--

FA. ORDELMAN EN DIJKMAN
SPALSTRAAT 14 • HENGELO GLD - TEL. 05753-1285 - B.G.G. 3580

« > HUIZE WINKELMAN
ST JANSTROATE 3 - KEI J EN BORG

• Hintif mul t ii i n 11 , . HI in uu iiiiiiiiiiiiiiiiiii mui . MiiiimiiiiniiitMHuitiiiuiiMmiumiiuiiiiiiiiiii

• f r

Holt de moed d'r in tl
zet de feesneuze op en kom

DINSDAG 11 FEBR.
met z'n allen 's oavends noar ut carnaval

van Muckey.

Al joarenlang de gezellige afsluuting van

dolle dagen.

De zaal is al los um half achte

PRINS CHRIS
|! un man van ,,bi'j de tied"

kump op bezoek met zien gevolg

en schone deernen (20.11 uur)

Um 21.30 uur trekking van de

MÜCKEY-VERLOTTIMG1986
met volle aantrekkelukke priezen

MUCKEY: steengoed

1986 carnaval in

in „ i iNAifENN'l
RIJ CAFE-DISCO „DE ZWAAN"
Dit jaar niet in de buitentent maar in de eigen vertrouwde
binnentent.

Zaterdag 8 en zondag 9 febr.
Alles in een gezellige carnavalssfeer, zowel in het café
als discotheek.

Maandag 10 febr. ROSENMONTAG
De grote finale-avond z|Jn wU geopend vanaf 20.00 uur

Op deze avond diverse prezen voor de origineelst verkleden
zowel individueel als groepen

UITNODIGING RECEPTIE

Op 12 februari a.s. zal
de Heer F.H. Zilvold

wegens het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd afscheid nemen als

directeur varvde Mfjeisenbank
Hengelo Gld.

Ter gelegenheid hiervan zal die dag van
19.30 uur tot 22.00 uureen receptie

worden gehouden in café-rest. Concordia
te Hengelo Gld.

Leden, relaties, vrienden en kennissen
stellen wij door middel van deze receptie

in de gelegenheid om de scheidende
directeur te complimenteren.

Tevens is er dan gelegenheid om kennis te
maken met zijn opvolger.

Rabobank
Raiffeisenbank Hengelo Gld.
Bestuur en Raad van Toezicht.

KARNAVAL in

„ie Herberg"
V O R D E N
i.s.m. karna vals ver. „de Deurdreajers")

Zaterdag 8 februari
in de grote zaal, aanvang 14.00 uur

PLAYBACKSHOW
'S AVONDS

Gezellige «CARNAVALSAVOND
o.l.v. mevr. Kornegoor

Bestemd voor 30-, 40- en 50-plussers van de wekelijkse
dansmiddag- op dinsdag

Zondag 9 februari
in ons café het TRADITIONELE

CAFE-KARNAVAL
»

Aanvang 20.00 uur
M.m.v. Prins Frank I en gevolg

Muziek: Hanska Duo

Maandag 10 februari

aanvang 9.00 uur NIEUW!!!

PYAMA ONTBIJT m. FRüHSCHOPPEN
Iedereen wordt aan het ontbtyt verwacht in pyama
met slaapmuts enz.

Muziek: Hanska Duo
Entree f 5.00 incl. ontbijt
Opgave gaarne zo spoedig mogeiyk

'S AVONDS

GROOT ROSENMONTAGBAL
Prins Frank l en gevolg

Orkest Free Sense

Hanska Duo (in café)
ca. 21.30 uur ARIE RIBBENS
4 bars barstensvol gezelligheid

Vanaf 22.30 uur barbecue geopend

KAAKTEN VANAF HEDEN AAN DE ZAAL f 12.50 (VOL IS VOL)

Olderwetse stemming, ok in 1986

bi'j ut

KLEINTJE
KARNAVAL
op zondag 9 februari
Vanaf half drie tut ?

in „de Harbarge" in Hengel

bi'j Jan en Leen an de tap-

kaste

UN OERGEZELLIGE LIEDJESKROAM VAN

Duo „Karel en Herman"
Degelukke muzikanten van 82 en

83 joar

Ze waar'n onlangs nog veur de TV

„DEHARBARGE
LEUT IN MEERVOUD
WOLBRINK • Bleikstroate 3 • Hengel



Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 15.— p. dag

LENSELINK
DROGISTEBtt
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1300

Te koop inruilmeubels

Lubbers Woonwinkel
Tel. 05753-1286

pedloure

Voor afspraak:

Witly Hoogeveen-
Geitz
Loakendlek l
Veldhoek-Hen^relo Gld
tel. 05736-460

SPORT GOED
met SPORTGOED

ean

Roozegaarde sport
Spalstraat 13. Heneelo

Te koop prima consumptie-
aardappelen, Surprise.
B. J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld.

Te koop een in goede staat
verkerende opslagloods
overkapt groot 15x9 mtr,
voor vele doeleinden ge-
schikt. Te bevragen bij
bouwbedrijf A. Ha l f man,
Uilenesterstraat 5, Keijen-
borg

Ons voordeel-lijstje
ZWAN BAKBACON

GEKRUIDE HAM

100 gr

100 gr

ACHTERHAM
vacuüm 100 gr

AH KROKETTEN

149
179
179
398

SLAGROOM
1
/8 liter

Albi Totaal WASMIDDEL
2 kg

Roomboter STROOP-
WAFELS pakje

CALVé BORRELNOTEN
alle soorten zakje

99
629
198
188

Gesneden

WITTE KOOL
400 gr

Voor hand en pers

SALUSTIANA'S 2i/2 kg baal

29
498

schouderkarbonade
500 gr 398

Ma. - di. 10 en 11 febr.

SPEKLAPPEN
met zwoerd kg 698

zonder zwoerd kg

Woensdag

GEHAKT h.o.h.
500 gr 398 kg

798

698

WIT-TARWE VOLKORENBROOD
gratis gesneden

BOERENWIT OF BRUIN
gratis gesneden

188
188

V.d. Eelaart 3-sterren
JONGE JENEVER

FLORIJN VIEUX

liter

liter

1725
1745

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

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

het

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr extra belegen 5.95

500 gr komijn jong 5.25

700 gr Brie v. d. maf 7.85

700 gr Pet rit aar t fsmeerkaasJ 7.80

500 gr kookworsf 4.75

D/v. soorten jam f s u/k er/o os J

Tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "

Te koop zwaar openhaard
hout (berk-eiken). G. Heb-
bink, Varsselseweg 40,
Hengelo Gld, tel. 7216

Te koop dekrype gelten
FI. Tel. 05755-1589

IEDERE

WEEK

EEN

KRANT

MET

NIEUWS

VOOR

WINKELIER

EN

KUNT!

ZILVEREN ZUIVELDIRECTEÜR IN HENGELO GLD

Uw warme bakker
uit Spakenburg

op de vrijdagmiddagmarkt
HENGELO GLD en STEENDEREN

met ALLES uit eigen bakkerij!

Deze week:

APPELFLAPPEN
ovenvers

Normaal 0.75

Dexe week 10 stuks D.UU

TOT ZIENS op de markt

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 31G en Honda au torn at i r

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijenborg Tel. 1307

VTSHANDEL

J. HOEKSTRA
TEL. 05760-19771

A.s. vrijdag 7 febr. op de markt

hebben wij ze in de reklame.

U betaalt dan geen i 2.00 f de nor-
ma/e prijs)

maar slechts f 1.00 per stuk!

Assistent-directeur G. W. Lubbers voorzitter van het
met een deel van de geschonken kado's
De vader van de jubilaris, de heer J. Politiek deed
een boekje open over de goede ontwikkeling van zijn
zoon van jongsaf aan en prees zich gelukkig dat
hij ondanks zijn hoge leeftijd dit jubileum nog mee
mocht maken.

Onder aanvoering van assistent-directeur G. W. Lub-
bers, tevens ceremoniemeester en gangmaker, over-
handigde het personeel haar baas een aantal fraaie
kado's zoals foto's van personeel en oud personeel
een atlas van de bijbel en een parasol. De jubilaris
en zijn vrouw waren blij verrast en verbaasd voor
zoveel blijken van waardering.
In een opperbeste stemming leidde Henny Vrieze
aan het orgel het gezelschap naar een onvergetelijke
avond zowel voor de jubilaris als dien familie en
overige aanwezigen.
Bescheidenheid siert zijn persoon en was ook de
directe aanleiding dat hij liever zo weinig mogelijk
aandacht besteed zag aan zijn 25-jarig dienstverband
als directeur van óe coöp. zuivelfabriek te Hengelo G.
Als rechtgeaarde Fries kwam de heer Politiek, een
groot doorzettingsvermogen en het hart op de goede
plaats bezittende naar de Gelderse Achterhoek, om

bedt/uur K. Lassche, mevr. Politiek en de heer Politiek

in Hengelo Gld de heer J. C. Geertsma op te volgen
als directeur van genoemde zuivelfabriek.
Met de opleiding aan de zuivelschool op zak, heeft
hij de moeilijke taak aangedurfd, juist in een periode
dat het vechten was om de fabriek zelfstandig te
houden. Een weloverwogen en zuinig beleid droeg
er toe bij, dat de Hengelose fabriek haar eigen boon-
tjes kon blijven doppen.
Het personeel werd door zijn inzet ook geïnspireerd.
De gestage stijging van de melkaanvoer kwam het
beste tot uitdrukking tot een noodzakelijke uitbrei-
ding met koeltanks. Het bedrijf levert wel geen eigen
botermerk meer, maar staat hoog aangeschreven bij
de levering van tonnen exportboter per jaar.
De huldiging van de zilveren zuiveldirecteur vond
plaats tijdens een bijeenkomst in zaal Michels, waar-
bij naast bestuur en personeel, ook oud personeels-
leden en RMO-chauffeurs aanwezig waren.
Namens het bestuur zette voorzitter K. Lassche de
jubilaris in het zonnetje met de aanbieding van een
enveloppe met inhoud. Mevr. Geertsma huldigde in
een gedicht de familie Politiek voor de wijze waarop
zij bij het wel en wee van de fabriek betrokken bleef.

'CELO
l liter S 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 Telefoon05753-1461

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 9 FEBR.

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Hendriks Jeugddienit

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Da Costa

Herv. Kerk
Geen dienst

A vond-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 3 t.e.m. 9 febr.
Th. J. Hanrath, tel. 1277

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

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo Gld.

Openstelling: postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld
Tel. 05753-1230. Maandag te.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen:05752-1230

Weekenddienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. R. J. van Ingen, telefoon 2002
l

Kruisvereniging
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
KeJJenborg:Past Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. tejn. vrijdag van 13 tot 14 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige Informatie.

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.


