
Se jaargang no. 43 dinsdag 21 okt. 1986 UITGAVE:
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Kerkstnaat 17 - Poatim* 8
7256 ZG Hengelo OM
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Verschijnt dinsdags in:
Hengelo Gld, Keljeaborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen,
Rha, Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken.
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Deze week vers uit de oven
van uw ECHTE BAKKER:

Afd. brood:

GOUDDESEM
op basis van natuurlijke

zuurdesem 800 gr

2.25
Afd. banket:

Vruchtenrondo's
5 stuks 3.43

is getekend uw Echte Bakker

J O Z E F S C H A B B I N K
Spuistraat 21 - Hengelo Gld - TH. OÖ7&3-1250

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

HARDE UIEN
2 kg 100
STOOFGROENTE
% kg 150
IEDERE DAG VERSE

RAUWKOSTSALADES
Zie onze dagaanbiedingen

In onze verkoop bloemenkas

deze week

1 FICUS ELASTICA
395

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

VAN DE WARME BAKKER • VAN DE WARME BA
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT J» . TEL USB

DEZE WEEK:

H

l

KRENTE- of
ROZIJNENWEGGE
van 2.25 voor 1

NMS Spaaraktie

Van maandag 13 t/m vrijdag 31 oktober a.s. organiseert de
NMS Spaarbank een zeer aantrekkelijke spaaraktie.
U kunt aan profiteren van een aantal bijzondere aan-
biedingen.

DE HOOGSTE
RENTE.

Cadeau: echt zilveren
rijksdaalder 'Juliana'.

Als u nu een spaarrekening opent
met een eerste inleg van tenminste
f 100,- of automatisch gaat sparen
met minimaal f25,- per maand,
krijgt u van ons de laatst geslagen
echt zilveren rijksdaalder 'Juliana' in
fraaie cassette cadeau.

Cadeau:
mini-bureauset.

Geslagen tijdens de regeerperiode 1959-1966.

Zihergehalte 720/1000.

Voor jonge mensen van 10 tot 18 jaar ligt er
tijdens de aktieperiode deze prachtige
mini-bureauset klaar! Bovendien krijg je
een schitterende opbergmap cacicru als je
gaat sparen op een 10+rekening met een
eerste inleg van minimaal f50,-. Een prima
spaarvorm, waar de NMS spaaradviseur je
alles over kan vertellen.
Voor beide aanbiedingen geldt: zolang de
voorraad strekt

Ook in de herfst
LEKKER van de Keurslager

De gehele week:
150 gram

gekookt ontbijtspefc

1.50
100 gram

1.95
l kg

dikke vleesribbel jes

3.95
500 gram

2.95

Dagreklames

Maandag, dinsdag, woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
395

600 graat

verse worst 450
Donderdag, vrijdag, zaterdag
600 gram

malse varkenslappen

3.95
500 gram

schouderkarbonade

250 gram

Hollandse biefstuk

Keorslager Peter v. Bark
RAADHUISSTSBAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1269

Uw spaaradviseur:

ASS. EN MAK.KANTOOR

GERRITSLAMMERS B.V. Spaarbank

Spalstraat 26 - HENGELO GLD

Telefoon 05753-3000

Volop winterharde

bloeiende VIOLEN
KWEKERIJ

HENDRIKS
Uilenesterstraat 15,
Keijeriborgr, TeL 05758-1395

HET ADRES voor

kwal Hei tshooi en
stro

H. OFFENBERG
Hesterweg* 10 • Varsselder
Tel. 08356-85664

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

YISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) - 05753-3460

l kg SCHOL
gratis gefileerd 6.25

Ze zi/n er weer/

de echte RIS JES BOKKING
12 stuks 7.25

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

Nieuw in Zutphen:

BRUIN-CENTER
Open: ma. - vr. 9*00-21.00 uur

za. 10.00-1800 uur

Nieuwstad 49 - Zutphen
Hoek Xorenburgerstraat
TEL. 05750-11017

Na 5x zonnen bruin
voor slechts f 40.-
Gratis kopje koffie staat voor u klaar

GOUD

de gehele week!

Debakk»
deze»
elke dag
zijn vérs
BROOD

ba'Ki

Maandag beginnen we met

GOÜDMOUT zacht
Dinsdag hebben we

GOUDDESEM krokant
En zo elke dag- een heerlijke verrassing

En nu 6 halen, 5 betalen!!
Bekend van de week van het brood:
die heerlijke

KOFFIEBROODJES

slechte t .00

En natuurlek elke dag lekker vers

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

De lekkere dingen bakker!

Vtt 3KHVM 30 MVA - H3MHVH SHOTM 341 N V A

Valley Gazelle
RaadhujsstraatSó Telefoon 05753-1461

UITVOERING
chr. zangvereniging

„Looft den Hoor"
o.Lv. G. J. Schetter

zatordag 1 nov. 1986
in de Remigiuskerk
te HENGELO GLD

Aanvang 19.30 uur

Medewerking verlenen:

Jeugdkoor lJzerlo

Froncisca Best piano

Erik Maalderink trompet

Herman Lubbers orgel

Entree t 5.— TOT ZIENS

Tip van de week:

Gep.VARKENSSNITSELS
100 GRAM VAN 1.75 VOOR 1.05

J- i^V_---. ::;:-.- :V>L--:.•:::•;-•-;•.:.^-- V^4>

A. H. Rateririk
\ stóeMen üï̂ lth^^ek^airtet̂

Tel.̂ 53-l|01

-•*-

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Cld) Tel. 05753-1574
Aan ons bedrijf zijn uitsluitend bij de A.N.V.C.
aangesloten contactlens-specialisten verbonden.



PLANT NOG VOOR DE WINTER!!
Uit voorraad leverbaar:

VASTE PLANTEN GAZONGRASZAAD
HEIDEPLANTEN COMPOST

PLANTEN POTGROND

BLOEMBOLLEN BOOMSCHORS

G. J. HALFMAN
BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG B.V.
Hofstraat 7 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1434

Iets te vieren? Denk aan onze KADOBON

VEMA
Japonnen

Rakken

Jacks

SPALSTRAAT 11 - HENGELO GLD - TEL. 05753-2113

v.a.

v.a.

v.a. 69.
Blousses, bonneterie etc. voor betaalbare prijzen

Te koop stalen veevoeder
silo, 5 ton G. Hebben, Baak
Tel. 05754-391

Te koop Surprise eetaard-
appelen. Kunnen ook even-
tueel in de winter door mij
bewaard worden. Lubbers,
koster, tel. 05753-1625

Te koop aardappelen Sur-
prise. H. Steenkamp,
Baaksevoetpad 2a, Hengelo
Tel. 1403

Te koop consumptie-wor-
telen. A. Boesveld, Remme-
linkdijk 12, Keijenborg,
Tel. 05753-2912

Te koop 60 are stoppel-
knollen. H. Hofstede,
Akkermansstraat 8, Vels
wijk, tel. 08344-303

Te koop voor- en achter-
bouten van een vaars. Te
bevragen H. Vriezekolk,
Hoogstraat 18, Toldijk
Tel. 05755-2083

Gevraagd konijnen voor de
slacht en eenden, ganzen
en bosfazanten. Goossens,
Voortseweg 6, Toldijk,
Tel. 05753-1670

Te koop inruümeubels
Lubbers Woonwinkel
tel. 05753-1286

Te koop prima consump-
tie-aardappelen» Surprise.
B. J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld

RENé WEUSTENENK

en

ANJA HIDDINK

gaan trouwen op donderdag 23 oktober
om 11.00 uur in het gemeentehuis te
Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 13.30 uur in
de Remigiuskerk te Hengelo Gld.

Receptie van 15.00 tot 16.00 uur.

Ons dag-adres is: zaal Concordia,
Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld.

Toekomstig adres:
Singel 13 - 7255 WK Hengelo Gld.

Hierbij willen wij familie, buren, vrienden en
bekenden hartelijk bedanken vooc de bloemen
en cadeaus en felicitaties die wij mochten ont-

vangen op ons 40-jarig huwelijksfeest.

Ook de muziekver. Crescendo dank voor de
gebrachte serenade.

ALBERT EN TINE OBBINK

7255 KP Hengelo Gld, oktober 1986.
Broekweg 10.

Hierbij wil ik allen hartelijk danken voor de
belangstelling bij mijn 80e verjaardag.
Tevens voor de kado's, bloemen en kaarten.

A. TOLKAMP-WIGGERS

7256 AT Keijenborg, oktober 1986.
Kerkstraat 32.

TE KOOF PLM.

300 m2 GLASWOLDEKEN
6 cm dik - 2 zijden papier

voor de pr^s van f 3.— per m2

Afname In een keer

GOMA B.V.
Ruurloseweg 80a - Hengelo Gld - Tel. 05753-2710

Jubileum-concert
50 JAAR

VORDENS MANNENKOOR
o.l.v. BERT NIJHOF

op 7 en 8 november a,s.
IN DE CHRISTUS KONINGKERK
TE VORDEN
Aanvang 20.00 uur

SOLISTEN:
Henny May sopraan
Harery Pierik tenor
Ludo Eijkelkamp bariton
Peter Wibmer bas
Gert Hofman »- piano
Lucian Venderink-Smeek klarinet

Algehele muzikale leiding Bert Nijhof

Toegangsbewijzen a f 10.— verkrijgbaar bQ:
boekhandel Wolters, Hengelo Gld
schoenhandel Wullink, Vorden
supermarkt Krijt, Wichmond

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

HINDERWET

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken ingevolge artikel 12 en 29, eerste
lid van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne bekend dat bij hen aanvragen voor een
vergunning ingevolge de Hinderwet zijn binnen-
gekomen van:

de heer G. A. Luesink, Banninkstraat 40 te Hen-
gelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen van
een veehouderij met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sec-
tie L, unmmer 423, plaatselijk gemerkt Bannink-
straat 40;

de maatschap Lassche, Oosterinkdijk 2 te Hen-
gelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen van
een veehouderij met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sec-
tie G, nummer 1710, plaatselijk gemekrt Ooste-
rinkdijk 2;

A.H.C. Staltechniek b.v., Broekweg 11 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten en in werking heb-
ben van een reparatiewerkplaats/montageruimte
en opslagloods op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld, sectie F, nummers 2423
en 2428, plaatselijk gemerkt Molenenk 8.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen
onder het stellen van voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te onder-
vangen.

De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en
ander ter zake zijnde stukken liggen ter ge-
meentesecretarie, afdeling bestuurszaken, vanaf
21 oktober 1986 tot 21 november 1986 elke werk-
dag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00

uur ter inzage en bovendien elke vrijdag van
18.00 tot 21.00 uur in sporthal „de Kamp".
Na deze datum, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen
de beschikking op de aanvragen liggen boven-
genoemde stukken ellke werkdag van 9.00 tot
12.00 uur ter gemeentesecretarie, alhier, ter in-
zage. Desgewenst kan aldaar een mondelinge
toelichting op de stukken worden verkregen.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel.
05753-1541, toestelnr. 24), kunnen tot één week
voor genoemde datum mondeling bezwaren
worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegen-
heid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling
over de betreffende aanvraag tussen het be-
voegd gezag, de aanvrager en de overige aan-
wezigen. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot
bovengenoemde datum schriftelijk bij hun col-
lege worden ingebracht.
Degene, die een bezwaarschrift indient kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet be-
kend te maken.
Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat
degenen, die bezwaren hebben ingebracht op
de wijze als bovenomschreven en de belang-
hebbenden die aantonen dat zij daartoe red -
lijkerwijs niet in staat zijn geweest, naar aan-
leiding van de beschikking beroep kunnen in
stellen bij de Kroon.

Hengelo, 21 oktober 1986.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

K. Verhoeff, secretaris

Wij maken werk
van sfeervol wonen!
REPRODUKTIES in lijst
o.a. drieluiken en de „Baksteen"-serie

NIEUW!!

mooie SIERKUSSENS
in o.a. chintz en boude

KÜk ook rustig tussen de nieuwe

OVERGORDIJNSTOFFEN en
TAPIJTEN

Voor IEDEREEN, die in deze oktober-
maand voor minimaal f 50.— besteedt
aan woning-textiel (ook bedtextiel)

ligt er een kadootje klaar

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

bob/- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Hartelijk dank voor de belangstelling, de kado's,
bloemen, de vele kaarten en alles wat ons 40-
jarig huwelijksfeest tot een fijne dag heeft ge-
maakt.

BERTUS EN GERRITJE HAARING

„Groot Zelle'
Ruurloseweg 95, Hengelo Gld .

GESLAAGD

Henriëtte Wuestenenk van kapsalon Wuestenenk uit
Hengelo Gld, slaagde voor de diploma's vakbekwaam-
heid herenvak en bedrijf sbeheer.

GROTE ORKESTWEDSTRIJD IN „DE KAMP"

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan organiseert
de Kon. Harm. Concordia uit Hengelo Gld een grote
orkestwedstrijd onder toezicht van het K.N.F., op 25
oktober a.s. in sporthal „de Kamp' 'te Hengelo Gld,
aanvang 13.00 uur.
Er komen acht deelnemende verenigingen te.w.:
Scheepjeswolharmonie uit Veenendaal, introductie
afdeling; muziekver. Leeuwenstein uit Heinenoord,
tweede afdeling; Olster harmonie uit Olst, tweede
afdeling; muziekver. Eensgezind uit Nieuwkoop,
tweede afdeling; harmonie E.M.M, uit Leersum,
eerste afdeling; chr. hae-m.ver. Prinses Juliana uit
Zelhem, ere-af deling, stedelijk orkest Borne uit Borne,
vaandelafdeling.
De jury bestaat uit de heren H. W. A. C. Warnas,
voorzitter, G. Jansen en L. van Diepen.
De concourscommissaris is dhr. Mondcia.
Iedereen kan deze middag genieten van uitstekende
muziek en is bij deze dan ook van harte uitgenodigd.
De kaartverkoop is op 23 oktober vanaf 19.00 uur in
het repetitielokaal en op 25 oktober in de sporthal.

SUCCES VOOR ACHILLES

Bij de Gelderse kampioenschappen springen en lange
mat in sporthal 't Cromhout te Zetten, bereikten de
selectiedames van Achilles een grandioos succes.
Men behaalde drie Ie prijzen en één 2e prijs.
Lange mat 2e prijs 14,6 punten; minitramp Ie prijs
15,5 punten; kastplank l e prijs 14,2 punten; mini-
tramp paard Ie prijs 15,1 punten.
Deze prijzen werden gewonnen in de hoogste cate-
gorie. Bestuur, leiding en dames van de selectie
waren zeer tevreden over de behaalde resultaten.

GOUDEN MANNENKOOR IN VORDEN

Een goede bekendheid in de regio geniet het Vordens
mannenkoor. Niet alleen Vordenaren zijn er lid van,
maar ook niwoners uit die gemeente Hengelo Gld.
Dit koor mag binnenkort haar bestaan met een gulden
rand omgeven, want dan wordt het 50-jarig bestaan
herdacht.
Dit gouden jubileum wordt herdacht met een groots
concert in de Christus Koningkerk te Vorden, op vrij-
dag 7 en zaterdag 8 november a.s.
Naast de diverse koorwerken komen er ook solisten.
Lucian Venderink-Smeenk, klarinet, Gert Hofman,
piano, Henny May, sopraan, Harry Pierik, tenor,
en de koorleden Ludo Eijkelkamp, bariton en Peter
Wibmer, bas.
De oprichting van het koor was op 12 december 1936
en het kwam voor uit een gelegen heidskoor t j e, dat
zich presenteerde op een f a brieksf eestavond.
Het huidige koor bestaat uit 60 leden, waarvan er één
zelfs de gehele 50 jaar meemaakte.
De directie is sinds 1968 in handen van Bert Nijhof
uit Zutphen. De gemiddelde beoordeling van de koor-
kwaliteit zowel via jurering: als de pers, ligt op een
hoog niveau.
Voor de jubileum-uitvoeringen zijn er kaarten in voor
verkoop, o.m. bij boekhandel Wolters te Hengelo Gld.

GEBBING MODES IN EEN NIEUW JASJE

Woensdag 15 oktober j.l. was het dan zover. Na 14
dagen gesloten te zijn geweest, opende Gebbing
Modes te Steenderen opnieuw haar deuren.
Het interieur heeft een drastische gedaanteverwis-
seling ondergaan. Alles is van een nieuwe verflaag
voorzien en een geheel nieuwe indeling zorgt er voor
dat de kleding ( voor het hele gezin), huishoudtex-
tiel, ondermode en fournituren overzichtelijk gepre

IJsver. „STEINTJESWEIDE"
HENGELO GLD

Jaarvergadering
op dinsdag 4 nov. 1986
om 20.00 uur in zaal Wolbrink,
Bleekstraat 3 • Hengelo Gld

AGENDA:
Opening.
Notulen vorige jaarvergadering
Jaaroverzicht
Financieel overzicht penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkies-
baar J. Rhebergen, aftredend en herkiesbaar
J. Roenhorst.
Het bestuur draagt als kandidaat-bestuurslid
voor: H. Hesselink.
Tegenkandidaten kunnen ingediend worden
door tenminste 10 leden. Deze indiening ge-
schiedt schriftelijk bij het bestuur 3 dagen vóór
de vergadering.
Pauze
Vaststelling financiële machtiging van 't bestuur
Vaststelling contributie
Plannen seizoen 1986-1987
Rondvraag
Sluiting

Secr.: mevr. H. Gieling-Klep
Plataanweg 23 - Hengelo Gld

Brood- en
banketbakkerij

KREUNEN
vraagt

De bakker
die zelf
elke dag
zijn vers
BROOD

bakt

ENTHOUSIAST MEISJE
voor winkel en huishoudelijk werk

Onze gedachten gaan uit naar iemand van plm
17 jaar voor 38 uur in de week.
Schriftelijke sollicitaties vóór 29 oktober naar:

BAKKERIJ KREUNEN
Marktstraat 6 - 7255 CA Hengelo Gld

senteerd worden.
Door de paskamers vanuit het midden van de winkel
te verplaatsen,naar de zijkanten, heeft men de maxi-
male verkoopruimte van 175 m2 kunnen benutten.
Al met al kan er gezegd worden, dat de verbouwing
zeer geslaagd is en Steenderen blij mag zijn zo'n
zaak in de gemeente te hebben.
Vele belangstellenden kwamen tijdens de opening
een kijkje nemen en feliciteerden de familie Geb-
bing met haar vernieuwde zaak.
Ook van onze kant wensen wij de fa. Gebbing veel
succes in de toekomst.

HTV GOUD WAARD!!

De Hengelose Toneelvereniging gaat dit najaar de
toneelliefhebbers verrassen op een nieuw blijspel, ge-
titeld „Eigen haard is goud waard", geschreven door
J. Hemmink-Kamp.
De vereniging heeft nogal enige wijziging ondergaan,
zo is de groep met enige nieuwe speelsters uitge-
breid, verder is er een nieuwe regisseur aangetrok-
ken en wel niemand minder dan Hans Prein, pop-
penspelec* van beroep (zoon van Marius Prein, ver-
maard om zijn poppentheater „de TVrekwagen").
Er wordt reeds druk en enthousiast gerepeteerd om
het publiek straks in volle teugen van het stuk te
laten genieten.
Het gebeuren speelt zich af in drie bedrijven en laat
de liefdesperikelen zien van een schrijver, de verwik-
kelingen zijn niet van de lucht en staan borg voor
een onderhoudende avond.
Op zaterdag l en woensdag 12 november vinden de
uitvoeringen plaats in zaal Langeler. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij de leden, aan de zaal en bij boekhan-
del Wolters te Hengelo Gld.

UNICEF 40 JAAR!! J

UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties,
,,viert" zijn 40e verjaardag.
Door inentingscampagnes kunnen nu al l miljoen
kinderlevens per jaar worden gespaard.
Om de 6 dodelijke kinderziekten (mazelen, kinkhoest,
tetanus, polio, tbc en difterie) helemaal uit te roeien
werden Unicef, WHO en veel andere organisaties
samen in een wereldwijd inentingsprogramma.
Het is de bedoeling dat in 1990 ALLE kinderen tegen
deze ziekten zijn ingeënt.
Dit jaar wordt extra aandacht gegeven aan kinderen
Unicef-wenskaarten wensen geluk en brengen geluk.
in bijzonder moeilijke omstandigheden.
Unicef-artikelen zijn verkrijgbaar bij:
mevr. C. E. Donker-Boekhorst, de Heurne 33, tel. 2191
mevr. A. Koetsier-Jansen, Singel 24, tel. 2298, mevr.
J. S. de Ruiter-van Ameyde, Fokkinkweg 7, tel. 2061,
mevr. L. Wolsink-Hebben, Vordenseweg 3, tel. 1798.

HERFST FIETSTOCHT

Zondag 26 oktober a.s. kan men tijdens de herfst
fietstocht die in Hengelo Gld wordt gehouden onder
deskundige leiding de fraaie herfstkleuren in deze
omgeving bewonderen.
De start van deze fietstocht is om 13.30 uur vanaf
sporthal ,,de Kamp" en de organisatie is in handen
van de gymnastiekver. Achilles en de werkgroep
Stimulering Spotrtdeelneming.
De kosten van deze tocht zijn f 2.—, waarbij men
tijdens de route een kop koffie krijgt aangeboden.
Laat u van de sportieve kant zien en doe mee, de om-
geving waar de tocht door komt, is het meer dan
waard en daarom verwacht een organisatie een grote
deelname.



D
GINKGO
meubelen

DONDERDAG 23 OKT. van 13.30 tot 21.00 uur

Café-restaurant

' T H O E K J E

VRIJDAGSAVONDS

flesje binnenlands bier 1.75

flesje buitenlands bier 2.25

vanaf 20.00 uur

UW BIERSPECIALIST
Spalstraat l - Hengelo Gld

l januari 1987

ZIJREFLECTIE
VOOR FIETSEN VERPLICHT

Uw fiets- en bromfietsspecialist

R E I N D Z W E V E R I N K
heeft ALLES voor U in voorraad

lekink 8 HENGELO GLD - TeL 05753-2888

Vrijdag 31 oktober is het zover

DISCOTHEEK JNVEHTIOH'
heropent de vrijdagavond

Om dit te vieren houden we die avond

PIEKAVOND
(elke afzonderlijke consumptie
één gulden)

Van 21.00 tot 1.30 uur gezellige
muziek uit de jaren '60-*70.

Pinda's en kaarslicht op de bar.

PROEF DIE SFEER
en kom naar „INVENTION", waar
gezelligheid troef is,
al meer dan 15 jaar.

Raadhuisstraat 36 - Hengelo Gld

25 oktober 1986

DONATEURS-
FEESTAVOND
PONYCLÜB „HENGELO"
IN ZAAL LANGELER

Aanvang 19.30 uur

WARME

BABY- EN KLEUTERMODE
maat 50 t.e.m. 116

spijker- en ribbroeken poloshirts
sweatshirts en pullovers - maillots
jasjes en skipakken - jurkjes
joggingvestjes • joggingpakken
schoentjes - sjaals - mutsen - wantjes

BABY-UITZET
REGENCAPES voor wandelwagen
en FIETSZITJE

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

boby- en k/eL Ermede
RuurlosQwag 17 - Hengelo Gld - TeL 9425

-^^f -«Adlk^fe J^A

meuwe spaarn
Niet te geloven hoe vaak
$ g *•** * . A n . «. ,

je da

Ben je jonger dan 26? Open dan, met tenminste
één tientje, een spaarrekening bij de ABN. Krijg je het
Cultureel Jongeren Paspoort cadeau. En dat geeft kortingen
op Theater, Muziek, Musea, Tijdschriften en nog veel meer.
Ga dus nu naar het ABN-kantoor. 1.1'l'M^ • l ^&*£.2IHPI|
De actie loopt van 29 september tot en met i m \ * J k i l m J* l J l k^
31 oktober 1986. Indien je ouder bent dan 25 jaar •••••••••••••••••IBMrtllBhBBÉil
on tvang jcb i j het openen van een spaarrekening een spaarprcrnievan 17.50.

Hummeloseweg 14 - 7255 AH Hengelo Gld

Hoe mooi onze kollektie brillen werkelijk is,
»••

ontdekt U pas als U even komt kijken.

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Soalstraa^ ^5 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

ft Kon. Harm. „CONCORDIA"
HENGELO GLD - Opgericht 1861

NIEUW - NIEUW - NIEUW
>

t

AL WEER EEN NIEUW GEZICHT
IN HENGELO GLD!!

Naast onze vrijetijdskleding
openden wij een

afdeling Byouterieën
>

4'
^ t\

< >

onder de naam

DEMI-BYOU
Minie Bosman uit Wichmond behartigt deze zaak en

ze wit U graag adviseren bij uw aankoop.

DEMI-BYOU is geopend:
donderdags van 13.30-18.00 uur

vrijdags van 9-1 2.30 en 1 3.30-21 .00 uur

zaterdags van 9-12.30 en 13.30-16.00 uur

BOKSENHUUS

4

4

i;
<>

4

4

4

4 ^

j;

CHB. MUZIEKVER.

„Crescendo"
presenteert een

NAJAARS-
CONCERT
dinsdag

28 oktober 1986
19.30 uur in „Ons Huis"
te Hengelo Gld

Optreden van muziekkorps
en tamboer-lyrakorps

Wat ben jij leuk slank ge-
worden. Ja, hè en erg ge
makkelijk gaat dat met
Malsovit-afslankbrood.
Malsovit wordt gebakken
door
bakkerij Hekkelman, Raad-
huisstraat 35, Hengelo Gld

Te koop prima eetaard-
appelen, 25 et per kilo
minimum 100 kg, zeil zak-
ken meebrengen en vullen.
van Kouswijk, Ockhorst-
weg 6, Wicnmond

Mollenfoestrijding
Een nieuw seizoen begint
al in de herfst l

,De mollen vanger'
J. Wagenvoort
Tel. 05753-3227

MAN
MAN ZIJN

Sï/VEDISH DESIGN

Selected dealer:

: :ENGELO - TELOSTSS 1353

„CONCORDIA"

Wandel mee!
Herfst wandeltocht

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan organiseert de Kon. Harmonie te Zelhem op 25 en 26 okt.
Afstanden: 5, 10, 15, 20 en
30 km.Vertrektijd 5, 10, 15
en 20 km van 10 tot 14.30
uur. Vertrektijd 30 km van
10 tot 11 uur. Vertrekplaats
zaal „Dennenlust".
Inlichtingen: 05753-3013

een grote ORKESTWEDSTRIJD
op zaterdag 25 oktober a.s.
IN SPORTHAL „DE KAMP", Sarinkkamp 7, Hengelo G

AANVANG 13.00 UUR

8 deelnemende orkesten

U kunt genieten van uitstekende muziek

TOEGANGSPRIJS f e.OO PROGRAMMABOEKJE f 1.00

In voorverkoop. zOn kaarten te verkrijgen op 23 oktober vanaf 19.00
uur in het repetitielokaal (boven DERKSEN BOKSENHUUS).
Prfls f 5.00 incl. programma

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Jong vrouw (21, kleuter-
leidster) zoekt werk voor
de dinsdag- en donderdag-
middag op kantoor, in een
winkel of als hulp in de
huishouding. 05753-1915

Te huur gevraagd voor sei-
zoen '87 grond voor akker-
bouwgewassen. InL: G. W.
Schuerink, tel. 05753-3447

x Accountancy x Computerverwerking:

x Belastingzaken x Advies en begeleiding

In verband met een groeiend klantenbestand
zoeken wij op korte termijn een

ADMINISTRATIEVE KRACHT
Opleiding: MAVO/HAVO

studerend voor praktijkdiploma
boekhouden of bereid hiervoor te
studeren.

Solliciaties te richten aan:

ADMINISTRATIEF SERVICEBUREAU

DE GREEF
Wilhelminalaan 9 7255 DC HENGELO GLD
Tol. 05753-2216



Tapijt vult?
Haal dan de

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

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Sp*Atttraat 18. Heocelo O.

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

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

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

Gebr. VARKENSROLLADE
100 gr

Parijse BOTERHAMWORST
100 gr

MARCO BRIE (room
100 gr

AH SCHOLFILET, naturel
300 gr 475 gep. 300 gr

AH halfvolle VANILLE
YOGHURT liter

AH amandel SPECULAAS-

BROKKEN 220 gr v. 149 v.

DE KOFFIE
alle soorten rood 250 gr

ANDY met gratis werkdoekje
750 gr

219
99

198
425

159
99

415
269

Panklare

Boerenkool
400 gr

PERSSINAASAPPELEN

21/2 kg 398

* WAARDEBON geldig t.e.m. 25 okt.

500 g verse worst mf A A
| +500 gr gehakt £}1IX

samen %^"^J

Zaterdagvoordeel:
Zachte BIEFSTUK

Ma. - di. 27 en 28 okt.
DIKKE RIBBETJES

100 gr 179
l ......r

349

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD
gratis gesneden

BOERENBRUIN

gratis gesneden

190
190

Hooghoudt JONGE JENEVER
liter

Pollen BESSENJENEVER
liter

1765
1445

Aanbiedingen
l 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.

METZ'N ALLEN OP NAAR DE HENCELOSE VRIJBAGMARKT!
De kooplieden van de Hengelose vrijdagmarkt
komen weer in aktie en brengen tal van extra
aanbiedingen, waarvan zij U mee willen laten
profiteren. Kijkt U maar naar onderstaande
advertenties.

Zij heten U van harte welkom op de markt!!

Bij aankoop van 1 kg KAAS
250 g roomboter
Igoudmerk)

5 et
VTSHANDEL

J. HOEKSTRA
TEL. 05760-19771

Houdt u van gebakken BOKKING?

A.s vrijdag 24 okt. op de markt
hebben wij ze in de rek/ome.

U betaalt dan geen f 2.00 f de nor-
mof e pri/sJ

moor slechts l l .UU per sfuk

Klaas Groenvel!
voor uw GROENTE EN FRUIT
op de vrijdagmarkt

GOEDE KWALITEIT

LEUKE PRIJZEN

Uw warme bakker
uit Spakenburg

op de vrijdagmiddagmarkt
in Hengelo en Steenderen

MET ECHTE

slagroomsoesjes
(groot en klein)

Deze week een KNALREKLAME:

GEVULD SPECÜLAAS
uit eigen bakkerij

f 2.50 per stuk 3 VOOR

5.00
dus de 3e gratis

TOT ZIENS op de markt

POELIER

HOFFMAN
Laren

KUIKENPOTEN kg 5.95

BORRELHAPJES kg 4.75

1/2 SOEPKIP 2.75

KUIKENLEVER % kg 2.75

POELIER HOFFMAN
ALLES VERS

Spaar op een goed
orjrpc

Spaar bij de NMS.
T.e.m. 31 okt. 1986

SPECIALE SPAARACTIE
met extra hoge rente
voor rekeningen met een vaste ter-

mijn van 1 - 3 - 6 jaar.

ASS. EN MAK.KANTOOR

Gerrits-Lammers BY
Spalstraat 26
HENGELO GLD
Tel. 05753-3000

Spaarbank

Specialisten in Spaiea

Onbetwist is BOSMAN

'CELO
l liter JONGE BOKMA

l liter JONGE HENKES

l liter COEBEBGH KERSEN

18.95

18.45

14.95
l fles JaGERMEISTER (0,7 Itr)

18.45
l fles de la force TAWNY PORT

11.95
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

uw groenspecialist
Telefoon 05753-2619

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. 05755-2041

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 26 OKT.

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Hendriks

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Bentveld

Jeugddienst

Vrtfz. Herv. Kerk

i
Geen dienst

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 • Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Loop er liever
langer op

Loop'ns naar
uw schoenmaker

Een primo schoenmerker

Voor service en kwaliteits schoenreparaties:

WILLEN VAN HAL
Achter de Edah Hengelo Gld - Tel. 06753-2257

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 20 t.e.m. 26 okt.
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 Gla
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
Keijenborg:Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.in. vrijdag van 13 tot 14 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wjjkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Zondag 10.00 uur H. Mis.
Door de week op dinsdag en donderdag 19.00 uur
H. Mis.

R.K. Kerk Keyenborg
R.K. Kerk Keijenborg; zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag te.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.80 uur


