
54e jaargang no 11 dinsdag 18 maart 1986 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 - Postbus 3
7255 ZG Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455
b.g. 1253 of 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo Gld, Keljenborg,
Velswijk (Zelhem), Steende ren,
Baak, Bronkhorst, Olburgen,
Rha, Toldijk, Wlchmond-Vierakker
en omstreken.

Op 19 maart

stemt Hengelo

een fractie

rond weth. Koeman

G. J. P. Waenink-Wissink

J. H. v.d. Velde-Maalderink

J. G. J. van Aken-Reulink

K. Lassche - H. P. Meurs - G. J. Wenneke

Th. A. A. Hooman
J. Groot Roessink - J. B. te Stroet

L. W. Harmsen

Th. A. M. Hakvoort

H. W. Waarlo

STEM CDA
op 19 maart

Stem Hooman

STEM CDA

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

wanneer u maar wilt.
Bij de Rabobank kunt

u altijd direct, contant over
uw geld beschikken. Want
het is en blijft nu eenmaal
uw eigen geld.

U kunt het gewenste
bedrag uiteraard ook
laten overschrijven naar uw
rekening.

Spaar-Vrü,Spaar-(;nRi.
Spaar-Plan

Ook voor u heett de
Rabobank de juiste spaar-
vorm, die perfect aansluit op
uw wensen en financiële
situatie. Spaarvormen waar-
bij u altijd direct over uw
geld kunt beschikken. Op
elk moment.

Bij de Spaar-Vrij-Rekening is het spaartegoed
altijd vrij opneembaar. Bij de Spaar-Groei-
Rekening kunt u tot maximaal f3.000,- per maand
vrij opnemen.

Voor hogere bedragen bij de Spaar-Groei-
Rekening en bij opnamen van de Spaar-Plan-
Rekening worden u kosten in rekening gebracht.
Wanneer u het ons echter tijdig laat weten, is ook
bij deze rekeningen de opname vrij van kosten.

Kom nu Sparen bjj de Rabobank
Wanneer ook u verzekerd wilt zijn van duidelijkheid
in sparen, goed spaaradvies, directe beschikbaar-
heid, goede rente en gunstige voorwaarden, open
dan meteen een spaarrekening bij de Rabobank.

Rabobank
geld en goede raad

oon

GEEN WOORDEN,
MAAR DADEN!

Wi/t U de komende vier jaren op-
nieuw een daadwerkelijk gelijke

inzet van

man EN vrouw
voor een goed gemeentelijk beleid.

K/es don de liberale partij.

H. J. Groot Roessink
NOORDINK

v
>/ lii/ lijst 2

J. J. Eil-van Oest

E. W. Harmsen

P. Noordijk

G. T. Keiholt

A. J. Garritsen

J. J. M. van Aken

M. JB Lenselink

J. H. Wansink

ir. H. J. Wullink

HENGELO

BEKVELD

HENGELO

HENGELO

VELDHOEK

HENGELO

HENGELO

HENGELO

HENGELO

SIERHE ESTERS
HED3EPLANTEN
LAANBOMEN

(CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM

TUINTUttJK
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G.J.HALFMAN
& ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

IEDERE MAANDAG

grote BINGO
Aanvang 20.00 uur

I>U café

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

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
SpaJitraat 18. Henrelo O.

want kwaliteit is betaalbaar

Tartaar - rolladeschij-
ven - hamburges of
slavinken

5 halen - 4 betalen
500 gram

mager varkensfrican-

deau of hamlappen 5.95

500 gram

kipfilet 7.95
VOOR UW HUISDIEREN:

3 grote hondeworsten

2.50

DAGREKLAMES:

Maandag en dinsdag
600 gr verse worst (mager) 450
150 gr boterhamworst 100

Woensdag:
500 gr gehakt + krulden 395
150 gr gebr. gehakt 100

Donderdag, vrtydag en zaterdag:
500 gr

schouderkarbonade
(max. 2 kg per klant) 2i99
500 gram MALSE

varkenslappen 3.95
100 gram

pekel vlees 1.95

WAARDEBON:

500 gr mager hacheevlees en
500 gr speklappen

samen voor
Geldig van 17 t.e.m. 22 maart

WAARDEBON:

100 gr snijworst en
100 gr leverkaas

samen voor
Geldig van 17 t.e.m. 22 maart

1.95

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

LINKS, RECHTS,

LIBERAAL...

...brood eten doen ze allemaal.

AANBIEDING:

DRENTSCHE BOL
plm 450 gram Z. lU

KWARKBROOD
eens iets anders

deze week

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

GOLDEN DELICIOUS APPELS

1.502 kilo

CITROENEN
Om de griep te boven te komen!!

5 stuks 1.50
Volop

verse spinazie, andijvie, raap
stelen, zware sla
Zie onze D AG AANBIEDINGEN

3 KAAPS VIOOLTJES

5.00

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

„DE RECLAME":

UW WEEKBLAD

Heeft U ons program gelezen?
Dan wordt uw keuze wef heef gemakke-
lijk.

Lijst 3 - P.v.d.A. - Jaap Hulshoff



OPEN HUIS
F BIJ DE H.C.I.

Op vrijdag 21 maart van 14.00 tot 21.00 uur
en zaterdag 22 maart van 10.00 tot 16.00 uur

mef o.o. Show-demonstraties en voorlichting,
en heel veel speciale aanbiedingen
met vriendelijke voorjaarsprijzen.

Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van

onze zoon en mijn broertje:

JORRIT GERTJAN

Hij werd geboren op woensdag 5 maart 1986.

Jan, Mimi en Rienke Garrtts

Kervelseweg 11,

7255 BE Hengelo Gld.

^TA^stap
voor.

l

h

SLAGERIJ

RATERINK
Tel. 05753-1301

Tip van de week

Gelderse schijven
5 halen, 4 betalen

ZORG GOED \OORJ£Z£LF(ygs)

H.C.I BOUWMAT.CENTRUM U.B.I

V Wie bouwt kijkt eerst bij HCI
Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121. V

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

< <;

Bakkerij Bruggink

Het cafégedeelte is klaar
Dit gaan we alvast vieren met

12 verschillende soorten

BIER
TOT ZIENS IN CAFE-RESTAURANT

„'t HOE K J E",
Spuistraat l - 7255 AA Hengelo Gld

CONCERT
chr. mannenkoor ZELHEM

op vrijdag 21 maart
in zaal „DENNENLUST" te Zelhem

met medewerking van het cabaret-
gezelschap „VELUWS TRIO"

op zaterdag 22 maart
in de LAMBERTIKERK te Zelhem

met medewerking van het chr. man-
nenkoor uit Vroomshoop

Beide avonden aanvang 19.30 uur

Entree f 5.00

Gelegenheid tot verzilvering
van R.B.S. BOUW- en SCHILDERSZEGELS

voor de a.s. feest- en verlofdagen

op donderdag 20 maart
van 19.00 tot 21.00 uur bij
W. LIMBEEK, St Janstraat 63
KeUenborg

Het bestuur Bouw- en Houtbond
afd. Keijenborg

GEVRAAGD per 21 april 1986

een net meisje
voor plm 20 uur per week

Voor cafetaria- en andere werk-
zaamheden

HOTEL LANGELER
Spalstraat 5 • 7255 AA Hengelo Gld
Telefoon 05753-1212

Woensdag 19 maart 1986

U gaat toch wel stemmen?
Als U zelf niet in de gelegenheid

bent, kunt U bij volmacht laten

stemmen.

Bedenk wel: elke stem is er één

En maak dan wel het juiste hokje

rood.

Stem lijst 3, - P.v.d.A.
Hl

TUINZADEN
PURE KWALITEIT
van zaadhandel Jansen uit Dlnxperlo

Uit voorraad leverbaar

HARMSEN
IJZBMAREN

Banninkstraat 2

Hengelo Gld

Tel. 05753-1220

2 extra voorstellingen van

„LEO LONT"

Na 6 bomvolle zalen
is besloten om voor DE LAATSTE KEER
2 extra voorstellingen te houden en wel

op maandag 24 en

dinsdag 25 maart
's avonds 20.00 uur
in zaal Concordia te Hengelo Gld

Voorverkoop UITSLUITEND door kaarten af
te halen bij bakkerij Kreunen.
Dus NIET telefonisch.

«

BINGO

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

Te koop voederbieten.
Tel. 05753-1361

Te koop Mechelse herder
reu, plm 8 maand, goed

waaks. Liefst op boerderij
Kruising fox, 7 mnd, reu

Tel. 08344-513

Wees milieubewust. Gooi

oud ijzer, metaal, niet bij

de vuilnis. Ook kleine beet-

jes zijn geld waard. Tevens

sloopauto's gevraagd.

Te koop dresseerkar.
Fa. R. Doldersum, Kamp-

weg 2, Zelhem, 08342-3550

Al meer dan 40 jaar be-

waard, laat het ook nu niet

verloren gaan. Museum
'40-'45 Jean Kreunen kan

alles gebruiken uit die

periode. Jean Kreunen,

Marktstraat 6, tel. 1474,

's avonds Maanstraat l,

tel. 3942.

Te koop electr. fornuis
met oven en afzuigkap

Tel. 05753-2625

Te huur nog enkele volks-
tuintjes aan de Heurne.G.

Lubbers, Schoolstraat 7,

Tel. 1446

2e Paasdag Int. motorraces

circuit Varssel Ring - Hengelo G

met wereldtop zijspannen

BB

d
R

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL

DEZE WE EK:

KRUIDKOEK of
KRUIDCAKE \

van 4.30 voor 3i§Q e

UNH VAI aa MVA • HSHHVS OKHVM aa NVA

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL

„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) • 05753-3460

Wegens misstelling herhaling van de advertentie

Uw gezonde apotheek:

MAATJESHARING
TEGEN DE GRIEP!!

7 halen 6 BETALEN nu 10.00

Heerlijke WIJTING FILET

speciaal om te bakken l heel kg | | ,50

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

dansen met

S I L V I O
zondag 23 maart

2e PAASDAG

Fantasy
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Wij zijn gestart met de verkoop van

thee-, eet- en ontbijt-
serviezen

van de collectie

.Ville d'Orange"

Het is voor U belangrijk te weten, dat
wy de levering- van deze serviezen in
ieder geval de eerstkomende jaren
kunnen garanderen.

VRAAG INLICTINGEN BIJ:

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

Twee maal

voortreffelijk

MUESLIBROOD

van 2.95 deze week 2i50
grof volkoren met veel krenten, rozijnen, noten

Lekker in de yoghurt of om zo te eten:

VERS GEBRANDE MUESLI

250 gram van 2.95 voor 2.50
met honing en ruwe rietsuiker gezoet

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

Onbetwist uw mueslispecialist

Vrijdag 21 maart
de hele dag

LENTEFEEST
Alles ziet er bij ons

feestelijk uit.

Waarom!

Onze voorjaarskollektie

is binnen.

Komt U deze feestelijke lentedag

eens kijken.

Een verrassing voor U.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (QLD.)

Telefoon 05753-1235

Veel jaren lang verkochten we met succes

Sola cassettes en
Sola pannen

Sinds enige tijd heeft Sola haar verkoopsysteem

veranderd en verkoopt nu rechtstreeks aan

verbruikers. Daardoor maakt ze het voor win-

keliers wel erg moeilijk om de Sola artikelen

te blijven verkopen.

Toch hebben we tot nu toe SOLA in voorraad

gehouden en dit zo goedkoop mogelijk verkocht.

We hadden daar veel vaste, klanten voor.

Ook waardeerden we het dat Sola met alle

mogelijke middelen probeert haar mensen aan

het werk te houden. (Haar grootste concur-

rent heeft alleen met overheidssteun en ontslag

van veel werknemers kunnen overleven).

Nu de Solafabriek echter, in tegenstelling met

vorige plannen, ook in onze directe omgeving

verkoopdagen heeft gehouden, zien we er geen

brood meer in om regelmatig SOLA in voor-

raad te houden.

Daarom verkopen wij onze hele

voorraad Sola cassettes en Sola

pannen voor de netto fabrieks-

prijzen.
De prijzen kunnen we U in de Sola prijslijst

tonen.

In Hengelo aan de Kastanjelaan

Maandag open, woensdagmiddag gesloten

NET WEER BINNENGEKREGEN

DEKBEDOVERTREKKEN
van Fabeltjeskrant, Pluto, Loeki de

Leeuw - Coca Cola

Ook de

baby- en kleutermode
KOLLEKTIE

voor lente en zomer, is aan het binnenkomen.

De maten lopen t .««.m. 116

KOM GERUST EENS KIJKEN

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

babymeubeltjes

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425



25-3-1906 80 25-3-1986

Dankbaar voor de vele goede jaren, hoop ik op

dinsdag 25 maart a.s. met mijn familie, buren

enz. mijn 80e verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren op bovenvermelde

datum van 8.00 tot 10.00 uur in zaal Leëmreis,

tegenover de Welkoopwinkel, Spalstraat 40 te

Hengelo Gld.

FAM. HIDDINK

7255 KG Hengelo Gld, maart 1986.

Bekveldseweg 5.

Het cafégedeelte is Maar
Dit gaan we alvast vieren met

12 verschillende soorten

BIER
TOT ZIENS IN CAFE-BESTAURANT

„'t HOEKJE"
Spalstraat l - 7255 AA Hengelo Gld

Chr. muziekver. Crescendo
ZATERDAG 22 MAART
„ONS HUIS" - HENGELO GLD
Aanvang- 19.30 uur - Entree f 3.50

TONEELAVOND
De supportersver, van Crescendo
voert op, het spel:

„Olde liefde roest niet"
Medewerking verleent

• Jeugdkorps

• iBoerenkapel

Donateurs hebben vrijt* toegang op vertoon van
geldige donateurskaart, voor 2 personen (geldig
voor l avond).

OCCASIONS

VAN DE

WEEK.

Nissan Sunny 1.3 GL
Nissan Cherry Trend 'diesel
Nissan Bluebird stationcar
Nissan Bluebird stationcar diesel

Nissan Cherry 1.3 DX
Nissan Cherry 1.3 GL
Nissan Cherry Jubilee
Nissan Sunny LPG
Nissan Sunny 1.3 GL
Nissan Sunny coupé
Nissan Sunny 1.5, 5-deurs GL
Nissan Sunny 1.3 GL, 4-deurs
Nissan Sunny, 4-deurs diesel
Nissan Bluebird 2.0 GL LPG
Nissan Silvia Turbo

Nissan Micra DX
Nissan Cherry 1.3 GL
Nissan Sunny 1.3 GL

Nissan Sunny 1.3 DX
Datsun Violet, 4-deurs
Datsun Sunny automaat
Datsun Sunny 1400 GL

Daihatsu Charade diesel
Peugeot 505 diesel
Honda Civic, 3-deurs
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Galant
Volvo 66 automaat
Fiat 127 1050

1985
1985
1985
1985

1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984

1983
1983
1983

1982
1980
1979
1979

1985
1983
1981
1980
1979
1978
1978

NISSAN

Hummeloseweq 10 Henqelo(gld) Tel 05753 2244

TENNISCLUB „HET ELDERINK"
Reeds enige jaren wordt met succes door een speciale
commissie bij de tennisclub Het Elderink de opvang
van nieuwe leden ter hand genomen. Dat dit gewaar-
deerd wordt blijkt uit het feit, dat het normale leden-
verloop ruimschoots wordt goedgemaakt in tegenstel-
ling tot de algemene tendens. De ledenaanwas heeft
er zelfs toe geleid dat in de loop van 1985 met mede-
werking van de gemeente Hengelo een vijfde baan is
aangelegd.

Door de begeleidingskommissie zijn de volgende akti-
viteiten gepland: de organisatie van een ruilbeurs.
Tijdens deze beurs zal tevens technisch advies inge-
wonnen kunnen worden over aan te schaffen kleding,
racket etc. De definitieve datum wordt nader bekend
gemaakt, waarschijnlijk de eerste zaterdag in april.
Op maandag 14 april, aanvang 19.30 uur, kennis-

Slagerij STAPELBROEK
Uw FAASSLAGER
waar kwaliteit als de BESTE is.

Alleen de prijs is LAGER.

Geef uw PAASROLLADE en andere bestellingen

vroegtijdig door. DOEN!!

Tel. 05753-1258, na 6 uur 1249

GEMEENTE HENGELO GLD

Aanmelding nieuwe leerlingen

Openbare basisschool „Rozegaardsweide"
In verband met planning en organisatie van het komende schooljaar

willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen:

Kinderen die in de loop van dit schooljaar (1985-1986) of het komende

schooljaar (1986-1987) 4 jaar worden, kunnen vanaf heden worden aan-

gemeld.

Het bovenstaande geldt ook voor kinderen die in deze periode de leer-

plichtige leeftijd van 5 jaar zullen bereiken.

Opgave dagelijks bij:

mevr. J. Wenneke Aartsen, Rozenstraat 16 (voormalige kleuterschool)

Telefoon 1911.

Aanmelden graag vóór 15 april 1986.

ROZENGAARDS
f™ WEIDE OPENBARE BASISSCHOOL

HENGELO GLD.

HANDELSONDERNEMING

VEMA
SPALSTRAAT 11 HENGELO GLD TELEFOON 05753-2113

Po/o's f korf e mouw J i'n alle kleuren 26.95

Overalls in de frisse voorjacrrsk/eiiren 98.00

Voor/'aarsfru/en kofoen mef polo-sluiting 59.95

Deux-p/éces o.a. in ruif-mofief 139.95

Wij hebben in onze voorjaarscollectie:

japonnen, rokken, blouses, jacks efc.

Kinderkleding nu in de opruiming:

a//e T-shirfs 5.00

Verder nog enkele blouses, sweafers efc.

TOT ZIEN S

VERKOOP MODE-

VAN

Gebbing modes Sleenderen
Hermans schoenen Keijenborg

in zaal „DE ENGEL" te STEENDEREN

op maandag 24 maart
VAN 9.00 TOT 21.00 UUR

en dinsdag 25 maart
VAN 9.00 TOT 18.00 UUR

MODESHOWS:

maandag om 14.00 en 19.00 uur - dinsdag om 14.00 uur

Prachtige VOORJAARSMODE voor het hele gezin.

Kom kijken en passen, U slaagt vast!

Tijdens deze twee dagen ontvangt U 10% korting

op alle mode-artikelen.

Voor de Pasen nog iets nieuws, dan snel even naar

onze modeshow.

Ook JAN HERMANS is er weer bij

met een pracht collectie bekende merken SCHOENEN

o.a. Colly in dames en heren.

Verder GEMAKSCHOENEN in Cristall - Verhulst

Ook op de modeshow speciale aanbiedingen

witte en zwarte veterschoenen, maten 36-40

van 79.95 nu

Linnen, half hoog, in drie kleuren

Witte klompen van 39.95 nu

Sportschoenen v.a.

Ook koffers v.a.

Volop keus in TASSEN in de nieuwe modekleuren

Bij aankoop van een paar schoenen

een mooie schoenlepel gratis

59.95
29.95
29.95
19.95
29.95

05753

Mengmestpompen w**

HENGELO"

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

Na de pauze genoten de dames van een kook- en bak-
demonstratie
De verschillen tussen de diverse kookplaten en bak-
ovens kwamen hierbij aan de orde. Ook de in op-
komst zijnde magnetronoven viel bij de dames erg in
de smaak.
Na een zeer leerzame middag bedankte de presidente
mevr. Rademakers de excursieleidster mevr. Varro-
sieau voor de prima verzorgde middag.

Wij zijn er voor U!

Bent U er woensdag veer ons?

LIJST 3 - P.v.dA

Pigeons JJ.
Volleybal. DVO competitiewedstryden.
Basketbal 18.30 uur Topscore dames 2 • Arnli. E. 2

SPONSORMIDDAG ACHILLES
De dit jaar jubilerende gymnastiekvereniging Achilles
heeft in sporthal „de Kamp" een sportieve middag ge-
houden die goed bezocht werd en zeer gezellig was.
Deze sponsormiddag, waar de ouders en andere be-
langstellenden de verrichtingen van de leden konden
ondersteunen met een bepaalde financiële bijdrage,
had een uitstekend verloop. Met veel belangstelling
keek men naar de oefeningen.

Ook de fototentoonstelling en videopresentatie over
vroeger en nu van Achilles trok veel belangstelling.

making van de nieuwe leden in het clubgebouw. Ook
belangstellenden zijn welkom.
Vanaf 21 april, aanvang 19.00 uur, gedurende ca. 6
maandagavonden opvang op de banen door leden van
de opvangcommissie. Op 2e Pinksterdag is er geen
opvang.De aandacht zal niet zozeer op het technische
vlak gericht zijn, maar op het spelen met de bal, het
leren spelen van een wedstrijd, met inbegrip van de
telling.
Buiten deze aktiviteiten is men uiteraard gerechtigd
om als het speelschema dit toelaat, te tennissen, waar-
bij dan ook geprofiteerd kan worden van de aan-
wezige verlichting. Bovendien word,t nieuwe leden
de mogelijkheid

 ;
 geboden om onder bevoegde leiding

een serie lessen te volgen. Deze lessen moeten in tegen
stelling tot de opvang, wel betaald worden
Op zaterdag 7 juni wordt voor senioren-beginners
een afzonderlijk gezelligheidstöurnooi georganiseerd.
Inlichtingen over Het Elderink worden u gaarne ver-
strekt door de secretaresse mevr. Willy Matser, tel.
05754-520 en mevr. Hennie Deunk van de begeleidings-
kommissie, tel. 2946.
Bij het secretariaat kunt u zich tevens als lid aan-
melden.

EXCURSIE NVEV

Dinsdag 11 maart vertrokken plm 30 dames uit Hen-
gelo naar Doetinchem, voor een voorlichtingsmiddag
in het PGEM-gebouw aan de Houtmolenstraat.
Door middel van dia's w.erd eerst; algemene informatie
over het energiebedrijf PGEM gegeven.

LEO LONT FILMNIEUWS
De film Leo Lont blijft zeer velen boeien. Na 4 volle
zalen, waarbij werd besloten tot 2 extra voorstellingen
waren deze ook bomvol.
Er moesten weer mensen teleurgesteld worden omdat
zaal Concordia vol zat.
Albert Jansen, lid van het filmteam van Hamove
hierover: dit hadden we niet durven dromen, maar ja
zo'n TV-optreden spreekt de mensen blijkbaar wel aan
Daarom hebben we besloten om voor de laatste maal
nog 2 xetra voorstellingen te geven en wel op maan-
dag 24 en dinsdag 25 maart. Ook weer in zaal Con-
cordia, de aanvang is 20 uur. Voor voorverkoop van
kaarten zie men de advertentie in dit lad.

BAARSE BOYS IN ARTIE
De voetbelvereniging Baakse Boys organiseert op
zaterdag 29 maart a.s. weer haar jaarlijkse sinaas-
appel verkoopaktie. Dit ter versteviging van de jeugd-
kas zodat men de jeugd nog meer kan aanbieden dan
voetbal alleen. Wij denken in dit geval aan jeugd-
kampen, speurtochten, filmavonden, enz.
De eventuele opbrengst van deze aktie wordt dan ook
geheel besteed aan aktiviteiten voor de jeugd.
Evenals voorgaande jaren rekenen wij weer op een
fantastische deelname van de kopers. De prijs van
het aangeboden netje sinaasappels is dermate afge-
stemd dat men beslist geen bezwaar kan hebben tegen
de door ons aangeboden vitaminen en het uiteinde-
lijke doel: uw gezondheid.

SPORTHAL ACTIVITEITEN
Vrydag 21 maart. Badminton. 20.00 uur HBC club-
kampioenschappen.
Zaterdag 22 maart. Basketbal. 12.00 uur Topscore
heren 2 - Movendl l, 13.30 uur Topscore heren l -

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

AFSLUITING CURSUS DINY'S DANSSCHOOL
Zaterdag l maart j.l. stond Keijenborg geheel in het
teken van stijldanse'n. Het was de eerste keer dat er
een eervolle afsluitirig van het dansseizoen plaats
vond in zaal Winkelman.

Allereerst lieten de
;
brons- en zilvergroepen hun dans-

prestaties aan de ouders zien en vervolgens toonde
het ballroom- en Latinformation team van Diny
Berentsen een bijzonder aantrekkelijke show. Zoals
overal werd dit formation team enthousiast begroet
en hoog gewaardeerd. Aansluitend kon zowel jong als
oUd gebruik maken van de dansvloer.
Op 6 maart j.l. vond het bekende afdansen plaats,
eveneens in zaal Winkelman. Van 19.00 tot 23.00 uur
toonde vele dansparen hun kunnen aan een vakkun-
dige jury. Het niveau bleek hoog te liggen met gevolg
dat velen met lof slaagden.

Voor de allerbesten waren door dansschool Diny 4
trofeën beschikbaar gesteld.

Zij werden in de bronsklasse gewonnen door Marijn
Nieuwenhuis en Bernadette Jansen en in de zilver-
klasse door Marco Janssen en Marlou Kleve.
In Keijenborg kan dansschool Diny terugzien op een
goed en zeer geslaagd dansseizoen.



Voor een VAKKUNDIGE

mollenbestrijding

L. J. R. Wagen voort

Tel. 05753-3221

DENKT U AAN DE

KINDERKLEDING-

BEURS
Inbreng l en 2 april 10-12
uur

Verkoop 3 april 14-16 uur
4 april 10-12 uur

In de peuterspeelzaal te
Hengelo Gld
(achter R.K. kerk)

Inlichtingen:
G. Mantel, tel. 05753-2071
O. Langelaan tel. 05753-3372

Te koop mooie jonge
hondjes. Kruising: Rott-
weiler en Drentse patrijs.
H. Momberg, Slotsteeg 2,
Hengelo Gld, 05753-1846

Te koop inruilmeubels
Lubbers Woonwinkel
Tel. 05753-1286

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Haar slecht» f 15.— p. dag

LENSELINK
DBOGISTEfttl
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 06753-1300

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

Westfalische
SAFTSCHINKE

ZWAN BAKBACON

100 gr

100 gr

Stegeman HARDE WORST
4 soorten 275 gr

AH CHIPOLATAPUDDING

diepvries 1
/2 l

259
139
398
179

AH halfvolle vanille
YOGHURT liter

DE KOFFIE
alle soorten rood 250 gr

AH DOPERWTEN
extra fijn heel blik

AH CRÈME SOEPEN
6 smaken heel blik

155
478
129
129

Groente
STOOFSCHOTEL

500 gram

RAUWKOST- of KOOLMIX

SALADE bakje

229
125

Magere

VARKENSROLLADE

Ma. - di. 24 en 25 maart

VERSE LEVER

Zaterdagvoordeel:

SNITSEL v.d. ham

kg 298

100 gr

(Woensdag altijd GEHAKTDAG)

99

WIT-TARWE VOLKORENBROOD

TIJGERBROOD

gratis gesneden

gratis gesneden

188
198

v.d. Eelaart 3-sterren

JONGE JENEVER

Pollen BESSENJENEVER

liter

liter

1745
1395

heijn

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

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

DE KAASPLANK

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr extra belegen N.H. 5.95

500 gr jong komijn

700 gr noofmix fftambo/J

500 gr pinda's (ongezouten)

4 mefworsten

Tot ziens

Als vanouds staan wü 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

Waamelinlc's zaadhandel
Sinds 7883 een vertrouwd adres
Hengelosestraat 47 - KEIJENBORG - Tel. 05753-1334

Philips muziek-
systeem F1155
Stereotombinatie van radio,
versterker, cassette-recorder en
platenspeler. FM, lange en midden-
golf. Tweesnelheden platenspeler
met elektronisch gestuurde motor

Inklusief
luidsprekerboxen *

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

'OWM& breimode...

op »>n

Schröder
t>U de kerk • Hoek Rwuioaeweg-Kerkrtraat

ACCOUNTANTSKANTOOR

TH. J. SLOOT B.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

18 en 25 maart

Ons Kantoor is geopend van 18.00 tot 20.00 uur

Vergeet niet al uw gegevens mee te nemen!

VOOR AUTORIJLES

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

Telefoon 06753-1845

Peugeot 205 - Honda automaat

H.H. Landbouwers:

voor hei DOORZAAIEN
van uw grasland

met Vredo doorzaaimachine

naar LOONBEDRIJF

ELLENKAMP
Kremersdijk 8 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1611

Wasautomaaf stuk?

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

V: jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 23 MAART

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Verhaere en ds Hendriks

Bevestiging lidmaten

Goede Herder Kapel
14.30 uur ds Verhaere en ds Hendriks

Bevestiging lidmaten

Vrtfz. Herv. Kerk
Geen dienst

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 maart

Th. J. Hanrath, tel. 1277

R.K. Kerk Keijenborg
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. tejn. vrijdag van 13 tot 14 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

U.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.

'GELO
l liter 3-STERREN GENEVER

17.45
l liter DUJARDIN VIEUX

17.95

15.45

9.25

l liter HENKES BESSEN

l fles MISPELBLOM
BOERENJONGENS
l fles HARVEY'S SHERRY
(medium of dry) 8.75

Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Voor familie- en handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1455

Tot woensdag en

Bij voorbaat dank

LIJST 3 P.v.d.A.


