
55e jaargang no 15 dinsdag 15 april 1986 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 • Postbus 8
7255 ZG Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455
b.g. 1253 of 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo Gld, Keljenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen,
Rha, Toldijk, VVichmond Vierakker
en omstreken.

en kei 75-jarig b&ótacin.óïeeót j;

Op 23 april 1986
van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 24.00 uur

VAN ONS TOTAAL VERNIEUWDE

café-rest. /t HOEKJE'
SLIJTERIJ:
Wij willen samen met U onze heropening vieren onder het genot van een drankje < >
en een hapje.

U kunt voortaan bij ons terecht voor:
Gezellig verpozen aan onze bar

Onze nu al bekende 13 soorten bier

Lekker en gezellig eten

Volledige diners

Recepties en verjaardagen

Vergaderingen

Gedistilleerd, geschenkverpakkingen en vele soorten wijn uit onze
slijterij

WIJ VERWACHTEN U!!

SPALSTRAAT l . 7255 AA HENGELO GLD

Woensdagmorgen 23 april zijn wij gesloten

WIJNBERGEN
biedt U deze week:

BAMI - NASI GROENTE

500 gram 1.50

Donderdag, vrijdag en zaterdag

Mooi blank WITLOF
heel kilo 1.95
Jaffa SINAASAPPELEN
lekker sappig

14 stuks 4.95
Zie verder onze dagaanbie-
dingen in de winkel

In onze verkoop bloemenkas
deze week

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld • Tel. 05763-1478

Deze week maakt
ECHTE BAKKER:

Afd. brood:

APPELBROOD

3.25deze week

Afd. banket:

KERSENRONDO'S
5 stuks 5.45

Vrijdag en zaterdag:

OLIEBOLLEN
10 stuks 5.25

J O Z E F S C H A B B I N K
S pal* t raat Zl - Hengelo Gld Tel. 06758-1260

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

Wat voor hypotheek?
Voor hoeveel?

•

Overwelk
objekt?

Hoeveel
rente?

SPECIAAL TARIEF
voor alle nieuwbouwprojecten

in de Oosterwijkse Vloed

RENTE vanaf 6,9<yo . 5 jaar vast

Voor een verantwoord advies bent u

van harte welkom

BIJ UW PLAATSELIJKE RABOBANKEN

Raadhuisstraat 21 tel. 05753-2022

Spalstraat 23 tel. 05753-1601

Rabobank S

Verbluffend resultaat
Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

1965 - 1980

REÜNIE
Square - Invention

Kaarten ztfn nog verkrijgbaar b
„CONCORDIA" - Hengelo Gld
„DE HERBERG" - Vorden
„DE ENGEL" - Steenderen
„DE TAPPERIJE" - Zelhem
„DINGES" - Doetinchem
„MUSIC ALL IN" - Zutphen
„DE LUIFEL" - Ruurlo
„DE EIKEBOOM" • KeUenborg

Vrijdag 18 april
ZAAL CONCORDIA

HENGELO GLD
AANVANG 20.00 UUR

Kies de Keurslager
want kwaliteit is betaalbaar

De gehele week:
150 gram

boterhamworst

1.00
150 gram

gebraden gehakt

1.00
500 gram

magere speklappen

2.50
l kilo

riblappen

9.95

Dagreklames

maandag, dinsdag, woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

395
500 gram

verse worst

450
donderdag, vrijdag1, zaterdag

500 gram

schouderkarbonade

500 gram

varkenslappen

299

395

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



VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

W ^

Bakkerij Bruggink
CC RAADHUISSTRAAT l» • TEL 11»

DEZE WEEK:
I

•H

l KRUIDKOEK of
KRÜIDCAKE

van 4.30 voor 3.50

va HKHVM aa MVA
d
M

3KHVM aa MVA

Spaar op een goed
adres.

Spaar bij de NMS.
T.e.m. 2 mei

SPECIALE SPAARACTIE
met zeer aantrekkelijke rente

voor rekeningen met vaste termijn
van l - 1,5 - 2 - 3 jaar

Informeer vrijblijvend op ons kantoor.

ASS. EN MAK.KANTOOR

Gerrils-Lammers BV
Spalstraat 26
HENGELO GLD
Tel. 05753-3000

Spaarbank
1 Specialisten in Sparen.

BABY- EN KLEUTERJASJES
maat 74 t.e.m. 116

JOGGINGPAKKEN
maat 62 t.e.m. 128

SOKJES EN KOUSJES
schoenmaat 19 t.e.m. 30

In alle modekleuren

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

bob/- en k/eufermode
Ruurloseweg 17 - Hongolo Gld - Te/. 1425

JOZEF SCHABBINK SUCCESVOL
OP DE OOST GELDERSE BAKKERSDAG
Op de onlangs gehouden bakkersvakwedstrijden be-

haalde bakker Jozef Schabbink zeer goede resultaten.

Met een eervolle vermelding werden bekroond: kren-

tebollen, krentewegge, harde maanzaadbolletjes,

krentebol 400 gr. Een derde prijs werd behaald voor

tijger vloerbrood. Een tweede prijs voor de krokante

sesambol 400 gr. Dan was er nog een eervolle veer-

melding in de klasse kampioenschap van Oost Gel-

derland. De medewerkers van bakkerij Jozef Schab-

bink, Ingrid Zaarbelink en Stef Masselink behaalden

de volgende resltaten: op krentebrood een eervolle

vermelding, op abrikozenbroodjes een eervolle ver-

melding, op harde maanzaadbolletjes een eervolle

vermelding, op tarweknipbrood een eervolle vermel-

ding en op wit busbrood een derde prijs.

ORANJEFEEST KEIJENBORG

Op 30 april, de nationale feestdag, zal Keijenborg

gonzen van de aktiviteiten. In de vrij vroege morgen

zal het feest worden ingeluid met lawaai, zo zal het

dorp ontwaken uit een diepe rust. Met behulp van

vele vrijwilligers is er een goed programma in elkaar

gezet. Er is voor elk wat wils, kinderspelen voor

de kinderen tot 12 jaar, een Oranje fiets-looptocht

voor de jongeren van 12 tot 15 jaar, dus de jeugd

komt goed aan haar trekken. Voor de oudere in-

woners is er ringsteken bij Maria Postel. De muziek

en de schutterij zullen zorgen voor de muzikale om

lijseting. Bij de Horst strijden mannen en vrouwen

een sportieve strijd bij het afschieten van de vogel.

Ook kunnen dames hun krachten meten met het

vogelknuppelen. In de zalen is er gelegenheid om bij

muziek en een boreltje eens gezellig te praten.

Kortom, het belooft goed te worden. Vlaggen,

lachende kinderen, muziek, schutterij, schoten, hard-

lopers, toeschouwers, iedereen draagt bij tot het wel
slagen van het feest. En nu maar hopen dat het

weer geen spelbreker wordt, dat zou jammer zijn

voor de vele vrijwilligers en deelnemers.

SLAGERIJ

RATERINK
Tel. 05753-1301

*"~~

Tip van de week

Gepan. varkenssnitsels
100 gram l .41)

In plaats van kaarten

1936 1986

Op 24 april zijn onze ouders en grootouders

J. MEENINK

en

G. J. MEENINK-BULTMAN

50 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan houden zij receptie op

zaterdag 26 april a.s. van 19.30 tot 22.00 uur in

zaal Concordia te Hengelo Gld.

7255 CP Hengelo Gld, april 1986.

Kerkekamp 34.

Dankbaar voor de vele goede jaren, hoop ik

op vrijdag 18 april a.s. mijn 80e verjaardag te

vieren.

Degene die mij hiermede wil feliciteren, is van

harte welkom van 18.00 tot 22.00 uur in zaal

Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

7255 PH Hengelo Gld, april

Schuttersdijk 1.

G. P. WENNEKER

Hierbij deel ik U mede, dat per l mei a.s.
DE WINKEL WORDT GESLOTEN.

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik

maken om een ieder te bedanken voor het in

ons gestelde vertrouwen.

Hoogachtend,

J. G. Willemsen-Mulder

Hoogstraat 11,

7227 ND Toldijk.

JONGE BAKKER IN DE PRIJZEN
Met zijn inzendingen op de Oost Gelderse bakkers-

dag heeft de jonge bakker Herbert Hekkelman een

tweetal prijzen in de wacht gesleept. Bij deze vak-

wedstrijden werden vele soorten brood en gebak in-

gezonden door zeer veel deelnemers. De behaalde

prijzen zijn een goede stimulans voor de zoon van

bakker Henk Hekkelman uit Hengelo Gld.

GEEF GUL VOOR HET KLEINE SPUL

Voor de vierde achtereenvolgende maal organiseert

het bestuur van peuterspeelzaal Hopza in het voor-

jaar een kook verkoopaktie. Op vrijdag 18 en zater-

dag 19 april gaan ouders van peuters, leidsters en

bestuursleden weer op pad om aan u koek te verkopen

De opbrengst van deze aktie geef gul voor het kleine

spul, zal na aftrek van de kosten, ten goede komen

aan onze peuterspeelzaal Hopza in Hengelo Gld.

BEDEVAART BANNEUX IN AANTOCT

Overenige tijd om precies te zijn zaterdag 10 mei,

vertrekt er volgens planning weer een grote groep

bedevaartgangers vanuit deze omgeving naar het

Belgische Banneux. Deze bedevaartstocht die zich

uitstrekt over twee dagen, met een tocht per bus doo
r

fraai landschap, is jarenlang geweldig gestimuleerd

door wijlen mevr. Gerrits-Bosmann. Sinds enige tijd

heeft haar zoon Th. Gerrits, Korenbloemstraat 3 te

Hengelo Gld de fakkel overgenomen. Wie nog mee

wil op de bedevaartstocht dit jaar gelieve zich zo

snel mogelijk op te geven, tel. 2263.

SUCCES VOOR BAKKERIJ BRUGGINK
Bakker A. Bruggink behaalde op de Oost Geldrse

bakkersdag in Winterswijk enkele prijzen met zijn

produkten. Zo was er een tweede prijs voor cake en

een dere prijs voor harde maanzaadbolletjes. Verder

een eervolle vermelding voor harde broodjes, krente-

brood en voor krentebollen.

Al met al een leuk succes voor bakkerij Bruggink.

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51» (achter Edah) - 05753-8460

Speciaal deze week:
VERSE SCHOL

Verder bieden wij U:

Verse zalm
Zalm forel
Verse zeetong
Kabeljauwfüet
Schelvis
Risjes bokking
Verse mosselen

per kg: 6.25

Maatjesharing
Zure haring
Makreel
Spekbokking
Sprot
Garnalen
Paling (gerookt)

ledere dag warm gebakken VIS

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

Dames badstof slips
maten 4 4 - 4 6 - 4 8 - 5 0

3 VOOR 10.00

Schröder
bij de kerk - Hoek Ruurloseweg-Kerkstraat

KERK EN SAMENLEVING (KESA)
ZATERDAG 19 EN ZONDAG 20 APRIL 1986

Een unieke gebeurtenis in de Hengelose kerkgeschie-

denis, komende zaterdag 19 en zondag 20 april 1986.

Alle kerkdiensten die er gehouden zullen worden in

Hengelo en in de Velhoek, zullen in het kader staan

van hetzelfde thema. Direkt al zaterdagavond om

, 19 uur in de R.K. St Willibrorduskerk een dienst

waaraan wordt meekewerkt door het ensemble

,,Rafaël" uit Laren. Zondagsmorgens om 9.00 uur een

dienst van de Hervormde gemeente in „de Bleijke"

en om 10 uur in de Remigiuskerk. Gelijk tijdig om

10.00 uur een R.K. viering in de St Willibrorduskerk*

Om 10.15 uur een dienst in de Goede Herder Kapel in

Veldhoek en om 10.30 uur een dienst van de Ver.

van Vrijzinnig Hervormden in de kerk aan de Ban-

ninkstraat. Het thema in al deze diensten zal zjjn:

Kerk en samenleving. Donderdag 17 april wordt

namelijk na jaren van hard werken door de Kesa het

lang verwachte Kesa-rapport gepubliceerd. Een rap-

port met daarin de neerslag van een paar honderd

gesprekken die de afgelopen 2 jaar met Hengeloërs

zijn gevoerd. Een rapport waarin Hengeloërs veel

over zichzelf en over de Hengelose samenleving ver-

tellen. Er zal nog over gepraat worden, over dat rap-

port, daarvan is de Kesa overtuigd. En hopenlijk zal

er ook veel mee gebeuren. Wat er in het rapport

allemaal staat, dat mag nu nog niet verteld worden.

Pas op 17 april is het rapport openbaar. In de adver-

tentie die elders in het blad is opgenomen, wordt

iederen uit de gemeente Hengelo Gld opgeroepen

om in een van de genoemde kerkdiensten aanwezig

te zijn. Om ons te bezinnen op het waarom van de

Kesa. Om te danken voor het vele goede dat er In

Hengelo is. En om te bidden dat wij samen ruimte en

mogelijkheid te vinden om tot een oplossing te komen

daar waar er zich knelpunten voordoen in onze Hen-

gelose samenleving, zodat ieder tot zijn of haar recht

'kan komen. Misschien mag de dank de boventoon

voeren: dat wij in een kerk en in een samenleving

leven, waarin een rapport als het nu te verschijnen

Kesa rapport, kan onstaan. Gehoopt wordt op tot de

de laatste plaats gevulde kerkbanken en stoelen. Of

geloven we er niet meer in?

ROMMELMARKT CRESCENDO

Met de hoop op gunstiger weersomstandigheden dan

in 1985, zijn leden van de muziekver. Crescendo en de

^supportersver. druk in de weer met de voorberei-

dingen van de zoveelste uitgave van de jaarlijkse

Rommelmarkt. Aangezien er volgens de magazijn-

meesters al zoveel materiaal is aangesleept en bin-

nengebracht, kan de datum zondermeer vervroegd

worden. Er is dan ook besloten om zaterdag 31 mei

de Rommelmarkt weer te doen plaatsvinden. Deplaats

" van handeling is weer bij de Welkoop in de Spalstraat

„ Nu de voorjaarsschoonmaak voorzichtig op gang

komt, kom er weer het nodige materiaal los. U kunt

dit kwijt worden voor deze Rommelmarkt door het

'door te geven. Telefoonnummer 1782.

De rommelmarkten van Crescendo zijn een begrip

in wijde omgeving.

Te koop jonge KONIJNEN en 3-punts MAAIBALK
Tel. 05755-1488

L—

BROOD,
dat zit wat in!

0$ZE BROODJES

TROUWENS OOK!!

LEKKER GEVULD:

KRENTEBOLLEN
6 halen 5 betalen

NDZUWÜ

ANANASBROODJES
deze week van 1.35 nu | .00

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

Reeds meermalen met prijzen
bekroond

UNIEK INTERNATIONAAL CROSS SPEKTAKEL

IN HENGELO GLD

Op zaterdag 26 april a.s. organiseert de Hengelose

Auto en Motovereniging HAMOVE een internationale

motorcross voor deelnemers met veteraanmotoren

die gebouwd zijn voor 1965. Op circuit 't Zand zullen

dan deze 30 tot 40 jaar oude motoren in de merken

BSA, Matchless, AJS, Greever, Eijsink enz. meedoen

met verschillende oud croskampioenen uit de vijftiger

en zestiger jaren in het zadel. Klinkende namen uit

die jaren o.a. Hennie Rietman (de leeuw van Doe-

tinchem), Joep Jansen, gebr. Selling, Simon Schram

sr, Rudi Boom, Jan v.d. Hoek, Peter Willems, Bertus

Woesink, enz. enz. Zij zullen het op moeten nemen

tegen een vijftigtal Engelse rijders waaronder wereld-

kampioen Jeff Smith, Dave Bickers, Arthur Lamp-

kin, om er maar een paar te noemen. Verder is er

een meute Belgische piloten in aantocht onder aan-

voering van de Belgische FN specialist Robert Huy-

gens. In totaal komen er pim 100 deelnemers aan

start. Alleen al de ouderwetse viertakt geluiden

roepen weer herinneringen op uit het verleden. De

route naar het circuit is met Castrol pijlen aange-

geven. Er wordt getraind vanaf 10.30 uur en de wed-

strijden zullen plaatsvinden van 12 tot 17 uur. Ook

Veronica heeft toegezegd opnamen te willen maken

voor het TV-programma „de heilige koe".

Thuis of in uw bedrijf iets te vieren?

Vraag ons advies voor een goede organisatie

e Wij verhuren tafels, stoelen, glaswerk etc.

e Verzorgen koude en warme buffetten

e Leveren div. soorten dranken vanuit onze slijterij

e Nemen volle flessen retour (mits onaangebroken)

e Gekoelde biertapinstallatie met spoelbak en borstel

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

Party Service jDE SMID
Kerkstraat 11 - Keijenborg -Tel. 1293

SCHILDERIJEN IN „DE BLEIJKE"

In de periode van 18 april tot 13 mei is er in de

koffiezaal van het verzorgingscentrum „de Bleijke"

expositie ingericht van de schilder G. Wesselius uit

Hengelo Gld. De eerste schilderijen die Wesselius

maakte, stammen nog uit de tijd dat hij in Spijke-

nisse woonde. Uit de polderlandschappen van Zuid

Beijerland blijkt dan al de liefde voor de natuur. Deze

voorkeur zette zich voort toen Wesselius verhuisde

naar Hengelo Gld. Wellicht heeft u de schilder al eens

op een rustige plek rond de Aaltenseweg aangetroffen

De techniek die Wesselius gebruikt, is die van het

kleuraquarel. Eerder verzorgde hij overigens al een

expositie in galerij „de Beuk" te Zelhem met zijn

„winterlandschappen". In „de Bleijke" kunt u dage-

lijks terecht bij voor keur tussen 14.00 en 17.00 uur.

Advertenties voor het volgende num-
mer van „De Reclame" dat op dinsdag
22 april verschijnt, dienen VROEG-
TIJDIG te worden ingeleverd, dus
voor 16 april' 17.00 uur.

De redaktie

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.

M

HU illtcrcanl alleen verkrijgbaar bij de goede drukker!



UW GROENSPECIALIST G. J.

HET ADRES VOOR:
H Tuinaanleg - tuinonderhoud

| Sierbestrating '

H Tuinbeplanting

j§ Bij ons staat eerlijk en vak
bekwaam advies hoog in het
vaandel

MAAK DAARVAN GEBRUIK

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN
KERVELSEWEG 23 - HENGELO G - TEL. 05753-2619

Verkoop alleen op zaterdag

I.T.T. kleuronffvanger
51 cm beeld - 8 tlptoeteen

Ook geschikt voor video en monitor

VOORRAAD BEPERKT

na voor

TEL264BAAK Emmerikseweg 46

E.H.B.O.
GIFWIJZER
Deze wijzer, die bestaat

uit een wandkaart, bevat

een opgave van wel 250

huis-, tuin- en keukenpro-

dukten, die gevaarlijk kun-

nen zijn, wanneer daar

kinderen van gaan snoepen

Prijs van de kaart

7.95
Verkrijgbaar o.a. bij de
boekhandel

WOLTERS
Kerkstraat 17, Hengelo G.
Tel. 05753-1253

Rommelmarkt annex bazar
met veel attracties op vrij-
dag 18 april van 14 tot 21
uur in het Achterhuus van
de Geref. Kerk aan de
Zutphenseweg te Vorden.

Te huur gevraagd kamers
met eigen kookgelegenheid
en evt. badkamer. Liefst in
Hengelo G. Tel. 05753-2366

Te koop 5 pers toer-
caravan, Beuntner City,
1982, met extra grote voor
tent. T. Roenhorst, Riefe-
lerdijk l, Hengelo Gld,
Tel. 2210

Grote boeken en school-
meubelenverkoop 20 april
van 11.30 tot 15.00 uur in
de St Bernardusschool te
Keijenborg.

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 plm 800 blauwe en
rode estrikken; olietank
m. plm 300 liter petroleum
en een eikenhouten gebint.
Tel. 05736-223

Te koop bruine slacht-
kippen, f 3.— per stuk.
A. Meerbeek, Zelhenise-
weg 3, Hengelo Gld.

ROMMELMARKT
„Crescendo".
Zaterdag 31 mei a.s. te
Hengelo Gld.
Wie heeft er nog overtollig
materiaal? Opgave: 05753-
1782

R.K. basisschool „De Leer"
St Michielsstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 1715

Aanmelding nieuwe leerlingen
In verband met de planning en organisatie van

het komend schooljaar, willen we graag het

volgende onder uw aandacht brengen:

l ) , kinderen die in het schooljaar 1986-1987
4 ,jé»r worden--kunnen tin reeds worden aan-

gemeld.

Opgave dagelijks om 11.30 uur of 15.15 uur bij

me j. R. Menting, in het gebouw van „de Eerste

Stap", St Michielsstraat 3.

Aanmelding graag vóór l juni a.s.

Voor de geweldige belangstelling, uw vele bloe-

men en kado's, die wij van u_.mochten ont-

vangen ter gelegenheid van ons jubileum op

de markt, zeggen wij u heel hartelijk dank.

„DE KAASPLANK"
familie Bleumink

TOT ZIENS OP DE MARKT!

HET KAN NOG R ET
VOOR DE OUDE PRIJS

l liter JONGE FLORIJN 17.45
l liter CATZ VIEUX 17.95
l liter FLORIJN CITR.BRANDEWIJN

12.95
l liter .laGERMEISTER

26.95
l fles BALLANTINES WHISKY

22.95
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461 '

Vraag het aan de
Hartstichting
Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie.

lijn 070-614614
( ^ f rwctertandM hartstichting

vrienden w

nsnnm

ZONDAG 20 APRIL

BINGO ,
Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur

ZAAL WINKELMAN
KEIJENBORG

Org.: B.V. „'t Centrum"

K E S A
Kerk en Samenleving

Donderdag 17 april wordt het Kesa-rapport ge-»

publiceert!. Eört verslag van een paar honderd

gesprekken, die de afgelopen 2 jaar met Hen-

geloërs zijn gevoerd. ,

Alle kerkdiensten in Hengelo en Veldhé^k ,(j4ét

in Keijenfrorg) • zullen komende ^zaterdag en

zondag, 19 en 20 april, in het teken staan van

de publikatie van dit rapport.

Alle kerkdiensten, dus zowel in de Rooms

Katholieke kerk, de Hervormde kerk, als in de

Vrijzinnig Hervormde kerk.

Eigenlijk zou iedereen die woont en leeft in

Hengelo Gld, in een van deze diensten aan-

wezig moeten zijn.

De aanvangstijden staan elders in dit blad.

Ook u bent van harte uitgenodigd!

KERKDIENSTEN
ZATERDAG en ZONDAG

19 en 20
APRIL

U komt toch ook?

Verdien
het zélf

Het door- en door reinigen van
een tapijt, waarbij het tevens an-
ti-statisch werd gemaakt en dus
heel lang schoon bleef, was tot
voor kort het werk voor de vak-
man. En die vakman moest be-
taald worden.

Nu doei u tel zélf
Met een Citin-sproei/extraktie-
machine (licht en eenvoudig te
bedienen) en CITIN 625 tapijtrei-
niger kunt u nu zélf
diepreinigen onder hoge druk.
Tegen een billijk tarief kunt u
zo'n machine

bij ons huren
Bel even; wij vertellen
u er graag
meer van.

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld

Opa T-shirt
met knoops l uiting

in de kleuren wit - marine • ros e
aqua - geel • oranje - groen - zee-
groen

nu 19.90 2 voor 35.CO

Schröder
bij de kerk - Hoek Ruurloseweg-Kerkstraat

Trappen geschikt

Licht en donker beige

iper meter van 119.— A O
nu voor W VB""

Prachtig SLAAPKAMER TAPIJT

79.-
Blauw
per meter ,

Tapijten gratis en vakkundig
gelegd

DISBERGEN
won'inginrlchfIng - fexf/el
Ruurloseweg \7 - Hengelo Gld - Tel. 1425

,

Hengelo Gld

BANNINKSTRAAT 32
Aan de rand van het dorp, geheel vrij gelegen woning met bij/onder
fraaie siertuin met vijvërpartij en gazon alsmede een Weiï^ndjli'en m
tuin, totaal ca.iSOOO m.2. Ind.: hal, woonkamer, keuken, ba.dkamör r
ligbad en v.w., toilet en gr. kelder

1
. Ruime schuur en garage. Verd.:

4 slks en zolder. Verw. d.rrf.v. gaskaCnels. Iso.: dubb. glas ged.

HOFSTRAAT 13
In middeleeuwse stijl geb. landhuis m. gr. schuur en weiland, opp.
6130 rn2. Ind.:hal m. pïav.vl., eiken keuken m. div. inb.app., prov.kelder.
Roy. woonk. m. schouw m. antieke tegels en open hrd.Veel houtsnij-
werk, eikenvl. en vide. Opp. ca. 80 m2. Verd. badk. m. bad, v.w. en toilet
3 slks ca. 18-2x11 en l sik. bereikbaar via balcon. Roy. bergzolder met
mog. slks.

HUMMELOSEWEG 12
Uitst. onderh. vrijst. woonhuis m. berging, tuinhuisje, fraai aangelegde
tuin + overdekt terras. Opp. 506 m2. Ind. woonk. m. erker en schouw,
open kunstsof aanbouwkeuken met div. inb.app. opp. 42 m2. Verd.: 3 slks
waarvan een met balcondeuren naar platdak, badk. m. bad, douche en
v.w. Bergzolder. Deze woning is voorzien van veel extra's.

HUMMELOSEWEG 19a
In karakteristieke stijl geb. woonh. m. gr. garage en diepe tuin. Bj. 1984
Inh. ca. 500 m3. Opp. ca. 540 m2. Ind.: gang, m.k., Z-kamer m. halfopen-
eiken-aanbouwkeuken m. div. inb.app. opp. ca. 48 m2. Geheel betegelde
bijkeuken en toilet en w.a. Verd.: 3 slks m. inb.kasten. Badk. m. bad,
douche, v.w. en toilet. Zolderberging. Iso.: dak, muren, vloer en glas.
Veel extra's zoals schoonmetselwerk/plavuizen/balkenplafond.

KERKSTRAAT 5
Winkelpand m. woning op goede winkelstand in het centrum v.h. dorp
gelegen. Ruim voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Opp. winkel
ca. 70 m2 en magazijn. Grondopp. 327 m2. Ind. woonhuis: hal, toilet, woon
kamer, woonkeuken, bijkeuken, berging. Verd. 3 slks, douche en zolder-
berging.

REGELINKLAAN 3
Aan de, rand v.h. dorp gelegen stijlvol landhuis „Het Regelink" m. ruim
5 ha bos- en weidegrond. Ind.: gr. hal m. marmeren vloer en pr. schouw
3 kamers resp. 46,5-34,5-34 m2, serre, woonkeuken, bijkeuken, 2 toi-
letten, badk. m. bad. Ie verd.: 7 slks, badk. m. bad en aparte toilet.
2e verd.: 6 slks, badk. m. douche. Keukentje en toilet. Roy. bergzolder.

RUURLOSEWEG 27
Goed onderhouden halfvrijst. woning m. gr. garage en roy. tuin. Inh.:
470 m3. Opp. 410 m2. Ind.: gadarobenis, werkkast, Z-kamer m. open
hrd, woonkeuken en gr. garage. Verd.: overloop, 4 slks, waarvan 2 m.
inpandig balcon. Badk. m. bad, v.w., toilet en w.a. Vlizotrap naar ruime
bergzolder.

SARINKKAMP 54
Dicht bij centrum gql. hpekwon. m. berging .en-tuin op ZW. Inh. 375 m3.
Opp 165 m2. Ind.: entree, roy. woonk. ca. 30 m2. Keuken m. kunststof
aanbouwmeubel. Hal, toilet en berging. Verd.: 3 slks ca. 12-12-9 m2. Bad
m. douche, v.w. en w.a. Vaste trap naar zolder waar mog sik. Iso:
muur, dak, vloer en ged. dubb. glas.

SNETHLAGEWEG 15
Zeer gunstig gelegen semi-bungalow (helft v.e. dubbel) m. garage en
roy. tuin op het Z. Opp. 517 m2. Ind.: ruime hal, toilet, 2 slaapkamers,
badkamer m. bad en afz. douche. Gr. woonkamer m. open keuken m.
inb. app., open haard en wengé parketvl. Garage/berging. Verd.: 2 slks
en bergzolder. Het geheel is uitst. onderhouden.

SYNAGOGESTRAAT 4
Dicht bij het centrum v.h.'dorp gel. roy. hatirvijst. middenstandSwoning
m. gr,..garage en schuur. Inh. woning.465.m3^Opp. 540 mZ Ind.: hal,
toilet, kantoor c.q. slaapkamer ca. 10,5 m2, woonkeuken, kamer ca. 31 m2
Kelder. Verd.: ruime overloop, 4 slks resp. 2x11-10-5,5 m2. Douche +
toilet. Zolderberging.

H. VAN VELZENPLEIN 6
Helft van een dubbel woonhuis met garage en tuin op het zuiden met
veel rust en privacy. Ind.: hal, toilet, L-kamer met parketvl. en open
haard, schuifpui naar terras ca. 42,5 m2, open keuken met div inb.app.,
bijkeuken. Verd.: 3 slks 15-12,5 en 12 m2, badkamer met bad, douche,
v.w. en 2e toilet. Vaste trap naar zolder waar mog. voor 2 slks. Iso:
dak, muren, glas.

Keijenborg

ST BERNARDUSSTRAAT 13
Helft van een dubb. woonhuis met garage en tuin. Opp. 330 m2. Inhoud
455 m3. C.V.-gas. Ind.: roy. hal, toilet, m.k., opentrap, doorzonkamer
ca. 30 m2 met mooie open haard partij, pïav.vl., open keuken met eet-
bar. Verd.: 4 slks, waarvan l met balcon opp. ca. 14,5-12-9-8 m2, badk.
met douche, v.w. en 2e toilet. Vaste trap naar 5e sik + zolder.

TEUBENWEG 10
Uitst. onderhouden vrijst. villa m. garage en tuin m. zonneterras o.h. Z.
Opp. 682 m2. Inh. 627 m3. Gehele woning onderkelderd. Ind.: roy. hal,
toilet, wasruimte, gaderobe, sik 14 m2, Z-kamer m. open hrd, ged.
schoonmetselwerk. Opp. ca. 56 m2. Keuken m. Inb.app. ca. 14 m2.
Gehele ben.verd. pïav.vl. Verd.: 3 slks resp.2x!2-14 m2. Badk. m. bad,
v.w. en toilet.

Nieuw te bouwen:

OOSTERWIJKSEVLOED
Betaalbare senior-semi-bungalows m. garage/berging. Ind.: hal, woonk.
ca. 25 m2. Sik ca. 13 m2., badk. m. douche, 2e tiolet, v.w., keuken ca.
10m2 en bijkeuken. Verd.: mog. van 2 ruime slks. Hardhouten kozijnen.
Iso: glas, muren, dak en vloer. Koopsom v.a. f 133.035,— v.o.n. Premie-C

OOST 1RWIJKSEVLOED
3 halfvrijstaande woningen met garage en roy. tuin. Opp. v.a. 275 m2.
Volledig geïsoleerd. Hardh. kozijnen en deuren. Ind.: hal m.k., toilet,
L-kamer, open keuken m. kunststof keukenblok. Verd.: 3 slks resp. 10,5-
10-9 m2. Badk. m. bad en douche, 2e toilet en v.w. Vaste trap naar roy.
zolder m. mog. van sik. Koopsom v.a. f 144.800,— vo.n. Loonvasthypo-
theek 4,7%.

OOSTERWIJKSEVLOED
6 premie-C woningen (halvrijstaand) met garage en roy. tuin. Volledig
geïsoleerd. Hardhouten kozijnen en buitendeurenk Ind.

1
: hal, toilet, m.k.

Woonkamer met open keuken, werkkagt. Verd.: 3 slks, badkamer met
, j douche, toilet, v.w. en w.a. Vaste trap naar zoldqrbergihg waar mog. v.

4e1 sik. Koopsom i v.a. f 146.250,̂ - v.o.n.

Inlichtingen via uw eigen (N.V.M.) makelaar of vla onze kantoren.

Spalstraat 26

7255 AC Hengelo Gld

Tel. 05753-3000

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv
Tel. 08340-34025

Boliestraat 40

7001 BD Doetinchem

.*•*•%

"T
Lid N.V.A.



SOEPENBERG
FOURAGES
• Kuilgras

in Viconblokken
• Kuilmais

aan- en verkoop

Ingekuilde perspulp
Boxtel
Zetmeel voor slachtvee
Voeraardappelen
Allerlei mixen
Hooi en stro
(ook ontsloten)

enz. enz.

A. JANSSEN
Tel. 05755-1482

IEDERE MAANDAG

grote BINGO
Aanvang 20.00 nor

bU café

„D'n Olden Kriel"
Wlchmond
Tel 05754-285 _

Te koop inruilmeubcls
Lubbers Woonwinkel
tel. 05753-1286

LAKSCHADE
aan uw auto?

Haal snel een SPUITBUS

AÜTOLAK

drogistery-verf centrum

lëhselirilf
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Tel. 05753-1300

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

VERSE SALADES
5 smaken 100 gr

PRAGER SAFTSCHINKEN
100 gr

100 gr

920 gr

Bourgondische
APPELTAART

99
198
129
595

AH halfvolle VANILLE
YOGHURT liter

AH FRITESSAUS
0,65 liter

AH SINAASAPPELSAP
liter

AH rozebottel
VRUCHTENMIX 0,6 liter

155
159
169
198

ALFALFA SALADE en

KOOLMIX SALADE
bakje 149

KRIELAARD APPELEN

750 gr 129
Mager

varkensbraadstok
500 gr 398

Zaterdagvoordeel:

Mager RUNDERWORSTJE
100 gr

Ma. - di. 22 en 23 april

Magere SPEKLAPPEN
500 gr 348 kg 598
Woensdag altijd GEHAKTDAG

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD
gratis gesneden

BOERENBRUIN

tarwevlokken

met zemelen of

gratis gesneden

188
198

liter

Pollen KERSENBRANDEWIJN

liter

1745
1395

alb^f 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.

DE KAASPLANK

BUITENLANDSE KAAS
vrijdagmiddagmarkt

brokke/oud

boerenbofer

kookworsf

vijgen

„ D E K A A S P L A N K "

SIERHE ESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOL
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

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

SPORT GOED
met SPORTGOED

VMI

Roozegaarde sport
Spalstraat 18. Heorelo O.

dansen met

PETE KELLY BAND
zondag 20 april

Zondag 27 april

Liberty
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

FA. HENDRIKS. Baak

van 5 tot 35 kub.

Voor particulieren en bedrijven

Telefoon 05754-400-160

GEMEENTE HENGELO
Ophalen landbouwplastic

Op 25 april a.s.
is het mogelijk om aan belangstellenden, woon-
achtig in het buitengebied van onze gemeente,
landbouwplastic aan de ophaaldienst mede te
geven.

Belangrijk is het volgende:

a het folie moet worden opgevouwen, dus niet
in een grote bundel worden opgerold en worden
aangeboden langs de openbare weg;

b er mogen geen andere stoffen worden aange-
boden in de folie, zoals autobanden of prikkel-
draad;

c de turf en/of kunstmestzakken dienen afzonder
lijk te worden aangeboden en met touw te wor-
den dichtgebonden;

d de folie dient zo veel mogelijk te worden ont-
daan van klei en zand om het gewicht te redu-
ceren.

Indien u hiervan gebruik wenst te maken, wordt
u verzocht dit uiterlijk vóór 23 april a.s. mede
te delen aan de afdeling gemeentewerken.
Telefonisch te bereiken onder telefoonnummer
05753-1541 (gemeentehuis), toestel 22 of 26.
Het plastic wordt dan bij u opgehaald.

EEN GELIEFKOOSD ONDERWERP
VOOR VELE UREN LEESPLEZIER!!

- ea

De 85e roman van Leni Saris:

BALLADE VOOR P AM E LA
Voorkeurboek 2e kwartaal 1986

Tot 30 juni a.s. van 35.00 voor 16.90

ANDRA (trilogie)

VIER PRACHTPRIJS BOEKEN:

Tot l oktober a.s. van 32.50 voor 17.90

• Liefde en boerentrots
• Grenzeloos geluk
• Kern van de liefde
• Een roos van geluk

Een schrijfster van romans met groiter wordende
aandacht

GERDA VAN WAGENINGEN
GEBONDEN SCHOVEN

NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN

WUIVENDE HALMEN

NU BEGINT DE LENTE

ERFENIS VAN DE LIEFDE

Op zaterdag 26 april, aanvang 10.00 uur, in de
schouwburg Amphion te Doetinchem:
CONGRES VAN STREEKROMANS
Zes inleiders en twee auteurs, Gerda van Wape-
ningen en Arie v.d. Lugt.

Het programma is bij ons verkrijgbaar

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 20 APRIL

Verzorgingscentrum De Bletyke
9 uur ds Hendriks

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Hendriks

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Molemaker

Vrtfz. Herv. Kerk
10.30 uur ds P. v.d. Vange

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
vroor dringende gevallen gehouden.

van 14 t.e.m. 20 april

F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

NIEUW Alarmno. brandweer
Telefoon 06-0111

Openstelling: postbureau 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 2e, tel. 05753-1397
Keyenborg:Past. Thuisstraat 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.

RJBL 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 Ke^enborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag te.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur

INLEVEREN
van vakantiebonnen en vakantiecheques
van de landbouw

op donderdag 17 april a.s.
's avonds van 7 tot 9 uur
bij J. BERENDSEN
lekink 12 te Hengelo Gld

Het bestuur CNV

Voor familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1455

VOOR AUTORIJLES

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

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205 - Honda automaat

Wasautomaat stuk?

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

J
/2 jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILtEDRUKWERK
geboorte- en trouwkaarten
jubileum- en gelegenheids-
kaarten
rouwcirculoires 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


