
56e jaargang no. 4 dinsdag 27 jan. 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17
Postbus 3 - 7255 ZG Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

VerscUnt dinsdags In:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Spenderen,
Baak, Broiifchorst, Olburgen, Rha,
Foldijk, YVichmoiid-Vierakker
*n omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER V A N B U R K
Raadhuisstraat 7 Tel. 05753-1269

De gehele week:
l kg

verse kh

500 gram

sucadelappen

De gehele week:
150 gram EIGENGEMAAKTE

snijworst off salami

100 gram

gebraden rosbief

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
f|jn of grof

Donderdag, vrijdag: en zaterdag

500 gram

schouderkarbonade
(max. 2 kg per klant)

500 gram

malse varkenslappen

"Jfengelo

Deze week bij uw Echte Bakker:

ROZIJNENBOL
plm 450 gram

gegarneerd met nootjes

per stuk Ltlv

WOENSDAG!!!

TOMPOUCENDAG
5 stuks .25

is getekend uw Echte Bakker

J O Z E F S C H A B B I N K
Spuistraat 21-Hengelo GUL - Tel. §5758-1250

WIJNBERGEN
biedt U deze week:

diverse soorten RAUWKOST

250 gram 195

Vers gesneden RODE KOOL
50500 gram

IEDERE DAG

aanvoer van verse greente
o.a. ANDIJVIE, PREI, KOOLRAAP,
KOOLSOORTEN, WORTELEN, UIEN

In onze verkoop bloemenkas
deze week

1 vaasje ORCHIDEE

595

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - TeL «575S-1473

„DE RECLAME":

UW WEEKBLAD

7e Landbouwwerktuigenbeurs Ie Zuid-Laren
In <U» PriiiK Bernanliiot've *e Zuid-Laren wordt van 2 lot en niet
6 februari 1987 <!<• 7e landbouwwerktulgwibeur* gehouden.

Voor cliënten die de landbouw werktuig enbeur s willen bezoeken
hebhen wij een beperkt aantal

gratis entreebewijzen

beschikbaar, (maximaal 2 per cliënt).

Deze kaarten kunnen worden afgehaald bij ;de onderstaande
KABOBANKEN:

Kaadhuisstraat 21 Hengelo C i l s l
spuistraat 28 Hengelo Gld
St Janstraat 44 Keiienborg

Rabobank

Texeler
DEKBEDDEN EN ONDERDEKENS

Een natuurlijke remedie tegen slapeloosheid,
reuma-, spier- en gewrichtspijnen!

[f
HEÏAANZIEN
VAN 1986
U. — ~

bij de boekhand
Voor het eeru ook in kle

•undcl. 4 A 90
n kleur! l Tj •

ONMJSBflflR.

jeBOEKir

BOFKHAIVPEL
KERKSTR.lf
HENGELO GLD

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

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

BINGO
zondag l febr. a.s.

Aanvang: 19.30 uur

Prachtige prijzen

IN CAFÉ

„D'n Olden Kriel"
WICHMOND

Q
fc

SS
tf

Bakkerij Brugyink
RAADHUISSTRAAT l» • TEL 1*68

DEZE WEEK:

8 BOLUSSEN

D
M

3

i
M

*<

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51* (achter Edah) - •5758-84M

Speciaal deze week

ZOUTE HARING

7 HALEN, 6 BETALEN NU \ 0.00

KABELJIAUWFILET
SPECIAAL OM TE BAKKEN

heel kilo \ j .95

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

De pure brood-
smaak proeven

met DESEM krokant volkoren
APART LEKKER

6 puntjes halen, 5 betalen
VEEL KEUS IN KOEKEN. NIEUW:

Valencia sinaasappeLkoeken
6 stuks van 4.95 nu 4i45

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

Voorgebakken stokbrood en
broodjes al eens geprobeerd?

CAFE-RESTAURANT

T HOEKJE
U kunt bij ons terecht voor:

gezellig: verpozen aan onze nieuwe bar

21 merken bier
geschonken in de originele glazen

Volledige diners, uitgebreide sptfskaart

Koude en warme buffetten

Recepties en verjaardagen

Vergaderingen achter geluiddichte wand

Vraag eens vrijblijvend informatie

Ons café en keuken zijn iedere dag ge-

opend vanaf 9.00 uur

Woensdags zijn we na 18.00 uur gesloten

SPALSTRAAT l - HENGELO GLD

^ van 6.00 voor 4.95 §

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

Forse kortingen (minstens 20%)

Ook op courante artikelen in de

OPRUIMING
bij Stevord

We hebben de nieuwe dozen van LEGO ont-

vangen. Allemaal dozen die voor 't eerst te

koop zijn. Toch . . . . ook daaop 20% korting

STEVORD
Maandag open, woensdag^niddag: gesloten

Tip van de w«tk:

Dik bevleesde HIPS
500 GRAM 3.15

A H.Batêrlnk

EAMWORK



Voor al uw

TAPIJTEN • GORDIJNEN - ZONWERING
TAFELKLEDEN • MEUBELEN • BEDTEXTIEL
WANDDECORATIES - BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: o.a.
HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

GISBERGEN
woninginrichting - textiel

boby- en kfeufermode

Ruurloseweg M - Hengelo G/d - Tel. 1426

VOORLICHTINGSAVOND OVER AUTOMA-
TISERING IN DE VARKENSHOUDERIJ

De mogelijkheden om een computer in te schakelen
als hulp bij de bedrijfsadministratie en het automati-
seren van allerlei andere werkzaamheden worden ook
in de varkenshouderij steeds groter.
Op welke manier kan er een nuttig gebruik van wor-
den gemaakt?
Oin u daarover te informeren organiseert de Varkens
houderijkern samen met het Consulentschap voor de
Varkens- en Pluimveehouderij in Gelderland een voor
lichtingsavond op donderdag 5 februari 1987 in hotel
Meilink, Borculoseweg 4 te Barchem. De aanvang is
19.30 uur.
Er zullen twee korte inleidingen worden gehouden
over: mogelijkheden van administratie- en manage-
mentcomputerprogramma's door me j. A. Engelsman
en wat kunnen processcomputers en hoe bepaalt u
uw keuze door de heer W. Legters.
Daarna demonstreren een aantal firma's hun com-
puterprogramma's voor administratie en management
brijvoedering, klimaatregeling, waterdosering en/of
zeugenherkenning en voerdosering.
Alle varkenshouders en andere belangstellenden zijn
van harte welkom.

KPO VIERAKKER

De afdeling Vierakker van de KPO heeft in het Lud-
gerusgebouw haar jaarvergadering gehouden.
De avond werd geopend door de voorzitster mevr.
Hermsen-EJiringfeld. De jaarverslagen van de secre-
tarsse en penningmeester esse werden na voorlezing
goedgekeurd. Bij de bestuursverkiezing werd mevr.
Steman voor de komende 3 jaar herkozen.
Mevr. Rutgers was na 6 jaar aftredend en niet her-
kiesbaar. Mevr. Helmink-Reintjes werd met meerder-
heid van stemmen als bestuurslid gekozen.
Na de pauze werd onderleding van Ans Overmars,
consulent e van de KPO, het ganzebordspel gespeeld.
Via dit spel werd op speelse wijze een beter inzicht
verkregen in de organisatie van de KPO.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkaarten

jubileum- en gelegenheids-

kaorten

rouwcirculaires en bid-

prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,

enveloppen, sets, brief-

kaarten, circulaires, fol-

ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK

I
Dorpsstraat 87 - STEENDEREN

Tel. 05755-1862

AGENDA RAADSVERGADERING

Hieronder volgt de agenda voor de openbare raads-
vergadering op dinsdag 3 febr. 1987
I opening; 2 vaststelling van de notulen van de open-
bare vergadering van 2 december 1986; 3 ingekomen
stukken en mededelingen; 4 voorstel tot wijziging van
de gemeenschappelijke regeling van de Regionale
Woonwagencentra Oostelijk Gelderland; 5 voorstel
regionale vuilverwerking Oost-Gelderland; 6 voorstel
inzake behandeling beroep, ingesteld tegen het be-y
steiningsplan „Oosterwijkse Vloed 1983"; 7 voorstel
tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling
tot het verlenen van medewerking als bedoeld in art.
74 van de Wet op het basisonderwijs inzake het her-
stel van het hekwerk bij de St Bernardusschool te
Keijenborg; 8 voorstel tot het wijzigen van de rege-
ling met de NV P.G.E.M. inzake de openbare straat-
verlichting; 9 begrotingswijzigingen; 10 rondvraag;
II sluiüng.

SPORT, ZELFS IK DOE HET

Velen van u kennen deze slagzin dankzij de talrijke
publicaties". Daarom gaat de plaatselijke werkgroep
Stimulering Sport Deelneming door met de destijds
genomen initiatieven tot recreatieve ontspanning in
sport overdag.
Op dinsdagen bij „Willem Teil' vanaf 14.00 uur moge-
lijkheden in de schietsport, sjoelen, dart en incidenteel
klootschieten.
Op woensdagen in de sporthal van 9.30 tot 11.00 uur
badmintonsport.
Voor beide aktiviteiten is deskundig kader vanuit de
georganiseerde sport aanwezig.
De kosten worden zeer laag gehouden.

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte van ons dochtertje en
zusje

MONIEK HENRIEKE JOHANNA

Wij noemen haar:

MONIEK

Frans Meulenbeek
Marja Meulenbeek-ter Maten
Jarno

21 januari 1987.

Reigersvoortseweg 22,
7227 NK Toldijk.

Peter: Henk Meulenbeek
Meter: Tony Meulenbeek-Messing

Vraag hef aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie.

infofe
lijn 2 070-614 614

ALGEMENE RECREATIE SPORT OPLEIDING

De Gelderse Sport Federatie organiseert binnenkort
een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten over de op-
leiding van de cursus tot Algemene Recreaties Sport-
leider.
Voor het volgen van deze opleiding is geen speci-
fieke vooropleiding nodig en is geheel op de praktijk
gericht. Het is officieel door het ministerie van WVC
erkend en wordt met een examen afgesloten.
De regionale voorlichtingsavonden zijn te Terborg op
5 febr. en te Zevenaar op 11 febr. a.s.
Verdere inlichtingen: afdeling sportzaken, tel. 1541
of 085-640306.

Iaat nooüt iemand stikken

Aangepaste
vakanties
van het

Rode Kruis.
Iets voor u?

Het Rode Kruis organiseert
aangepaste vakanties voor chronisc
zieken en gehandicapten die zonder
verpleging en verzorging niet meer zelt
standig op vakantie kunnen. Informatie:
plaatselijke afdeling of hoofdbureau
NRK telefoon 070-84.68.68.

EVENEMENTEN AGENDA HENGELO GLD

30 jan. finales stratenvolleybal.
Februari: l Hamove winter wandeltocht; 2 opening
stratenschieten; 3, 4, 9, 10, 11 wedstrijden straten-
schieten ; 16, 17 en 18 finales schieten; 23, 24, 25 en 26
filmavonden Hamove; 28 toneeluitvoering jeugdclub
Varssel.

Hoofd achterover Neus dichtknijpen Adem inblazen en kijken Laten uitademen

Leg het slachtoffer op zijn rug.
Kniel met beide knieën naoiit
zijn hoofd. Leg je ene hand
onder zijn nek en de andere op
z*n voorhoofd. Breng nu z'n
hoofd zover mogelijk achter-
over z'n mond valt hierdoor
open en de ademhalingsweg
komt vrij.

i

Knijp met duim en wijsvinger
van de hand die op zijn voor-
hoofd rust zijn neus goed
dicht. Adem één keer diep in
en uit (je uitademingslucht
bevat nog ruim voldoende
zuurstof om iomand in leven
te kunnen houden).

Haal opnieuw adem. Plaats je wijd
geopende mond stevig om zijn
mond. Blaas nu je adem met enige
kracht in zijn mond en kijk of z'n
borst omhoog komt. Blaas bij
kleuters minder lucht in en minder
krachtig, net zoveel dot de borst-
kas even omhoog gaat. DJO het in
eon iets sneller tempo.

Neem je mond weg en laat
ook zijn neus vrij. Er vindt
uitr.deming plaats. Kijk of
z'n borst weer terugvoert.
Knijp weer zijn neus dicht
en begin opnieuw. Blijf zijn
hoofd goed achterover
houden.

pas mond-op-mond bee deming toe

Ttouwdannen?
Jm >

Ga dan nu naar uw drukker
want de nieuwe Intercard-

kollektie is uit!

Drukkerij Wolters • Tel. 05753-1455

Dintercanl

DRUKKERIJ WOLTERS

'
-

eboorte
<ddrtje?

Een geboortekaartje moet apart zijn. Net zo apart
als uw baby.

Intercard heeft voor u zo'n kollektie met
bijzondere kaarten.

Komt u eens langs en zoek in alle rust uit.
-*«* Ook met de tekst kunnen

wij u helpen.

ia
i tafercarcl

• • •



DISCO „DE PEERDESTAL" ZELHEM
Tijdens de verbouwing blijft de Disco in de weekenden

NORMAAL geopend

FAM. BULTEN - Ruurloseweg 1 - Zelhem

Het Bestuur van de Rabobank
Hengelo Gld. zegt U hartelijk dank voor
Uw belangstelling bij de viering van het

75-jarig jubileum van onze bank.

Rabobank B
Rabobank Hengelo Gld.

Raadhuisstraat 21
7255 BK HENGELO GLD

EEN DOLLE KLUCHT

Gevaarlijk snoepgoed
Blijspel in drie bedrijven van Max Andrea
dat voor U wordt opgevoerd door:

Jong Gelre Hengelo Gld
OP ZATERDAG 31 JANUARI A.S.
IN ZAAL LANGELER TE HENGELO GLD

Aanvang 19.30 uur • zaal open 19.00 uur

Entree f 5.00 • Geen voorverkoop

Voor leden en donateurs vrij entree

NA AFLOOP GEZELLIG DANSEN

LET OP!! Geweldige aanbieding:

H.E. STOFZUIGER
type 4400

Oprolbaar snoer

1200 watt

Tip-toets

E-stand

3 jaar garantie

van 449.- NU 399.

FA. O R D E L M A N EN DIJKMAN
SPALSTBAAT 14 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1286

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon

BOB

Jan Wentlnk
Doortje Wentink-Bobblnk

17 januari 1987.

Kervelseweg 22,

7255 BG Hengelo Gld.

Op dinsdag 3 februari 1987 vieren wij met

kinderen en kleinkinderen ons gouden huwe-

lijksfeest.

BEBNABD WINKELMAN

RIEK WINKELMAN-STAPELBROEK

Om 13.30 uur wordt er uit dankbaarheid een

gezongen H. Mis opgedragen in de parochiekerk

van Johannes de Doper te Keijenborg.

Dagadres:

zaal Winkelman, St Janstraat 3, Keijenborg.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

Keijenborg, januari 1987.

Pastoor Thuisstraat 12.

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zolang

in ons midden mochten hebben, moesten wij

heden afscheid nemen van onze lieve moeder,

groot- en overgrootmoeder

HABMINA OLTHOF
weduwe van Hendrikus Denkers

op de leeftijd van 89 jaar.

Wichmond, H. J. Zeevalkink-Denkers

Hengelo Gld, G. J. Denkers

A. G. H. Denkers-Wentink

Wichmond, H. Dimmendaal-Denkers

H. Dimmendaal

Hilversum, E. J. van den Broek-Denkers

J. A. van den Broek

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 17 januari 1987.̂

Verzorgingscentrum „De Bleijke".

De begrafenis heeft donderdag 22 januari 1987

plaats gehad op de Alg. Begraafplaats

te Hengelo Gld.

766e Ned. Staatsloterij

Vanaf heden volop loten
verkrijgbaar
BESTELDE LOTEN WORDEN
GEBESEBVEEBD T.E.M. 7 FEBB. A.S.

Debitante Ned. • Staatslotery

Boerman - lederwaren
Spalstraat 10 - Hengelo Gld - Tel. 05758-1379

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

De burgemeester van Hengelo maakt ingevolge
het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang
van 29 januari 1987, gedurende één maand,
ter gemeentesecretarie (sectie bestuurszaken)
voor een ieder ter inzage liggen het ontwerp-
bestemmingsplan Hengelo-kom 1986, nr. l en
de voorschriften van het geldende bestemmings-
plan Hengelo-kom 1983, welke mede van toe-
passing zijn op het ontwerp-bestemmingsplan.
Dit ontwerp beoogt een uitbreiding van de druk
kerij aan het adres Kerkstraat 17 te Hengelo
Gld mogelijk te maken.
Gedurende de bovenvermelde termijn kan een
ieder tegen dit ontwerp-bestemmingsplan schrif
telijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad.

Hengelo Gld, 27 januari 1987.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

BELASTING...
is een DUURzame plicht, welke we tesamen
moeten uitvoeren.

Samen moeten we het huis houd boek van de
overheden steeds bijvullen.

Voor verantwoord belasting betalen, eerst
advies vragen aan een deskundige

Op andere wijze ook goede en -wijze informatie
in de naslagwerken*

x El se vier's be.asting-almanak

x Kluwers's belastinggids

x Elsevier's belasting ABC

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1253

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelülTDEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KUEIN-HUISH. ABTOLfiLBN

ftARANTIE OF ONDERDELEN

DEKBED BIJVULLEN?

DAM Al DONSSERVICE!
leder dekbed verliest na verloop van tijd

iets van zijn veerkracht en vitaliteit. Een
probleem? Nu niet meer. Want wij ///r in vaat
uw dekbed nieuw leven in ie r
unieke Damai-Donsservice
dekbed weer o/s nieuw.
Vraag bij ons meer informatie.

Raadhuisstraat 11-13 • 7255 BK Hcr.gclo (Gld.)
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Fraai
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindt u...
bij

HARMSEN
VAKSCHILDERS

SPALSTRAAT 17
HFNGELOGLD 05753-120?

l
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î
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Nu voordelig appelmoes maken!!
Alle goudrelnetten gaan weg

voor f 10.- per kist
van 20 kg

Prima kwaliteit.

HAAL UW VOORDEEL!!

FRUITBEDRIJF HORSTINK
Prinsenmaatweg l - Steenderen - Tel. 05755-1243

Zondag 1 febr. a.s.

WANDELTOCHT
Hamove
Start tussen 13.00 en 14.00 uur bij

de molen in Varssel, waar ook in-

geschreven kan worden.

Elke deelnemer ontvangt een kop koffie en een
attentie.

LAST VAN KOUDE VOETEN?

Dan een paar

warme KLOMPEN
tegen FABRIEKSPRIJZEN

Ook handig voor schaatsers

FA. CEBR. SUETERS
Uilen esterstraat lOa - Keijenborg

Tel. 05753-3030

De laatste weken van de opruiming

zijn in zicht

Profiteer nu nog van de extra ver-

laagde artikelen,

o.a. CONFECTIE - MAJO'S

STOFFEN
l meter f 10.—, 2e meter f 6.—
3e meter f 1.—

Misschien iets voor carnaval?

WOL - spotprijzen
v.», f L—60 Kram, t 4.— 200 gr

Coupons: 3 halen, 1 betalen
Zie etalage

Schröder
de kerk Hengelo Gld

HOTEL - CAFÉ

BASTAUBANT - SLIJTERIJ

„LEEMREIS"
HENGELO GLD

zoekt voor haar bedrijf een

medewerkster
plm. 20 jaar

Bij voorkeur horeca-diploma

koken en serveren.

Inlichtingen en voor afspraak:

mevr. Visser-Leemreis
Telefoon 05753-1274

VOOR AUTORIJLES

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

Peugeot 205

OPRUIMINC
De laatste week van de opruiming' met zeer
lage prijzen

('OUPONNEN tapUt en gordynen

tot 60% korting!

„DESPANNEVOGEL"
Tel. 05753-1484 de kerk

BOSTEL: melkdrijvend

MAÏSGLUTEN
gehalteverhogend

VEZELS
Goedkope V.E.M, voor uw

mestvee

BIJPRODUKTEN

voor zelfmengers

HOOI EN STRO
enz. enz. enz.

A. JANSSEN
Toldtfk - Tel. 05755 1482

SOEPENBERG
FOURAGES

Voor

vakman en

doe-het-zelver

HARMSEN
l!
Banninkstraat 4
Hengelo Gld
Tel. 05753-1220

Wegens verhuizing te koop
diepvrieskist, weckflessen,
l1/2 liter, zinken teils, aard-
appelmanden, tafels en olie
vat met standaard 200 liter
A. Lubbers, Kervelseweg
17, Hengelo Gld, tel. 05753-
1680

Te koop dragende maal
MRIJ, bij G. A. te Slaa,
Krommedijk l, Hengelo G
Tel. 05753-1850

Oudere

LP'* - MC's en

accessoires

voor HALF GELD

en minder

PLATENBAR

Spannevogel

Te koop prima consumptie
aardappelen, Surprise. B. J.
Waenink, Regelinkstraat
11, Hengelo Gld.

Te koop 2e hands goederen
Doldersum, Esweg 14, Zel-
hem, tel. 08342-3550

Wie heeft op woensdag 21
jan. plin 19.00 uur een
damesfiets meegenomen op
de hoek Ruurloseweg-Syna
gogestraat. Gelieve hier-
over telefonisch contact op
te nemen met de eigena-
resse, no. 1666

Te koop goed onderhouden
Golf, bouwjaar 1979
Tel. 05755-2083

Te koop dragende vaars.
W. Kornegoor, Heerlerweg
11, Vierakker,
tel. 05754-453

VEEL

inrui meubels

Ook antieke

Spannevogel



SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTINO
POTGROND
GAZONGRASZAAD
BPORTVELDMENGSEL

COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hengelo CUd
Tel. 05753-1424

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Spatatrmat 18, Hengelo Old

Tapijtvull?
Haal dan d*

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 10.— p. dat:

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo (HA
Telefoon 05753-130*

HAMMEN FESTIJN, 9 soor-
ten met f 1.00 korting, b.v.:

ACHTERHAM

100 gr van 229 voor

Schwarzwalder SCHINKEN

100 gr van 299 voor

GOUDSE KAAS
belegen volvet kg

129

199
990

AH VOLLE YOGHURT
liter

Verkade feestaanbiedingen

o.a. FROU FROU pak

OMO
koffer 2 kg

AH DINER voor de hond
10 kg

139
125
699

1995

CHIQUITA BANANEN

ERWTENSOEPPAKKET

compleet

159
198

WAARDEBON

500 gr fijne verse worst
+ 500 gr gehakt
h.o.h. 598

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

gratis gesneden

BOERENBRUIN met zemelen

of tarwevlokken gratis gesneden

190
199

Delflander JONGE JENEVER

liter

FLORIJN CITR.-BRANDEWIJN

liter

1395

1265

Zaterdagvoordeel:
Mager RUNDERGEHAKT

500 gr

Ma. - di. 2 en 3 febr.
DIKKE RIBBETJES
500 gr 225 kg

398

348 albe?t hei/n

Aanbiedingen
geldig van donderdag
t/m zaterdag a.s.
bij Albert Heijn,
Raadhuisstraat 4,
Hengelo.

's Lands grootste kruidenier blijft ook in de Raadhuisstraat 4, Hengelo op de kleintjes letten.

DE KAASPLANK

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr boeren f /on g belegen) 6.75

500 gr komijn belegen 5.95

80 gr Paturain 2.25

500 gr pinda's, ook ongezouten 4.00

4 mef worsten 77.00

Tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "

BILJARTBOND „DE IJSSELKRING"
FINALEWEDSTRIJDEN LIBRE

De biljartbond „de Uselkring" hield in de spelsoort
libre onlangs de finalewedstrijden.
De uitslagen in de verschillende klassen waren als
volgt:
A klasse: l H. Brokke, Modern, 40 pt, gem. 2.83, h.s.
13; 2 J. te Braake, Olburgen, 37 pt, gem. 2.83, h.s.
24; 3 Th. Bremer, Gouden Druif, 34 pt.gem. 2.50, h.s.
25; 4 J. Wolbrink, de Keu, 29 pt, gem. 3.15, h.s. 22;
5 W. Leissink, Gouden Druif, 24 pt, gem. 1.97, h.s. 10.
B klasse: l Th. Sesink, Excelsior, 30 pt, gem. 1.97, h.s.
15; 2 H. Giesen, K.O.T., 26 pt, gem. 2.38, h.s. 12;
3 Th. v.d. Bos, Excelsior, 25 pt, gem. 1.99, h.s. 11;
4 W. Giesen, Olburgen, 22 pt, gem. 1.33, h.s. 9.
C klasse: l G. Eimeis Sr, Modern, 30 pt, gem. 1.62,
h.s. 10; 2 P. v.d. Zee, IJsselstrand, 29 pt, gem. 1.73,
h.s. 15; J. Reewinkel, V.O.P., 26 pt, gem. 1.76, h.s. 10;
4 H. Westerhof, IJsselstrand, 26 pt, gem. 1.58, h.s. 7
D klasse: l R. v. Akkeren, IJsselstrand, 30 pt, gem.
1.15, h.s. 6; 2 R. Veerink, De Zwaan, 28 pt, gein. 1.56,
h.s. 7; 3 J. Draaier, V.O.P., 27 pt, gem. 1.05, h.s. 9;
4 M. Berns, Excelsior, 21 pt, gem. 1.03, h.s. 5.
E klasse: l W. Snelder, Tremethe, 29 pt, gem. 0.92,
h.s. 7; 2 G. Langeweg, V.O.P., 26 pt, gem. 1.04, h.s. 10;
3 F. v.d. Zee, IJsselstrand, 25 pt, gem. 0.87, h.s. 6;
4 H. Rondeel, de Zwaan, 24 pt, gem. 0.79, h.s. 5.

HAMOVE WINTERWANDELTOCHT

Zondag l febr. a.s. wordt weer de traditionele Hamove
winterwandeltocht gehouden.
De ze tocht die zoals steeds over het prachtige land-
goed 't Zand voert en waarvan de start tussen 13.00
en 14.00 uur plaats vindt bij de Hamove molen in
Varssel, is het eerste programapunt uit de lijst van
de sportcommissie, die in het jaar 1987, dat Hamove
50 jaar bestaat, weer veel te bieden heeft, met als
een van de hoogtepunten ongetwijfeld de jubileum-
oriënteringsiit op Hemelvaartsdag 28 mei a.s.
Dit is ehter niet de enigste rit, in totaal staan er 5
ritten gepland. De wandeltocht van a.s. zondag opent
het geheel. In de molen kan ingeschreven worden

Alle deelnemers aan de tocht ontvangen .na afloop
een aandenken en een kop koffie.

Te koop gevraagd 2e hands
goederen. Tevens oprui-
mingen van schuren en
zolders. Doldersum, Esweg
14, Zelhem, tel. 08342-3550

Te koop gevraagd:

Oude kabinetten
Oude kleerkasten
Oude klaptaf els
Oude taf els met ronde poten
Oude stoelen met blezen
matten
Benthelmer ***!«**"
(ook ronde)
Winkel Inventarissen

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a
Hengelo G - Tel. 05753-2524

HET ADRES voor

kwallteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
Hertel-we* 10 - Varaselder
Tel. 083&6-8Ö664

Te koop gevraagd oude
metalen, sloopauto's. Dol-
dersum, Esweg 14, Zelhem
Tel. 08342-3550

WINTER MASTERS MOTORCROSS

Wereldkampioen Dave Strybos start In Venray.
Een nieuw seizoen, een nieuwe naam. De int. openings
cross van Venray wordt dit jaar verreden onder de
naam: Winter Masters Motorcross.
En dat deze motorcross de Masters aan start heeft,
bewijst wel de deelnemerslijst.
In Venray komt wereloJkampioen Dave Strijbos voor
het eerst op Nederlandse bodem in aktie sinds het
behalen van zijn wereldtitel in Brazilië vorig jaar
augustus. Dave is de afgelopen maanden herstellende
geweest van een armblessure, maar zoals het zich
nu laat aanzien, al weer bijna de oude. Op 15 febr.
a.s. kan hij in Venray bewijzen weer helemaal de
oude te zijn in de winter masters motorcross.
De deelnemerslijst bevat al 47 namen, waarvan er
20 uit eigen land komen, Finnen, Zweden, Duitsers,
Italianen, Denen enz.
Bekende namen zijn: Ismo Vehkonen, Mika Kouki,
Peka Vehkonen, Rob Herring, Corrado Maddi, Sören
Mortensen,Robert Herring, Dietmar Lacher, Roland
Diepold enz.
Tegenover hen staat een zware Nederlandse afvaar-
diging met Kees van derVen, John van de Berk, Gert
Jan van Doorn, Gerard Rond, Carlo Hulsen, Leo
Combee en niet te vergeten wereldkampioen Dave
Strijbos. Het zal bijzonder interessant gaan worden
om te zien wie de sterkste Nederlander is. Echt alle
Nederlandse topcoureurs komen tegen elkaar in het
strijdperk. Een spannende aangelegenheid.
Zondag 15 februari a.s. vindt de internationale
seizoen opener plaats in Venray.

DAMNIEUWS

In de 7e ronde moest het 2e team van DCH een thuis-
wedstrijd spelen tegen het 3e team van Doetinchem.
Het bleek al senl dat dit een te zware opgave voor
DCH was. J. Wentink, H. Dijkman en mevr. Vrieze-
kolk, waren al snel uitegspeeld. Alleen W. Eijkelkamp
wist zijn partij winnend af te sluiten terwijl J. Luiten,
B. Harink, G. Kreunen en G. Botterman remise wisten
te spelen.
In de onderlinge competitie speel J. Vos gelijk
tegen A. Hoebink en verloren H. Vos en J. Heijink
resp. van R. Regelink en H. Luimes.

HAMOVE FILMTEAM- NIEUWS
De voorbereidingen voor de uitzendingen van de
H.H.T.V. (Hamove Hengelo Gld TV) de eerste Neder-
landse lokale commerciële TV, zijn in volle gang
Op verschillende lokaties zijn of worden opnamen
gemaakt.
Reklamespotjes worden vervaardigd, interviews af-
genomen, kilometers film vol geschoten, om te komen
tot de uitzending, waarnaar weer zeer velen, net als
vorig jaar met Leo Lont, reikhalzend naar uitzien.
De resultaten van die noeste arbeid zal te zien zijn
op de uitzenddagen van H.H.T.V.: 23, 24, 25 en 26
februari a.s. in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 te
Hengelo Gld,

MIDDENSTANDERS IN HENGELO GLD ZEGGEN
HET MET BLOEMEN
In Hengelo Gld gaat een bloemenaktie van start,
waaraan een aantal zakenmensen hun medewerking
hebben toegezegd.
£jj zullen 216 gezinnen bloemen gaan offreren, zonder
dat deze hier ook maar iets voor behoeven te doen
doen of te kopen.
Aan drie gezinnen zullen eike week boeketten worden
aangeboden. Alleen maar als een geste en herinnering
aan de deelnemende winkeliers.
Dit aardige gebaar van de betreffende zakenmensen
zal ingetwijfeld door de ontvangers op prijs worden
gesteld. De bloembezorging duurt 72 weken, zodat
216 gezinnen of alleenstaanden tot de gelukkigen
gaan behoren en wie zal een dergelijke verrassing
niet op prijs stellen?
De deelnemende zaken aan deze aktie zijn: Lubbers
woonwinkel, kapsalon Memelink, fa. Köhler-Wissink,
schildersbedrijf R. Regelink, fa. Ordelma nen Dijk-
man, buurtsuper van der Mond, fa. Wijnbergen.

SPORTHAL AKTIVITEITEN

Vrijdag 30 jan.: 19.00 uur finales stratenvolleybal.
Zaterdag 31 januari: volleybal 12.15 uur DVO compe-
titieweüstrijden.
Basketbal 16.30 uur lopscore dames 2 - Esca l, 18.15
uur Topscore dames l - Jolly Jumpers.
Zondag l iebruari: 14.00 uur HBC badmintontournooi
Korfbal 17.10 uur Quick '81 2 - Wiko 4, 18.20 uur
Quick '81 l - Wesstra 1.

FILMAVOND HALMAC HALLE

De Haiso auto- en motorclub Halmac organiseert op
vrijdag b iebi. a.s. weer haar jaarlijkse filmavond in
Zdai mjriot te naile en de aanvang is 20.00 uur.
Het filmteam bt Antnonis zal deze avond enkele zeer
spectaculaire motorcross- en racefilms vertonen.
De entree voor leden bedraagt f 2.50 en voor niet-
leden l 5.00.

VAKANTIEGANGER KAN KIEZEN UIT
V/2 MILJOEN ARRANGEMENTEN

Reisorganisatoren houden duidelijk rekening met de
toenemende behoeft van de consument om de vakan-
tie volgens individuele wensen door te brengen. Zo
kan bij de Rabobank voor deze zomer uit zo'n V/2

miljoen verschhienue reis-anangementen woraen ge-
kozen. Een eerste hulpmiddel bij die keuze is de
zojuist verschenen Vakantiekrant van de bank.
Hoewei nog steeds grote groepen vakantiegangers
veel plezier beleven aan twee weken Spaanse zon,
strand en vertier, wil een groeiend aantal toeristen
de zomervakantie op een andere manier doorbrengen.
Zij zoeken nieuwe oestemmingen (verder, exotische,
spannender) en zij vragen meer afwisseling (diverse
bestemmingen tijdens één vakantie, een aktiviteiten-
programma).
De wensen van de consument vinden hun weerklank
in de programma's die de reisorganisatoren aanbieden
voor vakanties per vliegtuig, bus, trein, boot of eigen
auto. De aanbiedingen worden minder strak, er zijn
meer mogelijkheden om tot individuele invulling van
de vakantie te komen. Dit maatwerk in de reizen en
de toenemende kwaliteitseisen van de toerist zorgen
ervoor dat een nog groter beroep wordt gedaan op
de deskundigheid van de reisadviseur. De reismede-
werkers van de Rabobank, die het afgelopen jaar

bijna 700.000 vakantiegangers „op weg" hielpen, wor-
den bij hun adviserende taak ondersteund door Toeris
tiek. Dit informatiesysteem geeft een actueel en ge-
detailleerd beeld van duizende bestemmingen en
accomodaties. Het lezen van de Rabobank Vakantie-
krant, die in een oplage van meer dan één miljoen
exemplaren is verschenen, kan een eerste stap zijn
om tot een geslaagde vakantiekeuze te komen. Ook
in die krant wordt ruime aandacht besteed aan
exotische en verre bestemmingen (Indonesië, Egypte
Verenigde Staten en dergelijke) en minder voor de
hand liggende vakantievormen (bijvoorbeeld per hout
vlot de rivier af in Zweden ) zonder overigens de meer
traditioneel ingestelde vakantiegangers te vergeten.
Voor een stukje vakantievoorpret is de krant gratis
verkrijgbaar bij de kantoren van de Rabobank.

HULPTRANSPORT NAAR POLEN

Van 13 t.e.m. 18 dec. 1986 werd voor de 3e keer door
de Stichting Gelders Stads- en Streekvervoer helpt
Polen, een hulptransport georganiseerd. Een grote
lading, ziekenhuisapparatuur, bedden, medicijnen en
voedsel en kleding werd getransporteerd. De beide
ziekenhuizen in Tarnow en Dabrowa waren zeer ver-
heugd met de apparatuur, bedden en medicijnen. Dit
alles bleek wederom in een enorme behoefte te voor-
zien. Ook de overige goederen vonden via de kerke-
lijke instanties in Tarnow onmiddellijk hun weg. naar
de bevolking die het het hardst nodig hadden.
Er is echter nog veel hulp nodig in Polen.

Kerk- en anoere diensten
ZONDAG l FEBR.

fltanr. Kerk (Remigiuakerk)
10 uur ds Verhaere

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Ger brandy

„On» Huis"
10 uuc Jeugdkerk (12 tejn. 15-jarigen

Vrüz. 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 26 jan. t.e.m. l febr.
Th, J. Hanrath, tel. 1277

Anonieme
Problemen? Bel dan 08342-3473 of 08340-30612

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

NIEUW Alannno. 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
Keyenborg: Past Thuisstraat 18 teL 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.m, vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

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.

RJHL Kerk KeQenborg
R. K. Kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.


