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WEEK
VAN HET

van het brood feestelijk tegemoet!

Maandag 6 okt. 1986: Dinsdag 7 okt. 1986:

10 harde bollen voor 1.00 Koffiebroodjes
van 1.25 voor 0.50

Woensdag 8 okt. 1986:

Krentebrood
van 4.75 voor 2.98

Donderdag 9 okt. 1986:

Stokbrood
van 2.10 voor 0.95

Vrijdag 10 okt. 1986:

lOwittebollen
10 krentebollen

Zaterdag 11 okt. 1986:

voor 1.00 Tarwe-rozijnenbol
VOOr 1.00 van 2.45 voor 1.00

WEEK
VAN HET

DEZE AKTIES ZIJN GELDIG BIJ:

Bakkerij Bruggink Bakkerij Hekkelman

Bakkerij Kreunen Bakkerij Schabbink

Brood, daar zit wat in

ZONDAG 5, MAANDAG 6 EN DINSDAG 7 OKTOBER

in de zalen:
HERFKENS

Sound Selection

SEESINK

café: Hanska duo

zaal: Excalibur

ZONDAG

GROTE
door het centrum van Baak

Grote en kleine wagens
JUBILEUM-OPTOCHT

Medewerking van div. muziekkorpsen



WIJNBERGEN
ledt u deze week:

BALKAN ZUURKOOL
y2 kg 125
Gesneden RODE KOOL
% kg 75
VOLOP

kisten APPELS en
verse GROENTEN

Zie onze dagaanbiedingen

In onze verkoop bloemenkas
deze week

1CYCLAAM 295

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

;OMT, KIJK EN ZEET

FAT

riSHANDEL
.HENGEL"
I BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) - 05753-3460

tpecfcraf deze week:

L kg BAK F l LET J2.5Q

l gebakken BOKKING 4.75

Vij hebben vakantie

ran7t.e.m.20okt.
l oktober staan wij weer voor u klaar

(IS, minstens lx per week
op uw dis!!

fip van de week:

IOLLADESCHIJVEN
5 halen, 4 betalen

. H. Raterink

782e Ned. Staatsloterij

Ifanaf heden volop loten
verkrijgbaar
1ESTELDE LOTEN WORDEN
GERESERVEERD T.E.M. 11 OKT. A.8.

)ebitante Ned . Staatsloterij

Boerman - lederwaren
Spuistraat 10 • Hengelo GId • Tel. 05753-1379

Het is weer volop APPELTIJD
WIJ HEBBEN NU TE KOOP:

Odin, James Grieve en
Alkmene
vanaf 0.50 per kg

FRUITBEDRIJF HORSTINK
Prinsenmaatweg l • Steenderen • 05755-1242

HERFSTAANBIEDINGEN bij TACX
Domesmollière
kleuren beige en blauw suède leder, maten 36-41

normale verkoopprijs 63.95 TACX-PRLJS 49.-'

Dd m es-insta p
kleuren beige en blauw suède leder, maten 36-41

normale verkoopprijs 63.95 TACX-PRLJS 49.-.

Luxe damespump
kleuren groen, blauw en paars, met hoge hak, maten 36-41

normale verkoopprijs 49.95 TACX-PRIJS 39.-.

Jeugdige damesflot
kleuren zwart en groen leder, maten 36-42

normale verkoopprijs 59.95 TACX-PRIJS 45.-

Kinderschoenen
diverse kleuren en modellen, met steun

normale verkoopprijs 79.95 TACX-PRIJS 65.-

Herenmollière
kleuren zwart en bruin met rubberzooi, maten 7-12

normale verkoopprijs 99.95 TACX-PRIJS 79.-

Herenmollière
kleur zwart met snelsluiting, maten 40-46

normale verkoopprijs 99.95 TACX-PRIJS 69.-

Sportschoen
kleur blauw suède, maten 39-46

normale verkoopprijs 39.95 TACX-PRIJS 29.-

TACX-PRIJS 29.--

Linnen tennisschoen Romika
kleur wit, maten 36-46

normale verkoopprijs v.a . 54.95

Tevens uitgebreide collectie

kousen, kniekousen, 60-denier panty's
en fantasie panty's
in alle modekleuren

Deze aanbiedingen gelden t.e.m zaterdag 4 okt. 1986

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

Kies de Keurslager
want kwaliteit is betaalbaar

De gehele week:
150 gram

gek. Gelderse worst

1.50
160 gram

slagersham

1.95
500 gram

hacheevlees + kruiden

6.95
l doos

grote fricandellen

12.95(40 stuks)

Dagreklames
Maandag, dinsdag, woensdag

500 gram

gehakt + kruiden
395

500 gram

verse worst 450
Donderdag, vrijdag, zaterdag

500 gram

malse varkenslappen
3.95

500 gram

varkens filetrollade
7.95

i kg
magere riblappen

9-95

Keurslager Peter v. Kurk
RAADHUISSTSRAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1260

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

lijn 070-614614
•) nedertandM hartsbctting

W ' ' ' - • ' "

1904 1986

VOLKSFEEST VARSSEL
Vrijdag 3 oktober:
14.00 uur SPELENCIRCUIT jeugd basisschool

19.30 uur Toneelstuk

„PUNK OP T DORP"
na afloop DANSEN

Zaterdag 4 oktober:
14.00 uur Opening VOLKSSPELEN

14.05 aar VOLKSSPELEN

1930 uur DANSFEEST
op muziek van orkest

„New Wanderers" *

Bij STEVORD
een aantal

LEGO DOZEN
voor aanbiedingsprijs

Uit de serie RUIMTEVAART

no 6931 van 49.90, tijdelijk voor 37.—

no 6985 van 123.50, voor 89.—

Uit de splinternieuwe serie MODEL TEAM

auto-Jbouwdozen vanaf plm 10 jaar):

no 5510 van 56.90 voor 44.—

no 5540 van 83.50 voor 59.—

Uit de serie TECHNIEK

no 8020 begindoos van 26.75 nu 19.75

no 8040 basisdoos met pneumatische perskracht
van 58.90 nu 44.—

Aanbiedingen zijn 2 weken geldig, tenzij eerder
uitverkocht

5 jaar A.V.K.

Ter gelegenheid van dit jubileum presenteert

het kwartet een

LUSTRUM CONCERT
zaterdag 4 okt. 1986
in de Remigiuskerk

te HENGELO GLD

Aanvang 20.00 uur, entree vry

Medewerking verlenen:

Marjolein Koldenhof fagot

Freddy Melgers trompet

Herman Lubbers orgel

Muziekensemble o.l.v. Gerrit Wolsink

Na afloop van het concert is er gelegenheid

tot het geven van een vrijwillige bijdrage aan

het Orgelfonds.

'CELO
GELDIG T.E.M. 15 OKT. A.S.

l liter FLORIJN GENE VER 18.45

l liter CATZ VIEUX 18.95

l liter POLLEN BESSEN 14.75

l liter SONNEMA BERENBURG

17.95
l fles PAERELSKRUUT 18.45

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Nu in onze etalage een kleine

expositie van

NATUURFOTO'S
gemaakt door Jan Wcrgenvoorf

STEVORD
aan de Kastanjelaan

BIBLIOTHEEK HENGELO GLD

Voor de nieuw te openen Algemene Bibliotheek

te Hengelo GId vraagt het bestuur een

voor 15 uur per week

Gegadigden dienen in het bezit te zijn van het

BDA-diploma. Vermoedelijke datum van indienst

treding: l januari 1987.

Sollicitaties dienen vóór 8 oktober 1986 binnen

te zijn bij het secretariaat van de Bibliotheek,

Aaltenseweg 4, 7255 PG Hengelo GId.

MIELE magnetronovens

Voor meer hulp in de keuken voor het
hele gezin. FRIS EN VERS !
OP IEDER UUR VAN DE DAG komt
uw gezin in etappes naar huis om te
eten? In ditgeval hoeft u maar één-
maal een maaltijd klaar te maken.
Zonder wachten, zonder extra werk,
zonder smaak- of vitamineverlies
smaakt ieder gerecht steeds of het
net daarvoor bereid is.

Wij hebben magnetron-

ovens v.a.

Vraag bij ons inlichtingen en demon-

stratie

FA.BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat Baiininkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
af d. Hengelo GId

BUS- EN BOOTTOCHT
voor BEJAARDEN

op woensdag 8 okt. 1986

Vertrek 9.15 uur vanaf „Ons Huis"

Kosten f 37.50 (kosten bus, boot, koffie en ge-

bak, diner).

Opgave met gelijktijdig betalen van l t.e.m.

6 oktober bij mevr. Zilvold, Kastanjelaan 2

Rode Kruis Hengelo GId

BLOEDPLASMA-AVOND
maandag 20 okt. 1986

HOUD DEZE AVOND VRIJ!!!!

C.J.V. „JONG HENGELO"
Secr.: Vordenseweg 36 • Tel. 2468

START GROEP 7-JARIGEN

Met ingang van maandagmiddag 6 oktober
starten wij met een groep 7-jarigen.

Voortaan elke maandagmiddag club voor 7-

jarigen in jeugdcentrum „De Woage", Zuivel-

weg l, van 16.00 tot 17.00 uur.

Contributie f 2.— per maand

Voor verdere informatie, zie bovenstaand tele-

foonnummer.



Dankbaar en blij maken wij de geboorte be-

kend van ons zoontje en broertje

MAARTEN

Peter en Gerrie Terink-Stege
Wilco
Rleneke

18 september 1986.

Zelhemseweg 14,

7255 PS Hengelo Gld.

Beste dorpsgenoten

Uiteraard kan ik U, welke ik in de 15 jaar goed
heb leren kennen, niet alle maal persoonlijk
vaarwel zeggen i.v.m. imjn aanstaande vertrek
naar Spanje.
Ik heb hier heel fijn gewoond en hierbij wens
Ik U voor uw verdere leven het allerbeste.

mevr. Hartogs

Beukenlaan 12, Hengelo Gld.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken ingevolge
artikel 4 van de Inspraakverordening bekend,
dat met ingang van 2 oktober tot en met 15
oktober 1986 tijdens de kantooruren ter ge-
meentesecretarie, afdeling Algemene Zaken,
(sectie Bestuurszaken) ter inzage ligt:
het ontwerp-verdelingsbesluit met betrekking
tot de verdeling van het voor het jaar 1987 aan
de gemeente Hengelo Gld toegekende budget-
bedrag op basis van de Verordening provin-
ciaal stads- en doprsvernieuwingsfonds Gelder-
land.
Gedurende genoemde termijn kunnen de inge-
zetenen en de in de gemeente Hengelo Gld een
belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen
schriftelijk inspreken op basis van de ter inzage
gelegde stukken.
Indien daaraan behoefte bestaat kan er een
mondelinge gedachtenwisseling plaatsvinden met
de door ons aangewezen ambtenaren.

Hengelo, 30 september 1986.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester

K. Verhoeff, secretaris

Te koop radiatoren (grote
capaciteit) in prima staat.
Schiphorsterstraat 2,
Toldijk.

Te koop goede 2e hands
rywielen vanaf f 100,—
H. J. Bobbink, Steenderen-
seweg 7, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1463

Te koop 2 gaskachels.
A. B. Vredegoor, Kon Wil-
helminastraat 46, Steen-
deren. Tel. 05755-1505

Te koop aangeboden TL-
armaturen incl. lampen
zgan. tegen elk aanneme-
lijk bod. Gebbing, Steende-
ren, tel. 1264

Te koop eetaardappelen,
Parel en Surprise en ook
aardappelmanden en wal-
noten. G. Loman, Broek-
weg 7, Hengelo Gld,
tel. 05753-1705

Te koop eetaardappelen,
Surprise. Tevens gevraagd
flinke jongen, vanaf 16 j r
H. van Kouswijk, Ockhorst
weg 6, Wichmond.

Te koop 2 ton hooi, 20
asbest golfplaten, l meter
breed, 2 meter lang en 2y2

tons houten meelsilo. A. G.
Jolink, Schiphorsterstraat

16, Toldijk.

Te koop prima eetaard-
appelen, Parel en Surprise
en walnoten. J. Wiggers,
Menninkweg 2, Hengelo G
Tel. 05753-1654

Gevraagd oproepkrachten
jonge dames tussen 17 en
20 jaar, voor lichte huish.
werkzaamheden en hulp
aanbejaarden. Voorname-
lijk 's avonds en in de
weekenden. „Sonnevanck"
W. Veenhuis, Bleekstr. 5,
Hengelo Gld, Tel. 1814

Te koop Duitse herder
pups met stamboom en in-
geënt. Tevens volledige
HD-garantie.
Inl.: tel. 05753-1589

Te koop 0,5 ha zware mals
A. v.d. Bos, Dollemansstr.
13, Baak, tel. 05754-857

Te koop nest fox-hondjes.
B. Steentjes, Rhabergse-
weg 11, Steenderen,
tel. 05755-2377

SNIJMAIS
nieuwe oogst en verder:

alle soorten
HOOI EN STRO

BOSTEL

MAISGLUTEN

VEZELS (ook voor afdek)

KUILGRAS
in Vicon of Weiger

enz. enz.

A.JANSSEN
Hoogstraat 33 - ToldJJk
Tel. 05755-1482

SOEPENBERG
FOURAGES

De nieuwe mode is vrouwe
lijk van lijn. Je moet er wel
slank voor zijn. Met Mal-
sovit-afslankbrood val je
veilig, tot 3 kilo per week
af. Malsovit wordt voor u
gebakken door:
bakkerij Hekkelman, Raad-
huisstraat 35, Hengelo Gld

Gevraagd medewerker op
varkensbedrijf, leeftijd plm
17 jaar. Tel. 08344-487

Te huur bedrijfspand in
Steenderen. Bevattend
45 m2 kantoren en 200 m2
bedrijfsruimte, gedeeltelijk
CV-verwarmd Voor vele
doeleinden geschikt, evt.
ook als verkooppunt.
Brieven onder no. T.J. 40
bureau de Reclame

IEDERE
WEEK
EEN

KRANT
MET

NIEUWS
VOOR

WINKELIER
EN

KLANT!

Hartelijk dank voor de grote belangstelling, de

kado's en bloemen en de vele kaarten.

Voor alles wat ons 40-jarig huwelijksfeest tot

een fijne dag heeft gemaakt.

FRANS EN DINA MULLINK

7255 XN Hengelo Gld, september 1986.

Prunusstraat 2a.

DANKBETUIGING

Voor uw belangstelling en medeleven, ons be-

toond tijdens de ziekte en na het overlijden van

mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa

ALBERTUS THEODORUS BESSELINK

betuigen wij onze oprechte dank.

Fam. Besselink

Hengelo Gld, september 1986.

Kerkekamp 26.

Donderdag 2 okt. a.s.

informatie-middag
over project AANGEPAST SPOR-
TEN en CREATIEVE VAARDIG-
HEDEN

Aanvang 14.00 uur
in sporthal „de Kamp" te Hengelo Gld

Organisatie: G.S.V. „DE IJSSELSTREEK'

CJV HENGELO START MET NIEUWE GROEP

Behalve de groepen die 's avonds in jeugdcentrum
De Woage vertoeven, start CJV Jong Hengelo nu ook
met een groep op de middag. Deze groep zal alleen 7-
jarige kinderen inhouden. Door reacties van ouders
is het CJV met dit initiatief gestart. Elke maandag-
middag is er voor 7-jarige kinderen club in De Woage
van 16.00 tot 17.00 uur. De contributie voor deze groep
isf 2.— per maand. Bovendien kunnen nieuwe kinde-
ren eest een maand gratis meedoen. Voor de oudere
kinderen is er club van maandag- t.e.m. donderdag-
avond, 's Maandags meisjes 8 en 9 jaar en dinsdags
de jongens van dezelfde leeftijd. De meisjes van 10
t.e.m. 12 jaar kunnen 's woensdagsavonds naar club
en de jongens van dezelfde leeftijd donderdagsavonds
Alle clubavonden beginnen om 18.30 uur en eindi-
gen om 20.00 uur. Voor deze kinderen is de contributie
f 3.— per maand. Ook hier mogen nieuwe leden eerst
een maand gratis meedoen. Voor verdere informatie
H. Regelink, Vordenseweg 36.

Fraai
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindt u...
bij

HARMSEN
VAKSCHILDERS

S PAL STRAAT 17
HENGELOGLD 05753-1292

SPECIALE MOTORCKOOS WOSSINKBOS
2-UURCROSS
De aktiviteiten die de commissie Wossinkbos van de
Hamove dit jaar gehouden heeft op het trainings-
circuit van de gelijknamige naam, worden op zater-
dag 18 oktober a.s. voor dit jaar afgesloten.
Op het programma voor die dag staat een speciale
motorcross, een 2-uur cross.
Dit is een wedstrijd die onafgebroken 2 uur duurt en
waaraan teams van 2 rijders kunnen meedoen. Een
ieder die aan motorcross doet en wel of geen lid is
van Wossinkbos of Hamove mag meedoen. Het in-
schrijfgeld bedraagt voor iedere deelnemer f 5.—
Dus teams van 2 rijders kunnen zich vanaf nu te.m.
4 oktober a.s. opgeven bij Ad Doenbeek, Wester-
straat 92, Hengelo Gld.
De wedstrijd zal geen doorgang vinden als er minder
dan 10 teams hebben ingeschreven.

AKTIVITEITEN SPORTHAL „DE KAMP"
Vrijdag 3 oktober
Badminton: 20.00 uur: HBC l • Rianto 2; HBC 2 •
Shuttle up 2; HBC 3 - Eefde 8; HBC 4 • Eefde 7;
HBC 5 - Flash 4.
Zaterdag 4 oktober
13.30 uur basketbal: Topscore heren l - Becege 3;
15.00 - 19.00 uur DVO volleybal competitie.

AGENDA OPENBARE RAADSVERGADERING
RAAD HENGELO GLD OP 7 OKTO. A.S.
l opening; 2 vaststelling van de notulen van de ver-
gaderingen, gehouden op l juli 1986 en 19 augustus
1986; 3 ingekomen stukken en mededelingen; 4 voor-
stel tot het benoemen van drie ambtenaren van de
burgerlijke stand; 5 voorstel tot het verlenen van
medewerking aan een gewestelijk jeugdwerkplan;
6 begrotingswijzigingen; 7 rondvraag; 8 sluiting.



3RFBALCLUB QUICK '81 LEVENDIGE VER-

STIGING IN HENGELO'S SPORTLEVEN

at bij eerder pogingen in Hengelo Gld niet geheel
kte, blijkt bij de korfbalclub Quick '81 wel tot de
ogelijkheden te behoren. Bij de herdenking van het
rste lustrum, per l sept. 1986, is de vereniging
Tinglevend en telt momenteel 63 leden, waarvan
n zeer grootdeel jeugd, een belangrijke zaak voor
toekomst. Onlangs was het dubbel feest voor de

renigingen Niet alleen het lustrum werd gevierd
aar ook de opening van de nieuwe clubaccomodatie
> het terrein aan de Korenbloemstraat,
ethouder Hooman die samen met het jongste lid
arcel Lucasen de officiële handeling verrichtte
ed dit door onthulling van het naamschild der
reniging. Hij prees Quick' 81 voor haar doorzettings
imogen en aktiviteiten. Bij alle mogelijke festivi-
iten geeft de vereniging acte de presence. Zo ver-
>pen zij zich op goede wijze aan het publiek,
aim anderhalf jaar van zelfwerkzaamheid zijn voor-
gegaan aan de totstandkoming van deze accomo-
.tie die voorzien is van kleedkamers met douches
L een kantine.

sportief opzicht blijft de vereniging ook aan de
sg timmeren met het doel de beoefening van de
>rfbalsport in Hengelo Gld levendig te houden.
>orzitter Henk Borninkhof is duidelijk in zijn nopjes
et de nieuwe aanwinst evenals de andere bestuurs-
len. Ze hebben het verdiend de werkers van Quick '81

ERMIS BAAK

nnenkort en wel op zondag 5, maandag 6 en dinsdag
oktober barst het feestgedruis in al zijn hevigheid
Ber los in Baak en verre omgeving.
3 jaarlijkse kermis wordt dan gevierd. Deze kermis
gint alijtd met de traditionele optocht, waarvoor
in uit de verre omgeving bezoekers naar Baak
>men om het moois te zien wat telkenjare geboden
Drdt. De aktieve kermis- en oranjecommissie in
lak weet ieder jaar de mensen zodanig te moti-
Ten dat de deelname aan de optocht gegarandeerd
>ed is. En dat dit in het verleden goed is geweest,
ttuige wel het feit dat zondag 5 oktober al weer de
e optocht wordt gehouden, een jubileum-optocht
is. Daarom is een bezoek aan deze optocht de moeite
eer dan waard. Als een kleine bijdrage in de grote
>sten die gemaakt moeten worden om een optocht
s deze in stand te houden, wordt er een entree
toeven.

3k een bezoek aan de op de Baakse kermis op-
ï attracties is niet weg. In de zalen Herfkens en

Nsink kan onder het genot van fijne dansmuziek
[ een lekker drankje fijn kermis gevierd worden,
omende week groot feest in Baak. Iedereen die
aaan mee doet veel plezier gewenst.

3 KOMEN ER WEER AAN, DE KINDERZEGELS

Liim 300.00 kinderen gaan woensdag l okt. weer

> pad om huis aan huis kinderpostzegels te ver-

>pen. Ze komen vast bij u aan de deur. Stel ze niet

leur. U kunt bij hen kinderzegels en ansichtkaarten

istellen. Betalen doet u pas op 12 november wanneer

? kinderen de bestelling komen afleveren. Dit is een

[zonder jaac*: de zestigste kinderpostzegelaktie.

MUZIEKVER. ST JAN KEIJENBORG GAAT OP
HAAR 65E LEVENSJAAR BESLIST NIET MET
PENSIOEN

Onmisbaar in een gemeenschap, denk maar eens aan
de medewerking aan optochten, bij kermis, carnaval,
het brengen van serenades bij jubilea, het verzorgen
van concerten enz, dat is een muziekvereniging.
Dit was algemeen te beluisteren tijdens de receptie
van de jarige muziekver. St Jan in zaal Winkelman.
Voorzitter J. Sessink wees in zijn openingswoord op
de moeilijke start der vereniging in 1921. De finan-
ciën waren toen het grote struikelblok. Dankzij de
medwerking van de plaatselijke kerk werd een be-
drag beschikbaar gesteld om de nodige instrumenten
aan te schaffen. De voorwaarde was echter wel dat
de instrumenten eigendom van de kerk bleven. Later
werd deze overeenkomst afgeschaft en kon de ver-
eniging een geheel eigen leven gaan leiden.
Om een vereniging op peil te houden, dat eist veel
moed en doorzettingsvermogen. Hierin werden ook zij
geëerd die de vereniging door dik en dun steunden.
Lof werd toegezwaaid aan H. van Aken, die meer
dan 25 jaar als dirigent fungeerde en tal van muzi-
kanten de beginselen heeft bijgebracht.
Wie gedacht had dat de 65-jarige St Jan op haar
lauweren zou gaan rusten, heeft het mis. Juist nu
moet er gezorgd worden dat de muziek gehandhaaft
blijft en dat het na 65 jaar verder door mag gaan.
Burgemeester van Beeck Calkoen noemde een muziek
vereniging als St Jan onmisbaar in een dorpsgemeen
schap. Het geeft er inhoud aan. Het is een plezierige
bezigheid, waaraan anderen plezier kunnen beleven.
Problemen zijn er dat jongere leden de vereniging
gaan verlaten. Gezien het 65jarige lidmaatschap van
de heer Th. Stapelbroek en het 25-jarige lidmaat-
schap van mevr. A. Koers-van Aken moet dat een

stimulans zijn voor de jongeren om lid te blijven.

Namens de KNF huldigde de heer Putman, secretaris

van de afd. Gelderland de jubilarissen en reikte oor-

kondes uit. Een grote verassing was het voor de

heer Stapelbroek dat hem een hoorn versierd met

een droogboeket als kado werd aangeboden. Het was

het oudste instrument van de vereniging.

Voorzitter H. Sueters van de schutterij St Jan sprak

het jubilerende bestuur toe, nadat het tamboer- en

trompetterkorps van de schutterij een tweetal num-

mers ten gehore had gebracht.

Spreker toonde zich dankbaar voor de medewerking

van de muziekvereniging aan de vele aktiviteiten der

schutterij.

Namens de KPO en bejaardenclub Ons Genoegen

voerde mevr. Willemsen het woord. Zij bracht dank

aan St Jan voor de jaarlijkse medewerking aan de

na-kermis, die op „Maria Poste!" wordt gehouden.

De drukbezocht receptie met afgevaardigden uit alle

sectoren van het gemeenschappelijke leven was een

hart onder de riem voor het bestuur, dirigent en leden

van de muziekver. St Jan om verder door te gaan.

De leiding van de muziekvereniging St Jan is sinds

kort in handen van J. Ormel uit Aalten., die dirigent

G. Wolsink opvolgde. Deze kon vanwege zijn werk-

zaamheden de vereniging niet langer leiden.

Een nieuwe geboortekollektie
van Intercard.

Kom de wolk van een baby eens
bezichtigen.

••

lü i

Drukkerij Wolters • Tel. 05753-1455



onderhoud en renovatie

Hl B
Per 7 oktober 1986 sfaaf er in Hengelo een nieuw bedrijf

voor U klaar onder de naam WONEX.

Wij starten dan een onderneming welke zich gaat toeleggen op:

* herstel en onderhoud aan uw woning
en/of uw bedrijfspand

* renovatie

* vernieuwing en reparatie van uw
rieten dak

Opdrachten worden door ons met zorg en conform de gemaakte afspraken

uitgevoerd. Offerts worden gratis en uiteraard vrijblijvend aangeboden.

Is uw belangstelling gewekt, neem dan eens contact met ons op.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

L W. M. WOLBERT
DE HEURNE 23A - 7255 CK HENGELO GLD - TEL. 05753̂ 3612

Kppsalpn Memetunk
"̂"* -

VOORfHAARVERZORGING
NU OOK VOOR HEREN

bel gerust voor
een afspraak
ook voor de zonnebank

Vordenseweg 5 Hengelo Gld. Tel. 05753-1278

HETBÊS7E NIEUWS NA DE UITWND/NG MN
DE/7E75ZONDÊR/E75.'

de fiets met iets

s die helling net even wat
te venijnigfValt de tegen-
wind niet mee?

Hebt u zware bagage te torsen >
Of hebt u gewoon een luie
dag? Trek aan het startkoord
van de Spartamet en een ver-
nuftig, geruisloos en super-
zuinig motortje maakt trappen
overbodig. Dat is nog, eens
lekker fietsen! Geen nelm
nodig. Komt u even langs voor
een demonstratie?

UW SPARTA-STERDEALER voor Hengelo Gld en omstreken:

H.J.BOBBINK
STEENDERENSEWEG 7 - HENGELO GLD TEL. 05753-1463

SK^mmm^E^
IÏMAQ
m

ts He
gr EENWOMWa

Tot 1 januari 1987

Jos van Manen Pieters

HET MAG EEN WONDER HETEN

Als 50e Voorkeurboek dit kwartaal
deze bijzonder boeiende en
eigentijdse trilogie van een vermaard
schrijfster, met drie onvergetelijke
vervolgromans:
De troostvogel
Elke woestijn heeft zijn bron
Langs groene oevers van hoop

602 blz., gebonden
Normale prijs f 37,50

NU SLECHTS f 16,90
Uw voordeel f 20,60 j

BIJ DE BOEKHANDEL BENT U GOED UIT

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1253

De best verzorgde vakanties
beginnen bij de Rabobank.

De nieuwe wintergidsen

liggen voor u klaar

Hengelo Gld Raadhuisstraat 21 Tel. 05753-2022
Spolstraat 23 Tel. 05753-1601

Keijenborg S t Janstraat 44 Tel. 05753-1336

Vakmensen in
vakantiewensen.

Ga niet verder dan noodzakelijk is

Ook uw REPARATIE, HOON- of LASWERK
aan b. v. bromfiets of motoren, willen wij graag
voor Üdoen.

hebben een modern ingerichte zaak, NIET
aleen voor crossmotoren, OOK VOOR U!

Mooie T-shirts, ruime sortering
helmen, jassen, sportschoeen J.T.

BENNIE HARTELMAN
Molenenk 3 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1348

WIJ STEKEN ONS IN

Daarom zijn wij wegens verbouwing
gesloten van 29 sept.
t.e.m. 14 okt.

STEENDEREN

NATIONALE

We kunnen u weer de allernieuwste

gordijnstoffen,
tapijten en vinyls

laten zien.

De koflektte is werkelijk schitterend

Let bijvoorbeeld eens op de prachtige

„chintz" overgordijnen

Overfu/g uzelf en kom vrt/b/i/vend

ki/fcen.'

Tevens draait er bij ons de videofilm:

tapijtvloer van de toekomst

Voor iedereen, die in deze oktobermaand voor
minimaal f 60.— besteedt aan woningtexüel
(ook bedtextiel)

ligt er een kadootje klaar!

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

Ruur/oseweg M - Hengelo Gld - Tel. 1425



Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
ffuur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Pelefoon 05753-1300

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Spatttraat 18. Heofelo G.

SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
rURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

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

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

RUNDERLEVER gelardeerd

of ongelardeerd 100 gr

PAIN DE PROVENCE
100 gr

AH Gelderse ROOKWORST
250 gr

SLAGROOMSCHNITT
370 gr

119
129
198
445

AH magere YOGHURT
met gratis zegel litei

AH DINER voor de hond J
10 kg l

BLOEMBOLLEN
per stuk uit te zoeken

AH CRÈME SOEPEN
5 smaken liter

109

50
129

James Grieve
2 kg 179

Rode, witte of SPITSKOOL
kg 59

Echte liiolsliik
van onze nieuwe slager

100 gr 179
Zaterdag voordeel:

Varkens FILETLAPJES
100 gr

Ma. - di. 6 en 7 okt.
Dikke VLEESRIBBETJES

kg

149
398

Woensdag altijd GEHAKTDAG

WIT - BRUIN - VOLKORENBROOD
gratis gesneden

BOERENWIT met maanzaad
gratis gesneden

190
199

BOKMA JONGE JENEVER

BOOTZ RUM

liter

0,7 liter

1865
1575

' Aanbiedingen
geldig van donderdag

l 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

EN BUITENLANDSE KAAS
da vrijdagmlddagmarkt
Gouwenaar

D minder zout 7.45

kg ba/kenbri;

metworsfen

D l K A A S P L A N K

jeans en vrijetijds kleding

KI DING - nef even anders

WIDE FASHION
SPALSTRAAT 32 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1884

's Maandags gesloten - woensdag de gehele dag open

Koninkrijk der Nederlanden
in wereldoorlog II
geschreven door Prof. dr L. de Jong

Op 21 okt. a.s. verschijnt2

deel lic
(Ned. Indië) Prys gebonden 49.50

Ook nog leverbaar de delen: l, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, lOa, lOb l, 10b-2, lla, llb

Complete serie f 750.—

WOLTER
BOEK EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1253

Bronboringen
voor beregening' of eigen drinkwater-

voorziening: (tot max. 60 meter diep)

Ontijzeringsfilter
Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeiers

VERHEIJ - Toldijk
Z. E.WEG 9 • TEL. 05756-2041

NIEUW!

MAXI-GOSI AUTOZITJE
VOOR PASGEBOREN BABY'S

Veiligheid en komfort in de auto
en thuis

Vanaf de geboorte tot 9 maanden

TNO-goedgrekeurd

STORCHENMÜHLE AUTOZITJES
DE ALLERBESTE

DISBERGEN
woninginrichting - textiel
bob/- en kleutermode

Ruurlosewog M - Hengelo Gld - Tel. 1425

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Burgemeester en wethouders van Hengelo
maken ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 10 van de Kampeerwet bekend, dat met
ingang van 6 oktober 1986, gedurende 30 dagen
ter gemeenteesecretarie (sectie bestuurszaken)
voor een ieder ter inzage ligt:
een ontwerp-besluit tot vaststelling van een
nieuwe kampeerverordening.

Gedurende voormelde termijn van 30 dagen kan
een ieder bezwaren kenbaar maken tegen de
ontwerp-verordening bij de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester

K. Verhoeff, secretaris

Hengelo, 30 september 1986.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Reparatie wasautomaten,
koelkasten, en diepvriezers

Bel UIT BEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 15 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Raadhuisstraat 11-13 • Tel. 05753-1469

• MEUBELEN
• VLOERBEDEKKING etc.
• GORDIJNEN
• ZONWERING
• Voor VAKWERK

dansen «met

JOHN LEE BAND
zondag 5 okt.

Zondag 12 okt.

Rizzle
Raadhujsstraat 36 Telefoon 05753-1461

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 5 OKT.

Hcrv. Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Hendriks

H. Avondmaal

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds van Dorp

„Ons Huis"
10 uur Jeugdkerk (12 t.e.in. 15-jarigen

Herv. Kerk
Geen dienst

Avond-en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9 • 9.30
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 29 sept t.e.m. 5 okt.

F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. EU, telefoon 1420

NIEUW Alarmno. brandweer
Telefoon 06-0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gla

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

Kruisvereniging
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, tel. 05753-139Y
KeijenborgtPast. 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.

RJK. 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 tc.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag on zondag H. Mis om 9.45 uur;
<iag«H1fes roeenhoedje om 18.30 uur
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