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DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17 - Postbus S

7255 ZG Hengelo Gld
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Verschijnt dinsdags In:

Hengelo Gld, Keijenborg,

Velswljk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburg-en,

Rha, Toldijk, Wlchmond-Vlerakker

en omstreken.

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

COX ORANGE APPELS
2 kg 250
Gesneden PREI
500 gr 95
Let op onze aanbiedingen
in de winkel!!

In onze verkoop bloemenkas:

1 vaasje mei ORCHIDEE
550

FA. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Kom, kijk en ziet,
wat WIJNBERGEN U biedt!

Wasautomaaf stuk?

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

Va jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Jozef

Spuistraat 21. Tel 1250 Jtingelo

Weekreklames van uw
ECHTE BAKKER!!

Afd. brood:

APPELBROOD
Z.Oüdeze week

Afd. banket:

KOKOSPÜNTEN
Een tropische verrassing
van uw Echte Bakker:

5 stuks *r./0

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 71 • Hengelo Gld - Tel. 05768-1260

SLAGERIJ

RATERINK
Tel. 05753-1301

Tip van de week

VARKENSHAASJES
(Diepvries) 100 gram Z.4%J

ZORG GOED VOOR]EZELf(wjJ!

l
ij

Ook volgens Leo Lont, is

brood van bakkerij Kreunen
lekker, vers en gezond!!

SPECIALE AANBIEDING:

LEO LONT BROODJES
van 1.35 nu

Gevuld met een kruidig worst j e

1.10

LEO LONT: hier eet ik myn bulk Van rond!

Goed /gevuld MUESLIBROQDJE
van 2.95 nu 2.75

Vol rozijnen, krenten, hazelnoten

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL. 05753-1474 HENGELO GLD

Onbetwist, de mueslispecialistü

< ;

Voor familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1455
VAN DE WARME BAKKER • VAN DE WARME BA

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 • TEL 1358
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CEigengebakken
ONTBIJTKOEK "
van 2.50 voor "J B75 §van 2.50 voor "J B75

Eigengebakken ROGGEBROOD
van 1.25 voor *|BQQ

c
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SPORT GOED '
met SPORTGOED

VBO

Roozegaarde sport
SpaUtrsat 18. Henrelo O.

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verblnffend resultaat

Haar slechts f is.— p. dAf

L E N S E L I N K
'OBOGI3TEBU

Kerkstraat l, Hengelo Gld

Telefoon 05753-1300

Kies de Keurslager

als het koud is
100 gram

1.25
gepaneerde snitzeis

500 gram

haas- en ribkarbonade

3.95
500 gram

magere riblappen

7.95
l doos

grote fricandellen
40 stuks 12.95

DAGREKLAMES:

Maandag en dinsdag

500 gr verse worst (mager) 450

Woensdag:

500 gr gehakt + krulden 395

Donderdag, vrijdag en zaterdag:

500 gram

schouderkarbonade
(max. 2 kg per klant) 2.99

500 gram

malse varkenslappen
3.95

250 gram

malse biefstuk 5.95
WAARDEBON:

500 gr mager hacheevlees en

500 gr speklappen

samen voor

Geldig van 17 t.e.m. 22 febr.

9.95

WAARDEBON:

100 gr gekookte ham en

100 g boterhamworst

samen voor

Geldig van 17 t.e.m. 22 febr.

1.95

Kwirslager Peter v. Hurk
KAADHUISSTSBAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-126»

va awavA\ aa MVA • H«MMVH MWHVA\ aa NVA

z JOZ NJestsilo's 05753

Mengmestpompen 1964

B. „HENGELO"

VOOR JAARSSHOIV1986

Op deze show
introduceren wij U
het nieuwste model
van Peugeot, de

309

Leverbaar in 7 modellen

OPENINGSTIJDEN:
donderdag 20 febr. 10-18 uur
vrijdag 21 febr. 10-21 uur
zaterdag 22 febr. 10-17 uur

Voor elke bezoeker een leuke attentie

Gratis matten bij aflevering nieuwe auto

Alle modellen 1986 in onze showroom

AUTOMOBIELBEDRIJF
Bleekstraat 14

HENGELO GLD
Tel. 05753-1947



Hengelose spektakelfilm:

LEO LONT, DE NEEF VAN JAMES BOND
Van maandag 24 t.e.m. donderdag 27 februari organiseert de Hamove fcaar jaar-
lijkse filmavonden met dit jaar de wel zeer bijzondere hoofdfilm:

LE0 LONT§ DE NEEF VAN JAMES BOND IN „GOLDFINGER"

Een ruim anderhalf uur durend spektakel, geheel geschreven door het Hamove
filmteam.
De film omvat een avontuur waarin de Hamove tijdens de Paasraces wordt ge-
chanteerd door een gangster-organisatie.De Hamove, ten einde raad, huurt dan
privé detective Leo Lont in, die voor een goede afloop moet zorgen.
De opnamen zijn gemaakt in de Achterhoek, in London en op Ibiza en hebben een
vol jaar in beslag genomen. j
Het ontbreekt natuurlijk niet aan aktie, snelle wagen, motoren en mooie Lont girls
Er is door, ca. 200 spelers en figuranten meegewerkt op talloze sfeervolle lokaties.
Er werd met 4 camera's en een onderwatercamera gewerkt.
Deze produktie is uniek te noemen daar voor zover bekend, nog nooit een zo
lange amateurfilm is gemaakt met eigen middelen.
Zoals U gewend bent, zit ook deze film vol met humor en kolder.
De hoofdfilm wordt vooraf gegaan door een terugblik op de Hamove-aktiviteiten
in 1985, met een film van de motorcross en de internationale wegraces.
De 4 filmavonden vinden plaats in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo G,
en de aanvang is steeds 19.00 uur. Kom op tijd, want vol is vol. U mag het be-
slist niet missen.
En zoals te doen gebruikelijk wordt ook de jeugd niet vergeten. Woensdagmiddag
26 februari om 15.00 uur kunnen zij terecht in zaal Concordia, waar dan voor hen
gedraaid zal worden.

LEERLINGEN SCHOOL BEKVELD IN AKTIE
VOOR BEVOLKING COLUMBIA

De beweging die het Jeugd Rode Kruis in gang heeft
gezet om de bevolking van Columbia, na de ver-
schrikkelijke vulkaanramp enigszins de helpende
hand te bieden, heeft allerwege weerklank gevonden.
De ouderraad van de chr. basisschool aan de Hogen-
kampweg te Bekveld vond het nodig dat de school
ook mee deed.
Het gevolg was dat de leerlingen, waaronder ook de
kleuters, allerlei karweitjes gingen opknappen om
maar geld te kunnen inzamelen en daar toilettasjes
voor te kopen.
Die karweitjes gingen niet naar een van te voren
opgesteld plan, maar werd geheel aan eigen initiatief
overgelaten. De kinderen hadden er veel plezier in.
Het was voor hen een grote voldoenning, dat er
zoveel geld was binnengekomen, dat een hele berg
spul naar het getroffen gebied verstuurd kon worden
De leerlingen van de school Bekveld weten nu wat
het opknappen van klusjes betekent.
In aktie voor de getroffen medemens. De kinderen
van Bekveld blijven niet achter.

VOOR AUTORIJ LES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205 - Honda automaat

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en i-rouwkaarten

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 • STEENDEBEN

Tel. 05755-1862

SPORTHAL AKTIVITEITEN

Ook het komend weekeinde is weer van alles te

beleven in sporthal „de Kamp". Handbal, volleybal,

basketbal enz. Het is er altijd gezellig.

HAMOVE OOK IN 1986 VOLOP IN AKTIE

Op de jaarvergadering van Hamove, gehouden in het
clubhuis, café v.d. Weer, bleek nog weer eens welke
onderlinge band er tusen de leden heerst.
In zijn openingswoord meldde voorzitter R. Kreunen
het ontvallen van een vijftal leden, waarvoor enkele
ogenblikken stilte in acht werden genomen.
Door overlijden, opzeggingen enz. nam het ledental
met 25 af, maar er kwamen 26 nieuwe leden bij.Hier
door telt Hamove met ingang van het nieuwe jaar
357 leden.
In Hamove wordt iedere aktiviteit als belangrijk be-
schouwt, de sportcommisie met de organisatie van de
vele oriënteringsritten, de wandel- en fietstocht de
commissie Wossinkbos met haar vele werkzaamheden
op het trainingscircuit, de „knok-ploeg" als grote ani-
mator bij de werkzaamheden voor motorcross, wég-
race, veteranenralley enz.

Op enige aanmerkingen uit de vergadering dat de

Hamove niet moet afglijden naar nevenaktiviteiten,

antwoordde voorzitter Kreunen, dat dat niet zo is.

Secretrais G. J. Burgers bracht in een uitgebreid en

gedetailleeerd verslag het verenigingsjaar 1985 nog

weer eens voor het voetlicht.

Het financieel verslag van penningmeester J. Dinkel-

man sprak van een goede ontwikkeling. Ondanks de

mindere bezoekers bij cross en race en dit vooral bij

de race door het erbarmelijk slechte weer, kon hij

een batig saldo melden.

P. H. Pelgrum en H. te Brake werden bij acclamatie

als bestuursleden herkozen.

Bij het punt aktiviteiten in 1986 kwamen de tongen

goed los. Hamove organiseert in 1986 geen cross. De

reden is dat de sponsoring zeer flink werd inge-

krompen, zodat er geen sluitende begroting was te

maken. De kosten voor de organisatie van de cross

zijn behoorlijk hoog en het wedstrijdprogramma dat

aan Hamove was toegewezen, wettigde ook de hoop

niet op 'n sluitende begroting. Daarom wordt in 1986

alle aandacht op de internationale wegraces op de

,Varssel-Ring" gevestigd. Grote namen zijn reeds ge-

contracteerd zoals wereldkampioenen Egbert Streuer

en Bernard Schnieders, Biland-Waltisperg, Michel-

Fresc in de zijspanklasse. In de 250 cc is de Duitser

Manfred Herweh de grote topper en in de 500 cc

staan de Belg Didier de Radigues en de Duitser

Gustav Reiner, de winnaar van vorig jaar, reeds op

de startlijst. Er wordt druk onderhandeld om nog

meer renners van naam naar Hengelo Gld te krijgen.

De jaarlijkse toertocht voor de Hamove-familie is dit

jaar gepland op 24 augustus, met een bezoek aan het

Noorder dierenpark in Emmen.

Aangezien er dit jaar geen motorcross kan worden

georganiseerd, wordt nu een veteranencross op touw

gezet, waarbij vele grote namen van weleer aan start

komen zoals Joep Jansen< Hennie Rietman en en vele

anderen.

Tijdens de vergadering kwam de mededeling dat de

familie van de Weer van clubhuis Hamove een

nieuwe prijzenkast ter beschikking stellen. Dit ge-

baar werd met een ovationeel applaus ontvangen.

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENCEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) - 05753-3460

Speciaal deze week:

SCHELVIS

gratis gefileerd per kg 6i95

ledere dag warme gebakken VIS

VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

dansen met

coco
zondag 23 febr.

Zondag 2 maart

Nameless
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie.

lijn O7O-614 614
T .--w- :<:htmg

eoprte-
<ddltje?

Een geboortekaartje moet apart zijn. Net zo apart
als uw baby.

Intercard heeft voor u zo'n kollektie met
bijzondere kaarten.

Komt u eens langs en zoek in alle rust uit.
Sfev Ook met de tekst kunnen

wij u helpen.

\ infcrcarcü

<* • . '

k • *u

i?Trotfwpanncnr
Ga dan nu naar uw drukker
want de nieuwe Intercard-

kollektie is uit!

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455
^m

P iiitercanl

DRUKKERIJ WOLTERS



OPRUIMING v.a. f 2.50

TRAP
Stevige stalen
uitvcjf fing, wit /'

gelakt j <f treden
Van 39,90 voor
de veilige prijs
van

KLOK
Het batterij uurwerk
zorgt dat u bij "de tijd
blijft. Van 19,75 voor

DROOGTORE^
Op een klein
oppervlak heeft
u maar liefst 27 «-CtS^
rngter droog- •
lerigte. Wit is de
kleur. Wit is de
prijs. Van 49,50
voor

29.'

FA. JANSEN - Bleekstraat 1 - Tel. 05753-1360

IEDERE
WEEK
EEN

KRANT
MET

NIEUWS
VOOR

WINKELIER
EN

KLANT!

De Groene Reeks
PRAKTIJKBOEKEN voor de agrarische wereld

met zinvolle voorlichting.

Uit voorraad leverbaar. Koop nu!

x Klauwverzorging bij het rund

x Groenten uit eigen hof

x Het grasland in Nederland

x ABC voor de geitenhouder

x Weet wat gevoerd

x Schapenteelt en schapenziekten

x Verbouw van boerengewassen

x Vruchtbaarheid en vruchtbaar-
heidsstoornissen bij rundvee

x Munt uit melk

x Gezonde geiten

x De teelt van suikerbieten

x Runderrassen in de EEG

x Werktuigen en machines voor de
landbouw

x Renderende rundveehouderij

x Hoefverzorging en beslag bij
paarden

X Welvarende varkens

x: Praktische paardenhouderij

x Praktische geitenhouderij

x Varkensvoeding in de praktijk

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

Met ingang van 24 februari a.s.

WEKELIJKS op MAANDAGAVOND

Grote BINGO
tb.v. BIJABTVEB. K.O.T.

Aanvang 20.00 uur

Zeer mooie prijzen,

w.o. vele vleespakketten

IEDERE ZATERDAG

PIEK-ÜÜR
van 15.30 tot 16.30 uur

ALLE DRANKEN f l — PER GLAS

M.I.V. MAANDAG 24 FEBRUARI ZIJN WIJ

DE GEHELE WEEK GEOPEND

Café „D'H OLDEN KRIET"
Dorpsstraat 25 - Wichmond - Tel. 05754-285

Bouwbedrijf HALFMAN
Uilenesterstraat 5 - KEIJENBORG

verhuist ingaande 20 febr. 1986
NAAR

Rondweg 12 - Hengelo Gld
Telefoon ongewijzigd: 05753-1475

Werkplaats blijft op het bekende adres:

Hengelosedtraat 14 - Keyenborg

HENK LUESINK

en

GERRIE HEBBINK

zijn blij U te vertellen, dat zij gaan

trouwen op vrijdag 21 februari 1986 om

11.45 uur in het gemeentehuis van

Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening zal plaats

vinden om 12.30 uur in de Goede

Herder kapel in de Veldhoek, door

ds P. Hendriks.

U bent van harte welkom op onze

receptie van 14.30 tot 16.00 uur in zaal

Nijhof, Dorpsstraat 13 te Halle.

Wij gaan wonen:

Rijnweg 23, 7255 NW Hengelo Gld

'GELO
l liter JONGE FLORIJN

17.45
l liter CATZ VD3UX

17.95
l Itr Florijn CITR.-BRANDEWIJN

12.95
l fles GORTER JACHTBITTER

13.45
l fles BALLANTINES WHISKY

22.95

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze dochter en mijn zusje

ELISABETH MEGCHELDZN

Wij noemen haar:

ELLEN

Elise Henk en Jan-Willemi
van den Brink

7234 SZ Wichmond, 6 februari 1986.

Vogelzang 22.

Met de viering van ons 25-jarig huwelijksfeest

mochten we een heel fijne dag beleven, waar

we met onze kinderen en ouders gaarne aan

terugdenken.

De welgemeende reacties in de vorm van schrif-

telijke of persoonlijke gelukwensen, bloemen en

kado's, waren een aangename verrassing.

De serenade van het Vorden's huisvrouwen-

orkest was een bijzondere gebeurtenis.

Heel hartelijk dank voor alle goeds ons toe-

gewenst.

REINT EN BARTJE REGELINK

Hengelo Gld, februari 1986.

Raadhuisstraat 40.

Voor de vele blijken van medeleven na het

plotseling overlijden van onze beste broer,

zwager en oom

GERRIT WULLINK

zeggen wij U hartelijk dank.

Hengelo Gld, februari 1986.

Fam. Wullink

CBTB • afd. Steenderen-Toldijk

Vrijdagavond 21 febr.

TONEELAVOND
in zaal „Den Bremer" te ToldJjk

Aanvang 19.45 uur

Opgevoerd zal worden het blijspel:

„de dochters van de baas"
door toneelver. De Eendracht uit
Gelselaar

Iedereen welkom Toegang vrij

B.K. INRUILACTIE

f 20.-- voor uw
oude pan terug!!

Kastanjelaan - Hengelo Gld - Tel. 05753-1221

VARILUX
MET ÉÉN BRIL GOED ZICHT

OP ELKE AFSTAND
Vbrilux glazen hebben zowel een leessterkte als verte-

sterkte én een geleidelijk oplopende sterkte daar tussenin.
Met uiterste precisie geslepen tot één ononderbroken geheel.
Op elke kijkafstand krijgen uw ogen dus de juiste
correctie. Dank zij Varilux van Essilor hebt u goed
zicht op elke afstand. En lost u met één bril uw
kijkproblemen op.

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Soalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

Ook Leo Lont
ziet SCHERP met

VARILUX
GLAZEN

Bouwbedrijf D. Weustenenk B.V.
Bouwers op maat en data
Bouwen ook mestsilo's

x Pre-fab beton elementen silo's

x In het werk gestorte silo's

x Gemetselde silo's

x Houten silo's

x Stalen silo's

Dit is door ons ook te leveren met randapparatuur (o.a. pom-
pen, afsluiters etc.)

Tevens verzorgen wij

uw bouwvergunning en hinderwet aanvraag

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf bij

Bouwbedrijf D. Weustenenk B.V.
HENGELOGLD - Tel. 05753-1276 - 05754-886

UITSLAG Mukey-verloting 1986
Hoofdprijs: no. 1067
Verder prijzen op onderstaande nummers:

460 - 507 - 527 - 532 - 604 - 638 - 772

778 - 830 - 942 - 955 - 1028 - 1074

1102 - 1250

Prijzen zijn af te halen bij café Winkelman,

St Janstraat 3 te Keijenborg.

HET MUKEY-COMITé

Brandbeveiligingsverordening

Burgemeester en wethouders van Hengelo
maken bekend, dat met ingang van 24 februari
1986, gedurende drie maanden op de afdeling
algemene zaken (sectie bestuurszaken) van de
gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage
is gelegd en tegen betaling der kosten alge-
meen verkrijgbaar gesteld de bij raadsbesluit
van 5 november 1985 vastgestelde Verordening
tot wijziging van de Brandbeveiligingsverorde-
ning dezer gemeente.

Burgemeester en wethouders
voornoemd,

Th. A. A. Hooman, loco-burgemeester

K. Verhoeff, secretaris

Hengelo, 18 februari 1986.

Noteert u alvast de datum?
28 febr. en 1 maart

OPEN HUIS
vanwege uitbreiding van winkel •

verkoopruimte

Let op onze advertentie van vol-
gende week

Fa. Ordelman & Dijkman
Spalstraat 14 - 7255 AC) Hengelo Gld

Tel. 05753-1285 - b.g.g. 3580

IN VERBAND HIERMEDE IS ONZE WINKEL

gesloten van 24 t.e.m. 27 febr.

BINGO
zondag 23 febr. a.s.
in zaal WOLBRINK
Bleekstraat 3 - HENGELO GLD

Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.00 uur

Organisatie:

schutterij E.M.M. - v. en a.v. PAX



SIEEHE ESTERS

HEIDBPLANTEN

LAAN BOMEN

CONIFEREN

BOZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBK PLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

8PORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTUKF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G.J. HALFMAN
A ZN
Hofstraat 7 • Hengelo Gld

Tel. 0575S-1424

Weest milieubewust. Gooi
oud Uzer, papier, metaal,

kunstmestzakken, lompen
niet bij de vuilnis. Ook
kleine beetjes zijn geld
waard! Fa. R. Doldersum,
Kampweg 2, Zelhem, tel.
08342-3550

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

Te koop inruil meubel*

Lubbers Woonwinkel

Tel. 05753-1286

Staat ter dekking Vlaamse
Reus en een witte ram
Tevens te koop partij oude
mest. D. Poorterman
Voortseweg l, Toldijk
Tel. 05753-2631

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

Gegrilde CASSELLERRIB

100 gr

Gekookte Gelderse WORST

100 gr

AH Gelderse ROOKWORST

250 gr

GOUDSALAMI

100 gr

219
109
189
159

AH VANILLEVLA

liter

DIXAN 2 kg

+ gratis flacon Silan
 1

/2 Itr

LANGE VINGERS

175 gr

UNOX ERWTENSOEP

0,8 liter

159
859
135
199

Grove verse

soepgroente
250 gr

GRANNY SMITH

2 kg 398

Mager

varkensbraadstuk
500 gr 448 kg

Ma. - di. 24 en 25 febr.

OSSENSTAART

500 gr 398

Woensdag

GEHAKT h.o.h.

500 gr 398

|698

698

WIT-TARWE VOLKORENBROOD

gratis gesneden

LIMBURGS DESEMBROOD

400 gr

188
129

DELFLANDER

JONGE JENEVER

JaGERMEISTER

liter

0,7 liter

1395
1795

albrft heijn

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

DE KAASPLANK

BUITENLANDSE KAAS
vrijdagmiddagmarkt

jr Kernnem

kg bakbfoedworsf

goudbekroonde rook worsten

„ D E K A A S P L A N K "

OPINIEBLADEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR BANKDIRECTEUR

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR Bil

alle plaatselijke banken

Boordevol informatie •

Iedere week opnieuw

ELSEVIEBS MAGAZINE

ELSEVBERS WEEKBLAD

HAAGSE POST

VRIJ NEDERLAND

GROENE AMSTER-

DAMMER

HERVORMD

NEDERLAND

DE TIJD ,

DER SPIEGEL

Verruim uw blik op de

Wereld en haal eens een

blad in de losse verkoop

uit ons assortiment tijd-

schriften

WOLTERS
Kerkstraat 17, Hengelo G.

Tel. 05753-1253

Te koop een Thebo 4 hout-
kachel. H. Megens, Kre-
mersdijk 3, Hengelo Gld

Te koop Fiat Ducato bestel
bus, 6 persoons, polyester
laadruimte, bouwjaar 1984.
Opel Rekord, bouwj. 1981
met LPG
Bennie Hartelman,
Tel. 05753-1348

Te koop Thebo huishoud-
kachel, in prima staat.
H. Weenink, Zelhemseweg
43, Hengelo Gld, Tel. 2458

Wie wil mij helpen met
wiskundei MTS-niveau.
Tel. 05753'-2336

V.l.n.r.: mevr. Zilvold, de nieuwe directeur de heer C. Bonenberg, de onderscheiden heer F. Zilvold, de voor-

zitter van de bank de heer G. J. Harmsen en loco-bur gemeester Hoomaii.

Familiedrukwerk?
De mooiste geboorte-, jubileum- en

gelegenheidskaarten kunt U bij ons

uitzoeken en laten drukken.

U kunt ook de boeken mee naar

huis nemen om daar alles rustig te

bekijken.

Wilt U bij ons uitzoeken, maar is

het overdag wat moeilijk, maak dan

gerust telefonisch een afspraak om

's avonds op ons privé-adres

Rozenhoflaan 9 - Hengelo Gld

Tel. 05753-2771

een keuze te maken met ons des-

kundig advies erbij.

Ook voor al uw andere drukwerk

kunt u hier natuurlijk terecht.

U bent van harte welkom.

Drukkerij Wolters
Kerkstraat 17 - Tel 05753-1455

DIT JAAR WEER UITVOERING IN DE

REMIGIUSKERK

Het experiment van de chr. zangver. Looft den Heer
te Hengelo Gld om haar jaarlijkse uitvoering in de
Remigiuskerk te geven, blijkt goed te zijn aangeslagen
Op de jaarvergadering in „Ons Huis" werd het be-
sluit genomen om dit jaar, op zaterdag 25 oktober
a.s., de uitvoering weer in de kerk te houden.
Inplaats van als bijprogramma een mannenkoor, gaan
nu de gedachten uit naar een jongerenkoor Het be-
stuur zal zich hierover nader beraden.
De uitvoering is een onderdeel geweest van een vrij
druk programma. Aktief zijn en blijven is een wens
die men duidelijk heeft aangetoond. In dat kader
is men op zoek naar nieuwe leden.
Het blijft derhalve een noodzaak de repertoirekeus
steeds bij te schaven.

Zowel scretaris H. B. Lubbers j r als penningmeester
J. Schuurman werd dank gebracht door voorzitter A.
Scholten De financiële bescheiden toonden aan dat
het verenigingsjaar met een batig saldo was afge-

sloten. De kascommissie, de heren T. Roenhor&t en

H. Ooms keurden het een en ander goed.

Het bestuur onderging een wijziging door uittreding

van H. B. Lubbers jr. Nieuw in het bestuur is ge-

komen mevr. T. Teunissen-Roenhorst. Mevr. R. Wal-

gemoet-Wagenvoort zal het secretariaat waarnemen.

Als aktiviteiten staan o.a. op het programma:

ograniseren van zangavonden in bejaardencentra,

medewerking verlenen aan kerkdienst op 15 juni,

medewerking aan de herdenking van 100 jaar chr.

zangersbond, wat in december 1986 wordt belegd door

de regio Achterhoek, in Terborg.

Op dinsdag 11 februari j.l. nam de heer F. Zilvold of-
ficieel afscheid als directeur van de Rabobank, Raad-
huisstraat 21 te Hengelo Gld.
Op een bijeenkomst in Hotel Langeler, waarbij het ge-
zin Zilvold per koets van huis was opgehaald, ontving
de heer Zilvold uit handen van loco-burgemeester
Hooman een koninklijke onderscheiding, de ereme-
daille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje

Nassau.
In zijn toespraak memoreerde loco-burgemeester Hoo-
man de ontwikkeling van de Rabobank in de jaren
dat de heer Zilvold er gewerkt heeft. Eerst 10 jaar
als gewoon medewerker en daarna 33 jaar als direc-

teur.
De heer G. J. Harmsen opende als voorzitter van het
bestuur de rij van sprekers. Hij prees de goede ver-

standhouding tussen het gemeentebestuur en bank.
Namens de bank overhandigde hij de scheidende
directeur symbolisch een reis naar Amerika.
De heer Hooman haalde de vele nevenfuncties aan die
de heer Zilvold vervuld heeft.
Namens Rabobank Nederland gaf de heer Bakker, lid
van het kring bestuur de Graafschap een uitgebreid
historisch overzicht.
De heer Wentink voerde namens het personeel het
woord en benadurkte de goede werksfeer die mede
dankzij de heer Zilvold op het kantoor heerst.
Op deze afscheidsreceptie en op een receptie een dag
later waar een ieder de familie Zilvold kon geluk-
wensen en waarvan zeer druk gebruik werd gemaakt,
kon tevens kennis worden gemaakt met de nieuwe
directeur, de heer C. Bonenberg.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 23 FEBR.

Herv. Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Verhaere

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Klaassens

Jeugddienst

Vrij». Herv. Kerk

10.30 uur ds Schouten

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 17 t.e.m. 23 febr.

B. A. M. EUkelkamp, telefoon 2262

R.K. Kerk Ke^enborg

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, Mi*
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur

NIEUW Alarmno. brandweer

Telefoon 06-0111

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

A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

Kruisvereniging:

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, tel. 05753-1397
Keflenborg:Past. Thuisstraat 18, teL 05753-1543
Spreekuur: ma. t.ejn. vrijdag van 13 tot 14 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wtykgebouw geeft u ten alle tyde
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.

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD


