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Verschijnt dinsdags in:

Hengelo GId, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olborgen,

Rha, Toldijk, Wlchmoiul Vier akker

en omstreken.

ï

Spuistraat 2]. Tel 1250 Jiengelo

Deze week bij uw
ECHTE BAKKER:

Afd. banket:

VRUCHTEN-
RONDO'S
5 stuks 5.45

De maand april staat bij ons in

het teken van Overijssel

Afd. brood:

TWENTSE WEGGE
pi m 1000 gram 3. D O

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

Volleybalsport
Een snelle en aantrekkelijke vorm van sport

en ontspanning, welke beoefend kan worden

door jong en oud, van groot tot klein.

Iedere donderdagavond wordt er geoefend.

Ook iets voor U?

Waag de stap en kom eens kijken op de trai-

ningsavond donderdags in een sportieve om-

geving in

sportcomplex DE VELDHOEK"

Inlichtingen: Tel. 05736-441 en 488

volleybalver. ,de Veldhoek'

IEDERE MAANDAG

grote BINGO
Aanvang 20.00 uur

»>U café

„D'n Olden Kriel"
Wichmond

Tel. 05754-285

LAN

25 jaar op de markt/
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Op alle soorten kaas ^ c/\

een KORTING van 2.50

1 metworst
(4 voor f 10.--)

Zakje Japanse mix

2.50

2.50

Elke klant ontvangt
een leuke attentie!

De Rabobank verruimt de vrije beschikbaarheid
op Spaar-Groei-Rekening en WDon-Spaar-Plan.

| Rabobank cliënten met een
| Spaar-Groei-Rekening of een
| Woon-Spaar-Plan kunnen
l voortaan tot ƒ 3.000,-per maand
l boetevrij opnemen.

i Rabobank EB
| geld en goede raad

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) - 05753-3460

SCHOL

gratis gefileerd per kg nu

GEBAKKEN KIBBELING

per 1/2 kg

Wij zijn gesloten van

7 f.e.m. 12 april
15 april staan wij weer voor U klaar

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

6.25

6.50

<$&S^*,

dansen met

PUZZLE
zondag 6 april

Zondag 13 april

Flamingo
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Grandioze

voorjaars- en zomermodeshow

op vrijdag 4 april a.s.
om 14.00 en 19.00 uur in onze zaak

WIJ LATEN U DE ZELFGEMAAKTE MODE ZIEN

SCHRÖDER BI J DE KERK



KAPPERSRESULTAAT

Voor Henriëtte Wuestenenk (van kapsalon Wueste-
nenk) is de deelname aan de tweedaagse nationale
kampioenschappen kappersvak, niet ongunstig ver-
lopen.
In de afdeling herenkappen behaalde zij de Ie dag
een 2e prijs en de 2e dag een 6e prfls.
De wedstrijden werden gehouden onder de titel „de
Gouden Tulp" te Amsterdam.

Op woensdag 26 maart trad de toneelgroep van Jong
Gelre weer op voor de dames van NVEV, in zaal
Langeler.
De dames hebben erg genoten van het komische stuk
,,de Deuk", want er werd veel gelachen.
De tonelisten zorgden voor een voortreffelijke op-
voering.
Na afloop bracht de presidente mevr. Rademakders
dank uit voor het voortreffelijke optreden en over-
handigde een enveloppe met inhoud en voor iedere
speler een klein attentie.

Hotel „LEEMREIS"
CAFE-RESTAURANT

Annex SLIJTERIJ

„Uit" voor 'n GEZELLIGE AVOND

..Goed" adres voor: VERGADERINGEN,
RECEPTIES - BRUILOFTEN
PARTIJEN

••Voor U" in gemoderniseerde vergrote ZAAL
Airconditioning en geluidsinstallatie

Tel. 05753-1274

MODESHOW FA. SCHRöDER

De tijd verandert, het voorjaar is in aantocht en ook
de tijd om kleding te showen is weer aangebroken.
Daarom houdt de fa. Schröder, bij de kerk te Hen-
gelo Gld, op vrijdag 4 april een grandioze modeshow
van de voorjaars- en zomermode.
In een tweetal shows tonen zij u de zelfmaak mode
voor de komende tijd.

„DE KAASPLANK"
25 JAAR OP DE MARKT

Een kwart eeuw een standplaats op de markt hebben
is een lange tijd.
Dit heugelijke feit viert de fa. Bleumink-Voskamp uit
Hall, beter bekend onder de firmanaam „de Kaas-
plank".
,,De Kaasplank" al vele jaren zijn standplaats bezet-
tend op de Hengelose vrijdagmiddagmarkt, wil de
viering van 25 jaar op de markt niet onopgemerkt
voorbij laten gaan.
Begonnen door de schoonvader van de heer T. Bleu-
mink, later door zijn vrouw en de laatste jaren ge-
zamenlijk, hebben zij zich in Hengelo Gld en wijde
omgeving een grote klantenkring opgebouwd met hun
voortreffelijke kwaliteit kaas in velerlei soorten en
andere produkten.
Zeer velen bezoeken wekelijks de kraam op de markt
om hun stukje kaas in te slaan. Met een kwinkslag
en een grapje, doch deskundig geadviseerd, bedienen
de heer en mevr. Bleumink hun clientèle.
Het jubileum wordt gevierd met grote aanbiedingen,
Zie hiervoor de advertentie in deze krant.
„De Kaasplank" heeft niet alleen goede aanbiedingen
Zij willen ook de klanten in de feestvreugde laten
delen door hen een leuke attentie aan te bieden.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Bekendmaking

De raadscommissie voor de financiën houdt op
dinsdag: 15 april 1986 een openbare vergadering
in het gemeentehuis.

De vergadering begint om 15.30 uur.

De agenda luidt als volgt:

1 Opening.

2 Beschikbaarstelling extra krediet t.b.v werk-
zaamheden op buitenobjekten door het Werk-
voorzieningsschap Delta Regio Zutphen.

3 Rondvraag.

4 Sluiting.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld

CPB

Woensdag 26 maart kwamen de dames van CPB
Hengelo Gld bijeen in ,,Ons Huis".
De presidente heette iedereen hartelijk welkom, in
het bijzonder mevrouwAalderink uit Vorden.
Mevrouw Aalderink hield een praatje over hoe het
is om blind te zijn en hoe je er mee moet leven.
Over de geleidehond en de opleiding van deze dieren
ging zij uitgebreid in.
Na de pauze werd de Paasliturgie doorgenomen, waar
het zangkoortje aan meewerkte.
Aan het eind van de avond werd iedereen een goed
Pasen toegewenst.

SPORTHAL AKTIVITEITEN

Zaterdag 5 april 12.15 uur Volleybal DVO competitie-
wedstrijden.
Basketbal 16.30 uur Topscore meisjes - Arnh. E.
18.00 uur Topscore dames l - Rebound.

VOORLICHTINGSAVOND FOKZEUGENHOUDERS

De gezamenlijke Rabobanken te Hengelo Gld organi-
seerden op dinsdag 25 maart een informatie-avond
voor fokzuegenhouders.
De plaats van samenkomst was zaal „de Smid" te
Keijenborg.
Op deze avond die om 8 uur begon, werd informatie
gegeven over automatisering in de varkenshouderij.
Voor het onderwerp op de agenda, het zeugenmanage
mentsprogramma, waren 50 belangstellenden.
Inleiders waren de heren Bisperink en Raben. Eerst-
genoemde namens de Stichting informatieverwerking
Varkenshouderij en laatstgenoemde namens Rabo-
bank Nederland Computerdiensten.

VERVOLG APV

Geconstateerd is dat de laatste tijd plantsoenen,
speelplaatsen e.d. in ernstige mate verontreinigd
worden door uitwerpselen van honden.
In verband hiermede wordt nog eens uitdrukkelijk
gewezen op enkele bepalingen in de APV.
Artikel 30 gaat over het toezicht op honden en be-
paalt, dat een hond binnen de bebouwde kom op de
weg of openbare grond moet zijn aangelijnd door de
rechthebbende of verzorger en deze moet de hond
buiten de bebouwde kom onder geleide of direkt toe-
zicht houden.
Ook is het hem verboden, zonder daartoe gerechtigd
te zijn, de hond los te laten lopen in een tuin of
groenstrook van een ander dan wel in een plantsoen
of een openbaar speelterrein, speelplaats of sportveld.
Verder moet de rechthebbende, verzorger, geleider
of toezichthouder in gevolge artikel 159 voorkomen
dat de hond genoemde plaatsen en trottoirs of voet-
paden door uitwerpselen verontreinigt.
Verder staat nog in artikel 30, dat een loslopende
hond van gemeenteweg kan worden opgevangen.
Indien mocht blijken dat aan het vorenstaande niet
de hand wordt gehouden, dan zal de politie verzocht
worden strenger op te treden.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

L.R. HENGELO GLD

Zondag 23 maart werden in manege „de Gompert"
de clubkampioenschappen van de landelijke rijver.
Hengelo gehouden.
Dankzij een grote opkomst van de leden en velen die
de vereniging een warm hart toedragen, werden de
wedstrijden door een gezellige sfeer gekenmarkt.
' Middags werd met de dressur begonnen.
Het clubkampioenschap werd na een spannende strijd
gewonnen door me j. A. Kloosterboer met Vronko.
Na de dressuur werd het parcours omgebouwd voor
het springen.
Er was een barrage nodig bij het springen om de
kampioen aan te wijzen. Dat werd mej. K. van Londen
met Ursula.
Tijdens een gezellige feestavond in manege „de Gom-
pert" vond de prijsuitreiking plaats.

SNIJMAIS ADVIESPRIJS 1986

Na overleg met het Consulentschap voor de Rund-
veehouderij in Hengelo (O.) en het proefstation voor
de rundveehouderij in Lelystand, heeft C.R. Doetin-
chem de snijmaisprijs berekend.
Doordat de kosten wat sterker zijn gestegen dan de
opbrengsten, is het saldo wat te verdelen is tussen

maisteler en veehouder wat lager.

De prijs van een ha snijmais met een opbrengst van

10760 kVEM na de conservering ( = 100 puntengewas

is voor 1986 berekend op f 3200,—

Deze prijs wordt in Oost Overijssel en Oost Gelder-

land gepubliceerd.

De gezamenlijke snijmaiscommissie adviseren deze

prijs als uitgangspunt te nemen bij het overleg tussen

teler en koper.

Nette gehuwde vrouw
zoekt werk voor 4è 5 mor-
gens per week. Brieven
onder R 13 bureau van
de; Reclame

Wie heeft er oude foto's
(voor afdrukken van Ait
Vedan). Foto's op ere-
woord retour. Brieven
"onder nr AV 13 bureau
de Reclame

Te koop 2.5 ha ingekuild
gras. H. W. Hebbink,
Michelstraat 24, Zelhem,
Tel. 08344-494

Te koop Inruilmeubel»

Lubbers Woonwinkel

Tel. 05753-1286

SAM SAM
BAAK

gesloten t.e.m.
9 april a.s.

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
B* l' Hengelo iO<3' Tf-t CÏ75J 1574

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, Karap-

weg 2, Zelhem, 08342-3550

OPEN HUIS

Onder de titel „Lentekleur en fleur" zet modehuis
Langeler aan de Kerkstraat in Hengelo Gld, op
woensdag 9 april a.s. zijn deuren wagenwijd open
voor een Open Huis.
Modehuis Langeler toont dan haar nieuwe voorjaars-
en zormerkollektie in shows om 10 uur en 2 uur.
U bent er van harte welkom en de koffie staat klaar.

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 jut SMID

Kerkstraat 11 - Keijenborg -Tel. 1293

DISCO EN MODE EEN GEWILDE COMBINATIE
VOOR DE JEUGD

'Om in te spelen op de wensen van de jeugd, is bij
Willy Derksen, van goederenhandel Derksen geruime
tijd geleden het plan ontstaan een disco-avond te orga

j niseren in combinatie met een show van vrijetijds-
l kleding.
{Op 22 maart j.l. was de reizende drive-in discotheek
van Bert Benson van radio Luxemburg in de grote
zaal van Concordia te Hengelo Gld.
Naast een presentatie van de Top 40 was er ook een
aantal optredens van de Nederlandse Prince en
Michael Jackson, bekend van de Playback show en
zij vertolkten een geweldige imitatie.
Dit werkte aanstekelijk op de toeschouwers die tot

f een groot enthousiasme kwamen. Ook een aantal
.oudere dames werden hierdoor aangestoken, terwijl
zij in de eerste plaats gekomen waren om de geshow-
de vrijetijdskleding te zien.
Ook de Nederlandse Madonna in de persoon van
Nicky, gaf een optreden weg.
De nieuwe trend vrijetijdskleding werd in een groot
aantal variaties op zwierige wijze door de dames en
heren van een modellenbureau op de planken ge-
bracht.

Voor ieder figuur was er wel een stukje mode aan-

wezig in de show van de vrijetijdskleding 1986.

OPBRENGST COLLECTE RHEUMAFONDS

De actie van het Nationaal Reumafonds in het kader

van de landelijke inzameling in de week van 10 t.e.m.

16 maart j,l. heeft in Hengelo Gld een bedrag opge-

bracht van f 2963,85.

Het bestuur richt zijn welgemeende dank tot de

leden van het plaatselijk comité, tot de collectanten

en tot ieder die door een financiële ondersteuning

tot het welslagen van de collecte heeft bijgedragen.

Mocht u door omstandigheden de collectant gemist

heben, dan kunt u alsnog uw bijdrage storten op giro

324 t.n.v. het Nationaal Reumafonds te Den Haag.

Een zetel minder is jammer
Het CDA blijft voor Hengelo klaar

staan en uw belangen behartigen

Mag het CDA 21 mei ook op U

rekenen?

RUUD LUBBERS
is het waard!!

CDA Hengelo Gld

POLOSHIRTS
in alle moderne kleuren

maat 92 t.e.m. 110

SLECHTS 19.95

\

DISBERGEN
woninginrichting • textiel
baby- en kleutermode
Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJKRS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 31G en Honda automatir

Theorielessen te Keijenborff en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweu 47 Keijenborg Tel. 1807

'CELO
HET KAN NOG!

Alles voor de oude prijs

l liter JONGE BOKMA 17.95

l liter MISPELBLOM BRANDEWIJN

20.45
l liter OMAATJE AALBESSEN

1525
l fles BOLS ADVOCAAT 9.45

l fles BERENTZEN APPELKORN

14.95
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Voor familie- on handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1455

Wanneer trouwt Wubbo?
Nu nog een vraag maar binnenkort weet U alles.
Zojuist drukten wij voor Wubbo en Anita de kaart van hun
keuze uit de Intercard-huwelijkskollektie.
Bijzonder mooi!
En... zij ontvingen ook nog een exklusief huwelijkskado.

•
13 illtcrCiinl alleen verkrijgbaar bij de goede drukker!

DRUKKERIJ WOLTERS



Kies de Keurslager
want kwaliteit is betaalbaar

Tartaar - rol ladeschij-
ven - hamburges of
slavinken

5 halen - 4 betalen
100 gram

gepaneerde snitzeis

1.35
600 gram

kipfiiet 7.95
VOOR UW HUISDIEREN:

3 grote hondeworsten

2.50

DAGBJEKLAMES:

Maandag en d^ng^ftg

SM gr verse worst (mager) 450
150 gr boterhamworst 100

Woanedag:

000 gr gehakt + kruiden 895
150 gr gebr. gehakt 100

Donderdag, vrijdag en zaterdag:

500 gr

schouderkarbonade
(max. 2 kg per k l a n t ) 2i99

500 gram MALSE

varkenslappen 3.95
100 gram GEBRADEN

varkensrollade 1.95

WAARDEBON:

500 gr mager hacheevlees en

500 gr speklappen

samen voor

Geldig van l t.e.m. 5 april

9.95

WAARDEBON:

100 gr gek. ontbi.jtspek en 100 gr ,

Gelderse gek. worst

samen voor

Geldig van l t.e.m. 5 april

1.9$

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

Mensen in WICHMOND

en omgeving:

DENK AAN

woensdag 9 april:

verkoop van

SCHOENEN

Hermans
Jan en Riek
uit Keyenborg

Tel. 05753-1669

• Kuilgras
in Viconblokken

• Kuilmais

aan- en verkoop

• Ingekuilde perspulp

• Bostel

• Zetmeel voor slachtvee

• Voeraardappelen

• Allerlei mixen

• Hooi en stro
(ook ontsloten)

enz. enz.

Tel. 05755-1482

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR Bil

alle plaatselijke banken

VOOB UW TUIN:

Bloeiende

violen en primula's

Kwekerij Hendriks
Uilenesterstraat 15, Reyen
borg, tel. 05753-1395

•choonheldjupecüüUU/

pedioure

Voor afspraak:

Witly Hoogeveen-
Geitz
Loakendlek l
Veldhoek-Kengelo GId
tel. 05736-460

Lentekleur en fleur

OPEN HUIS
WOEKSD«C9«PRIL«.S.
Wij tonen U dan onze

voorjaars- en

zomerkollektie

met SHOWS om

v.m. 10 uur en n.m. 2 uur

U bent van harte welkom.

Uw stoel en kopje koffie staat klaar.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Telefoon 05753-1235

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

H
C

Bakkerij Bruggink
K RAADHUISSTRAAT 19 - TEL U58

W

l

DEZE WEEK:
w

Eigengebakken
ROGGEBROOD

van 1.25 voor JBQQ

WIJNBERGEN

Gesneden RODE KOOL

l zak 75
GROTE

NAVELSINAASAPPELEN
12 stuks 395

Let op onze dagaanbiedingen
in de winkel

In onze verkoop bloemenkas

donderdag:, vrijdag: en zaterdag::

1 GEMENGD BOEKET

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

va HKHVAV aa KVA - HSTHMVS HKHVM aa

ZOEKT

werknemer
m/v

voor een 40-urige werkweek

LeeftUd plm 18 jaar

Sollicitaties schriftelijk richten aan:

CONCORDIA B.V.
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo G

Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkaarten

jubileum- en gelegenhcids-

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. 05755-1362

VOOR

Fijne boude
Een 100% synthetisch merktapijt met keuze
uit vijf fraaie tinten. Lussenpool-weefsel met
foam rug. De breedte is 400 cm, de prijs

per strekkende meter

• Bergoss

PARADE tapijt in zes
Een prachtig decoratief merktapijt met
keuze uit acht dessins. Gemaakt van 100%
synthetische garens met stabilon rug en op
400 cm breed

r̂ HlRADETAPliï

perstrekkende meter

DE$SO,Dorance'- voor
intensief woongebruik
Een echte boude, gemaakt van 100%
synthetische garens. Permanent anti-
statisch en oersterk. In zes kleuren. per strekkende meter

PARADE ,Parador'
4 sterren wolmerktapijt
Buitengewoon mooi 100% wollen boude.
Geschikt voor intensief gebruik. IWS keur,
stabilon rug en 400 cm breed,
(ook op 500 cm breed leverbaar).
In drie mooie kleuren ter keuze

^FARADETAPUT

per strekkende meter

lubbers
GIINJKGO raacjhuisstraat 45 hengelo gld.
meubelen

telefoon 05753-1286

SLAGERIJ

RATERINK
Tel. 05753-1301

Tip van de week

HAMBURGERS
5 halen, 4 betalen

ZORG GOED VOORJEZELF(VLEK

Aan allen, die mijn 80e verjaardag tot een on-

vergetelijke dag hebben gemaakt, ook namens

mijn vrouw en onze kinderen, heel hartelijk

dank.

Voor uw komst, uw felicitaties persoonlijk of

per post, uw kado's en voor uw gezelligheid.

FAM. G. HIDDINK

Hengelo Gld, april 1986.

In volle vrede overleed op 22 maart j.L ons oud-

partijlid, de heer

G. J. HIDDINK

Ruim 40 jaar heeft hij namens de ARP en na-

dien voor het CDA, zitting gehad in de Raad

van Hengelo Gld.

Ook heeft hij ruim 12 jaar als wethouder en

loco-burgemeester de gemeenschap mogen

dienen.

Zijn groot gevoel voor medemenselijkheid heb-

ben hem bestempeld tot een persoon, waarvoor

diep respect op z'n plaats is.

Hij ruste in vrede.

Het bestuur CDA

Hengelo Gld

April 1986.

Voor Uw belangstelling,
felicitaties en geschenken
in welke vorm dan ook aan

mij aangeboden ter
gelegenheid van mijn

afscheid als directeur van
de Coöperatieve Raiffeisen-
bank Hengelo Gld. zeg ik U

hartelijk dank.

RH.Zilvold.
Kastanjelaan 2

7255 AM HENGELO GLD.

Rabobank S

OCCASIONS

VAN DE

WEEK,

Nissan Sunny Trend

Nissan Sunny 1.5, 5-deurs GL

Nissan Cherry diesel Trend

Nissan Sunny 1.3, 2-deurs GL

Nissan Bluebird stationcar

Nissan Bluebird diesel

Daihatsu Charade diesel

Nissan Cherry 1.3 DX

Nissan Sunny Jubilee

Nissan Sunny 1.3 LPG

Nissan Sunny coupé

Nissan Sunny diesel

Nissan Stanza 1600, 3-deurs GL

Nisan Bluebird 2.0 GL LPG

Nissan Silvia Turbo

Nissan Micra DX

Nissan Cherry DX

Nissan Cherry GL

Peugeot 505 diesel

Nissan Sunny 1.3 DX

Datsun Bluebird 1.8 GL

Honda Civic, 3-deurs

Talbot stationcar

Datsun Cherry, 3-deurs

Datsun Sunny 1400 GL

Opel City

1986

1986

1985

1985

1985

1985

1985

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1983

1983

1983

1983

1982

1982

1981

1981

1980

1979

1977

NISSAN

HummclOMweg 10 Hengelo (gld) Tel 05753 2244



SIERHE ESTERS

HEIDEPLANTEN

LAAN BOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTUBF

VASTE PLANTEN

TUINONTWE RffiN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
& ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 06753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozogaarde sport
Spalstraat 18. Hecurelo O.

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

Geroosterde ACHTERHAM

100 gr

Aufschnitt GEK. WORST

5 soorten 100 gr

GEBRADEN GEHAKT

vacuüm 100 gr

AH PIZZA'S

6 soorten vanaf

198
129

89
295

AH VANILLEVLA

liter

Loots LIMONADESIROOP

4 smaken 0,6 liter

AH SLAOLIE

liter

AH VOLKOREN BISCUIT

300 gr

159
149
198
169

KUIBMTJES
(max. 3 zak per klant)

VERSE SPINAZIE

5 kg

kg

98
159

SCHOOERKARBOMDE

Zaterdagvoordeel:
VARKENSLAPPEN

kg 698 500 gr

Ma. - di. 7 en 8 april
RUNDERGEHAKT

kg

398

798
(Woensdag altijd GEHAKTDAG)

WIT-TARWE VOLKORENBROOD

gratis gesneden

GROF VOLKORENBROOD

gratis gesneden 188
Delflander JONGE JENEVER

liter

Black Prince WHISKY

0,7 liter

1395
1795

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.

Oliebollen-aktie „HE-KEU"

Zwemver. „HE-KEIJ" houdt op

4 en 5 april
een oliebollen-aktie

VOOR AUTORIJLES

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

Telefoon 07753-1845

Peugeot 205 - Honda automaat

'GELO
Nu 14 soorten BIER in voorraad,

waaronder:

Duvel bier 8% 2.25

Leffe brune 6,25% 1.50

Beck's bier 5% 1.00

Leffe triple 7,75% 1.95

Arcener grand prestige 10% 2.95

Clausthaler alc. vrij bier l B£Q

Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindt u...

HARMSEN
VAKSCHILDERS

SfiMSTRAAT 17
HENGELOGLD Oi7b3 1292

cle i£^e*tte
IN HET LAND
Dat betekent dus na vorst, kou, wind en regen

kans op mooi en zonnig weer.

De aandacht voor de natuur en tuin bloeit bij

U weer op.

GROENBOEKERIJ

is een uitstekende serie over groeien en bloeien,

binnen en buiten.

Naast groenboekennnieuws 1986 (gratis infor-

matieblad) een éénmalige jubileumaanbieding:

Het grote tuin- en kamerplantenboek (Rob

Herwig van f 95.00, éénmalig voor 29-90

BLOEMEN EN PLANTEN

Een nieuw maandblad met volop tips voor ieder

een. Vanaf heden in de verkoop.

Nr l voor 1.95

daarna per blad 2.25

GRASDUINEN

Een maandblad met hart voor de natuur.

In het nummer van april is verwerkt

een gratis zakje met papaverzaad.

GROEI EN BLOEI

Een interessant tijdschrift met aandacht voor

alles wat groeit en bloeit.

Nu ook in de verkoop.

MOESTUIN

Het vrijetijdsblad voor moestuinders.

Het blad verschijnt elf maal per jaar en staat

juist boordevol met nuttige tips.

WOLTER
TIJDSCHRIFTEN EN BOEKEN

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

FA. HEMDRIKS • Baak

van 5 tot 35 kub.

Voor particulieren en bedrijve,

Philips schakelklok HR
5280 BIS
Gebruiksklaar. Minimale schakeltijd 30
minuten. Elke 15 minuten program-
meerbaar. 24-Uurs programma.
Adviesprijs 37,50

YógrjaarjL-
prjjs

Philips stoomstrijkijzer
HD1255
Lichtgewicht superstomer met uniek,
gesloten stoomsysteera Instelbaar
voor diverse soorten strijkgoed en
traploze temperatuurinstelling. Met
indikatielampje.
Adviesprijs 95,-
Voprjaars-
prijs

winters
Spalstraat 8 • Hengelo Gld • Tel. 05759-1280

Wasautomaaf stuk?

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

Vz jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

VATIONALE KOLLEKTE KINDERBESCHERMING

In de week van 7 t.e.m. 13 april 1986 organiseert de
Stichting SAKOR voor de 26e maal de nationale
kollekte kinderbescherming.
Deze kollekte doet een beroep op iedereen, die
kinderen een warm hart toedraagt.

Het gaat hierbij om kinderen in Nederland die op-
groeien in de ongeveer 150 tehuizen van de kinder-
bescherming of begeleid worden door een voogdij
of gezinsvoogdijinstelling. Dat zijn er meer dan 30.000
Kinderen en jeugdigen die meer nodig hebben dan
alleen deskundige opvang en begeleiding.

De Nederlandse overheid doet veel voor deze te-
huizen en instellingen. Maar toch blijven er nood-
zakelijke behoeften waarin niet voorzien kan worden.
Het gaat hierbij vaak om eenvoudige dingen, zoals
b.v. een kadootje bij een feestelijke gebeurtenis,

muziekles, een zwemabonnement, de eerste inrichting
van een eigen kamer of geld voor de vervanging van
een fiets die gestolen is.

Dingen die voor opgroeiende kinderen, die vaak toch
al veel moeten missen, heel belangrijk zijn.

De medewerkers van SAKOR besteden 't ingezamelde
de geld met de grootste zorgvuldilgheid zonder onder-
scheid naar persoon of gezindte, daar waar het het
hardst nodig is.

Van het ingezamelde geld komt 60% ten goede aan
organisaties voor kinderbescherming die door plaatse
Irjke of regionale komitee's worden aangewezen.

De overige 40% wordt verdeeld onder alle organi-
saties voor kinderbescherming op basis van het aan-
tal kinderen per organisatie.

De bijdrage van SAKOR komt altijd op de juiste
plaats.

Dat is gegarandeerd temeer daar de stichting SAKOR
onderworpen is aan de bepalingen en de controle
van het centraal archief voor het inzamelingswezen.

Helpt mee om onze jeugd te helpen. Geven is Immers
kinderspel.
Stichting SAKOR, van Tuldenstraat 17, 's Hertogen-
bosch, tel. 073-131140
Giro 404040

INFORMATIE-AVOND „DE ZONNEBLOEM"

„De Zonnebloem" is een vereniging die haar aandacht
richt op langdurig zieken, gehandicapten en ouderen.
Duizenden vrijwilligers doen ziekenbezoek en organi-
seren boottochten, vakanties, ontspanningsmiddagen.
In Hengelo Gld is nog geen plaatselijke afdeling van
„de Zonnebloem" werkzaam.
Daarom zal op woensdagavond 9 april om 8 uur in
„Ons Huis" aan de Beukenlaan een informatie-avond
worden gehouden. Er zal een film vertoond worden
van het nieuwe schip van ,,de Zonnebloem", er wordt
informatie gegeven over het Zonnebloem werk en er
kunnen vragen worden gesteld.
Doel van de avond is zowel meer bekendheid te
geven aan het Zonnebloemwerk als te komen tot de
oprichting van een plaatselijke afdeling in Hengelo G.
De avond zal geleid worden door de heer J. Kuiperij
distriktshoofd van „de Zonnebloem" in Gelderland.
Geïnteresseerde inwoners van Hengelo Gld zijn op
woensdagavond 9 april van harte welkom in Ons Huis

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 6 APRIL

Herv. Kerk (Remigiuakerk)

10 uur ds Verheaere

H. Doop

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Gerbrandy

Vrtfz. Herv. Kerk

Geen dienst

Avond-en weekenddienst doktoren

Tfjdens 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 31 maart t.e.m. 6 april

B. A. M. EUkelkiunp, telefoon 2262

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

NIEUW A l animo, brandweer

Telefoon 06-0111

Openstelling pos t bureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Tel. 05753-1230. Maandag te.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen:05752-1230

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Ketfenborg:Past. Thulsstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. t.ejn. 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.

R.K. Kerk Keyenborg

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

„DE

UW WEEKBLAD


