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7 H. J. Groot
Roessink

VVD, nu lijst 2
Zodat 19 maart
U geen zorgen baart

2 mevr. J. J. Ei/-
van Oesf

3 E. W. Harmsen 4 P. Hoordijk

5 G. T. Keiholt

6 A. J. Gcrrr/fsen

7 J. J. M. van Aken

8 M. J. Lense/ink

9 J. H. Wons/nk

Ï O / r . H. J. Wu///nk

U kiest al jaren voor 'n
GOED en GEZOND gemeentelijk beleid.

Waarom bent u nog geen lid van onze VVD?

De gehele maand maart!!!
Uit het land van Bartje

Afd. brood:

Drentsche BOLLEN
(gevuld met krenten en
rozijnen) plm 450 gr

2.10
Afd. banket:

APPELRONDO'S
5 stuks 5.50

Extra weekendaanbieding

OLIEBOLLEN
l O stuks 5.25

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 • Heagelo Gld • Tel. 05758-1260

SLAGERIJ

RATERINK
TeJ. 05753-1301

Tip van de week

ROLPENS uit 't zuur
100 gram l .2(1

ZORG GOED VOORJEZELF(VLG§)

Wasautornaat stuk?

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

Va jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Lid worden van de WD?
DAT KAN OOK HIER

Bel effe één zeven dubbel vier

Na het succes
van de

LEO LONT
BROODJES:

DEZE WEEK:

EVERT VAN BENTHEM KOEK

van 4.95 voor 3i95
Van Elfsteden kwaliteit

En om in de sfeer te blijven:

FRIESE SUIKERBOL

van 2.50 nu 2i25

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

Óók meermalen met prijzen
bekroond!

Kies de Keurslager
want kwaliteit is betaalbaar

100 gram

Cordon bleu

1.65
500 gram

dik bevleesde hips

2.95
500 gram

rol pens

5.95
Voor uw huisdieren:

3 grote hondeworsten

2.50

DAGREKLAMES:

Maandag en dinsdag
500 gr verse worst (mager) 450

Woensdag:
500 gr gehakt + krulden 895

Donderdag, vr^dag en zaterdag:
500 gram

schouderkarbonade
(max. 2 kg per klant) 2.99
500 gram

malse varkenslappen
3.95

150 gram

slagersham 1.50

WAARDEBON:

500 gr magere runderlappen en
500 g varkenslappen

samen voor
Geldig van 3 t.e.m. 8 maart

9.95

WAARDEBON:

100 gr leverkaas en

100 gr gebr. gehakt
samen voor

Geldig van 3 t.e.ni. 8 maart
1.95

kniirslagiT Peter v. Rurk
RAADHUISSTSRAAT 7 • HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1269

CDA 19 maart CDA

NIEUW!!! in geheel
yyrtte uitvoering

3 JAAR
GAHANTIt
OP EF.
HOLLAND ELEKTRÓ>
KRACHTZUIGER

MARIJNEN M 230/2 T

Royale 2-deurskoelkast.
Deuren links- en
rechtsdraaiend.
Koelruimte 190ltr.
Vries ruimte 40 Itr

Adviesprijs
999,-

VANAF

SELECT CENTRIFUGES
GESELECTEERD VOOR EN DOOR DE
VAKHANDEL UfT HET AANBOD VAN
EEN VAN DE GROOTSTE WESTDUrTSE
CENTRIFUGE FABRIKANTEN.

Vanaf

FA. BESSELINK
Hoek Itaadhuisstraat-

Banninkstraat

HENGELO GLD

Tel. 05753-1215

Th A. A. Hooman
Nr l van lUst l

Wethouder Hooman, al
jaren „de Penningmeester"
van Hengelo.
Hij en het CDA staan ga-
rant voor een verantwoord
financieel beleid.

SIEKHEESTEKS

HEIDEFLANTEN

LAAN BOMEN

CONIFEREN
BOZEN
VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZON G RASZAAD
SPORTVELDM ENGSEI
COMPOST
TURFMOLM
TUINT Dit K

VASTE PLANTEN

TUINONTWERP K N
TUINAANLEG
TUINONDFRHOf T»

G. J. HALFMAN
& ZN
Hofstraat 7 • Hengelo Gld
TP! 05758

Te koop inruilmeubels
Lubbers Woonwinkel
Tel. 05753-1286

CDA 19 maart CDA

J. Groot Roessink
Nr 2 van lust l

Naar een zorgzame samen-
leving, dus voortzetting van
het gevoerde beleid.

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) • 05753-3460

l kg SCHOL

gratis gefileerd nu 6i25

Speciaal deze week:

4 gebakken LEKKERBEKJES

9.75
VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarda sport
Spalstraat 18. Heturelo O.

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieplereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slecht» f 15.— p. d*f

LENSELINK
DBOGISTE&U
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1300

CDA 19 maart CDA

J. B. te Stroef
Nr 3 van lUst l
Goede huisvesting vormt
een elementaire levensbe-
hoefte. Ook in de kleine
kernen. Deze moeten leef-
baar blijven.

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

Heerlijke Lombarls APPELS
2 kilo 295

RODE KOOL
l zak 75
Zie verder onze aanbiedingen

in de winkel

In onze verkoop bloemenkas:
deze week

1 CALCEOLARIA

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



CDA 19 maart CDA

L. W. Harmsen
Nr 4 van lijst l
Openbaarheid en inspraak
verhoogt de kwaliteit van
de besluitvorming. Daarom
blijft voorlichting aan de
inwoners van Hengelo be-
langrijk.

CDA 19 maart CDA

Th. A. M. Hakvoort
Nr 5 van lijst l
De waarden van natuur en
landschap en de agrarische
belangen op rechtvaardige
wijze in alle afwegingen be-
trekken.

Gevraagd meisje, plm 18 jaar. Mikro-markt G. J.
Massop, St Janstraat 4, Keijenborg, Tel. 05753-1516

Sollicitaties na 18.00 uur.

Kamers te huur. Dorpsstraat 25, Wichmond,

Tel. 05754-285

Te koop 2 uitstekende gaskachels. A. B. Vredegoor,
Dorpsstraat 9, Steenderen, Tel. 05755-1505

WIN EEN VLEESPAKKET
IN DE ORIëNTERIlCGSRIT VAN HAMOVE

De sportcommissie van Hamove organiseert zondag
9 maart haar eerste oriënteringsrit in dit seizoen met
dit keer prachtige vleespakketten als prijzen.
Gelijk voorgaande jaren tellen de ritten weer mee
voor het clubkampioenschap en de algeheel beste
prestatie. Hoe meer ritten U mee doet, zoveel te meer
kansen hebt U. Er wordt gereden in de A- en B-klasse
Voor verdere inlichtingen zie men de advertentie
elders in dit blad.

GROTE REGIONALE VERKIEZINGS-
MANIFESTATIE IN GELDERLAND

Op woensdag 5 maart organiseert het CDA in het
kader van de geïntegreerde campagne ten behoeve
van de gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen
een grote regionale verkiezingsmanifestatie te
Zutphen. Deze manifestatie zal plaatsvinden in de
Hanzehof aldaar.
Naast kandidaten voor diverse gemeenteraden uit de
provincie Gelderland, zullen tal van landelijke be-
kende CDA-politici aanwezig zijn.
Op deze bijeenkomst die om 19.30 uur aanvangt zal
o.a. het woord gevoerd worden door CDA-partijvoor-
zitter drs P. Bukman, de voorzitter van de CDA
Tweede Kamerfractie dr B. de Vries en CDA lijst-
trekker, minister-president drs R. F. M. Lubbers.
Natuurlijk zijn er ook vele kandidaten voor de
Tweede Kamer, CDA-bewindslieden, Eerste Kamer-
leden en leden van het Europese Parlement aanwezig,
waarmee de bezoekers persoonlijk van gedachten kun-
nen wisselen tijdens het informele gedeelte.
Het programma voor deze bijeenkomst luidt globaal
als volgt:
opening en verwelkoming met direct daarop aanslui-
tend een kort begroetingswoord door CDA partijvoor
zitter drs P. Bukman
toespraak door CDA-fractieleider in de Tweede
Kamer dr B. de Vries.
Toespraak van CDA-lijsttrekker en minster-presidnt
drs R. F. M. Lubbers.
Direct na afloop van het officiële gedeelte is er ge-
legenheid voor het informele gedeelte waar de be-
zoekers de mogelijkheid hebben om in direct per-
soonlijk contact met alle aanwezige CDA-politici te
discussiëren, die zullen ophouden bij de diverse stands

SPORTHAL AKTFVITEITEN

Vrijdag 7 maart Badminton. 20.00 uur HBC l - Typhon
2, HBC 3 - Doetinchem 8, HBC 4 - Neede 3.
Zaterdag 8 maart Korfbal. 12.00 uur Quick pupillen -
Hellas, 12.40 uur Quick meisjes - SSS.
Basketbal. 13.30 uur Topscore meisjes - Basketiers.
15.15 uur DVO volleybal competitie wedstrijden.
18.30 uur basketbal. Topscore heren - Avanti 2.
Zondag 9 maart Handbal. 12.00 uur Quintus dames 2 -
Vios 2, 13.10 uur Quintus dames l - Vossen l, 14.20
uur Quintus heren l - Grol 2, 15.25 uur Quintus heren
2 - Grol 3.
Korfbal. 16.40 Quick l - Wiko 3, 17.50 uur Quick 2 -
Overschot j e 6.

Thuis of in uw bedrijf iets te vieren?

Vraag ons advies voor een goede organisatie

• Wij verhuren tafels, stoelen, glaswerk etc.

• Verzorgen koude en warme buffetten

• Leveren div. soorten dranken vanuit onze slijterij

• Nemen volle flessen retour (mits onaangebroken)

• Gekoelde biertapinstallatie met spoelbak en borstel

• Leveren zowel 30 Itr als 50 Itr Grolsch fusten
(dus aangepast aan uw party)

Party Service jDE SMID

Kerkstraat 11 - Keijenborg -Tel. 1293

JEUGD EN POLITIEK
De info-avond van de CDA afd. Steenderen die twee-
maandelijks gehouden wordt, kent een gewijzigde
maart-editie. Dit houdt verband met de georgani-
seerde avond voor de jongelui op vrijdag 14 maart,
waar ze kunnen praten met prominente en plaatse-
lijke politici.
Met het oog op de verkiezingen zijn veel bekenden
zoals de heren Mateman, Lansink, Voerman en v.d.
Velde en de dames ten Brinke, Ria Mulder en Trudy
Tolkamp uitgenodigd.
Degenen die informatie verlangen over zaken die
men niet 2 maanden kan uitstellen, zijn uiteraard
vrijdag 14 maart ook welkom vanaf 20.30 uur in zaal
,,Den Bremer" te Toldijk.
Het CDA-bestuur is er trots op de jongelui zoveel
informatie te kunnen verschaffen tijdens deze „zoete
inval" en verwacht een grote toeloop in een gezellige
sfeer. Laat deze dus niet onbenut en werk via de
politiek aan je idealen.

HET REUMAFONDS, EEN FONDS
MET VD3R STERREN

Het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van
reuma wordt nu al jarenlang wat stiefmoederlijk be-
deeld. De enige die zich daar werkelijk sterk voor
maakt is het Nationaal Reumafonds.
Zou dat zijn omdat reuma niet besmettelijk is en zich
dus slecht leent voor spectaculaire krantenkoppen ?
Zou het zijn omdat er met reuma niet veel eer valt
in te leggend er wordt immers nooit iemand heroïsch
gered van de dood.
Of zou het tóch waar zijn wat boze tongen beweren
dat dat komt omdat er meerv rouwen dan mannen
reuma hebben?
Hoe het ook zij, het Reumafonds is onzijdig, alzijdig
maar nooit afzijdig.
Het helpt zowel vrouwen als mannen met reuma.
Het is een fonds met vier sterren.
Ster 1: voor vakantie, recreatie en creativiteit.
Ster 2: voor voorlichting via brochures, boeken en
films.

"Ster 3: voor financiële hulp op de weg waar de wet
moet stoppen.
Ster 4: voor wetenschappelijk onderzoek naar de oor-
zaak van reuma.
In de week van 10 t.e.m. 16 maart wordt er een be-
roep op u gedaan door de collectant aan uw deur, of
girokaart in uw brievenbus.
En ook kunt u een bijdrage leveren via postgironum-
mer 324 of banknummr 70.70.70.848 van het Nationaal
Reumafonds in Den Haag.
Alleen als u geeft kan het Reumafonds de vier ster-
ren behouden.

EVENEMENTEN AGENDA

Maart: 8 toneelavond 't Weerhaantje; 9 oriënterings-
rit Hamove; 15 uitvoering gymnastiekver. DIO; 15
muziekavond Crescendo; 22 toneelavond HTV; 22
toneel Crescendo; 29 training int. wegraces; 31 int.
wegraces.
April: 5 toneelavond HTV; 13 wedstrijden ponyclub
Hengelo; 19 uitvoering gymnastiekver. Achilles; 30
Koninginnerit Hamove.
Mei: 8 dauwzwemmen, broodlevering, Helmelvaartrit
Hamove: 9 concert Concordia; 10 opening zwemsei-
zoen; 10 taptoe VVV; 31 rommelmarkt Crescendo.

PASSIE CONCERT ZONDAG 16 MAART
IN DE KAPEL TE BRONKHORST

Op zondag 16 maart a.s. geeft de Steenderense zang- fe.
ver. Sanclust in samenwerking met de instrumentale
groep Flaganten o.l.v. Wim Megens in de kapel te -
Bronkhorst een passieconcert.
Deze sucesvolle combinatie heeft zich ten doel gesteld*'
enkele markante perioden van het jaar muzikaal ge-
stalte te geven. Voorlopig zijn dat de kerst- en passie
tijd. Uitgangspunt is de liefde voor mooie muziek
voor kleinere ensembles.
Het concert begint om 14.00 uur.

250 CC GRAND PRIX MOORCROSST IN VENRAY

De Nederlandse favoriet Gert Jan van Doorn op zijn Venko-Honda.

CDA 19 maart CDA

.,

H. W. Waarlo
Nr 6 van lijst l
Een goed subsidiebeleid
voor verenigingen (sport,
cultuur etc.) moet gehand-
haafd blijven voor de
komende jaren.

De organisatie van de eerste Grand Prix motorcross
1986 in Nederland is toegewezen aan de SMC Venray,
die deze wedstrijd om het wereldkampoienschap ia
bijzonder korte tijd heeft gerealiseerd.
Het fraaie circuit „de Peel" met zijn taluds om een
groot gedeelte van de baan, waardoor de wedstrijd
voor het publiek zeer goed te volgen is, is op zaterdag
8 en zondag 9 maart de plaats van handeling.
En dat deze cross in de belangstelling staat, blijkt wel
uit het aantal inschrijvingen, nl. 103, waarbij rijders
uit 16 landen aan start komen.
Dit grote aantal rijders betekent echter dat er op
8 maart ontzettend hard gereden moet worden in de
kwalificaties om een startplaats zeker te stellen.
Zondag 9 maart mogen in de 2 manches van de Grand
Prix 40 deelnemers van start, dus dat wordt dringen
gebazen.
Vele grote namen in de motorcross bebben de
wereldtitel in deze klasse behaald: Torsten Hallman,
Joel Robert, Gennady Moisseev, Heikki Mikkola,
Hankan Carlqvist, George Jobé en de laatste 2 jaar
Heinz Kinigadner.
Hij is er zondag 9 maart niet bij, vanwege zijn over-
stap naar de 500 cc.
De eindstand van het kampioenschap in 1985 was:
l Heinz Kinigadner, 2 Jacky Vimond, 3 Gert Jan van
Doorn, 4 Michelle Rlnaldi, 5 Arno Drechsel.
Dat Venray deze Grand Prix kreeg toegewezen, be-
rust op een toeval. Nederland had in 1986 normaal ge-
sproken geen 250 GP, daar de Zuid Afrikaanse GP
afgelast werd en in Venray om deze tijd van het jaar
een goed berijdbaar circuit voorhanden is, kreeg zij
deze. Na het bekend worden van de datum zijn de
handen flink uit de mouwen gestoken om de accomo-
datie in optimale conditie te brengen. De baan werd
verlengd tot 1800 meter, de taluds werden opge-
hoogd en er werd gezorgd voor parkeerplaatsen vrij
dicht bij het circuit.
Nu wereldkampioen Heinz Kinigadner overgestapt is,
wordt de strijd om de Ie plaats nog vinniger. Er zijn
zo'n 4 a 5 kanshebbers voor de titel, waaronder de

Nederlander Gert Jan van Doorn. De kopman van
het Venko-Honda team wil er dit jaar vol tegenaan.
En dat hij het kan is vorig jaar gebleken. Er moet
alleen nog iets meer stabiliteit in de prestaties komen.
Toch zal er zondag 9 maart een zware druk op zijn
schouders rusten. Op een Nederlands zandcircuit
wordt veel van hem verwacht, doch hij is in staat
deze last te dragen.
Maas hij is niet alleen kanshebber. De Fransman
Jacky Vimond, die vorig jaar tot in de laatste wed-
strijd de ranglijst aanvoerde, is er alles aan gelegen
deze teleurstelling te doen vergeten.
Een rijder die zeker niet onderschat mag worden is
de Italiaan Michelle Rinaldi. Hij heeft een grote er-
varing en zat vorig jaar regelmatig van voren. Zijn
wereldtitel in 1984 in de 125 cc is het bewijs van zijn
kunnen. Zondag 9 maart wordt hij 27 jaar.
Arno Drechsel is ook zo'n man om in de gaten te
houden. Met zijn enorme wilskracht kan hij voor een
surprise zorgen.

De Amerikaan Danny Laport, wereldkampioen in 1982
doet zijn heroptreden in Europa in de motorcross is
een zeer kwaaie rakker.
En dan de Belgen onder aanvoering van Jacky en
Jo Martens. Gewend als ze zijn aan zandcircuits als
in Venray, zij moeten in staat worden geacht om te
vlammen.

Ook van de andere Nederlanders Henk van Mierlo,
Leo Combee, Johnny Verwijst enz. kunnen verras-
singen komen In Grand Prix's in eigen land zijn ze
vaak ver voorin te vinden. Henk van Mierlo, de
altijd goedlachse Brabander, is zo'n man die dat kan.
Ook Leo Combee moet niet onderschat worden.
Het gaat zondag 9 maart in Venray een spannend o
zaak worden. De organisatie is er klaar voor. Er zal
ongetwijfeld fel om de punten gestreden worden.
Zaterdag 8 maart beginnen de kwalificaties om 15.15
uur, terwijl op zondag 9 maart om 9 uur wordt be-
gonnen met de trainingen. De start van de Ie manche
250 GP is om 13.30 uur en de 2e manche plm 16.30 uur

HAMOVE-FILMTEAM BIJZONDER SUCCESVOL

Kerk- en andere diensten
Wereldgebedsdag: VRIJDAG 7 MAART

10 uur „de Bleijke"

19.30 uur R.K. kerk

Zondag 9 MAART

Herv. Kerk (Remlgiuskerk)
10 uur Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Verhaere

Vrijz. Herv. Kerk
9 uur ds Verhaere

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 3 t.e.m. 9 maart
F. Schreuder, telefoon 1266

R.K. Kerk Ketfenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 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

A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

Kruisvereniging
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg:Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. te.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.

Van links naar rechts: Robert Kreunen, alias Leo Lont, en het Hamove-filmteam Jean Kreunen, Albert
Jansen en Ruud Kreunen.

Het Hamove-filmteam heeft met haar procluktie van
Leo Lont, de heef van James Bond in ..Goldfinger",
een parodie op deze film, bijzonder veel succes ge-
had. Er waren 4 voorstellingen gepland, doch deze
waren nog niet genoeg. Vier avonden zat zaal Con-
cordia afgeladen vol met bezoekers en velen moesten
huiswaarts keren omdat het vol was.

Om deze mensen toch in de gelegenheid te stellen
deze mooie film te gaan zien, worden 2 extra vom
stellingen gegeven en wel op 10 en 11 maart, eveneens
in zaal Concordia.

Dat de heren er iets moois van gemaakt hadden, be-

wees wel de uitnodiging om in het televisieprogram-

ma „Tineke" van Veronica te verschijnen, wat af-

gelopen zaterdag plaatsvond.

De film verhaalt van een derigement dat het bestuur
van Hamove heeft ontvangen, dat als er niet een
groot losgeld wordt betaald, er tijdens de int. weg-
races doden zullen vallen.
Goede raad is duur en besloten wordt om detective
Leo Lont in te huren om de zaak in het reine te
brengen. Er volgen vele verwikkelingen en vaak
spectaculaire momenten, waarbij ook de humor, be-
kend van de filmers, niet is veergeten.
Het zijn prachtige opnamen geworden, o.a. in Lon-

den, op Ibiza enz. Ook onderwateropnamen komen

in de film voor. Natuurlijk ontbreken de mooie Leo

Lont girls, de snelle auto's en wat dies meer zij, niet.

Dus 10 en 11 maart nog 2 extra voorstellinngen.

Kom op tijd om teleurstelling te voorkomen.
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BDEZE WEEK:

MOSCOVISCH
(gevuld met rozijnen)

i<
*B

6 stuks van 4.80 voor 3.95"
g

Va 3KHVAV 3d NV A - H3HHVH UKHVAl 3d MVA

Neem vaker een
andere bril...

Om 'uw gezicht niet achter de
modfr&an te Jaten komen, bij uw

k'ovefmns steeds zo verzorgde •'verse hij-
\elkom.bij ons.

/ X.V-XIXN^X.X l I XV^IM V IL. L. l l ^ l X

„horlogeriegoud & zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK GOITD EN ZII.VKB - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld • Telefoon 05753-1771

i 's MAANDAGS GESLOTEN

Stem VVD, lijst 2!

dansen met

zondag 9 maart

Zondag 16 maart

Rendez-Vous
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Een geheel nieuw vrouwenblad
DAT OOK UW AANDACHT VERDIENT

J&00"D9t MRVr

getrouwd

i

Met tal van onderwerpen, kortom et«n tijdschrift
dat de veelzeggende titel kreeg:

VROUW
IAAT IE NIETS ONTGAAN

Voor meerdere tijdschriften en damesbladen:
LIBELLE, MARGRIET, VIVA, FLAIR.COSMO-
POLITAIN, ELEGANCE, PETRA, STORY,
PRIVé, WEEKEND enz. enz.

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

Komt allen frühschoppen
met de lesseldorpers en Gait eet 't Klooster

op zondag 16 maart a.s.
in zaal BROEKHUIZEN te STEENDEREN

Aanvang 11.30 uur

TOEGANG GRATIS!!!

Extra voorstellingen
VAN

LEO LONT,
de neef van James Bond
IN

„GOLDFINGER"

Na 4 totaal uitverkochte zalen, is besloten om
nog 2 extra voorstellingen te houden van de film

„LEO LONT, DE NEEF VAN JAMES BOND"

en wel op

maandag 10 en dinsdag 11 maart
in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36, Hengelo

Aanvang 20.00 uur

Op deze avonden wordt uitsluitend de hoofd-
film vertoond.

Kom op tijd, want VOL is VOL

CDA 19 maart CDA

Als vanouds staan wij weer voor U klaar voor het

komende seizoen met de levering van:

Tuinzaden
van tuinderskwaliteit (geen handelszaad)

Deze soorten zijn geselecteerd en resistent tegen veel

voorkomende ziekten.

Alle groentezaden zijn bij' ons los verkrijgbaar

Bloemzaden
in de meest uitgebreide collectie, plm 250 stuks

Pootaardappelen
keuze uit 20 rassen, kleine maat 28-35 - 28-40

Voorkom teleurstelling en bestel op tijd!!

Voederbietenzaad
tegen concurrerende prijzen

KOOP UW ZADEN BIJ DE VAKHANDELAAR

Waamelink's zaadhandel
Sinds 1883 een vertrouwd adres
Hengelosestraat 47 - KEIJENBORG • Tel. 05753-1334

H. P. Meurs
Nr 7 van Hjst l

Een gezond midden- en

kleinbedrijf is van groot

belang voor het behoud en

een mogelijke uitbreiding

van de werkgelegenheid in
Hengelo.

TEKSTCLIP
Handig in gebruik als
boekenlegger, paperclip,
of als agendaklem,
met veelzeggende teksten:

Een dikke zoen

Ook na werktijd aanspreek-
baar

Iedereen voelt zich wel
eens te gek.

Naast agendastickers weer

een hip produkt voor de

jeugd.

WOLTERS
Boek- en kantoorboek-
handel
Kerkstraat 17, Hengelo G.

K. Lassche
Nr 8 van lijst l

De inwoners van Hengelo
mogen verwachten dat hun
veiligheid wordt gewaar-
borgd. De kleine crimina-
liteit moet worden be-
streden.

JAARVERGADERING
van de HENGELOSE HENGELSPORT VER.
te Hengelo Gld

op maandag 17 maart 1986
In de kleine zaal van raf «'«-restaurant
Concordia, Raadhuisstraat 36
Aanvang 20.00 uur

Agenda:

1 Opening door de voorzitter en mededelingen.

2 Ingekomen stukken.

3 Notulen vergadering 28-10-1985.

4 Verslag penningmeester.

5 Verslag kascommissie.

6 Benoeming kascommissie, aftr. B. Groten-
huys, Spalstraat.

7 Bestuursmededelingen, o.a. aanbieden kwi-
tanties.

8 Lengte hengels tijdens onderl. wedstrijden.

9 Klasse-indeling onderl. wedstrijden.

10 Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend:
L. Kuiperij, secr., niet herkiesbaar, J. Wijn-
bergen, lid, herkiesbaar, T. Hofman, lid, her-
kiesbaar.

11 Voorstel bestuur J. W. Vruggink als
secretaris te benoemen.
Tegenkandidaten door de ledenvergadering
worden schriftelijk ingewacht voor de verga-
dering bij de secr. Zelhemseweg 28, Hengelo
Let wel: de secretaris dient in functie te
worden gekozen.

12 Rondvraag.

13 Sluiting.

Het bestuur

VOOR DE

baby- en kinderkamer
Eindeloos combineren met

STOFJES EN BEHANG

o.a. de populaire

„veiligheidsspeld",,

stof per meter v.a. 17.95

behang per rol v.a, 17.95

Ook kantklaar verkrijgbaar in de
zelfde dessins

Ledikantsluiers - dekbedovertrekken
hoofdbeschermers - hanglampjes
slaapzakken

Er zijn werkelijk 1001 mogelijk-
heden

KOM KIJKEN EN COMBINEREN BIJ

\

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - TW. 1425

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

Mede door de vele schriftelijke en persoonlijke

felicitaties, bloemen en cadeaus, is de 26e jan.,

de dag van ons diamanten huwelijksfeest,

onvergetelijk geworden.

Langs deze weg willen wij allen, die van hun

belangstelling hebben blijk gegeven, heel harte-

lijk danken.

G. J. UITERWEERD

M. J. UITERWEÈRD-LANKHORST

Beukenlaan 9,

7255 DK Hengelo Gld.

CHR. MUZIEKVERENIGING

O
HENGELO GLD.

CRESCENDO

Zaterdag 15 maart

MUZIEKAVOND
in „Ons Huis", Hengelo Gld - Aanvang 19.30 uur

Muziekkorps - tamboer-lyrakorps
Leerlingen muziek en blokfluit

Zaterdag 22 maart

TONEELAVOND
in „Ons Huis", Hengelo Gld • Aanvang 19.30 uur

door de supportersver, van Crescendo
M.m.v. jeugdkorps en boerenkapel

WIN EEN VLEESPAKKET
tijdens de

zondag 9 maart
te houden

oriënteringsrit
van Hamove
KLASSE A EN B

Start 14.00 uur bij hotel Mlchels

Inschrijven vanaf 13.00 uur

CAFEHEEZEN
Marktplein 5 • STEENDEREN

Zaterdag 8 maart a.s.

LIVE MUZIEK
MET BLUESBAND

„THE CHESS"

AANVANG 21.00 UUR

CDA 19 maart CD A

G. J. P. Waenink-
Wissink

Nr 9 van lijst l

Het CDA zal zich blijven
inzetten voor die personen
en groepen in onze ge-
meente die zorg behoeven.

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

TONEELAVONDEN
op de zaterdagen

22 maart en 5 april
in zaal LANGELER, Hengelo Gld

Opgevoerd wordt:

„HET EINDPUNT"
van J. Hemmink-Kamp

Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.15 uur

Entree f 4.00

Kaarten in voorverkoop bij zaal Langeler, tel.

1212, boekhandel Wolters en alle leden van HTV



CDA 19 maart CD A

J. H. van der Yelde-
Maalderink

Nr 10 van lijst l
Om dat we, al dan niet ge-
dwongen, over steeds meer
vrije tijd (gaan) beschik-
ken, wordt het steeds nood
zakelijker om te zorgen
voor goede voorzieningen
en mogelijkheden tot on-
betaalde arbeid op het ge-
bied van cultuur, sport en
recreatie. Een goede open-
bare bibliotheek blijft onze
wens.

pedloore

Voor alspraak:

Willy Hoogeveen-
Geitz
Loakendlek l
Veldhoek-Hen^elo Gld
tel. OB73rwgo

IEDERE MAANDAG

grote BINGO
Aanvang 20.00 uur

bij café

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

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

KATENSPEK

100 gr

Hausmacher LEVERWORST
100 gr

Gekookte Gelderse WORST

per stuk 500 gr

AH hele SPERCIEBONEN
450 gr

129
109
299
198

AH CHOCOLADEVLA
liter

AH PERLA MILD KOFFIE
500 gr

AH FRITESSAUS
0,65 liter

AH JONGE GOUDSE KAAS

kg

175
895
169
790

Vers gesneden

Boerenkool
400 gr

Hollandse
GOLDEN DELICIOUS 2 kg 298

schouderkarbonade
500 gr 375 kg

Ma. - di. 10 en 11 maart

VLEESRIBBETJES

Zaterdagvoordeel:

Puur mager SATéVLEES
250 gr

350
225

(Woensdag altijd GEHAKTDAG)

WIT-TARWE VOLKORENBROOD

gratis gesneden

WEENSE SNIJDER met sesam
gratis gesneden

188
188

FLORIJN JONGE JENEVER

BOOTZ JACHTLUST

liter

0,7 liter

1725
1175

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 marktkooplieden in
De onderstaande marktkooplie-
den van de Hengelose vrijdagmid-
dagmarkt hebben a.s. vrijdag
weer knallende aanbiedingen.
Leest U maar in onderstaande
advertentie:

POELIER

HOFFMAN
Laren

op de vrijdagmiddagmarkt 7 maart

Spoten IO.OQ

8 snitzeis 10.00

4 kg vleugels 10.00

2 kuikens 1Q.QO

750 gr filet 10.QQ

Bij aankoop van f 10.00

tien eieren voor l •UU

TOT ZIENS

POELIER HOFFMAN
ALLES VERS

Textielhandel D. J. KUSTER
Het adres voor al uw
ondergoed en T-shirts

Tevens voor

lang ondergoed en
directoires
Ook in grote maten

DEZE WEEK IN DE AANBIEDING:

DAMES HEUPSLIPS
Elastisch katoen

Kleur: wit - blauw - bleu - huid

maten S-M-L

per stuk 4.50

3 voor 13iOO

Zolang de voorraad strekt

DE KAASPLANK
het

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

Bij aankoop van 1 kg kaas
(gegarandeerd natuurkaas)

250 gr ROOMBOTER
(goud merk)

5 et
VISHANDEL

J. HOEKSTRA
TEL. 05750-19771

Houdt U van gebakken SCHOL?
A.s. vrijdag 7 maart op de markt
hebben wij ze in de reklame.

U betaalt dan geen f 2.50
(de normale prijs)

maar per stuk slechts 1.Z5

Uw warme bakker
uit Spakenburg

op de vrijdagmiddagmarkt

STUNT:
Banketbakkerskoekjes

voor de halve prijs
Normaal 250 gr 3.00

Nu 500 gram 3.00

Dus 250 gram GRATIS

TOT ZIENS op de markt

koortsthermometer
HP5311
Officieel door het IJkwezen geteste
elektronische koortsthermometer.
Werkt snel en nauwkeurig. Duidelijk
afleesbare LCD-display en praktisch^
onbreekbaar.
Adviespnjs 44.50

Winterprijsl

Philips infraphil
HP3610
Moderne, handige mfrarood-straler.
Met handgreep en verstelbare voet;
steun.
Adviespnjs 60.-

Winterprijs

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

HENGELO GLD

Algemene ledenvergadering
op maandag 10 maart 1986

's avonds 8 uur in Concordia, Raad-

huisstraat 36, ingang kleine zaal

Agenda:

1 Opening en jaaroverzicht.
2 Notulen.
3 Financieel verslag penningmeester.
4 Verslag kascommissie en benoeming kascom-

missie.
5 Bestuursverkiezing.

Aftredend: B. Heerink en H. P. Meurs,
beiden herkiesbaar.

6 Zomerplannen.
7 Rondvraag.
8 Sluiting.

Na een pauze zal bestuurslid B. Heerink /ijn
dia's van o.a. tuinen in Zuid Engeland vertonen

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR AUTORIJSCHOOL WEI.IKRK
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 31G en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborsr en Hengelo (ild

AUTORIJSCHOOL

A. W.W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijcnhorg Tel. IS07

CELO
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 Telefoon05753-1461

CDA 19 maart CDA

CDA 19 maart CD A

VOOR AUTORIJLES

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

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205 - Honda automaat

Zaterdag 8 maart heropvoering

van het vrolijke toneelspel

,Geluk brengt. .scherven"
in de zaal van „Ons Huis", Hengelo G.

Aanvang 20.00 uur

G. J. Wenneke
Nr 12 van lijst l

Het CDA zal elk initiatief
toejuichen dat gericht is
op het scheppen van werk-
gelegenheid met name voor
jonge mensen.

ACCOUNTANTSKANTOOR

TH.J.SLOOTB.V.
Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld

Tel. 05753-1391

Problemen bij het invullen van uw
belastingaangifte 1985?

U kunt hiervoor bij ons terecht op de volgende

extra zittings( dinsdag) a vonden

11, 18 en 25 maart

Ons kantoor is geopend van 18.00 tot 20.00 uur

Vergeet niet al uw gegevens mee te nemen!

J. G. J. van Aken-

Reulink
Nr 11 van lUst l
Door de voortdurende toe-
name van het aantal oude-
ren in onze samenleving,
zal de gemeente bij voor-
rang aandacht aan deze
bevolkingsgroep moeten
geven.


