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CDA Lijst 1 Hengelo Gld

WETHOUDER HOOMAN IN AKTIE

Evenals de heer Hooman wil ook het CDA in aktie zijn voor de inwoners van de ge-
meente Hengelo.

Het CDA wil in AKTIE zijn VOOR:
— een verantwoord financieel beleid
— een voortzetting van het gevoerde beleid
- leefbaarheid van de kleine kernen
- een goed woon- en werkgelegenheidsbeleid
— een goed subsidiebeleid voor de Hengelose verenigingen
- een verantwoord agrarisch- en milieubeleid
— een weloverwogen emancipatiebeleid
— een verantwoord sociaal beleid
— een goed ouderen beleid
— een goed jongeren beleid
— een goede openbare bibliotheek
— een verantwoord beleid voor midden- en kleinbedrijf
— een verantwoorde openbare veiligheid
— een „open beleid, samen met de burgers

STEM CDA LIJST 1

1 Th. A. A. Hooman

2 J. Groot Roessink

3 J. B. te Stroet

4 L W. Harmsen

5 Th. A. M. Hakvoort

6 H. W. Waarlo

7 H. P. Meurs

8 K. Lassche

9 G. J. P. Waenink-Wissink

10 J. H. v.d. Velde-Maalderink

11 J. G. J. van Aken-Reulink

Hengelo

Hengelo

Keijenborg

Aaltenseweg 10 Hengelo

Uilenesterstraat 4 Keijenborg

Beijerinkdijk 3 Hengelo

Synagogestraat 2 Hengelo

Oosterinkdijk 2 Hengelo

Wilhelminalaan 10 Hengelo

Zelhemseweg 31 Hengelo

St Janstraat 51

Fokkinkweg 512 G.J.Wenneke

13 M. Th. Th. Niesink-Schennink Molenstraat 19

14H.Luesink Scharfdijkl

15 H. J. Gosselink de Heurne 54

16 J. B. Hiddink Menninkweg 3

17 B. T. R. C. Besselink-Jansen lekink 3

18 H. Maalderink Baaksevoetpad 1

19 P. H. M. Seesing St Janstraat 2

20 I. N. E. Steenblik-Vaatstra Wichmondseweg 23 Hengelo

Stemmen is een recht.

Maak op 19 maart gebruik van uw recht

STEM HOOMAN

Wij kunnen veel...

maar niet zonder uw

STEM
7 H. J. Groot

Roessink

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

3 E. W. Harmsen

/ LUST 2

4 P. Noordi/fc

5 G. T. Kefhoff
6 A. J. Gcrrrifsen
7 J. J. M. van Aken

B M. J. Lense/ink
9 J. H. Wansink

T O I r . H.J. Wuffink

Voor de befte tijd
van uw leven

f66.-

chroom
meisjeshorloge

HorkDgerieOoud-Zitver-ODtiek
Soalstraart5Hen0etO(GB> Tö OS7SJ-U74

Tapijt vuil?
Huur de Mr Steam
tapijtreiniger 1>U de

,Spannevogel'

IEDERE MAANDAG

grote BINGO
Aanvang 20.00 uur

bU café

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

SPORT GOED
met SPORTGOED

VBO

Roozegaarde sport
Spalitraat 18. Heorelo O.

Kies de Keurslager
want kwaliteit is betaalbaar

500 gram

varkenspoulet

3.95
500 gram

mager runderpoulet of
hacheevlees 6.95

500 gram

rundergehakt speciaal

6.95
KALFSVLEES
voorradig!!

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

Woensdag:
500 gr gehakt + kruiden 395

Donderdag, vrtydag en zaterdag:
l kg

magere riblappen
9.95

500 gram

malse varkenslappen
3.95

100 gram

gebr. rosbief 2.25

WAARDEBON:

500 gr champignon- of

kerrygehakt
samen voor

Geldig van 10 t.e.m. 15 maart
3.95

WAARDEBON:

100 gr gekookt ontb^tspek
100 gr gek. worst

samen voor
Geldig van 10 t.e.m. 15 maart

1.95

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

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar
Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455
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Spaktraai2i. Tel 1250 Jfengelo

Deze week maakt uw
Echte Bakker:

Afd. brood:

ROSGESTOET
heerlijk van smaak

per stuk Z.1U

Afd. banket:

APPELFLAPPEN
5 stuks 5.65

P.S. Bartje heeft onze Drentse
bollen geproefd en vond heel erg
lekker!!

Spalstraat 21 • ITeneclo Glrt • Tel. 05703-1250

SLAGERIJ

RATERSNK
TeJ. 05753-1301

Tip van de week

Saksische smeerleverworst
100 gram U-ÖD

Stem VVD, lijst 2!

breimode ...

best bü:
k ^w m mm m ^^op

NF% •

Schröder
de kerk • Hoek BmrloemrKerinlrMft

„*fc

Als u tijdens de grote

schoonmaak nog spullen

uit de 2e wereldoorlog

tegenkomst, dan houdt

Museum '40-'45 Jean Kreu-
nen zich beleefd aanbevo-

len. Marktstraat 6, Hen-

gelo, tel. 05753-1474

's avonds Maanstraat l,

tel. 05753-3942

TE KOOP: gaskappen, 4

steuns propaan, voerton-

nen voor pluimvee, inhoud

25 en 75 kg, drinkkelkjes

3 en 5 liter, thermostaten.

J. H. Helmink, Dorpsstr. 24

Wichmond, Tel. 05754-290

i «r.

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

RAUWKOSTSALADE
FESTFVALFRIS

250 gram 1.93

KOMKOMMERSALADE

250 gram 1.25

Let op onze dagaanbiedingen

In onze verkoop bloemenkas:
wekelijks

groene planten uit Aalsmeer

Deze week l grote

POTCHRYSANT 2.95

Kerkstraat 6 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1473

ZEER GOEDE REDENEN
OM TE BEK ALKEN
MET MAGKAL 54-17

Omdat zure grond resulteert in 5-25% minder
opbrengst

Omdat magnesium-gebrek produktieverlies bij
gewas en vee geeft

Omdat Magkal 54-17 een MgO-gehalte heeft van
maar liefst 17% die bij de prijs is inbegrepen.

MAGKAL

RAADPLEEG DE VOORLICHTING!
VRAAG UW LOONWERKER /DEALER

LOONBEDRIJF HiSSINK
Slotsteeg 9 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1439

TïïnTïïJTïïïnnEi;::!!:!! :;n:iU;:imiiïï

KON HOC SMALLER

DE NIEUWE

RAFFINETTE,

heuga keukenette
de praktische en komfortabele tapijttegel

voor uw keuken.

mooi - zacht - sterk - vuil- en vochtwerend, snel schoon te maken, eenvoudig
te stofzuigen, kleuren blijven mooi, krimpt niet. ideaal tapijt voor uw
keuken, zacht voor uw servies, 50 x 50 cm groot,
keuze uit negen prachtige en warme kleurkombinaties.

kom kijken bij

lubbersw
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL

„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) • 05753-3460

SPECIAAL tegen de griep.'.'

heerlijk om te bakken per kg | , J5

SPECIAAL voor de griep/.'

MAATJESHARING

7 stuks halen g belalen
VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

Wosautomoaf stuk?

Bel UIT DE WEERD
/<mn<>straat 13 Hengelo Gld Tel. 05753-1806

Yj jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Na het succesvolle
optreden van uw
bakker op de TV

DEZE WEEK NOG EENMAAL:

LEO LONT BROODJES

van 135 voor | §QQ
Zelfs Tineke van Veronica smult er van

DA'S GEZELLIG:

T.V. GEBAKJES
doos 'a 8 stuks nu 8.95

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

Bekend van radio en TV

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

5 *
H

Bakkerij Bruggink
j£ RAADHUISSTRAAT 19 • TEL 1358

DEZE WEEK:

ROOMBROODJES of
KOFFIEBROODJES

g
K
<

va aKHVM aa KVA • HHMMVH aKavM aa NVA

van 1.25 voor Q.95

l liter 3-STERREN GENEVER

17.45
l liter DUJARDIN VIEUX

17.95

15.45

9.25

l liter HENKES BKSSEN

l fles MISPELBLOM
BOERENJONGENS
l fles HARVEY'S SHERRY
(medium of dry) 8.75
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

De nieuwe 'Luxaflex' Raffinettc heeft lamellen van slechts
16 millimeter smal. Zelfs het meest verwende oo^ :al ervan
opkijken. Van het ragfijne doorzicht. Van de geraffineerde licht-
beheersing. De perfekte afwerking tot op elke millimeter.

Want zoals elk 'Luxaflex' produkt wordt ook de nieuwe
'Luxaflex' Raffinette "op naam gemaakt". Tot in detail volgens
u w persoonlijke wensen. Exakt de maat die u wenst. Uw favoriete
kleur, die u kiest uit een skala van meer dan 50 verschillende.

Ga 'm snel bewonderen bij uw specialist van 'Luxaflex'
produkten.

OP NAAM GEMAAKT. DAT ZIE JE METEEN. m3

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Cld - Tel. 05753-1469

Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een Munter Dou^las" prbdukt.

Is en blijft uw
eigen spaargeld,
dan moet u 't ook

wanneer u maar wilt.
BIJ ilc Rabobank kunt

u altijd direct, contant over
uw geld beschikken. Want

het is en blijft nu eenmaal
uw eigen geld.

l
1
 kunt het t'.c'Aenste

bedrag uileraard u>k
laten overschrijven naar uw
rekening.

SpaarA'rij, Spaart intci,

Spaar-Plan
Ook voor u heelt de

Rabobank de juiste spaar-

vorm, die perfect aansluit op
uw wensen en financiële
situatie Spaarvoirnen waar-

bij u altijd direct over uw

geld kunt beschikken. Op
elk moment.

Bij de Spaar-Vrij-R^kening is het spaartegoed

altijd vrij opneembaar. Bij de Spaar-Groci-
Rekening kunt u lot maximaal I'3.(XX).- per kwartaal
vrij opnemen.

Voor hogere bedragen bij de Spaar-Groci-
Rekening en bij opnamen van de Spaar-Plan-

Rckening worden u kosten in rekening gebracht.

\\knneer u het ons echter tijdig laat weten, is ook
bij deze rekeningen de opname \ rij van kosten.

Kom nu Span-n hij do Raln>lrajik

Wanneer ook u ver/e kerel wi l t / i jn van duidelijkheid
in sparen, goed spaaradvies, directe beschikbaar-
heid, goede rente en gunstige ux)rwaarden, open

dan meteen een spaarrekening bij de Rabobank.

Rabobank
geld en goede raad

oon



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

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

Aanvang 11.30 uur

TOEGANG GRATIS!!!

Goud en Zilver
Profiteer nu van de sterk gedaalde
goud- en zilverprijzen.

Wij volgen steeds de beursprijzen
ofwel wereldprijzen.

^AGROOTKORMEIINK
^horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK • GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

GELEGENHEID in de bouw van

RBS en schildersbonnen
te verzilveren
voor de a.s. feestdagen en verlofdagen

op vrijdag 14 maart
's avonds van 7 tot 8 uur hij
A. HULSTIJN, Vordenseweg 27

Het bestuur FNV Hengelo Gld

ZONDAG 16 MAART

BINGO
Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur

ZAAL WINKELMAN
KEHENBORG

Org.: B.V. „'t Centrum"

H.H. Landbouwers:

voor het DOORZAAIEN
van uw grasland

met Vredo doorzaaimachine

naar LOONBEDRIJF

ELLENKAMP
KremerscUjk 8 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1611

dansen met

RENDEZ-VOUS
zondag 16 maart

Zondag 23 maart

Silvio
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

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)avonden

11, 18 en 25 maart
Ons kantoor is geopend van 18.00 tot 20.00 uur

Vergeet niet al uw gegevens mee te nemen!

NIET LINKS, NIET RECHTS

MAAR RECHT DOOR ZEE . . .

Dat is de VVD

RUDY JANSSEN

en

RIA LENSELINK

delen u mede, namens wederzijdse

ouders, dat zij gaan trouwen vrijdag

14 maart 1986 in het gemeentehuis te

Hengelo Gld om 13.30 uur.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in

zaal Michels, „'t Averenck", Spalstraat

45 te Hengelo Gld.

Hengelo Gld, Wichmondseweg 11

Hengelo Gld, Oude Varsselseweg l

Ons adres:

Berkenlaan 46 - 7255 XE Hengelo Gld

presenteert het

„DONDER . . . DAGEN"
door J. Hemmink-Kamp

op dinsdag 11 maart
in zaal „Concordia", Steenderen

en zaterdag 15 maart
in zaal „de Engel", Steenderen

Aanvang beide avonden 20.00 uur

Kaarten in voorverkoop bij Gebbing Modes

a f 3.50; aan de zaal f 5.00

'n Gezellig avondje uit,

goed voor U!

Voor de a.s. feestdagen:

verzilvering van R.B.S
voor de bouw en schildersbonnen

op woensdag 19 maart
's avonds van 7 tot 8 uur bij

H. OOMS, Vordenseweg 24

Het bestuur
Hout- en Bouwbond CNV

Marktver,
Hengelo Gld

Ledenvergadering
donderdag 27 maart 1986
in ZAAL MICHELS, Spalstraat 45
Aanvang 20.00 uur

AGENDA:
1 Opening.

2 Notulen.

3 Jaarverslag secretaris.

4 Jaarverslag penningmeester.

5 Rapport controlecommissie.

6 Benoeming commissie 1986.

7 Bestuursverkiezing, wegens periodieke af-
treding van de heren G. J. Harmsen, J. Be-
rendsen en E. Jolink. Zij stellen zich hehkies-
baar.

8 Verkoop onafgehaalde prijzen.

9 Mededelingen.

10 Rondvraag.

11 Sluiting.

GEZAMENLIJKE BIJEENKOMST CPB EN CBTB

De dames en heren van CPB en CBTB kwamen in

„Ons Huis" bijeen voor hun jaarlijkse gezamenlijke

feestavond.

De avond werdg eopend door mevr. v.d. Velde-Maal-

derink met een bijbelgedeelte en een begroetings-

woord. Door de toneelver, uit Velswijk werd het spel

Amor richt zijn pijlen zlef opgevoerd.

De heer Hiddink bracht aan het eind van de avond

dank aan de spelers en speelsters en met samenzang

kwam het einde.

Te koop mooie zwarte
bouviers, 8 weken, ingeënt
en ontwormd. Varsselse-
straat 9, Zelhem
Tel. 08342-1481

Die kun je beslist niet
missen.

l i oen dag, geen week

Verkrijgbaar in de losse
verkoop bij uw boekhandel
DE TELEGRAAF

ALGEMEEN DAGBLAD

VOLKSKRANT

TROUW

NRC-HANDELSBLAD
GELDERLANDER
GRAAFSCHAPBODE
ZUTPHENS DAGBLAD
G.O.C.
ELSEVIER'S

WEEKBLAD
ELSEVIER'S

MAGAZINE
HAAGSE POST
HET VRIJE VOLK
GROENE

AMSTERDAMMER

HERVORMD

NEDERLAND

VRIJ NEDERLAND

DER SPIEGEL

en vele tijdschriften

Boek- - kantoorboekhandel
Kerkstraat 17, Hengelo G.
Tel. 05753-1253

CHR. MUZIEKVERENIGING

ClUUMJUl.-.u/::.-. i.- n ,

• =

HENGELO GLD.
CRESCENDO

ZATERDAG

15 maart
1986

„ONS HUIS" Hengelo G

Aanvang 19.30 uur

MUZIEKAVOND
HIERAAN WERKEN MEDE:

• Muziekkorps

• Leerlingen muziek
o.l.v. dirigent J. A. Kraxner

• Blokfluitgroep
o.l.v. A. Lubbers

• Tamboer-Lyra korps
o.I.v. instructeur A. M. Rietman

• Jeugdkorps Big Band
o.I.v. dirigent J. A. Kraxner

ZATERDAG

22 maart
1986

„ONS HUIS" Hengelo G

Aanvang 19.30 uur

TONEELAVOND
Te verzorgen door de supportersver.
„Crescendo", met de komedie:

„Oude liefde roest niet"
M.m.v. Jeugdkorps en boerenkapel

ENTREE f 3.50, zowel voor muziek- als toneelavond.
Donateurs hebben vrije toegang voor één der avonden op ver-
toon van donateurskaart 1986.
Voorverkoop: Wolters boekhandel, Kerkstraat 17, Hengelo Gld

WERELDTOP ZIJSPANCROSS IN HALLE

De complete internationale zijspantop geeft op 16
maart acte de presence op het Grand Prix-circuit de
Kappenbulten in Halle tijdens de eerste wedstrijd van
de Inter Sidecar cross.
Deze internationale wedstrijd is de eerste uit een serie
van vier. Motorclub VVR Apeldoorn is de 2e Neder-
landse organisator die de zijspanelite op 6 binnen de
de poarten heeft. De competitie wordt afgesloten in
West Duitsland met de 3e cross op l mei in Kamp
Lintfort en de 4e cross op 20 juli in Bielstein.
Voor de eindstand worden de beste 6 manches ge-
waardeerd; bij 8 mogelijke manches worden de 2
slechtste resultaten niet meegeteld.
Sinds Bert Hulleman in 1975 het initiatief nam tot de
Inter Sidecar cross, heeft een keur aan wereldkam-
pioenen de eindzege op hun naam geschreven. Wil
van der Laan heeft als enige Nederlandse deelnemer
het eindklassement in 1977 en 1981 gewonnen.
Vorig jaar nam wereldkampioen Hansi Bachthold
de hegemonie over van zijn illustere voorgangers
Robert Grogg (winaaar in 1976, 1978 en 1979) en
Emil Bollhalder (winnaar 1982).
Ook dit jaar is regerend wereldkampioen Bachthold
met bijrijder Fritz Fuss de grote favoriet.
Het tweetal zal ongetwijfeld de meeste tegenstand
te duchten krijgen van de Nederlandse kampioen en
numer 2 van de wereld, August Muller, bijgestaan
door bakkenist Henk van Heek. In het select gezel-
schap toprijders (alle 15 combinaties die op de voor-
keurslijst voorkomen) hebben een contract gekregen
is het een en ander te verwachten van Ton van Heug-
ten en Frits Kiggen, 3e op de wereldranglijst, Benny
Jansen met Frans Geurts van Kessel, de Zwitserse
combinatie Graf-Furigo en de Duitsers Böhler-Hassold
Ook de Britten zijn sterk vertegenwoordigd met de
broers Millard en de Engelse kampioen Good-Hüsesr,
In het deelnemersveld rijden liefst tien nationale
kampioenen, waaronder het duo Belgische van Bel-
lingen-Torfs, Nielsen-Bitsch uit Denemarken,
Loorette-Kloo uit Oostenrijk en Netterscheid-Hörmann
uit Duitsland.
Een primeur is de deelname van het Australische kop-
pel Cook-Steintjes.
De Oost Gelderse top wordt vertegenwoordigd door
Han, René en Robert Vels, Erik Bruil, Wim Luymes
en Henk Enzerink uit Hengelo Gld.

2E HANDS KLEDINGBEURS TE HENGELO GLD

Hoera, het is zover. Voor 2e hands kinderkleding
hoeft men nu het dorp niet meer uit., want „Truitje"
gaat van start. Truitje is een kinderkledingbeurs
die wordt georganiseerd op donderdagmiddag 3 april
van 14 tot 16 uur en vrijdagmorgen 4 april van 10 tot
12 uur. De plaats van het gebeuren is peuterspeelzaal
Hopaz aan de St Michielstraat te Hengelo Gld.
Het gaat deze keer om voorjaars- en zomerkleding
en het ligt in de bedoeling om later in het jaar een
najaarsbeurs te houden.
Voor deze beurs gelden de volgende regels:
Er kan zoveel kinderkleding ingebracht worden als
men wil, doch geen ondergoed, kousen of leren
schoenen, Rubber laarsjes, gymschoentjes, sport-
schoenen en waterschoenen zijn daarentegen welkom.
De kleding dient schoon en heel te zijn, maar niet
verwassen.
De kledingmaten gaan van 52 tot 176, dus baby-
kleertjes kan men ook inbrengen.
De verkoop geschiedt op basis van 75-25. De inbren-

ger krijgt 75% van de opbrengst van zijn verkochte

kleding 25
1
/2 wordt ingehouden om de onkosten te

dekken.

De kleding kan in een kartonnen doos ingeleverd

worden op dinsdag l en woensdag 2 april van 10 tot

12 uur aan de peuterspeelzaal. Daar wordt in het bij--

zijn de kleding geprijsd.

De afrekening vindt plaats op vrijdag 4 april v.a.

16 uur, ook aan de peuterspeelzaal. Kleding niet ver-

kocht is, kan dan weer worden meegenomen.

Niet afgehaalde kleding wordt aan een goed doel

gegeven.

Heeft men vragen naar aanleiding van deze 2e hands

kinderkledingbeurs, bel gerust naar de hiernavolgende

telefoonnummers en het het een en ander zal dan

graag worden uitgelegd.

Gerke Mantel, tel. 05753-2071 of Olga Langelaan,

05753-3372.

HAMOVE FILMTEAM OP DE TV

Nadat een van de redactieleden van Veronica's pro-
gramma Tineke een kijkje kwam nemen op de
Hamove filmavonden, raakte ze zo enthousiast van
de film Leo Lont, de neef van James Bond, dat er
een TV-optreden volgde.
Rudi Kreunen mocht namens het filmteam, verder
bestaande uit Albert Jansen en Jean Kreunen, een
en ander toelichten, afgewisseld met enkele opnamen
uit de film.
Rudi Kreunen: Nadat we vorige keer niet aan bod
kwamen omdat het programma 7 minuten was uit-
gelopen en er nog maar 2 minuten over waren, werd
door de regisseur besloten om een week later uit-
gebreid op het „item" terug te komen.
Vooral de vechtscènes uit de film vielen erg goed in
de smaak. De cameramensen lagen bij het zien dubbel
van het lachen. Tevens werd er door bakker Kreu-
nen van de gelegenheid gebruik gemaakt om Tineke
enige Leo Lont broodjes aan te bieden.
Kortom dit optreden is toch weer een stuk promotie
voor Hengelo Gld geweest.

„Hef mogen stemmen is niet alleen een

deugd, het is vooral in het belang van

onze jeugd"

Bestuur VVD lijst 2

JEUGDIGE JUDO-ERS UIT HENGELO GLD
PAKKEN PUNTEN EN STELEN DE SHOW
Sportschoolhouder Gert Hippmann uit Brummen.die
die zo'n V/2 jaar geleden aan de Hummeloseeg
in Hengelo Gld een sportschool stichtte, doet goede
zaken met jeugdige sportmensen.
Hij is er in geslaagd om in betrekkelijke korte tijd
een hechte jeugdgroep op te bouwen bij het judo
waarvan nu de vruchten geplukt worden.
Bij een onlangs gehouden wedstrijd werd alles ge-
wonnen. De uitslagen waren: Hengelo-Voorst 3-2;
Hengelo-Dieren 4-1; Hengelo-Apeldoorn 3-2.
Deze regelrechte zege geeft de Hengelose jeugd het
recht om deel te gaan nemen aan de Oost Gelderse
kampioenschappen welke in Gorssel plaatsvinden.
Het jeugdteam is als volgt geformeerd: t.e.m. 32 kg
Manus Peppinkhausen, t.e.m. 36 kg Patrick Kartel-
man, Taco in 't Veld, Rowdy Willemsen; t.e.m. 41 kg
Mark Boot; t.e.m. 40 kg Arne Loonen; t.e.m. 55 kg
Koen Pelgrom, Wilfried Tolkamp.
Gert Hippmann ziet deze jeugdige judomensen ook
straks een redelijk resultaat scoren in de Gorsselse

wedstrijden.
Bij de oefeningen in zaal Wolbrink werd er fanatiek
gestreden en menige heupworp perfect uitgevoerd.

MODE EN DISCO BIJ DERKSEN

Het voorjaar komt weer nader en het showen van
nieuwe kleding ook.
Boksenhuus Derksen doet het dit jaar in de vorm van
een grote disco-avond en wel op zaterdag 22 maart.
Zaal Concordia zal die avond omgetoverd worden in
een disco waar de bekende discjokey Bert Benson
de artisten die optreden zal aankondigen, o.a. Nicky
de Nederlandse Madonna, die hier haar nieuw uit-
gebrachte plaat zal zingen.
9 mannequins en 3 dressmen zullen het modegedeelte
van de avond voor hun rekening nemen en de nieuwe
kleding showen. Oeze show is dezelfde als op de grote
internationale modebeurzen.
Er zijn nog enkele kaarten in voorverkoop.
Zie de aankondiging in dit blad.

Tuin- of barbecuefeest?
• Sfeervol verlichte tuin

• Overdekt verwarmd terras
• Royale gezellige barbecue
• Barbecuemenu's reeds vanaf f 15.50

• Zaal accomodatie tot ± 120 pers.
Vraagt vrijblijvend inlichtingen - Tel. 05753-1293

Party-Restaurant

Café-SliJteriJ

Keijenborg

,DE SMID'



FA ORDELMAN EN DIJKMAN
INVESTEERT IN VERKOOPRUIMTE

Sinds het bedrijf in 1958 werd opgericht met een
vestiging aan de Kastanjelaan te Hengelo Gld en nu
aan de Spalstraat, heeft de fa. Ordelman een uitge-
breide klantenkring opgebouwd.
Dit bedrijf in electrische installaties, loodgieterswerk,
gas, water en CV groeide uit haar jasje.
In 1967 werd de huidige winkel geopend en deze is
thans te klein gebleken. Daarom werd het noodzake-
lijke geacht deze uit te breiden. De uitbreiding werd
gerealiseerd met 200 m2 verkoopruimte en magazijn,
direct vanuit de winkel bereikbaar.
Onder dit magazijn werd een kelder gebouwd waarin

ook voorraad ligt opgeslagen. In de magazijnruimten

is een totaalpakket onderdelen aanwezig voor was-

machines en artikelen voor de doe-het-zelver op het

gebied van installatie.

In de verkoopruimte kon het assortiment aanzien-

lijk worden uitgebreid met electrische houshoudelijke

apparaten zoals wasmachines, stofzuigers, koel-

kasten, diepvriezers enz. Daarnaast is ook op het ge-

bied van verlichting de sortering sterk uitgebreid.

Er was een overgrote belangstelling te noteren

tijdens het 2-daagse Open Huis dat de firma hield.

INT. MOTORRACES
2e Paasdag - Hengelo Gld

Met de complete wereldtop
zijspannen aan start, onder
aanvoering van kampioenen
Egbert Steiler n Bernard
Schnieders.

BEELHOUWWERK EXPOSITIE IN „DE BLEIJKE"

Dat de kunst in Hengelo Gld niet op een laag pitje
hoeft te staan, blijkt wel uit de belangstelling die er
is voor de exposities, die in verzorgingscentrum „de
Bleijke" worden georganiseerd.
Belangstellenden nemen de kans waar om eens bij
„de Bleijke" naar binnen te komen en de tentoon-
gestelde kunst te bezichtigen.
Zo staat er tot 26 maart een verzameling beelden
opgesteld.
De maker van deze beelden is ex-timmerman Piet
Ansems uit Doetinchem. Hij volgde cursussen beel-
dend vorm en maakt sinds 4 jaar prachtige beelden.
Behalve enkele Godenbeelden maakte Piet Ansems
ook eigen ontwerpen.
Hij exposeerde enkele keren eerder in Doetinchem en
Zelhem en zijn exposities leverden goede resultaten
op. De laatste werkstukken, die Ansems heeft ge-
maakt zijn uitgehakte consoles, ofwel balkdragers.
De expositie in „de Bleijke" duurt tot 26 maart en be-
zoekers kunnen dagelijks tussen 14.00 en 17.00 uur
terecht om de werkstukken te bekijken.

WOSSINKBOS AKTIVITEITEN 1986

De commissie Wossinkbost die eelk jaar de cross-
aktiviteiten in genoemd bos organiseren, is voor het
seizoen 1986 al weer druk doende met de voorberei-
dende werkzaamheden, zoals het gereed maken van
het circuit, het vaststellen van de verschillende pro-
gramma's etc.
Wat het gereed maken van het circuit betreft, zijn er
al flinke vorderingen gemaakt. De gehele crossbaan
is diep los getrokken en op de plaatsen waar men het
meest wateroverlast heeft, zal een flinke laag zand
ingebracht worden. Een en ander heeft plaats in
nauw overleg met het bestuur van Hamove.
De commissie hoopt met deze grondige opknapbeurt
het circuit weer aantrekkelijker te maken voor de
vele cross-liefhebbers.
Tevens hoopt de crossers die de laatste jaren naar
andere circuits zijn uitgeweken, waar in het bos terug

te krijgen.

Om een volledig programma op te kunnen zetten,

worden toekomstige crossers verzocht zich zo spoedig

mogelijk aan te melden. Dit is vooral nodig voor het

vaststellen van de verschillende klassen, waarin ge-

reden gaat worden.

Trainingspasjes en trainingskaarten kunnen afge-

haald worden op maandagavond bij: Ad Doenbeek,

Westerstraat 92, Hengelo Gld, tel. 05753-2850 en bij

Cor Seesing, Eeltinkweg 3, Zelhem, tel. 08342-322, of

iedere zaterdagmiddag in het Wossinkbos.

Het programma voor 1986 ziet er als volgt uit:
clubwedstrijden op de zaterdagen 5 april, 10 mei,
14 juni, 5 juli, 30 augustus en 13 sept.
Het verdere programma: zaterdag 26 april int. vete-
ranencross op 't Zand; woensdag 9 juli Stratencross
tijdens de Hengelose kermis m.m.v. het .Normaal
team"; zaterdag 23 aug. veteranencross in het Wos-
sinkbos.

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING
HENGELO GLD

In zijn openbare vergadering van 4 maart 1986 heeft
de raad:
1 vastgesteld de notulen van zijn openbare vergade-
ringen op 19 dec. 1985 en 8 jan. 1986.
2 besloten tot aanpasing van de gemeentelijke straf-
verordeningen.
3 het voorstel aangenomen, waarin verwoord is do

Familiedrukwerk?
De mooiste geboorte-, jubileum- en

^ele^enheidskaarten 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 0^753-1455

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK
geboorte- en trouwkaarten
jubileum- en gelegcnheids-

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

reaktie op het voor-ontwerp van de herziening van
het Streekplan Oost Gelderland
4 een krediet beschikbaar gesteld t.b.v. de aanpasing
van de St Bernardusschool te Keijenborg.
5 een krediet beschikbaar gesteld voor de inrichting
van een speellokaal in de dislokatie van de R.K. basis-
school „de Leer" te Hengelo.
6 een krediet beschikbaar gesteld t.b.v. de vervanging
van een Locke-motormaaier.
7 voorgesteld het meerjarenplan dorpsvernieuwing
1986-1990.
8 vastgesteld de verordening voor de behandeling van
bezwaarschriften tegen vaststelling en inning van
kosten wegens verblijf in een bejaardenoord.

(JKSLAAGD

Onze plaatsgenoot Ary Verhoeff slaagde aan de

Katholiek Universiteit te Nijmegen voor het doctoraal

examen geneeskunde.

Jacquelien Groot Kormelink uit Hengelo Gld deed

met goedgevolg examen voor assistente-opticien. Zij

volgde een opleiding in Zwolle en Haarlem.

Een geboortekaartje moei 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.
Ook met de tekst kunnen

wij u helpen.

>$f
Mfe.
JSto

>~-£K

>*

^^<^ .̂ 5?

DRUKKERIJ WOLTERS
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Bloeiende

viooltjes
30 STUKS VOOR

GROTE PARTIJEN

speciale prijs

Kwekerij

HUBERS
Pastoriestraat l BAAK • Tel. 05754-406

ALTIJD GOEDE

aanbiedingen bij STEVORD
Deze keer een hele etalage vol!
Door gelegenheidsinkoop kunnen we veel
goede artikelen beneden normale prijs
verkopen.
Ook uit eigen voorraad sommige artikelen
tijdelijk als aanbieding aanmerkelijk goed-
koper.

Hier wat voorbeelden (maar er is veel
meer)

Solide Moskito VLOERWISSERS van 19.75
tijdelijk voor 15.75

BEKER MET OOR van sterk hotelporse-
lein, stapelmodel van 2.95 nu 1.95
Ook KOPPEN MET SCHOTEL in hotel-
porselein in verschillende soorten.

AFDRUIPMATTEN op 't aanrecht (
(spaart uw serviesgoed). Vredestein rub-
ber, normaal 7.95, aanbieding 4.95

Veel soorten AARDEWERK BEELDJES
gemiddeld HALVE PRIJZEN
RONDE KOMMEN met Grootmoederstijd
decoren, overal 3.25, nu 1.95

Gelegenheidsinkoop: partij BORDEN in
plat, diep en ontbijt Vanaf 75 et. Er is al
een PORSELEINEN DIEP BORD

voor 1.65

BLOEMPOTTEN in veel soorten,
meest wit

Gelegenheidsinkoop: SJAALS van goede
kwaliteit, double-face (duurwoord voor:
aan 2 kanten verschillende gekleurd) voor
een prijs waarvoor u ze nergens gezien
hebt: 5.00

Partij DROOGMOLENS in verschillende
soorten ver beneden normale prijs.
Daar komt nu de tijd weer voor.

Mooie HERENPORTEMONNEE van
soepel leer, normaal 19.85 (en dat is niet
te duur) tijdelijk voor 14.95.

Ook in SPEELGOED verschillende aan-
biedingen. Daarbij ook wat bekende merk-
artikelen, b.v. MINISTECK.
Veel GEZELSCHAPSSPELEN
20 tot 60% beneden normale prijs.

Prijzen voor deze aanbiedingen gelden 2
weken, tenzij eerder uitverkocht (en voor
sommige dingen is dat zeker te ver-
wachten). Reserveren is voor aanbie-
dingen niet mogelijk.

Stevord
In Hengelo, aan de Kastanjelaan

Maandag open, woensdagmiddag gesloten

Voor de liefhebbers van rijtuigen en het
aangespannen paard, is nu een fraai
boek te koop:

Rijtuigen op het spoor
In dit boek wordt de lezer een compleet

overzicht gegeven van rijtuigen en rijtuig-

bouwen in ons land.

De schrijver van dit boek: Gerard II pen-

burg, is mede-oprichter van de Neder-

landse Bond van het Aangespannen Paard

Deze vorm van sport en tijdverdrijf heeft

al honderden mensen in haar greep.

Dit boek is uit voorraad leverbaar bij:

W O L T E R S
Boek- en kantoorboekhandel

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 1253

JongGelre-G.M.v.L
HENGELO GLD

voeren op het blijspel:

„DEDEUK"
op zaterdag; 15 maart
in zaal LANGELER, Hengelo Gld

Aanvang 19.30 uur, zaal open 19 uur

Kntree f 5.00 p.p.

Na het toneelstuk verder een gezellige avond
met

D A N S E N
m.m.v. WIM ZADELHOFF

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

*MODE
De nieuwe jonge mode van 1986

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

^OPTREDENS
Michael Jacksonen Prince
in persoon van Daimyö en Farao-Z

van de Playbackshow

Nicky
de Nederlandse Madonna - Live

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

„de Herberg". Dorpstraat 10 Vorden

l U L HE

l (W
HENGELOSE TONEELVERENIGING

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

SILVANA HOOFDKUSSENS
Verminderen de kans op HOOFDPIJN

door de ingebouwde steun!

Verkrijgbaar bij:

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

^^

De winter is voorbij

Maak nu een afspraak met

ons voor de

VOORJAARSBEURT
van uw tuin.

GEVRAAGD:

materialen
voor de Rommelmarkt

OPGAVE: tel. OÖ754-3Ö7-558-530-448

OnderhoudscommlsBle Baak

HOVENIERSBEDKMF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN
Kervclseweg 23 - Hengelo Gld • Tel.. 05753-2619

Lid worden van de WD?
DAT KAN OOK HIER

Bel eff e één zeven dubbel vier



Wie heeft er nog SPULLEN
voor de rommelmarkt die
gehouden wordt zaterdag
26 april op de R.K. basis-
school „de Leer". Opgave
tel. 3322 - 1798 - 2077.

SIERHE ESTERS
HEIDEPLANTEN
LAAN BOM EN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTUBF
VASTE PLANTEN
TUINONTWEKFÜN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G.J.HALFMAN
& ZN
Hof straat 7 • Hengelo Gld
Tfl 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepiereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 15.— p. da*

LENSELINK
DBQGISTEBtJ
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 06753-1300

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

RUNDERLEVER gelardeerd

of ongelardeerd 100 gr

GEGRILD GEHAKT
100 gr

SCHOUDERHAM
vacuüm 100 gr

AH MINI FRITES

kg

119
99

129
198

AH VOLLE YOGHURT
liter

D.C. KOFFIE
snelfilter rood 500 gr

AH ERWTEN of SPLIT-
ERWTEN 500 gr

WC EEND
flacon

139
949
69

299

Sla en komkommer

CHIQUITA BANANEN

kg 198

Riblappeo
kg 1198 500 gr

Ma. - di. 17 en 18 maart

Magere SPEKLAPPEN
m.zw. 698 z.zw. 798
Zaterdagvoordeel:

PAPRIKA GEHAKT
kg 798 500 gr 448
(Woensdag altijd GEHAKTDAG)

WIT-TARWE VOLKORENBROOD
gratis gesneden

VLOERVOLKOREN sesam

BOERENWIT maanzaad

188
188

BOKMA JONGE JENEVER

liter

FLORIJN CITR.-BRANDEWIJN

liter

1765
1198

afb<#t 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.

het mflft*lflgl! B ̂ 9

BINNEN. EN BUITENLANDSE KAAS
op de vrijdagmiddagmarkt

7 kg jong belegen 9.95

500 gr boeren exfro befegen 7.25

700 gr fine v.d. maf 7.85

250 gr boeren /everworsf 3.75

D/v. smaken honing
heide • bloemen - acacia enz .

Tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "

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.

.••-•••••••»

V
Lid N.V.A.

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrlts + lammers bv
Spalstraat 26
7255 AC HENGELO GLD
Tel. 05753-3000

Boliestraat 40
7001 BD DOETINCHEM
Tel. 08340-34025

LIJSTEN VAN KANDIDATEN
voor de stemming ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad
van HENGELO GLD op 19 maart 1986

l

Christen Democratisch Appèl

Hooman, Th. A. A.

Groot Roessink, J.

Te Stroet, J. B.

Harmsen, L. W.

Hakvoort, Th. A. M.

Waarlo, H. W.

Meurs, H. P.

Lassche, K.

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Keijenborg

Hengelo Gld

Keijenborg

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Waenink geb. Wissink, G. J. P.
Hengelo Gld

van de Velde geb. Maalderlnk, J. H.
Hengelo Gld

van Aken geb. Reulink, J. G. J.
Keijenborg

Wenneke, G. J. Hengelo Gld

Niesink geb. Schennink, M. Th. Th.
Keijenborg

Luesink, H. Hengelo Gld

Gosselink, H. J. Hengelo Gld

Hiddink, J. B. Hengelo Gld

Besselink geb. Jansen, B. Th. R. C.
Hengelo Gld

Maalderink, H. Hengelo Gld

Seesing, P. H. M. Keijenborg

Steenblik geb. Vaatstra, I. N. E.
Hengelo Gld

Aritkel 128 van het Wetboek van Strafrecht: Hij die opzettelijk
zich voor een ander uitgevende, aan een krachtens wettelijk
voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete
van de derde categorie.

Artikel X 4 der Kieswet: 1. Hij die bij een verkiezing door gift
of belofte een kiezer omkoopt om volmacht te geven tot het
uitbrengen van zijn stem, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste
drie honderd gulden.
2. Dezelfde straf wordt toegepast op de kiezer

1
 die zich door

gift of belofte tot het bij volmacht stemmen laat omkopen.

Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie

Groot Roessink, H. J.

Eil geb. van Oest, J. J.

Harmsen, E. W.

Noordijk, P.

Kelholt, G. T.

Garritsen, A. J.

van Aken, J. J. M.

Lenselink, M. J.

Wansink, J. H.

ir. Wullink, H. J.

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Partij van de Arbeid

Hulshoff, J. W.

Koldenhof, L. D.

van Petersen, H. N.

Oldenhave, H.

Baakman geb. Striekwold,

Smorenburg, S. P.

Garritsen, H.

«ruis, F. H. G.

Piek geb. Rietman, J. G.

Kuiperij, L.

Koldenhof geb. Postma, G.

Hulstijn, A.

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

M. E. T.
Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

Hengelo Gld

G. J.
Hengelo Gld

Hengelo Gld

Aritkel X 7 der Kieswet: Hij die bij een verkiezing als gemach-
tigde stemt voor een persoon, wetende dat deze overleden is,
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of
geldboete van ten hoogste duizend gulden.

Artikel X 8 der Kieswet: Hij die bij een verkiezing een ander
heeft gemachtigd voor hem te stemmen en niettemin in per-
soon aan de stemming deelneemt, wordt gestraft met hech-
tenis van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste
duizend gulden.

Alpina, Remmington
kettingzagen

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

met aanbouwwerktuigen

Bladblazers

Veegmachines

Tevens '• avonds en zaterdag» bereikbaar
Branderhontwg 5e -Ketfenborf - Tel. 05753-2026

Geschenkboekjes
van de schrijver-dichter HANS BOUMA

Gelukkig in de liefde
Gewoon een wonder
Goed dat je er bent
Grote blijdschap
Ik kus de aarde
In dagen van ziekte
Kind van hun dromen
Licht dat op ons valt
Liefde op leven en dood
Kijk in jaren
Voor moeder
Vriendschap is geluk hebben
Man en vrouw gelukkig

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

Kerk- en andere diensten
Herv. Kerk (Remigiuskerk)

WOENSDAG 12 MAART
19.30 uur ds Verhaere - Biddag

ZONDAG 16 MAART
10 uur ds Hendriks - H. Doop

Verzorgingscentrum De Bleijke
ZONDAG 16 MAART

9 uur ds Hendriks

Goede Herder Kapel
WOENSDAG 12 MAART

19.30 uur ds Hendriks - Biddag

ZONDAG 16 MAART
10.15 uur ds Gerbrandy

Vryz. Herv. Kerk
10.30 uur ds v.d. Wall

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 10 t.e.m. 16 maart
B. A. M. EUkelkump, telefoon 2262

R.K. Kerk KeUenborg
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 RUkspolltie 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
H. EU, telefoon 1420

Kruisvereniging
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, tel. 05753-1397
Keijenborg: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.


