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

»
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Ulo

vrijdag 28 febr.
15.OO-22.00 uur 10.00-16.00 uur

Zojuist is de verbouwing van onze winkel-verkoopruimte ge-

reed gekomen.

Hierdoor komt ons uitgebreide programma

elektr. huishoudelijke art. - verfichtingsarm.
e.d. nu nog beter tot zijn recht.

Tevens hebben wij ook aan de DOE-HET-ZELVER

gedacht en ons magazijn zodanig ingericht, dat U wel moet

slagen wat betreft:

x loodgieterswerk

x CV-installaties

x elektra

x wasmachine onderdelen

Graag nodigen wij U uit voor een bezoek tijdens het OPEN

HUIS, waar U dan ook kennis kunt maken met o.a.:

x het volledige Miele-programma
(stofzuigers, wasmachines etc.)

x de Nefit Turbo HRCV-ketel
(Nefit stand aanwezig)

x diverse grandioze aanbiedingen

installateurs: gas, water, 'elektra, c. v.

Spalstraat 14 - Hengelo G - Tel. 05753-1285, bgq 3580
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Regel voor zaterdag l maart je nieuwe
brommerverzekering.

De WA-verzekering voor brommers
zonder versnelling is ƒ 79,50.

Voor brommers met versnelling
kost zij ƒ 159,50.

Allemaal inklusief verzekerings-
plaatje, assurantiebelasting en

overige kosten.
Zorg datje er op tijd bij bent...

Rabobank
Voor al uw verzekeringen

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechte f Ut.— p. da*

LENSELINK
DROGISTEÊ1J
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 057M-1300

SIERHE ESTERS
BEIDKPLANTEN
LAAN BOMEN
CONIFEREN
BOZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TUBFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
& ZN

Holstraat 7 • Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Kies de Keurslager

als het koud is
100 gram

bieflappen

1.80
100 gram

malse biefstuk

2.40
600 f ram

champignon- of kerrie-
gehakt 4.95

KALFSVLEES
voorradig!!

DAGREKLAMES:
Maandag en dinsdag
500 gr verse worst (mager) 450

Woensdag:
500 gr gehakt + kruiden 895

Donderdag, vr^dag en zaterdag:
500 gram

schouderkarbonade
(max. Z kg per klant) 2.99
500 gram

malse varkenslappen
3.95

100 gram

gebr. rosbief 2.25

WAARDEBON:

Z kg kippenbouten

9.95
Geldig van 24 febr. t.e.m. l maart ,

WAARDEBON:

100 gr gek. Gelderse worst
100 g gek. ontbytspek

samen voor
Geldig van 24 febr. t.e.m. l maart

1.95

RAADHUISSTSRAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1269

3palstnai2J. Tel 1250 Jtingelo

Weekaanbieding van uw
ECHTE BAKKER!!

Afd. brood:

ROZIJNENBOL
gegarneerd met nootjes

plm 450 gram 1.03

Afd. banket:

BAVAROISE-
TAARTJE
plm 8 pers. O. UU

J O Z E F S C H A B B I K K
Spalstraat 21 • Heagelo Gld - Tel. 05768-1260

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

BALKAN ZUURKOOL

V2 kg 1.25

Nieuw - nieuw - nieuw

Vanaf heden

gedr. abrikozen, pruimen

Ter kennismaking DEZE WEEK:

PRUIMEN

250 gram 2.95
In onze verkoop bloemenkas:

3 PRIMULA ACAULIS

3.50

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

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL

„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) • 05753-3460

Speciaal deze week:

WIJTING FILET

héél kilo
H eerlijk om te bakken!!!

nu 11.50

Gebakken KIBBELING
Per i/2 k? 6.50

VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

'* £
u

-
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Bakkerij Brugginit
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL 1358

DEZE WEEK:

5 GEVULDE
KOEKEN"

van 5.00 voor 4.25

va aKHVM aa MVA • HSMMVS aurnvM aa NVA

„DE RECLAME":

UW WEEKBLAD



l liter JONGE FLORIJN
17.45

l liter CATZ VIEUX
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

TIJDENS HET

OPEN HUIS
28 febr - l maart

25% korting
op alle in voorraad zijnde

GLOEILAMPEN

ORDELMAN& DIJKMAN
Spalstraat 14 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1285

Woonruimte gezocht op korte termijn, in Hengelo Gld
of omgeving, met vrije opgang, keuken en douche.
Tel. 05752-3514

Te koop grenen buro + bijbehorend bed, vraagprijs
f 300,—. Spalstraat 50, Hengelo Gld, Tel. 05753-3443,
vragen naar Ben Mom

Te koop 2 uitstekende gaskachels, Pelgrim en vlag
met stok. A. B. Vredegoor, Dorpsstraat 9, Steenderen
Tel. 05755-1505

i

Te koop goed gewonnen weidehooi, Ie snede. Harm-
sen, Steenderen, Tel. 05750-16635

TONEELAVONDEN IN HENGELO GLD
'T WEERHAANTJE IN AKTIE
Op de zaterdagen l en 8 maart a.s. komt de toneel-
gezelschap 't Weerhaantje uit Hengelo Gld met het
toneelstuk ,,Geluk brengt . . scheerven" op de plan-
ken van „Ons Huis".
Aan dit spel van misverstanden in drie bedrijven,
zullen jong en oud ongetwijfeld een plezierige avond
beleven. Iets over de inhoud:
Moet u eens proberen. Spelen in de Staatsloterij en
in de Lotto, zonder dat uw vrouw er iets van merkt
of afweet. Dat lijkt niet zo moeilijk. Maar om die
goklust verborgen te blijven houden, als je op één dag
zowel de honderdduizend als de Lotto wint . . maar
dat is een opgave.
De geluksvogel, die dit overkomt, voelt zich echter
doodongelukkig. Want zijn vrouw heeft een intense
afkeer van elke vorm van gokken. Als die te weten
komt wat er gebeurd is, ligt het huwelijk aan digge-
len. Arme Ton, want zo heet die ongeluksvogel. Daar
staat hij met zijn gewonnen ton, net op het moment
dat zijn vrouw hem toevertrouwt, dat er een baby op
komst is en die zij Ton wil noemen, net als zijn vader.
Maar dat geheimpje moet voor iedereen verborgen
blijven.
Zo ontstaat er een gedraai van jewelste. Ton met zijn
ton, zijn vrouw met haar kleine Ton. Iedereen heeft
het over tonnen., maar bedoelt wat anders dan de
ongelukkige toekomstige vader en de blijde moeder
in d'r hoofd hebben. Alle onheil die boven zijn hoofd
tot uitbarsting dreigt te komen wordt evenwel af-
gewend. En wel door zijn eigen vrouw.
Want die had ook een stiekeme passie. Stiekum
lootjes kopen en in spanning afwachten op een prijs.
Voor de rolverdeling van het toneelstuk zie men de
advertentiie in dit blad. De aanvang beide avonden
is 20.00 uur. De entree is f 3.00 en de kaarten zijn in
voorverkoop bij „Ons Huis", drogisterij Marianne,
installatiebedrijf E. Janssen en bij de spelers-speelsters

DR MEKEKAMP BIJ NVEV
Ondanks het winterse weer waren toch tal van dames
naar zaal Michels gekomen voor een bijeenkomst
van de NVEV.
De presidente mevr. Rademakers-Bos kon een goed
gevulde zaal welkom heten.
De spreker van deze avond was dr Mekenkamp uit
Doetinchem, die een lezing hield over homoepathie
en acupunctuur.
In een uitgebreide causerie besprak de heer Meken-
kamp beide onderwerpen, waarna in de pauze schrif-
telijke vragen konden worden gesteld, die na de pauze
uitgebreid werden behandeld.
Door deze lezing zijn de dames een beetje op de
hoogte gekomen wat homoepathie en acupunctuur
eigenlijk is.

60 JAAR ACHILLES
Eén van de al wat ouder verenigingen in jaren, maar
verder springlevend en aktief, de Hengelose gymnas-
tiekvereniging Achilles, bestaat dit jaar 60 jaar.
Een aanleiding om allerlei aktiviteiten op touw te
zetten.
Op 2 maart a.s. houdet Achilles een jubileumaktie
voor alle leden in sporthal „de Kamp" van 14.00 tot
17.00 uur.
Videofilms, opgenomen tijdens de lessen, zullen op
deze middag worden afgedraaid.
Over het afgelopen 60 jaar bestaan van Achilles is
een fototentoonstelling opgezet, waarvoor men graag
nog foto's wil hebben. U kunt deze opgeven bij mevr.
Besselink, tel. 1215. Deze tentoonstelling is eveneens
in de sporthal.
De grote jubileum-uitvoering wordt gegeven op 19
april, terwijl de viering van het jubileum extra glans
krijgt met de receptie op 26 mei van 19.30 tot 21.30
uur in Hotel Langeler.

GROTE KOLLEKTIE

90 - 100 - 110 cm lang
vanaf 35.90

DISBERGEN
woninginrichting - fexfief
Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Alpina, Remmington

kettingzagen

Honda, Carraro, Ferrari

tuinbouwtrekkers

2- en 4-wielig

met aanbouwwerktuigen

Bladblazers

Veegmachines

Tevens 's avonds en zaterdags bereikbaar
Branderhontwg 5e -Ketfenborg - TeL 05753-2026

SOLI DEO GLORIA HEEFT 0RUK PROGRAMMA

Het chr. gemengd koor Soli Deo Gloria uit Bekveld
is druk bezig met de opbouw van een nieuw zang-
programma.
Het afgelopen jubileumjaar, waarin twee grote uit-
voeringen in sporthal „de Kamp" zijn gegeven, heb-
ben grote inspanningen gevraagd van het ruim 50
leden tellende koor.
Men is echter niet op zijn lauweren gaan rusten maar
het energieke bestuur heeft de contacten weer opge-
vat rnet diverse instellingen en tehuizen waardoor
voor het eerste halfjaar weer een flink gevulde
agenda bestaat.
Als eerste zal de inrichting Groot Graffel in Warns-
veld bezocht worden, om de inwoners er een fijne
avond te bezorgen. Men zal optreden op de afdeling
De Maten. In maart wordt medewerking verleend
aan concerten in Wilp en Zelhem bij bevriende koren
De Leeuwerikweide te Zutphen wordt op een zondag-
middag in april bezocht.
Ook den Ooiman te Doetinchem, alsmede het bejaar-
dentehuis 't Weerdje aldaar zullen resp. in mei en juni
bezocht worden.
Allemaal contacten die in de loop der jaren zorgvuldig
zijn opgebouwd en waarvoor men graag een plaats
inruimt. Einde van dit jaar zal men een zangavond
geven in „de Bleijke" te Hengelo Gld.
De dirigent de heer J. W. van Neck streeft er altijd
naar om 'n programma in te studeren waarnaar het
prettig luisteren is. Omdat men de toehoorders altijd
aktief aan het programma laat deelnemen, blijft de
aandacht aanwezig en onstaat er een ontspannen,
prettige sfeer.

VERVOLG APV
In artikel 134 zijn. bepalingen opgenomen die beogen
het publie te beschermen tegen het gevaar van on-
deugdelijke constructies van b.v. tribunes bij voor-
stellingen te gebruiken materialen zoals bij een cir-
cus, kermis e.d.
Voor deze bouwsels worden in de regel geen bouw-
vergunningen afgegeven. Niettemin is het van groot
belang, dat ook in deze situatie toezicht door de dienst
bouw- en woningtoezicht wordt uitgeoefend.
Het is dan ook de houder van een circus of een andere
inrichting voor openbare vermakelijkheden verboden
een tribune of ander bouwwerk te hebben, welke zich
in een toestand bevindt, die gevaar oplevert voor de
veiligheid of nadeel voor de gezondheid dan wel
schade of hinder voor de gebruikers of anderen ten
gevolge van:
a onvoldoende onderhoud
b onvoldoende hechtheid
c ondeugdelijke materialen
d brandbaarheid of onvoldoende brandwerendheid
e onvoldoende of gebrekkinge afvoergelegenheid voor
rook en verbrandingsgassen
f verontreiniging of stank
g onvoldoende inrichting

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

Twee tientje^ teru
vooruwou*

Een prachtkans om uw
gebruikte pan nu in te ruilen
voor een echte BK.

U krijgt bij aankoop van
'n kook- of hapjespan f20,-
terug. Bij 'n fluitketel f 15,-.

Enbij'nsteelpanf 10,-.

IX- aktic ^i-ldt niet v t x > r KHJS Kcvvnlki .
BK populair rn a l u m i n i u m en loopt tol U n

Nu spektakulaire pannen-inruilaktie van BK

JAN VLEEMINGH
NIEUW:

I.T.N. gazonmaaiers
met HONDA motor

Nieuw verkoop en service:

Stihl en Husqvarna

motor zagen

Alle merken kettingzagen reparaties

Ketting slijpen f 12.—

Nu ook kooimaaiers slijpen en repareren

JAN VLEEMINGH
Toldijkseweg 9 - Steenderen • Tel. 05755-2005

HTV WEER VOLOP AKTIEF

Na een kleine periode van rust is de Hengelose
, Toneelvereniging druk bezig met het instuderen van

een nieuw stuk.
Afgelopen najaar werd op succesvolle wijze de klucht
„Voor drie dagen mijn vrouw", geschreven door Leo
Milius opgevoerd.
In de naaste tijd, te weten zaterdag 22 maart en 5
april a.s. wil de HTV u laten genieten van het tragi-
komisch blijspel,, Het eindpunt" van J. Hemink-Kamp.
HTV is van mening dat dit soort stukken bij een
groot deel van haar publiek zal aanslaan, vooral door
de actualiteit, die de inhoud kenmerkt, zal zowel jong
als oud bij het zien de gedachten en gevoelens doen
groeien. Dat een en ander het geheel tot een boeiend
avondje uit maakt, staat haast bij voorbaat vast.
De opvoeringen vinden plaats in zaal Langeler te
Hengelo Gld en de kaarten zijn reeds in voorverkoop
bij genoemde zaal, boekhandel Wolters en alle leden
van HTV.

Een kleine beschrijving van de inhoud: dhr Kuipers,

net 65, wil samen met zijn vrouw gaan genieten van

zijn pensioen. De echtgenote van hun zoon, dreigt

echter roet in het eten te gooien. Zij heeft andere

plannen en deelt die op de verjaardag mede. De uit-

• barsting kan niet uitblijven, zij voelen zich vreselijk

, gekwetst. Zo blijkt dat zelfs je eigen familie je geen

rustige oude dag gunt en een generatieconflict van

de eerste orde ligt op tafel.

AGENDA OPENBARE RAADSVERGADERING
OP 4 MAART TE HENGELO GLD
l opening; 2 vaststelling van de notulen van de open
bare vergaderingen van 19 dec. 1985 en 8 jan. 1986;
3 ingekomen stukken en mededelingen; 4 voorstel
tot aanpassing van de gemeentelijke strafverorde-
ningen; 5 voorstel houdende reaktie op het voor-
ontwerp van de herziening van het Streekplan Oost-
Gelderland; 6 voorstel tot het beschikbaar stellen van
een krediet t.b.v. de aanpasing van de St Bernardus-
school te Keijenborg; "7 voorstel tot het beschikbaar
stellen van een krediet t.b.v. de inrichting van een
speellokaal in de dislokatie van de R.K. basisschool
de Leer; 8 voorstel tot het beschikbaar stellen van
een krediet t.b.v. de vervanging van een Locke-motor-
maaier; 9 voorstel tot het vaststellen van het meer-
jarenplan stads- en dorpsvernieuwing 1986-1990;
10 voorstel tot vaststelling van de verordening voor
de behandeling van bezwaarschriften tegen vaststel-
ling en inning van kosten wegens verblijf in een be-
jaardenoord; 11 begrotingswijzigingen; 12 rondvraag;
13 sluiting.

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

SPORTHAL AKTIVITEITEN
Vrijdag 28 febr. Badminton. 20.00 uur HBC 2 - Does-
burg 4; HBC 3 - UBC 5; HBC 4 - Shuttle Up 5; HBC
5 - Lupah Leleh 2.
Zaterdag l maart. Volleybal. 12.15 tot 16.30 uur DVO
competitiewedstrijden.
Zondag 2 maart. Handbal. 12.00 uur Quintus dames
2 - Dynamo.
13.30 uur Jubileumdag gymnastiek ver. Achilles en
fototentoonstelling.



TWEE

TOPPERS!!

Eén van de lekkerste BBOODSOORTEN:

6 GRANEN BROOD

deze week 2.25
Gezond en voedzaam!

Dat is lekker, met 100% roomboter gebakken

MUESLIKOEKEN

pak ê, 10 stuks van 4.45 nu 3i9ü
Met noten en rozijnen

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

Onbetwist, uw mueslispecialist

SLAGERIJ

RATERINK
TeJ. 05753-1301

Tip van de week

ROLLADESCHIJVEN
5 halen, 4 betalen

TAPIJT vernieuwen?
Kom eens een kijkje

nemen in ons tapijt-

magazijn

Veel tapijt aan de rol en een keur

van stalen.

Tapijten vakkundig gratis gelegd

Tevens hebben wy een schitterende

van warm klassiek tot sprankelend

modern

Wij maken de gordtynea op de
mooiste manier 'tegen een kleine
vergoeding.

DISBERGEN
woninginrichting - fexfiel

Ruurloseweg 17 - Hengelo GId - Tel. 1425

dansen met

NAMELESS
zondag 2 maart

Zondag 9 maart

Free Sense
Raadhuisstraat 36 Telefoon057:33-1461

FNV - Hengelo-Keijenborg

Voor onze leden bestaat de gelegenheid
GRATIS advies en directe hulp te kragen bU
het invullen van hun aangiftebiljet voor de be-
lastingen.

op dinsdag 4 maart

in dorpshuis „de Horst", Keyenborg en

op dinsdag 4 maart

in Hotel Leemreis, Hengelo GId

Op beide plaatsen aanvang 20.00 uur

Het bestuur

VOORVJHAARVERZORGING
NU OOK VOOR HEREN

bel gerust voor
een afspraak
ook voor de zonnebank

Vordenseweg 5 Hengelo GId. Tel. 05753-1278

Toneelgezelschap „'t WEERHAANTJE"

Opvoering van hét vrolijke toneelspel

„GELUK BRENGT... SCHERVEN"
geschreven door Hans van Wijngaarden

op de zaterdagen 1 en 8 maart a.s.
in de zaal van „ONS HUIS" te Hengelo GId
Aanvang 20.00 uur

ROLVERDELING:

Ton van Dam,
werkzaam op advocatenkantoor

To, zijn vrouw

Jaap van Dam,
Ton's inwonende vader

Maria Schriek, moeder van To

Riet Benson, eig. tabakswinkel

Mien Klepper,
grootste kletskous v.d. buurt

Arie Klepper, haar man

Kees van lersel, vriend v.d. familie

Ina, zijn vrouw

Regisseur:

Souffleuze:

Grimeverzorging:

Johan Bobbink

Betty Langeler

Herman Hobelman

Mientje Hendriksen-Weustenenk

Gerrie Visschers

Anja Oldenhave

Johan Bobbink

Jan Bobbink

Ria Lenselink

Han Oldenhave

Gerry Spekkink-Beunk

Marianne Takkenkamp-Mokkink

en Betty Langeler

Kaarten a f 3.00 in voorverkoop bij „Ons Huis", drogisterij Marianne,

installatiebedrijf E. Janssen en de spelers-speelsters
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Gezien het grote succes bij de verkoop van de Ie fase woningen met loon-

vast hypotheek RENTE 4,7%, hebben wij een 2e fase in de verkoop.

Hiervan zijn nog 3 woningen beschikbaar. Prijzen vanaf f 144.800,—

Voor inlichtingen:

gerrits + lammers bv
7255 AC Hengelo GId. 7001 DB Doetinchem

Spalstraat 26 Boliestraat 40

Tel. 05753-3000 Tel. 08340-34025

de Hoeve

SCHOONMAAK-
EN GLAZENWASSERSBEDRIJF

nelg)ervice

Vakkundig komplete
schoonmaakservice

Medewerkster gevraagt

voor enkele avonduren,

(in Toldijk )

Aanmelden; telf

tussen 9 en Huur

05431-406
AKKERMATEWEG 15-AALTEN

Accountantskantoor Vossers en Belastingadviesbureau Hoftijzer,
beide gevestigd te Varsseveld, hebben tot een maatschap besloten en
gaan voortaan samen verder onder de nieuwe naam

VOSSERS &HOFTIIZER
Accountants en belastingadviseurs

Belastingadviesbureau Hoftijzer

drs. H.Th.C. Hoftijzer
Belastingadviseur

Accountantskantoor Vossers
H.Th. Vossers
Accountant-administratieconsulent
Federatie belastingconsulent

U bereikt ons op het adres:

Pr.BeatrixstraatG Postbus 35 7050 AA VARSSEVELD

Telefoon 08352-41051

Weet U wat er met ingang van 1 april 1986 met het

VRIJWILLIG ZIEKENFONDS gaat gebeuren?

Wij wel en wij geven U hierover gaarne deskundig

advies.

/•••••&

2 assurantie- en makelaarskantoor o.g.

N v A gerrits + lammers bv
LidNVM

Lid

Spalstraat 26 Boliestraat 40
7255 AG HENGELO GLD 7001 BD DOETINCHEM
Tel. 05753-3000 Tel. 08340-34025

755e Ned. Staatsloterij

Vanaf heden volop loten
verkrijgbaar
BESTELDE LOTEN WORDEN
T.EJVL 8 MAART A.S. GERESERVEERD

Debitante Ned . Staatsloterij

Boerman - lederwaren
Spalstraat 10 - Hengelo GId - Tel. 05753-1379

Wasautomaat stuk?

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

V2 jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Nog enkele weken APPELS
voor hand en appelmoes

vanaf f 8.- per kist

Profiteer ervan - op is op

Prinensmaatweg l - Rha-Steenderen
Tel. 05755-1243

REEDS MEER DAN EEN MILJOEN DRUKS
GEDICHTENBUNDELS VAN DE AUTRICE

Deze eigentijdse schrijfster is er in geslaagd

met haar gedichtenbundels (met religieuse in-

houd) een gevoelige snaar te raken.

Van haar zijn in de verkoop:
• GOUDDRAAD UIT VLAS
• EEN BOOM IN DE WIND
• EEN VLINDER VAN GOD

• WIT ALS SNEEUW
• EEN OPEN HAND NAAR DE HEMEL
• GELOOF JE DAT NOG?
• DE VOGEL VAN HET WOORD

• VERBORGEN BLOEMEN
• ZO ZAG IK HEM
• HEMELHOOG EN AARDE DIEP

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

Mestopslag!

Wij hebben alles binnen handbereik
Geïnteresseerd? BEL 05753-1886-3381

Wij tonen U een

gemonteerde silo
alsmede alles op het gebied van pompen _j_ roertechniek

BOUWBEDRIJF GOOSSENS-MELGERS
de Dunsborg 2 - 7255 PR Hengelo GId - Tel. 05753-1886-3381



IEDERE MAANDAG

grote BINGO
Aanvang 20.00 uur

bij café

„D'n Olden Kriel"
Wichmond
Tel. 05754-285

Te huur gevraagd voor
alleenstaande dame woon-
ruimte in het buitengebied
of woonruimte met tuin
Brieven onder no. 8 bur.
de Reclame

Be j aarden verzorgster (20
jaar) zoekt kamer, omge-
ving Hengelo Gld. Tel.
08344-417, na 18.30 uur

Gevraagd foto's voor ten-
toonstelling over gymnas-
tiek. Gaarne opgave vóór
2 maart a.s. bij mevr. N.
Besselink, tel. 1215

Goed tehuis gezocht voor
2 dwerggeiten, samen f 50.-
Tevens witte melkgeit ge-
zocht. Tel. 08342-1481, na
18.00 uur

Weest milieubewust. Gooi
oud Jjzer, papier, metaal,
kunstmestzakken, lompen
niet bij de vuilnis. Ook
kleine beetjes zijn geld
waard! Fa. R. Doldersum,
Kampweg 2, Zelhem, tel.
08342-3550

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde sporl
Spalatraat 18. Hearelo O.

Ons voordeel-lijstjej j •••
voor uw

HAMMEN FESTIJN
9 soorten 100 gr

CERVELAATWORST ,
100 gr

Meester Boerenleverworst
500 gr

AH KIPSATé
125 gr

189
139
259
129

BLANKE VLA
liter

AH zelfrijzend BAKMEEL
500 gr

AH volkoren BESCHUIT
rol

AH ROZIJNEN
250 gr

165
98
98
98

klei-aardappels Qx
Vatverse ZUURKOOL

500 gr 49

Mager

mndergehakt
500 gr 448 kg

Ma. - di. 3 en 4 maart

Zaterdag voordeel

RUNDERWORSTJES
100 gr 109

(Woensdag altijd GEHAKTDAG)

WIT-TARWE VOLKORENBROOD
gratis gesneden

BOERENBRUIN met zemelen of

tarwevlokken gratis gesneden

188
1

V.d. Eelaart 3-sterren

JONGE JENEVER

BAILEY'S
de echte

liter

Hes

1725
1895

heijn

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.

DE KAASPLANK

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

op de vrijdagmiddagmarkt

1 kg 40 + broodkacrs, belegen 9.95

500 gr Subenhara ru/nkru/denkaas

7.45

f 00 gr D a n/ s h blue

4 mefworsfen

7 kg ba/kenbrï;

Tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "

EDDING
Een vertrouwde naam voor

viltstift

HET GAAT IN HET LEVEN VAAK OM

HET SPEL

met de knikkers
In de politiek gaat het om de verdeling van

macht, geld en welvaart, met belang voor ieder.

Voor de verkiezing van het Nederlandse parle-

ment aan de orde is, eerst op plaatselijk niveau

uw stem laten gelden.

Een goede hulp daarbij:

Gemeentepolitiek en burger
prijs 19.50

Samen delen, maar ook samen plichten delen

dat betekent belasting betalen.

Bekijk uw aangifte goed.

Een goede en betrouwbare gids:

Elseviers belastinggids 1986
prijs 20.90

Kluwer belastinggids 1986
19.50

Kinderen gaan graag op in hun spel, en spelen

levensecht als het gaat om de KNIKKERS
Als na de winterperiode de tijd van het knik-

keren weer aankomt, dan moet er voorraad zijn

en de knikkerbuil vol. Zorg dat je niet blut bent

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Watervast, ook goed vóór-
diepvries- en buitengebruik

Uit voorraad leverbaar

In div. puntdiktes

WOLTERS
Kerkstraat 17, Hengelo G.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 2 MAART

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Hendriks

Gezinsdienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Verhaere

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.
HENGELO GLD - Tel. 05753-1276 - 05754-886

VrfrL Herv. Kerk

Geen dienst

Voor familie- on handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS • Tol. 1455

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 24 febr. t.e.m. 2 maant
Th. J. Hanrath. tel. 1277

B.K. Kerk Keijenborg
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

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

H. EU, telefoon 1420

Kruisvereniging
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keyenborg: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 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.

„THUIS BEST" STRAKS BETER GEHUISVEST

Het totale woningbezit van de woningbouwvereniging
Thuis Best uit Hengelo Gld-Vorden heeft in de loop
der jaren zo veel werkzaamheden opgeleverd, dat de
huidige kantoorvestiging te klein is geworden.
Het personeelsbestand van de vereniging is thans met
de buitendienst 8 personen. Het nijpend kantoor en
vergaderruimtegebrek heeft het bestuur al lang doen
uitzien naar een nieuwe behuizing. Door de vestiging
van een nieuwe welkoopwinkel kwam de ruimte vrij
waarin voorheen deze was gevestigd. Met de directie
van VLC „de Graafschap" kwam men snel tot over-

eenstemming wat betreft de aankoop van het pand
en kon met de verbouwing worden begonnen.
Aan de zijde van de Tramstraat wordt met 2 meter
uitgebreid. Binnen komen een vergaderzaal, archief-
ruimte, kantoren, spreekkamer, kamer administra-
teur, ruimte voor computer, copieer-apparaten enz.
Als de nieuwe behuizing van .Thuis Best" klaar is,
kan men weer wat ruimer ademhalen en de gasten
beter ontvangen. Het voordeel van het nieuwe kan-
toor is de centrale vestiging en daardoor gemakke-
lijker vindbaar, dan bij de huidige situatie.


