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Verschijnt dinsdags in:

Hengelo Gld, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steende ren,

Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Bha, Toldijk, Wlohmond-Vierakker

en omstreken.
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RENTE OPNIEUW VERLAAGD

Wat voor hypotheek?
Voorhoeveel? •

Overwelk
objekt?

Hoeveel
rente?

SPECIAAL TARIEF
voor alle nieuwbouwprojecten
in de Oosterwijkse Vloed

RENTE NU vanaf 6,7%

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 G3

Spalslraai2iTeli2<p Hengelo

Deze week bij uw
ECHTE BAKKER:

KONINGINNEDAG
AANBIEDING:

ORANJE-
TOMPOUCEN
5 stuks

Afd. brood:

OBERLaNDER

5.25

2.10van 2.47 voor

Afd. banket:

KERSEN-CITROEN
GEBAK
heerlijk fris van smaak

5 stuks 5.98

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1Z00

WIJNBERGEN
biedt U deze week:

ORANJESALADE
250 gram

Gesneden WITTE KOOL
500 gram 75

VOLOP AANVOER VAN

sla spinazie, raapstelen enz,
ZIE ONZE DAGAANBIEDINGEN

In onze verkoop bloemenkas

weer voorradig:

alle kleuren

CHRYSANTENSTEK

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1478

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK l
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde sport
Sp&latraat 18. Henrelo O.

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

Zomermode? Een maatje
kleiner staat veel leuker.
MALSOVIT het lekkere
„lijn"-brood wordt ambach-
telijk voor u gebakken door
Bakkerij HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

Ze zijn het waard!!

Vaders en moeders doen
hun best
om het de kinderen en an-
deren zeer zeker naar de
zin te doen, waarom dan
niet een geschenk op tijd?

MOEDERDAG 11 MEI

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

Wasautomaat stuk?

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

V: jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Dus niet vergeten

Kerkstraat 17, Hengelo G.

Tel. 05753-1253

Kies de Keurslager
want kwaliteit is betaalbaar

De gehele week:

gebraden rosbief

l doos

grote fricandellen

12.5040 stuks

100 gram

gepaneerde snitzeis
(van de ham) ^m f\f\

l kg

verse kippenbouten

4.95

Dagreklames

Maandag en dinsdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst

395

450
donderdag, vrijdag, zaterdag

500 gram

malse varkenslappen

395
500 gram

magere riblappen

695

RAADHUISSTSRAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1269

loiH'jiiiirs Tiiinshow
Wij nodigen u uit om onze voorjaars artikelen

te komen zien op:

vrijdag 2 mei van 10.00 tot 21.00 uur

zaterdag 3 mei van 10.00 tot 16.00 uur

o.a. met de gehele serie

BRILL gazonmaaiers
in hand elektra en motor

Tevens onze

ENORM maaiers
tegen speciale prijzen

HEGGESCHAREN - VIJVERPOMPEN

HAKSELAARS - BEREGENINGSPOMPEN

VUILWATERPOMPEN enz. enz.

DIT MAG U NIET MISSEN

TOT ZIENS
HARMSEN Banninkstraat 4

Hengelo Gld
Tel. 05753-1220

Uit voorraad leverbaar:

SIERHEESTERS

ROZEN

COND7EREN

LAANBOMEN

VRUCHTBOMEN (klein fruit)

HEIDE EN VASTE PLANTEN

• COMPOST

• TUINTURF

• POTGROND

• BOOMSCHORS

• GAZONGRASZAAD

• KADOBON

Koop bij de vakman d/e u ook adviseren kon

TuinonderhoudTuinaanleg

G. J. Halfman & Zn
BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG B.V.

Hofstraat 7 • HENGELO GLD • Telefoon 05753-1424

<



KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) • 05768-3460

Speciaal deze week:

KABELJAUWFILET

nu per kg 15.00

Gebakken KIBBELING
Heerlijk als borrelhapje of bij uw eten.

500 gram 6i75

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

THEO WOLSINK

en

ANNIE LUIMES

hebben het genoegen u kennis te geven

van hun voorgenomen huwelijk, waar-

van de voltrekking zal plaatsvinden op
woensdag 7 mei a.s. des voormiddags

om 10.15 uur ten gemeentehuize te

Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 11.15 uur in
de Ned. Herv. kerk te Hengelo Gld,

door de weieerwaarde heer ds P. Hen-
driks.

Receptie van half vier tot vijf uur in

zaal Langeler, Spalstraat 5, Hengelo G

7255 NX Hengelo Gld, april 1986.

Venneweg 1.

VAN DE WARME BAKKER • VAN DE WARME BA

H <

i Bakkerij Bruggink j
OJ RAADHUISSTRAAT l» . TEL 1808

donderdag, vrij |
pa •L> r̂̂ ^^sf̂ * dag, zaterdag »

Op 30 april 1986 zijn wij 12y2 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan geven wij een receptie

Wij nodigen de klanten uit op maandag 5 mei

a.s. vanaf 19.30 uur in zaal Nijhof te Halle.

JAN EN GERDA COOPS

COOPS MENGVOEDERS BV

Postbus 2 - 7025 ZG Halle

MUESLIBOL i
g

van 2.95 voor 2,25 '
< e
> K

va RHHVM aa MVA • HHMMVH HKHVM aa MVA

Hei Beste Boek van de Weg in nieuw jasje

w
Q

Gevraagd voeger. Voegers-

bedrijf G. W. Luimes,

Sarinkkamp 78, Hengelo G
Tel. 05753-2227

Gevraagd werkster voor

2 morgens per week. M. J.
Wagenvoort, Rozenstraat

13, Baak, Tel. 05754-215

HERDENKING -4 mei 19N

Aan de 4 mei-herdenking willen we in Hengelo Gld op de volgende wijze inhoud

geven.

19.45 uur Samenkomst in de Synagogestraat, alwaar een krans zal worden
gelegd bij het monument, dat aldaar is geplaatst ter nagedachte-

nis aan de Joodse gemeenschap uit deze gemeente;

vandaar gaan de aanwezigen in een stille tocht via de Regelink-
straat naar het plaatselijk monument bij het gemeentehuis.

19.45-19.55 uur Het luiden van de klokken.

19.55 uur Kranslegging bij het plaatselijk monument, waarna zullen worden
voorgelezen de namen van de oud-inwoners der gemeente die

aan het oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen.

20.00-20.02 uur Algemene stilte, waarna enkele hoornblazers „The Last Post"

ten gehore zullen brengen.

Na deze plechtigheid kunnen desgewenst bloemen bij het monument worden gelegd

De inwoners worden verzocht vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.08 uur) de
vlaggen halfstok te hangen.

BIJEENKOMST NVEV
Ook deze laatste avond van het seizoen kon de presi-
dente een volle zaal Leemreis welkom heten. De be-
kende toneelspeelster-schrijfster Marjan Berk ver-
zorgde deze avond. Voor de pauze vertelde ze over
haar gezin en het begin van haar carrière. Ze speelde
o.a. bij het cabaret van Wim Kan en Lurelei. Ook
schreef ze samen met Jeroen Krabbé een kookboek.
Na de pauze kwamen haar boeken aan de beurt. Ze
las enkele verhalen voor uit de bundel „Nooit meer
slank" en een paar hoofdstukken uit „Haat en liefde"
Mevr. Rademakers bedankte de spreekster en bood
een presentje aan. Hiermede was een einde gekomen
aan een boeiende maar ook zeer amusante avond.

Zaterdag 3 mei a.s.

PAX - OBW
Aanvang 17.30 uur

Sportpark „Elderink"

CPB HENGELO GLD
Woensdag 23 april kwamen de dames van CPB Hen-
gelo bijeen in ,,Ons Huis". Voor deze avond waren
alle leden van het rayon 8 uit de Achterhoek uit-
genodigd. De presidente opende de avond met een in-
leiding, waarna de rayonleidster het woord kreeg.
Het zangkoortje o.l.v. mevr. Politiek gaf ook een
demonstratie van haar kunnen. Mevr. Lubbers bracht
een voordracht en hierna was het de beurt aan de
gym om een aantal volksdansen te demonstreren.
Na de pauze werd een leuk stukje opgevoerd, dat
erg op de lachspieren werkte, terwijl een gezellige
kwis voor dames uit de zaal een van de laatste pun-
ten van deze avond was. De presidente dankte aan
het slot iedereen en met het zingen van het bonds-
lied kwam een einde aan een gezellige avond.

HEMELVAARTSRIT HAMOVE
Hamove's sportcommissie heeft voor haar traditio-
nele Hemelvaartsdag oriënteringsrit weer een greep
in de trucendoos gedaan. Er is zodoende een rit op
papier gekomen met een aantfal zeer leuke opdrachten

En de heren van de sportcommissie kennende klopt
dat ook. Het is altijd een zeer gezellige bezigheid hier
aan mee te doen en daarom wordt een ieder aange-
raden zich te laten inschrijven voor deze rit. In een
advertentie in dit blad wordt er naar verwezen. Alle
deelnemers ontvangen een aardige attentie en voor
de verschillende winnaars staan fraaie bekers te
wachten.

OOSTENRIJKSE KLANKEN IN HENGELO GLD

Het is nu al weer enkele jaren geleden dat een Oosten
rijkse muziekkapel te gast was in Hengelo Gld. Dat
was toen het korps uit Kirchberg-Otterthal (Neder-
Oostenrijk). In verband met het 125-jarig bestaan van
de Kon. Harm. Concordia zijn te gast een 50 man
sterke kapel uit Oberau (Tirol). Op vrijdagmorgen
9 mei wordt de groep verwelkomd door de heer Th.
Hooman nabij het sportpark Elderink, waarna de
groep in optocht vertrekt naar zaal Concordia. Hier
worden de gasten ondergebracht bij gastgezinnen.
Namiddags wordt een bezoek gebracht aan een land-
bouwbedrijf, klompenmakerij en een ruilverkavelings-
project bij Dinxperlo. Ter gelegenheid van de vrij-
dagse koopavond zal op diverse plaatsen muziek wor-
den gemaakt door de Oostenrijkers, hetgeen zich
zaterdagmorgen herhaalt. Vrijdagavond 9 mei werkt
de kapel mee aan een jubileumconcert van de jarige
Kon. Harm., hetgeen plaats vindt in de sporthal. Voor-
dien is er een dia-voorstelling. Voordat de Oosten-
rijkers zaterdagmiddag een concert verzorgen in de
Kerkstraat, treden zij ook nog op in Doetinchem
Zaterdagsmiddags trekt ook de Kon. Harm. Concordia
met tamboer-lyrakorps door de Hengelose straten,
terwijl na hun rondgang een optreden ten beste wordt
gegeven door de volksdansgroep van Concordia.
Uiteraard neemt de kapel uit Oberau ook deel aan de

jaarlijkse WV-taptoe die dit jaar in verband met het
bezoek van de Oostenrijkers is gezet op zaterdag-

avond 10 mei. Na afloop van de taptoe vindt er in
zaal Leemreis een z.g. Heimatabend plaats. Zondag-

morgen vertrekt de groep weer naar Oostenrijk.

De HKM heeft op dit bezoek ingehaakt en haar leden
opgeroepen mee te doen aan een etlagewedstrijd in

opgeroepen mee te doen aan een etalagewedstrijd in
kozenen een serenade verzorgd krijgen door de kapel.

Voor het publiek wordt van 6 t.e.m. 17 mei een wed-

strijd gehouden, waarbij in diverse winkeletalages in

Hengelo en Keijenborg een letter aanwezig is. Deze

vormen tezamen een slagzin. De oplossingen noteren

op een bon in de advertentie in „De Reclame" en \n-

zenden aan het secretariaat van HKM, dat ook in
deez advertentie vermeld staat.

JAN KEL

en

RIEKY BREKVELD

delen u mede, dat zij gaan trouwen op
vrijdag 2 mei 1986 om 14.00 uur in het

gemeentehuis te Hengelo Gld.

Gelegenheid tot felicteren van 16.00

tot 17.00 uur in zaal Langeler, Spal-
straat 5, Hengelo Gld.

Ons adres:

f. Leliestraat 42, 7255 XP Hengelo Gld.

Zaterdag 26 april j.l. was het precies 40 jaar

geleden dat ,,Dine" Langwerden-Spelhofen als

part-time werkneemster bij ons is begonnen.

Op woensdag 7 mei a.s. hopen we dit heugelijke

feit en tevens haar afscheid als werkneemster
bij ons te vieren in zaal Concordia.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.00
uur.

fam. Boerman Sr en Jr
Eig. caférest. „CONCORDIA

't Is Oranje

en blijft

^ *7Ê\ (de hele w

Chi Oranje!

VORIG JAAR OOK ZO VAN GESMULD?

ORANJEBOLLEN
(400 gr) boordevol zuidvruchten

met verrassende smaak ZivO

ORANJESOESEN

dat is lekker! 1.50

ORANJETOMPOUCEN

met Zwitserse room | ,25

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

Gewoon, erg goed!

HET BESTE BOEK VAN DE WEG WOLTERS

Hemelvaartsdag' donderdag 8 mei

ORIëNTERINGSRIT

In de A- en B-klasse

met leuke opdrachten

Start 14.00 uur bü café Wolbrink

Inschreven vanaf 13.30 uur

Pryzen: FRAAffi BEKERS

Alle deelnemers ontvangen een aardige atentle!

SLAGERIJ

RATERINK
TeJ. 05753-1301

Tip van de week

ROLPENS (uit 't zuur)
100 gram l.Zo

ZQRGGOEDVOOR]EZELF(yiJs)

HENGELO GLD HEEFT EEN NIEWE BURGEMEESTER!!

De nieuwe burgemeester van Hengelo Gld, Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen wordt welkom geheeten door wet-

buouder Th. A. A. Hooman, terwijl wethouder J. Groot Roessink en gemeentesecretaris K. Verhoeff toekeken.

De nieuw benoemde burgemeester van de gemeente
Hengelo Gld, M.r A. W. J. van Beeck Calkoen, heeft
vorige week al een werkbezoek aan zijn nieuwe ge-
vmeente gemaakt om alvast met het een en ander
kennis te maken en de zaken te bespreken voor de
officiële installatie. Deze installatie zal op dinsdag

6 mei plaatsvinden in een buitengewone raadsver-
gadering. Op woensdag 7 mei wordt de Hengelose
bevolking in staat gesteld met het nieuwe burge-
meestersechtpaar persoonlijk kennis te maken.
Het programma hiervoor staat elders in dit blad
vermeld.

VERVOLG APV

.In de APV komen ook dierenbeschermende bepalin-
gen voor. Art. 110 zegt namelijk: het is verboden ruig
,ten op terreinen, langs wegen, bermen, sloten, wal-
'len of dijken af te branden tussen l maart en l sep-
tember. Menigeen zal nu de gedachte aan broden-
.de vogels door het hoofd flitsen. Hoewel deze ge-
dachte juist is en nesten als direct of indirect gevolg

jvan afbranden wordt verstoord, gebeurt er door het
'afbranden wel meer. Wat denkt u van de egel, die
Ün zijn winterslaap door het vuur wordt verrast en
)van andere insektenetende zoogdieren als spitsmuizen

Thuis off 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

WIST U DAT WIJ

vlaggen - vlaggestokken
en vlaggemasten
VERKOPEN?

HARMSEN
j;

Banninkstraat 4

Hengelo Gld

Tel. 05753-1220

Voor familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1456

die een rijke voedselbron, bestaande uit insekten en
wormen, verloren zien gaan? Ook treedt een voedsel-
verarming op; te denken valt aan de bosmuis, die
niet alleen vegetarisch eet, maar ook poppen van over
winterende rupsen nuttigt. Verder neemt de nood-
zakelijke paring sterk af en bij het verdwijnen van
ruigte en laag struikgewas gaat de groeibiotoop van
onkruidetende vogels zoals kneu en geelgors, ver-
loren. Al met al gebeurt er heel wat met het afbran-
den. Van het verbod in bedoeld artikel is ontheffing
mogelijk. Met het onthefingfenbeleid kan aan de be-
hoefte van de praktijk worden tegemoet gekomen.
Immers, heidevelden moeten soms worden afgebrand,
vlak aan de spoorbaan mag geen vegetatie voor-
komen, rietvelden moeten worden afgebrand en
smalle watergangen moeten in verband met de af-
voer van water op voldoende breedte worden ge-
houden. We hopen u hiermee voldoende uitleg te heb-
ben gegeven over het verbod van het afbranden.



Kppsakm Memelink
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VOOFWAARVERZORGING

NU OOK VOOR HEREN

bel gerust voor
een afspraak
ook voor de zonnebank

Vordenseweg 5 Hengelo GId. Tel. 05753-1278

Trainers en sport lieden opgelet!
WIJ HEBBEN VOOR U EEN

Trainings-monitor
<Aj£> meet uw plosslag

polsslagherstel meting

hartslagmeting

boven- en ondergrens

stopwatch

trainingsduur afsteller

horloge enz.

Een gezonde hulp bij uw conditietraining

BENNIE HARTELMAN
MOLENENK 3 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1348

café coen evers
VELSWIJK tel.08344-392

Midzomeravond VOETBALCOMPETITIE

café Coen Evers
START: EIND MEI

Er kunnen zich noq 2 ploegen voor deelname aanmelden

Gaarne zo spoedig mogelijk

LET OP! LET OP! LET OP! LET OP bij
TACX SCHOENMODE
FIETSSCHOENTJES
wit, geel, oranje, groen en kobalt leder, maten 36-42
normale verkoopprijs 49.95 TACX-PRIJS 35.--

15.95

Kinder- en damesklompen
wit, groen, lichtgriji en blauw im. leder, maten 24-41
laag geprijsd v.a.

Zojuist ontvangen:

Linnen boottïes
in diverse modekleipren, maten 21-41
laag geprijsd v.a. 21.95

Hoge sportschpen „Brownies"
e verstevigd, profielzool met steun, maten 30-40

63.95 TACX-PRIJS 39.--
wit nylon met suè(
normale verkoopprijs

Halfhoge spor
wit rundsieder,
normale verkoopprijs

Tennisschoen
type OLYMPIC m

normale verkoopprijs

Voetbalschoen „Quick

schoen „Brownies"
profielzool met steun, maten 36-46

89.95 TACX-PRIJS 59..

net profielzool „Quick"
t steun, maten 36-46

105.— TACX-PRIJS g5..

type Mondial en ^
normale verkoopp

Deze aanbied!

NU OOK IN ONS
„Adidas" sportschoenen

ondial S met vaste en losse noppen, maten 6-12
ijs v.a. 98.— TACX-PRIJS v.a. 70.-

igen gelden t.e.m. zaterdag 3 mei 1986

ASSORTIMENT:

en .Birkenstock" sandalen

kunt bij ons ook terecht voor vakkundige

>CHOENREPARATIES

Dagelijks halen en brengen

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo GId - t.e. gemeentehuis
Tel. 05753-2547

IEDERE
WEEK
EEN

KRANT
MET

NIEUWS
VOOR

WINKELIER
EN

KLANT!

NIEUW!!

WANDDECORATIES
helemaal van deze tijd
Prachtige LITHO'S - ZEEFDRUKKEN

ingelast achter glas

Diverse maten en drieluiken

Kom ze eens rustig bekijken.

Voor uzelf of voor een kaclo,

de prijs zal u niet tegenvallen

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo GId - Tel. 1425

757e Ned. Staatsloterij

Vanaf heden volop loten
verkrijgbaar
BESTELDE LOTEN WORDEN

T.E.M. 11 MEI GERESERVEERD

Debitante Ned . Staatsloterij

Boerman - lederwaren
Spalstraat 10 - Hengelo GId • Tel. 05753-1379 >

dansen mef

TEAMWORK
Koninginnedag

Zondag 4 mei

Tramps
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Kennismakingsbijeenkomst
burgemeester

<
In verband met de benoeming van de heer
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, als burgemees-
ter van de gemeente Hengelo, zal er op

woensdag 7 mei 1986
tussen 20.00 en 22.00 uur, voor een ieder ge-
legenheid bestaan persoonlijk kennis te maken
met het burgemeestersechtpaar.

Tijdens deze bijeenkomst zal in beperkte mate
gelegenheid worden geboden zich met een per-
soonlijk woord tot de heer en mevrouw van
Beeck Calkoen te richten.

Zij die het woord willen voeren worden ver- l
zocht dit uiterlijk 6 mei 1986 v.m. op te geven
ten gemeentehuize, sectie bestuurszaken.

Het gemeentebestuur van Hengelo,

Th. A. A. Hooman, loco-burgemeester
K. Verhoeff, secretaris

Hengelo, 29 april 1986.

Hengelose en
Keijenborgse
Middenstandsver.

Ter gelegenheid van het bezoek van een

muziekkapel uit het Oostenrijkse Oberau (op

uitnodiging van 125 jaar Kon. Harm. Concordia)

vindt er van 6 t.e.m. 17 mei plaats een

LETTER ZOEKWEDSTRIJD
In de etalages in Hengelo en Keijenborg treft

men letters aan, welke tesamen in de goede

volgorde een slagzin vormen.

In sommige etalages ligt een afbeelding van

een joker, welke niet meetelt.

De oplossingen vóór 31 mei a.s. inzenden bij het

secretariaat van HKM: G. Wijnbergen-Egbers,

Kerkstraat 13 te Hengelo GId.

Lijst met deelnemende winkeliers verkrijgbaar

te Keijenborg bij schoenhandel Hermans en te

Hengelo bij boekhandel Wolters

Slagzin:

Naam:

Plaats:

Tel.nr.:

DE HKM STELT HIERVOOR MEERDERE

PRIJZEN TER BESCHIKKING

De uitslag zal bekend worden gemaakt in

„De Reclame"

GEMEENTE HENGELO GLD
Huisvuilophaaldienst

DONDERDAG 8 MEI Hemelvaartsdag wordt er j

geen huisvuil opgehaald.
De reinigingsdienst verzoekt degenen die dit

betreft, het vuilnis een week langer te bewaren.

Gemeentewerken Hengelo

CAFÉ HEEZEN
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN

Hedenavond dinsdag 29 april
OPTREDEN VAN DE

SPARE TIME BAND
DICK KEMPER (Vandenberg)

NICO GROEN (Normaal)

LEEN BARBIER (Turbo)

RONALD BEKKING (Ad Fundum)

AANVANG 21.00 UUR

Advertenties voor ,De Reclame" o.a.
voor Moederdag, in verband met
Koninginnedag, graag VROEGTIJDIG
bezorgen.

Alvast dank voor uw medewerking

Heeft U een hypotheek nodig?
Kies de veilige weg van
objectieve voorlichting!

Bij ons kan dit GRATIS, aangezien de geld-

gevers ons er voor betalen wanneer een hypo-

theek tot stand komt.

Via het zogenaamde „Stappenplan" bespreken

wij met u stap voor stap uw wensen en moge-

lijkheden.

De geldgevers waar wij voor kunnen bemiddelen

zijn alle grote banken: ABN, AMRO, NMB,

RABO en bovendien de WUH, het ABP, alsmede

de grote verzekeringsmaatschappijen.

gerrits + lammers bv
7255 AC Hengelo GId. 7001 DB Doetinchem
Spalstraat 26 Boliestraat 40

Tel. 08340-34025 Tel. 05753-3000

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Programma
installatie burgemeester
6 mei 1986
13.45 uur

Aankomst burgemeestersechtpaar bij
de coöperatieve zuivelfabriek aan de
Spalstraat, waarna een feestelijke in-
tocht zal plaatsvinden.

De inwoners worden vriendelijk ver-
zocht op die dag te vlaggen.

15.00 uur
Aanvang buitengewone raadsvergade-
ring in het gemeentehuis van Hengelo.
(Uitsluitend voor genodigden).

7 mei 1986
20.00 - 22.00 uur

Kennismakingsbijeenkomst voor in-
woners en besturen van plaatselijke
verenigingen, bedrijven, instellingen
en organisaties, in het gemeentehuis
van Hengelo.

125 jaar 1861-1986 125 jaar

Jiiliihii concert
KON. KARM.CONCORDIA

met medewerking van

de Bundes Musikkapelle Oberau
uit Tirol - Wildschönau

Vrirdag 9 mei
Aanvang 19.30 uur

Gratis toegang

sporthal ..de Kamp"

9 en 10 mei is het

.OOSTENRIJKS WEEKEND
m.m.v. de HKM

125 jaar 1861-1986 125 jaar

Met name noemen
Men kan blij zijn met een naam of niet, maar
een naam hoort bij iemand en heeft ook be-
tekenis.
Met name genoemd zijn er veel artikelen, die
met namen van doen hebben:

• NAAMSTICKERS

Velletjes met uit eenlopende namen in diverse
lettertypen.

• VIERDUIZEND MODERNE EN
KLASSIEKE VOORNAMEN

met tabellen om zelf nieuwe namen samen te
stellen.

• DELTA'S VOORNAMENBOEK

Handzame en betrouwbare informatiebron, als
een naam moet worden gezocht voor het te ver-
wachten kindje.

• ONZE VOORNAMEN

Traditie, betekenis, vorm en herkomst en een
uitgebreid namenregister.

• ADRES- EN TELEFOONREGISTER
Om vele voor U belangrijke namen vast te

leggen, met ruimte voor 16 vakken per letter

FIRMANAAM AL MEER DAN 60 JAAR

WöLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo GId • Tel. 05753-1253



IEDERE MAANDAG

grote BINGO
Aanvang 20.00 aar

bU café

„D'n Olden Kriel"
Wlchmond

TeL 05764-285

Te koop inruilmeubels

Lubbers Woonwinkel

tel. 05753-1286

LAKSCHADE
aan uw auto?

Haal snel een SPUITBUS

AÜTOLAK

drog^sterü-verf centrum

Kerkstraat l, Hengelo Gld

Tel. 05753-1300

Te koop plm 500 è 600
goede 2e hands Hollandse
cementpannen a 10 et per
stuk. Hummeloseweg 11,
tel. 05753-2291

Te koop vlotte dekrijpe
Yorks beren en dekrijpe
bb zeugen. D. Lettink, Lie-
ferinkweg l, Vorden,
tel. 05753-1526

Te koop 6 patrijs leghorn-
hennen meth aan, laot-
broed 1985. J. H. Helmink,
Dorpsstraat 24, Wichmond
Tel. 05754-290

Gevraagd hulp voor een-
voudig tuinwerk .
Tel. 05753-3574

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

ACHTERHAM

100 gr

MAGER ONTBIJTSPEK

vacuüm 100 gr

AH SELLERIE SALADE

250 gr

AH half belegen volvette

KAAS kg

179
129
199
950

liter

koffer 2 kg

Mellona BLOEMEN-

HONING pot

Klinkhamer Groninger

KRUIDKOEK 40 gr

169
699
369
198

Mooie

MALSE SLA

grote krop

69
59

RIBÜPPEI
500 gr 548

Zaterdagvoordeel:
VARKENSFILETLAPJES

100 gr

Ma. - di. 5 en 6 mei
RUNDERGEHAKT
500 gr 498 kg

149
898

Woensdag altijd GEHAKTDAG

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

gratis gesneden

VOLKOREN sesam of maanzaad

gratis gesneden

188
188

Hooghoudt JONGE JENEVER

liter

Florijn CITR.-BRANDEWIJN

liter

1765
1265

alb&rt 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.

MARKT
ENGELO

DE KAASPLANK

BUITENLANDSE KAAS
rijdagmiddagmarkt

500 gr boeren

Ku/p/e Pafura/n

Zak Japanse

Knakworst 08340-41849

2 MEI r

ELK E WEEK OP

DE MARKTIN

di-doetinchem
wo -wagen ingen
do-zu fphen
za-doetmchem

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 M AK.KANTOOB

Gerrits-Lammers BV
Spalstraat 26

HENGELO GLD

Tel. 05753-3000

Specialisten in Sparen.

Bronboringen
voor beregening of eigen drinkwater-

voorziening (tot max. 60 meter diep)

Open beluchting

Ontijzeringsfilter

Waterontharders

Veld slangenhaspels
met oprolbare sproeiers

VERHEIJ - Toldijk
Z.-E.WEG 9 • TEL. 05755-2041

VEILING-ERFHUIS
onder notarieel toezicht

Hemelvaartsdag 8 mei - 16 uur
GROTE ZAAL CONCORDIA - HENGELO GLD

Kon. Harm. „Concordia"

VOOR AUTORIJLES

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

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

lijstwerk
voor uw
Kunstwerk
vindt u...

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 4 MEI

Herv. Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Hendriks

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Molemaker

< :

Vityz. Herv. Kerk

een dienst

'GELO
HET KAN NOG

VOOR DE OUDE PRIJS

l liter JONGE FLORIJN 17.45

l liter CATZ VD3UX 17.95

l liter FLORIJN CITR.BRANDEWIJN

12.95
l liter JaGERMEISTER

26.95
l fles BALLANTINES WHISKY

22.95
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

FA. HENDRIKS - Baak

Afvalcontainers
van 5 tot 35 kub.

Voor particulieren en bedrijven

Telefoon 05754-400460

Onbetwist is BOSMAN

Telefoon 05758-2619

Voorkeurboefe
Totaal 582 blz., gebonden
sfeervol kleurenomslag.
Normale prijs f 35.-

Tot 1 juli 1986

Ina de Vries-van der Lichte
ANDRA TRILOGIE

SLECHTS ƒ 16,90
Drie boeiende familieromans
heerlijk ontspannen lezen:
Achter de schermen
Een hand vol leven
Waarom wij?

BENTUGOEDUITi

Avond-«n 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 28 april t.e.m. 4 mei

Th. J. Hanrath. tel. 1277

Weekenddienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. EU, telefoon 1420

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 2c, tel. 05753-1397
KeflenborgrPast 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.

RJt. 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 KeUenborg

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


