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Verschijnt dinsdags In:

Hengelo Gld, Keijenborg,

Velswljk (Zelhem), Steende ren,

Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Bha, Toldijk, Wiehmond-Vierakker

en omstreken.

en z n vrouw

vieren kun eerste luótrum

Zij laten U meevieren door klinkende aanbiedingen . . . .
Jfengeio

Dit is van uw Echte Bakker:

een TARWEROZIJNENBOL plm 450 gram en gegarneerd met nootjes

Dit is van en natuurlijk ook VOOR zijn vrouw:

1.00
een heerlijk romige MOEDERDAGSLAGROOMTAART A O

geen 17.50 maar | JL»

En dit is van zijn personeel:

een met 100 pet roomboter gemaakte PLAATCAKE
geen 2.35 maar

In verband met het Oostenrijks weekend vrijdag - zaterdag:

BIENENSTICH(een honingbrood uit het Alpenland)

APFELSTRUDEL reep voor plm 6 personen

1.25

3.75

598

SPALSTRAAT 21 - HENGELO GLD - TEL.05753-1250

AAAAAAAA*

Kies de Keurslager
want kwaliteit is betaalbaar

150 gram

slagersham

1.95
l doos

grote fricandellen

12.5040 stuks

500 gram

magere hamlappen

3.95
500 gram

varkensfricandeau
(van de ham)

«^ f^ f*

Dagreklames

Maandag, dinsdag, woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

395
500 gram

verse worst 450
Vrijdag en zaterdag

100 gram

gepaneerde snitzeis
100

500 gram

malse varkenslappen
395

250 gram

Hollandse biefstuk

595

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

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTOBIJSCIIOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW SIC en Honda automatir

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijenborg Tel. 1307

Voor de beste tijd
van uw leven.

f66.--

chroom
meajeihorloge

HortogerieGoud-Zilver-ODtiek
Sotttraat 15 Hengelo «Ofli Tel 057S5-1374

™/«. w.*™.

WIJNBERGEN
biedt U deze week:

Voor het diner op Moederdag

VRIJDAG EN ZATERDAG

een heerlijke

RAUWKOSTSALADE
250 gram 195
Wegens enorm succes nogmaals

Voor Moederdag in onze verkoop

bloemenkas:

mooie potplanten
in diverse kleuren

leuke bloemstukken
En dit alles voor zéér scherpe prijzen

Verdere iedere dag aanvoer van

verse sla spinazie raap-
stelen' aardbeien enz.

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

Geef een HKM KADO-BON
VERKRUQBAAR Bil

alle plaatselijke banken

DE
JUISTE KEUZE
^ . >y s&- *s~

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

De meest comfortabele
combinatie. Niet alleen

mooi, maar ook praktisch.
Een lekker ruim vest, een sportief
shirt en een makkelijke pantalon.

HENGELO-TEL05753 1383



\
VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

M *
H

M

23

H
Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 • TEL 1S58

11 mei

Mef Moederdag i's hef

een

I fijne TAART
2 die de dag ook feestelijk maakt!

j| slagroomtaart IQ.-', 12.50, 15,-- g

w
mocca taart H).--, 12.50, 15.-

vruch ten taart IQ.--, 12.50 15." E

va MI«I VAV aa KVA • aarorvfl HKHYM aa MVA

SLAGERIJ

RATERINK
TeJ. 05753-1301

TIP voor de Oostenrijkse week

Tiroler GRILL WORST
100 gram l .uil

Tiroler STEAKS
100 gram l.Ou

ZORG GOED VOORJ£Z£LF(vgs)

'GELO

18.45

18.45

l liter 3-STEBREN GENEVER

l liter FLORIJN VIEUX

l liter POLLEN KERSEN

15.45
l fles Captain Morgan Jamaica RUM

23.95
l fles GORTER JACHTBITTER

14.25
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

nbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

hebben ook hun eigen wensen

In ons assortiment is er wel iets van hun

gading

Macht van een vrouw
Liefde, haat, macht en passie zijn de elementen
in dit boek

Vrouwen zoals U en ik
A. M. de Moor-Ringnalda beschrijft een groot
aantal vrouwenfiguren uit de Bijbel

Eva begrijpen
Een boek met uitgebreide kennis over de
vrouwelijke eigenschappen

Andra-trilogie
Voorkeurboek, tijdelijk van f 35.— voor f 16.90

Griet Manshande
(Tijdelijk f 19.90)
Een boek van Jan Mens, met een reële inhoud
met als delen:
Het goede inzicht

God Alleen d'Eere

Gedichtenbundels Hans Bouma
Enkele titels uit deze reeks:
voor moeder - gelukkig in de liefde • kind van

hun dromen

Foto-album
met 60 pagina's zelf klevende foto-bladen

KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

VOOR uw

BLOEMENTUPN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

* geraniums - hang
fuchsia's - stam

* paprikaplanten

* tomatenplanten

enz.

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
UUeriesteratraat 15 • Ke^enborg - 0575S-1S95

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL

„HEHGEL"
U BIEDT!!

Itaadhuisstraat Sla (achter Edah) • 05753-3460

Speciaal deze week:

Kersverse SCHOL

gratis gefileerd l k? nu Ui 95
-•

VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

MANNEN
ONDER
ELKAAR

PGFI63 PGFI22
Normaal f 210,- Normaal f 248,-

Nu Nu

f148- f165-

Pulsar Quartz
Verkrijgbaar bij:

horloge*ie optiek gouden zilver

Spalstraat 15 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1374

Wasautomcmt stuk?

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

Vz jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

SCHRÖDERSTOFFEN

Deze week

Jogging

stoflen

Ruurloseweg 1- Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

Buiten de speciole

aanbiedingen

bij aankoop van

f 25.-

kadobon10%
Onbeperkt geldig

I SPIEGEL
Met moderne witte kunst' •
Afm. 32 x 28 cm

J j voor de zeer
oeciate prijs van

13,95 voor

SOEPKOP
Die kunt u altijd gebruiken
Wit aardewerk.
Normaal 2,95 per st.
Nu 3 stuks voor

fjF
f

6?°

. F.R.Z.
STRIJKTAFEL
Stevige sthjktafel met
houten blad
Afm 110x30 cm
Traploos verstelbaar
Voor de feestpnjs van
29,95 voor

FA. JANSEN - Bleekstraat 1 • Hengelo Gld

• • ERRES JUBILEERT EN
BETAALT U100.- TERUG

• l BIJ AANKOOP VAN DE ERRES
VHS VIDEORECORDER

RS 66VR62
• frontloader volgens VHS-systeem
• inclusief afstandsbediening.
• programmering van 6 uitzendingen

tot 31 dagen vooruit.
• slow motion, stilstaand beeld,

beeld-voor-beeld, versneld beeld.

Erres
Al 6C jaar
het plezier
van
zekerheid

Erres Nederland BV. betaalt u 100-
terug bij aankoop van de RS 66VR62.

RKKERHRNSSTRRRT 9 7021 LU ZELHEH TEL:08344-301

Veiling-Erfhuis
onder notarieel toezicht

Hemelvaartsdag 8 mei
om 16.00 uur

Bezichtiging van 15.30 tot 16.00 uur in de grote
zaal van „Concordia" te Hengelo Gld

Afslager: HERMAN LUBBERS

t.b.v. Kon. Harm. Concordia

Café-rest.-slijterij-dancing

„CONCORDIA"

MOEDERDAG

< '
l
<

Onze slijterij heeft een

ruime sortering in

binnen- en buitenlandse

LIKEUREN EN WIJNEN

SLIJTERIJ

LEEMREIS
Spalstraat 40 • Hengelo G

Tel. 05753-1274

<

!

DE NIEUWE
LUXAFLEX
RAFFIN .:*

De nieuwe 'Luxaflex' Raffinette heeft lamellen van slechts
16 millimeter smal. Zelfs het meest verwende oog zal ervan
opkijken. Van het ragfijne doorzicht. Van de geraffineerde licht-
beheersing. De perfekte afwerking tot op elke millimeter.

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

Ga 'm snel bewonderen bij uw specialist van 'Luxaflex'
produktea

OP NAAM GEMAAKT. DAT ZIE JE METEEN.̂

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

* WOTR gedeponeerd handelsmerk. Een Munter Douglas* prudukt.

L.



MOEDERDAG

Er komt misschien
een zonnige zomer.

Zeker is dot wij een prachtige col-
lectie

zonnebrillen
hebben voor Moeder.

£ AGROOT KORMEll N K
x^horloger i e goud & zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK - GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

Ook dit jaar

hebben wij een extra groot assortiment

PLANTEN en
BLOEMEN
voor MOEDERDAG

ORCHIDEEën STUKJES
voor een speciale kleine

Alles is kersvers, rechtstreeks van de veiling

WAAMELINK'S
groente - bloemen en zaden
SINDS 1881

Hengelosestraat 47 • Keyenborg

Alle LinaBrown STOFFEN
14.95van 19.90 nu

Schröder
bty de kerk • Hoek Ruurloseweg-Kerkstraat

SLAAPZAKKEN
MET SCHOONHEIDSFOUTJES

VANAF 22.50

„DE SPANNEVOGEL"

Vanaf heden elke maandag
de gehele dag geopend

Dinsdags gesloten

[ Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Moederdag
BLOEMENDAG
GROTE SORTERING

snijbloemen - potplanten
bloeinstukjes
droogstukjes

OOK VOOR AL U\V

TUINPLANTEN
GERANIUMS -

Let op de reclame in de winkel

Bloemen, groente- en f rui thuis

J. KUIPERS
Raadhuisstraat 2 • Hengelo Gld • Tel. 1227-

MOEDERDAG - BLOEMENDAG
>.

Volop keus in onze grote verkoop bloemenkas
i

FA. WIJNBERGEN - Tel. 1473
Nu volop bloeiende tuinplanten

^^^™ •" • ̂ ^™ — — ~-^v ^_<

Honda gazonmaaiers
te zien bij: JOWE-KEIJENBORG 101.05753-2026

Tips voor

kwaliteitsscharen

vleesmessen

VOOR DE TUIN:

snoefscharen

graskanUcharen

gazontrimmers

zelfbouw horredeuren

droogmolens

bloembakken enz.

HARMSEN
JZBMAREN

Bannlnkstraat 4

Hengelo Gld

Tel. 05753-1220

Zoekt U

tijdelijk werk of vakantiewerk?

Vanaf eind juni is er weer plaats

voor

aardbeienplukkers(sters)
Voor inlichtingen en opgave graag bellen naar:

FAM. WULLINK
Banninkstraat 54a • Hengelo Gld • 05753-1427

Hierbij delen wij u mede dat met ingang van

14 mei a.s. ons nieuwe adres luidt:

woningbouwer. 'Jhuis Best"
SPALSTRAAT 41 - 7255 AB HENGELO GLD

In verband met de verhuizing is ons kantoor

gesloten op maandag 12 en dinsdag 13 mei 1986.

Het bestuur

Zomerinlevering schildersbonnen

op woensdag 14 mei a.s.

's avonds van 7 tot 9 uur bij

H. OOMS, Vordenseweg 24

Het bestuur

Hout- en Bouwbond CNV

Zomerhemdjes
diverse kleuren 12.95

Schröder
bij de kerk • Hoek Ruurloseweg-Kerkstraat

Maak Moeder blo
net xo'o prachtige

portemonnato

tas, In leder of tkal

paraplu!»

pencU

of de handig» Knlrps

Voor do niet «o Jeuftife moeder

«Va er ook

steunstokkeo

BOERMAN lederwaren
Spalstraat 10 • Telefoon 1879

Moeder wil ook wel eens een gok je
wagon ïj/da StaaUloterIJ

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
afd. Hengelo Gld

BEJAARDENTOCHT

Kosten f,38.— (bustocht + diner)

Neemt u zelf een lunchpakket mee

Opgave en gelijktijdig betalen vóór 14 mei a.s.

bij mevr. van Dijke, Kastanjelaan 4

Vaders opgelet!!
Het cadeau voor Moeder

is te vinden bij

Spalstraat 18 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1823

Rood - wit - blauw
De Nederlandse Driekleur

wordt regelmatig uitgehangen

VLAGGEN en VLAGGESTOKKEN
e.d. te koop bij: i

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld

Donderdag 8 mei

Hemelvaartsdag

FIETS-PUZZELTOCHT
IN DE VELSWIJK

Start van 13.00 tot 14.00 uur bij

café COEN EVERS
Inl.: tel. 08344-392

FA. HENDRIKS - Baak

Afvalcontainers
van 5 tot 35 kub.

Voor particulieren en bedreven

Telefoon 05754-400-460

Op 28 april waren wij 25 jaar getrouwd en w|j

willen dit vieren op zaterdag 10 mei a.8.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal Con-

cordia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld.

GERUIT HALFMAN

DINIE HALFMAN-DIMMENDAAL

Geert - Elise

Henk

Dinant

7255 DC Hengelo Gld, mei 1986.

Wilhelminalaan 6.

MOEDERDAG1986
KADO-SUGGESTIES

Philips - Braun - K rups
koffiezetapparaten

vanaf 09ivO

Braun keukenmachine

vanaf j39 •"
kneedt - snijdt - hakt - schaaft
Alles in een klein compact apparaat

Stoomijzers

vanaf

Haardroger / sty Ier

vanaf

Stofzuigers

vanaf 189,--

FA. BESSELINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Hemelvaartsdag' donderdag 8 mei

ORIëNTERINGSRIT
HAMOVE

In de A- en B-klasse

met leuke opdrachten

Start 14.00 uur bij café Wolbrink

Inschrijven vanaf 13.30 uur

Prijzen: FRAAIE BEKERS

Alle deelnemers ontvangen een aardige atentle!

Voor de 8e maal in Hengelo Gld:

dauw-zwemfietsen
op Hemelvaartsdag 8 mei

Eerst zwemmen, dan 'n fietstocht

Alleen fietsen 'tof alleen zwemmen .mag ook

Kosten f 2.50 per persoon

Xa afloop ontvangt iedere deelnemer een

herinneringsvaantje

Aanmelden en /starten tussen 7.00 en 9.00 uur

's morgens op het zwembad

Doe ook mee met het hele gezin

Org.: zwemver. He-Keij



HELEEN TIEREN

en ,

JAN BOBBINK

gaan trouwen oij vrijdag 9 mei 1986 om

11.00 uur in het gemeentehuis te

Hengelo Gld. ,

De kerkelijke inzegening vindt plaats

om 13.30 uur in de Remigiuskerk

aldaar.

Dag-adres:

zaal Langeler, Spalstraat 5, Hengelo G

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00

tot 16.30 uur

Ons adres: Dorpsstraat 25, 6999 AB;Hummelo.

GERT EN DINY LEBBINK

Wij zijn 25 jaar getrouwd op maandag

12 mei 1986.

Dankbaar voor het vele goede, willen

we dit met onze kinderen en familie

vieren.

U bent van harte welkom op onze

receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal

Concordia, Raadhuisstraat 36

te Hengelo Gld.

„Nieuw Wiemelink".

Slotsteeg 7,

7255 LH Hengelo Gld.

Op donderdag 15 mei a.s. zijn wij 40 jaar ge-

trouwd.

G. J. MEMELINK

G. MEMELINK-GABRITSEN

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 16.30

tot 18.00 uur in zaal „Den Bremer" te Toldijk.

Beekstraat 12, „de Til".

7227 NC Toldijk, mei 1986.

1936 1986

Op donderdag, 8 mei hopen onze oom en tante

H. E. SCHUEBINK

en

T. SCHUERINK-TEB MATEN

hun 50-jarig huwelijk te gedenken.

( Neven en nichten

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 9 mei a.s.

van 15.00 tot 17.30 uur in zaal Wolbrink, Bleek-

straat 3 te Hengelo Gld. /

7255 LC Hengelo Gld, mei 1986.

Lankhorsterstraat 14.

KEBK EN SAMENLEVING IN HENGELO G.

IS ER VOOR JOU
Jongeren uit Hengelo Gld praten over jongeren

in Hengelo Gld, op

DERDE PINKSTERDAG

Een avond met medewerking van de

rockgroep THESIS
uit Enschede

Dinsdag 20 mei
aanvang 20.00 uur in zaal Leemreis

Schutterij

„EENDRACHT MAAKT MACHT"
HENGELO GLD

Jaarvergadering
op woensdag 14 mei a.s.
in zaal Langeler

Aanvang 20.00 uur

Agenda:

1 Opening.

2 Notulen.

3 Jaarverslag.

4 Verslag penningmeester.

5 Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar

J. Sessink en H. Wissink.

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich op-

geven tot aan de vergadering, bij de secretaris,

p.a. Rozenstraat 25.

6 Pauze.

7 Bespreking kermis 1986.

8 Rondvraag.

9 Sluiting.

Wij rekenen op uw konrett.

Bestuur E.M.M.

Uw eigen GnzeHe-keus
Kom maar bij ons langs en bekijk en
vergelijk onze fietsen voordat u koopt.
Wij tonen u dan vanzelfsprekend de
Gazelle modellen.
Gazelle... altijd technisch perfect,
supersterken lichtlopend.
Onze service sluit daarbij aan,
gebaseerd op ons vakman-
schap. U bent welkom!

Verwen u zelf
met een
Gazelle

FA. SLOTBOOM
Kleftendorp 11 • Hengelo Gld • Tel. 0575S-7218

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

Geef moeder NU een stofzuiger cadeau!!
De oersterke

Holland Electro stofzuiger
type 4100, met S jaar garantie en een

motorvermogen van maar liefst 050 watt

Normale prtys f S59.—

Onze scherpe prijs 299.--
Alloeu deze week extra korting 20.—

MoederdagprUs slechte

Ook hebben wij andere leuke en nuttige

moederdag-cadeaus

279.

FA. ORDELMAN& DIJKMAN
SPALSTBAAT 14 • HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1285

125 jaar 1861-1986 125 jaar

Kon. Harm. „COMCORDIA"
met medewerking van de

Bundes Musikkapelle Oberau
uit Tirol-Wildschönau

VRIJDAG 9 MEI
Aanvang 19.30 uur - gratis toegang

sporthal „de Kamp"
19.30-20.30 uur DIA-VOORSTELLING van Oberau.
Wildschönau, verzorgd door de VVV uit Oberau

20.30 uur aanvang van het jubileum concert

Verzoeke te vlaggen tijdens het bezoek van do
Oostenrijkers

9 en 10 mei is het

OOSTENRIJKS WEEKEND
m.m.v. de Hengelose en Keijenborgse Midden-
standsvereniging

125 jaar 1861-1986 125 jaar

EEN MOEDERDAGKADO?

Geef dan een

PLANT of KADOBON
voor de tuin

VAN UW GROENSPECIALIST

VERKOOP ALLEEN OP ZATERDAG

Hoveneirsbedrijf en kwekerij

G. «J. BOSMAN
Kervelseweq 23 -Hengelo Gld - Tel. 05753-2619

Bikinitijd nadert. MALSO-

VIT-afslankbrood zorgt

voor uw lijn. Malsovit

wordt ambachtelijk voor u

gebakken door:

Bakker^) HEKKELMAN

Raadhuisstraat 35

Hengelo Gld

Te koop goed onderhouden
5 pers. toercaravan, merk
Jet. G. Roenhorst, het
Karspel 26, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1745

Te koop 2 mooie metalen
hang-legkasten. Tel. 05753-
1525, tussen 17 en 19 uur

op alle avonden nog wel plaats over is.
Voor jong en oud.
De rapporten zelf zijn tegen een tegemoetkoming in
de drukkosten, te verkrijgen bij mevr. A. Baaman-
Vlierhaar, Kerkekamp 49, 7255 CN Hengelo Gld of
bij de heer G. Wennek, Fokinkweg 5, 7255 AJ Hengelo
Ook tijdens de avonden zelf zullen de rapporten te
verkrijgen zijn. Uiteraard: zolang de voorraad strekt.

Te koop plm 2500 straat-
klinkers en lange leren jas
oud model. Tel. 05753-1733

ROCKGROEP THESIS TIJDENS KESA-AVOND

IN ZAAL LEEMREIS

Dinsdagavond 20 mei zal in Hengelo optreden de
rockgroep Thesis uit Enschede. De afgelopen weken
waren ze al te beluisteren via radio 3 en ook voor
de TV hebben we ze al eens kunnen zien. Maar de
beste herinneringen aan Thesis zullen diegenen heb-
ben, die het afgelopen najaar met de hervormde
jeugdraad mee zijn geweest voor een weekend in het
klooster in Lievelde. Alhoewel, de groep was toen
nog niet kompleet.
Inmiddels zijn door de groep enkele belangrijke
muziekfestivals gewonnen en staan voor de komende
tijd toernee's in het buitenland op het programma.
Popmuziek, gospelmuziek, in een stijl die doet den-
ken aan Focus, Bruce Springsteen, Golden Earring.
Een goed stukje muziek dus op 20 mei. Maar ook
tussendoor (of tijdens de muziek, in andere zaaltjes)
veel gezelligheid en gelegenheid om met elkaar te
praten. Praten over allerlei ervaringen die staan op-
geschreven in het ESA-rapport dat in deze weken
is gepubliceerd. Verhalen van ouderen en verhalen
van jongeren. Over elkaar, over Hengelo Gld, over
allerlei situaties die zich in Hengelo Gld voordoen.
Het belooft een heel bijzondere avond te worden.
Voor wie komt om te praten en voor wie komt om te
luisteren. Naar de muziek en naar elkaar.
De avond is bedoeld voor alle jongeren uit Hengelo
tot plm 25 jaar. Al betekent Kesa: Kerk en samen-
leving, ook als je niet lid bent van een kerk, ben je
van harte welkom. De toegang is gratis.
Hoewel: vol is vol en we weten graag van te voren
met hoeveel aanwezigen we rekening moeten houden
Want het is een heel georganiseer.
Heb je je nog niet opgegeven, je kun kontakt op-
nemen me:

Christel Lubbers, Zuivelweg 18, tel. 3150
Wendy Eenink, Hofstraat 8, tel. 1872
Rob Veenhuis, Bleekstraat 5, tel. 1814
Mariëlle Lichtenberg, Kastanjelaan 12, tel. 2284

Kun je niet, je bent ook welkom op één van de
andere avonden die de komende weken in het teken
staan van het KESA-rapport. Deze avonden worden
gehouden op:

dinsdag 6 mei in „Ons Huis"
maandag 12 mei in zaal Leemreis
woensdag 14 mei in „Ons Huis"

donderdag 22 mei in de Veldhoek in de Goede Her-
der Kapel. Ook deze avonden beginnen om 20.00 uur
en iedereen in Hengelo is er welkom. Er zijn al vele
opgaven binnen, maarg elukkig zo gespreid dat er

Tijdens uw FIETSTOCHT sfeervol rustpunt in

een prachtige omgeving van bloemen, planten

en heerlijk geurende kruidentuin.

koffie met krentewegge

verse kruidenthee

'n heerlijke sorbet of koele dronk

'A Party-Restaurant

}/) Café-Slijterij

Keijenborg

,DE SMID'

KON. HABM. CONCOBDIA 125 JAAB

De Kon. Harm. Concordia uit Hengelo Gld bestaat
125 jaar.
En om dit jubileum luister bij te zetten komt de
Bundes Musikkappelle uit Obereau Wildschönau-Tirol
naar Hengelo Gld.
Ter gelegenheid van dit jubileum en het bezoek
van de Oostenrijkse gasten is een feestprogramma
opgezet, dat begint op vrijdagmorgen 9 mei met de
aankomst van de Oostenrijkers bij de grens van Hen-
gelo, waar ze zullen worden ontvangen door loco-
burgemeester Hooman en daarna gaat het in optocht
naar Hotel Leemreis, alwaar de gasten worden inge-
deeld bij de diverse gastfamilies, waar zij zullen ver-
blijven, 's Middags gaan ze o.l.v. organisator J. van
Houte naar een klompenfabriek, een landbouwbedrijf
en een ruilverkavingsproject in Dinxperlo.

Vroeg in de avond wordt een rondgang door het dorp
gemaakt en vindt een keuring van de etalages plaats
in het kader van de etalagewedstrijd, uitgeschreven
door de Hengelose en Keijenborgse Middenstandsver.
Om 20.30 uur vrijdagagsavonds geeft de Kon. Harm.
Concordia een groot jubileum concert in sporthal
de Kamp, waar de kapel ook haar medewerking aan
verleent. Van 19.30 tot 20.30 uur geeft de VVV Oberau
in de sporthal een dia-voorstelling van Wildschönau.
Zaterdagsmorgens werken zij mede aan een pro-
gramma in Doetinchem ter gelegenheid van 750 jaar
stad. 's Middags maakt Concordia een rondgang door
het dorp en 's avonds werken beide muziekkorpsen
mee aan de grote VW-taptoe op sportpark het Elde-
rink. Direct hierna vindt zaal Leemreis een grote
Heimat-abend plaats. Het bezoek van de Oostenrijkers
wordt afgesloten met hun vertrek op zondagmorgen
richting huis.

Om een hartelijk welkom aan de Oostenrijkse gasten
toe te roepen, wordt een ieder vriendelijk verzocht,
die maar een vlag heeft, deze uit te steken. Het zal
een fleurig en kleurrijk geheel worden.

KAASMAN BLEUMINK EN VISBOEB HOEKSTBA
KWABT EEUW OP DE MABKT IN HENGELO G.

Dat zij al 25 jaar in Hengelo Gld komen heeft er in
grote mate toe begedragen dat de vrijdagmarkt in
stand bleef.
Dit was bedoeld voor kaasman Teun Bleumink uit
Hall bij Eerbeek en visboer Sjaak Hoekstrat uit
Eefde.
Hun resp schoonvader en vader begonnen op de vrij-
dagmarkt in de Kerkstraat. Allengs werd het geheel
verplaatst naar de Spalstraat en door de afbraak van
de coöperatie verhuisde de markt naar de St Michiels
straat, een plaats die de standhouders goed bevalt.
Alhoewel het jubileum al eventjes achter de rug is,
wilde de marktvereniging het feit niet onopgemerkt
voorbij laten gaan om het aandeel van genoemden
in de vrijdagmarkt te onderstrepen.
In gezelschap van medebestuurslid Gr. Waenink,
toog voorzitter G. J. Harmsen naar de markt om de
jubilarissen te huldigen. Dit geschiedde in een korte
toespraak en met de overhandiging van een enve-
loppe met inhoud.
De beide heren stelden de geste zeer op prijs.
Hun aandeel in het marktgebeuren is gewoon niet
meer weg te cijferen. Onder aanvoering van Teun
Bleumink, wordt er regelmatig aktie gepleegd en zorg
gedragen dat er een vaste kern aan standhouders
op de vrijdgmarkt staat, dit ter continuering.
Na de huldiging werd onder het genot van een
drankje nog nagepraat in Hotel Leemreis.

VEBVOLG APV

Artikel 142 is slechts een heel kort artikel, dat zegt
dat het verboden is op een openbaar water met een
boot te varen met een in werking zijnde motor.
Dit mag dus b.v. niet op de Markepias (buiten dat het
hier „verboden grond" betreft) en op het te Siepe-
zandgat.
Artikel 143 zegt dat het iedereen, die er zijn bedrijf
of nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt
voertuigen te stallen, te herstellen te verhuren of te
verhandelen, verboden is drie of meer voertuigen,
waarvan redelijkerwijze is aan te nemen, dat zij hem
in verband hiermee toebehoren of zijn toevertrouwd
bij elkaar of eikaars nabijheid op de weg te par-
keren.
Onder verhuren wordt in dit artikel mede verstaan
het gebruiken van een voertuig voor het geven van
rijlessen.
Voor het verrichten van herstel- of onderhoudswerk-
zaamheden, die niet meer dan een half uur vergen,
geldt het vorenstaande niet.
Dit artikel is bedoeld voor b.v. een garagehouder,
het taxibedrijf of een beunhaas die een weg of par-
keerplaats gebruikt als stallingsruimte op zodanige
wijze dat een aanmerkelijk deel daarvan aan het
normaal te achten parkeren wordt onttrokken.

Voor familie- en handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1465



HEMELVAARTS
DAG!

1.00
1.50

LEKKER VOOR ONDERWEG:

DEENSE KRAKELINGEN
van 1.25 im

MUESLIREEP

onze heerlijke muesli nu in volle melkchocolade

P.S. Ook lekker:
WIT - KRENT - TARWEBROODJES, DUITSE

HARDE BOLLEN, ROOM BROODJES

ABRIKOZEN-, ANANAS- EN AMANDEL-

BROODJES enz. enz.

MOEDERDAG!
VERWEN MOEDER EENS MET EEN:

BOERENJONGEN (staaf)
van 6.50

SLAGROOMTAART JE "
7.95(leuk motief)

VRUCHTENSCHELP
(o zo lekker)

VERDER OP BESTELLING ALLE MATEN:

slagroom-, mocca- of vruchten-
taarten

TBL. 05753-1474 - HENGELO GLD

„DE KNOTS"
heeft voor Moeder

kado's
kandelaars
van hout - glas :• porselein

kaarsen

kaarsenmolens

Deense handgeknipte knipsels

houten tafelkandelaars
met glazen schaaltjes v.a. 7.95

houten borden, lepeltjes,
dienbladen, suikerpotten

kadobonnen

Raamhangers van glas

JAN EN TINY NOTTEN
Ruurtoseweg 45 • Hengelo Gld - Tel. 05753-2616

HEEL VEEL

voor MOEDERDAG bij

premie-A

Deze royale compleet afgewerkte halfvrijstaande woning met garage/berging
en centrale verwarming, kunnen wij binnen de premie-A-stichtingskosten-
grens voor U bouwen.

De indeling is als volgt:
begane grond: entree/hal/garderobe; toilet; woonkamer; keuken.
Ie etage: overloop; 3 slaapkamers; badkamer.
2e etage: zolder met mog. 4e slaapkamer, bereikbaar via vaste trap

Verdere bijzonderheden zijn o.a.:

dubbele isolatie, dus lage stookkosten
hardhouten ramen en kozijnen
100% afbouw- en kwaliteitsgarantie
volledige financiering mogelijk onder gemeentegarantie, rente 6,7%,
zeven jaar vast

netto-maandlasten all-in ca. f 550,—, bij max. subsidie

De bouwkosten, incl. omzetbelasting zijn: f 105.000,--

Bel voor gratfUs documentatie en/of een afspraak naar: 05753-1921*

HUIZENSERViCE
VAN
GEENHUIZENBV

Architektuur en Bouwplanbureau van Geenhuizen B.V. de Heurne 24, 7255 CL Hengelo Gld. Tel. 05753-1921

Canon
CALCULATORS
In meerdere soorten lever-

baar

vanaf heden ter beschikking

voor het maken van foto-

kopieën op A3 en A4-formaat

Zowel vergroten als ver-

kleinen

WOLTER
Boek- en kantoorboekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

n m

Philips hotbrusl
HP 4431
Ideaal voor modelleren van haar.
Met draaibare snoerbevestiging.
Adviesprijs 37,50

Moeder-
dagprijs

Philips haardroger
HP 4228
Twee warmtestanden: 600 en 1200
watt. Omschakelbaar van 110 naar
220 volt; dus ideaal voor op rei's.
Handig opbergetui.
Adviesprijs 59,50

Moeder-
dagprijs

Philips rechargeable
kruimelzuiger
HR 6810
Oplaadbare kruimelzuiger voor de
kleine klusjes. Met twee schakelaars
en oplaadunit met 2 meter snoer, kan
aan de muur bevestigd worden^
Adviesprijs 99,-

Moeder-
dagprijs

»Deskundig
''advies • Gevestigd"

flnuwdirekteomgevir

VAKMAN
SPECIALIST

«r \̂» Gratis thuisbezorgd/^L?
VVVv .VakkundiB X>-
V ^V geplaatst

^

Philips
keukenmachine
HR 2375
Snijdt, hakt, pureert, mengt, kneedt en
raspt. Aan/uitschakelaar en handige
moment-schakelaar. Royale, transpa-
rante kom met handvat. Transparant
deksel met vul-opening en stamper.
Kompleet met hakmes, snijschijf en
raspschijf van roestvrij staal. Laag
geluidsniveau.
Adviesprijs 215,-

Moeder-
dagprijs

INSTALLATIEBEDRIJF

winters
Spalstraat 8

7255 AC HENGELO (GLD.)
Telefoon: 05753-1280

IEDERE MAANDAG

grote BïUGO
Aanvang 20.00 uur

bUcafé

„D'n Olden Kriel"
Wlchmond

Tel. 05754-285

SOEPEHBERG
FOURAGES
• Kuilgras

in Vieonblokken

• Kuilmals
aan- en verkoop

• Ingekullde penspulp

• Bestel

• Zetmeel voor slachtvee

• Voeraardappelen

• Allerlei mixen

• Hooi en stro
(ook ontsloten)

enz. enz.

A. JANSSEN
Tel. 05755-1482

Canon

WOLTER
DE BOEKHANDEL

HZHGELO C G LD.)

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

lijn 07O- 614 614
hartsbctting

\J/ vmnciii v. u

ONZE ZAAK IS TOE

AAN EEN NIEUW JASJE

Daarom houden wij vanaf dinsdag

6 mei een grote

verbouwings-

opruiming
met vele aanbiedingen, o.a.:

Voetbed sandalen
gebroken wit

Damesschoenen
diverse kleuren

Renata kinderschoenen

Jongensschoenen

Heren sandalen

Kinder sandalen

Fietsschoentjes
wit, zwart, cyclaam

Romeinse sandalen
diverse kleuren

Linnen schoenen
half hoog: - in gieel, oranje, groen

Linnen schoenen
laag • in blauw, geel en cyclaam

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

Witte klompen
leer van 39.95 nu

34.95

15.-

50.»
40.»

40.»

25.»

35.-

25.»

29.95

12.50

^7.50
Ook voor MOEDERDAG een grote keus in

DAMESSCHOENEN EN TASSEN

Tevens een grote sortering in

VOETBEDSANDALEN
o.a. Birkenstock

Alle goederen buiten de opruiming

10% korting

Jan en Riek Hermans
Post. Thuisstraat 8 - Keijenborg - Tel. 05753-1669

WIJ ZIJN "DE HEI
(met een groot assortiment)

Wij zijn ervaren specialisten die precies
weten aan welke eisen een fiets moet
voldoen. Een merktïets uiteraard. Gazelle
bijvoorbeeld. Topkwaliteit.

Wij doen veel meer. Wij informeren en
adviseren elke klant tot in alle details: frame,
framehoogte, remsysteem, verlichting, zadel,
enz. Want wij willen maatwerk afleveren.
Opdat fietsen meer ontspannend dan
inspannend is: zonder spier- of zadelpijn.

Wij zorgen er met onze technische service
bovendien voor dat fietsen in optimale
conditie blijven. En moet er worden
gerepareerd? Ook dat is dan ons vakwerk!

Gazelle - S paria en Rivel fietsen

vanaf 393...

AKMANn

TWEEWIELERS

EMMKRIKSEWEG 46

VAKANTIE!!!

Kom ook voor uw reisverzekering naar:

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv

Reisverzekering
(volwassenen vanaf f 0.80 p.d., kinderen vanaf f 0.60 p.d.)

Auto- en motorcascoverzekering
(tijdens vakantie)

A utomobi listenhulp

Annuleringsverzekering

Voor informotie:
Spalstraat 26
7255 AC Hengelo Gld
Tel. 05753-3000

Boliestraat 40
7001 BD Doetinchem
Tel. 08340-34025

•••**%
••••••• Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende

Lid N v A g^deren, taxaties en juridische adviezen

i
.LkJNVM


