
56e jaargang no 7 dinsdag 17 febr. 1987 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17

Postbus 3 - 7255 ZG Hengelo Gld

Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verscijnt dinsdags in:

Hengelo, KeUenborg,

Velswijk (Zelhem), S teenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

ToldUk, Wichmond-Vierakker

t'ii omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER VAN BURK
Raadhuisstraat 7 Tel. 05753-1269

De gehele week:

500 gram mager

hacheevlees + kruiden

l kg

magere n

De gehele week:

150 gram

gebraden gehakt

100 gram

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fijn of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag

500 gram

schouderkarbonade

500 gram

malse varkenslappen

250 gram Holt. biefstuk

Bromfietsverzekering.

r Haal
r vóór l maart het
nieuwe plaatje bij de
Rabobank.Ü krijgt

hetdirekt
mee.

Rabobank G3
Voor al uw verzekeringen.

Hengelo Gld, Raadhuisstraat 21

Spalstraat 23

Keijenborg, St Janstraat 44

Tel. 05753-2022

Tel. 05753-1601

Tel. 05753-1336

De voorraad wordt kleiner, maar
uitverkocht is STEVORD nog lang
niet!

In veel artikelen kunt u nog profiteren van
zelden voorkomende buitenkansjes. Ondermeer:

Alle SCHILDERIJEN 40% korting

(en daar waren we altijd al goedkoop in) '

GROOT RIJDEND SPEELGOED als drie
wielertjes, traptractors en skelters (de bekende
Kettler!) nu met 30% korting.

't Wordt voorjaar, ze moeten weer naar buiten
't Is nog geen zomer, maar de zomerartikelen
moeten we nu kwijt.

Daarom op ZANDBAKSPEELGOED, BADJES,

ZWEMVLIEZEN einz. 50% korting

DROOGMOLENS 40% korting

Echte WECKGLAZEN (in prijslijst 2.25 p. st.)
nu per doos van 6 7.50

In BORDEN veel soorten

Porselein diep BORD 1.50

Platte BORDEN (nog echte Regout) 1.45

Gedecoreerde porseleinen BORDEN (restanten
van serviezen) gemiddeld voor 1/3 van de prijs

Witte MEDICIJNKASTJES voor op de bad-
kamer, met spiegel en verlichting
van 56.—, nu voor de helft 28.—

In 2 etalages ARTIKELEN VOOR HALVE PRIJS

CONTACTLENZEN

HorbgerieGoud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo <Gld> Tel. 05753-1374
Aan ons bedryf zijn uitsluitend bij de A.N.V.C.
aangesloten contactlens-specialisten verbonden.

carnavalsvereniging
'DE KEIDARPERS'

Zaterdag 28 februari
in residentie zaal Winkelman
ST JANSTRAAT 3 - KEIJENBORG

GROOT CARNAVALSBAL
onder aanvoering: van:

• PRINS GOZEWIJIM
* Adjudant Martin

en hun hele gevoVg

Zaal open 19.30 uur

Aanvang 20.00 uur

Entree f 7.50, voorverkoop f 5.00

Voorverkoop van 17 febr. tot 28 febr., 12 uur bij

x Rabobank • Keijenborg

x Auto Kemp - Ketyenborg

x Zaal Winkelman >- KeHenbang

x Wolters boekhandel • Hengelo Gld

x Bestuur en Raad van Elf

Koop tijdig uw kaart,

want vol is vol!!

Carnavalsverenïgiitg

„DE K E I D A R P E R S "

„DE RECLAME":

UW WEEKBLAD

ECHT BELGISCH....
Allé manneke, ga subiet efkes langs bij de

Echte Bakker, want lüj heeft deze week:

Echt.....
je proeft 't!

GEBUREN BROOD
bol i 450 gram

DONDERDAG

SLAGROOM
SOESJES

1.25

2.98160 gram voor

ECHTE BAKKER

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 057531250

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

YISHANDEL

HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) • 05753 3460

Speciaal deze week:

l kg SCHOL

gratis gefileerd 6«25

Gebakken ZEEBANKET

500 gram 6.50

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

Wist U dit al?

Ook wij staan in de Ster-reks'ame
van H.H.T.V.

De bakker
dtezelf
etkedag
zijn vers
BROOD

bakt
Proef de pure
fruitsmaakü!

KWARKGEBAK

deze week van 1.85 voor | §

Elke dag keus uit maar liefst 6 soorten:
aardbei, kersen, sinaasappel, citroen, bosbes,
rhum. Smullen maar!

LET OPI!

Hoe maakt bakkerij Kreunen
zijn krentebrood?
Volgende week de ontknoping op T.V. (HHTV)

Deze week: KRENTEBROOD
van 4.75 voor 4iZO

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL. 05758-1474 - HENGELO GLD

De grootste sortering . . .

de lekkerste keus!

WIJNBERGEN
gaat verder op de w intertoe r met:

UIEN

2 kg 95
BOERENKOOL

2 zak 195
Volgende week vliegen u de
vitaminen om de oren

Bii H.H.T.V. kunt u het zien en

horen

In onze verkoop bloemenkas

deze week:

1 geënte CACTUS

325

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

H
Q

l ii»Kffl IRBakkerij Bruygink
Ö? RAADHUISSTRAAT l» - TEL U»

tt

l

DEZE WEEK:

Appeltaartje
" van 8.00 voor 5.95 *
< e
> H

va aiüHVA\ aa MVA • HOMMva MWHVM aa MVA

TIP VAN DE WEEK:

GEPANEEBDE

VARKENSSHITSELS
100 GRAM 1.35

A. H. Ratertnk

Voor familie- en handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1466



JOS HERWERS B.V.
Wij zijn een gedegen, modern bedrijf, gevestigd in
Hengelo Gld.

Service en vakmanschap als Nissan-dealer is bij ons
al vele jaren vanzelfsprekend.
Aangezien ons bedrijf nog steeds flink groeit, moet ons
team van medewerkers uitgebreid worden.

We hebben binnen korte termijn twee enhtousiaste
mensen nodig, te weten:

x x Een 2e MONTEUR (m/v)

van onze nieuwe medewerker(ster) wordt verwacht,
dat hij/zij enthousiast is, eigen initiatief toont en ca.
20 jaar is.
Kortom, iemand die verder wil!

x x Een WERKPLAATS-RECEPTIONIST
Hiervoor zoeken wij iemand met een kommercieel/
technische opleiding.
Hij/zij moet administratief inzicht hebben, over goede
koncaktuele eigenschappen beschikken en represen-
tatie! zijn.
Zijn/haar taken zullen vooral bestaan uit het maken
van afspraken, plannen, organiseren en faktureren
van het werkplaats-gebeuren.

Kortom, iemand die een sterke mate van zelfstandig-
heid heeft.

Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 10 dagen
richten aan autobedrijf

JOS HERWERS B.V.

NISSAN
Hummeloseweg 10 - 7255 AH Hengelo Gld

H H T V

Hamove Filmteam

presenteert:

H.H.T.V.
HENGELO GLD.

• Nederlands eerste lokale commerciële TV-omroep

• Hengelo doet't, waar ze in Hilversum al jaren over zeuren!

• Humor, spanning en sensatie op H.amove H.engelo T.V.

• Riant beeld top een televisie, van 2 bij 3 meter, uniek in Nederland!

• Dat moet U zien!

Op maandag 23 febr. t.e.m. donderdag 26 febr., aanvang half fcchlt in zaal

Concordia te Hengelo Gld.

Kom op tijd, vol is /vol! (Zaal open uur)

P.S. Gezien de ervaringen van vorig jaar, is h&t mi mogelijk kaarten in

voorverkoop te verkrijgen. Let op. Alleen op de filmavonden zelf, dus NIET

telefonisch!

Kunstjes op de lange latten? Wandelen in de kou?
Ga gerust uw gang, maar kom eerst voor uw
REISVERZEKERING naar

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv

Reisverzekering

volwassenen vanaf 10.80

pud.

kinderen vanaf f 0.60

M-

Wintersport-

dekking

vanaf f 3.25 p.d.

Auto- en motorcascoverzekering
(tijdens vakantie)

Automobilistenhulp

Annuleringsverzekering

Voor informatie:

SPALSTRAAT 26 7255 AC HENGELO GLD TEL. 05763- 3000

BOLIESTRAAT 40 7001 BD DOETINCHEM TEL. 08340-34025

Lid N.V.A.

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-
ringen, aan- en verkoop van onroerende
goederen, taxaties en juridische adveizen.

sa-.- ;••
POLLEN
BESSENJENEVERFIORWN
Dubbel zo lekker

dubbel zo «r'Al8 -t een jonge

borrel mag

Goeie vieux
met een zacht KaraUter

de frisse appe»borrel

als aperatief

"""""
Om te weten.-
Wat drinkt men bl)

wild. V... v«ee.

woord geven.

m verkopen met alleen.

wij aav,seren u ook

Kerkstraat 11 7256 AR Keyenborg Tel. 05753-1293 00

De toneelgroep van de supportersver. Crescendo
geven een

TONEELAVOND

op zaterdag 7 maart a.s.
IN „ONS HUIS" TE HENGELO GLD

Aanvang: 20.00 uur

Opgevoerd wordt het toneelstuk

„DE LIEDJESZANGER"
Een luchtig blijspel in 3 bedrijven van J. Bus

ROLVERDELING:

Geert Mulder, handelaar in bouwmaterialen
Marie, zijn tweede vrouw
Jan Mulder, zoon van Geert
Reint Mulder, zijn broer
Meester Kuipers
Gree v.d. Kolk
Corry Dijksterhuis, dienstmeisje

Regisseur Henk Schuerink

Souffleur Ap Derksen

Anton Maalderink
Dienie Maalderink

Teun Hiddink
Evert Wentink

Henk Leemkuil
Inge Steenblik

Betsy Harmsen

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het tamboer-lyrakorps van
de muziekvereniging ,,Crescendo".
Toegangsprijs f 3.—. Op vertoon donateurskaart Crescendo vrije toegang

De Rabobanken te Hengelo Gld en Keijenborg organiseren
op 12 maart a.si in zaal „Langeler" te Hengelo Gld
een informatiebijeenkomst over

bedrijfsopvolging in land- en tuinbouw
Aanvang 19.30 uur

Deze bijeenkomst, die is verzorgd na overleg met de stands-
organisaties, begint met een audiovisuele presentatie over
een viertal ervaringen met bedrijfsopvolging.
Voorts worden inleidingen gehorden door een sociaal-
economisch voorlichter van de G.M.v.L. en een krediet-
adviseur van de Rabo-organisatie
Tenslotte is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan
een forum, waarvan naast de inleiders ook de notaris ter
standplaats Hengelo Gld deel zal uitmaken.

Als U belangstelling hebt maar nog geen uitnodiging hebt
ontvangen, kunt U zich melden bij de Rabobanken in
Hengelo Gld en Keijenborg

Daar kunt U ook terecht voor meer informatie.

Rabobank
Raadhuisstraat 21
xSpalstraat 23
St Janstraat 44

Hengelo Gld
Hengelo Gld
Keijenborg

lel. 05753-2022
Tel. 05753-1601
Tel. 05753-1336

ZONDAG 22 FEBR.

BINGO
Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur

ZAAL WINKELMAN
KEIJENBORG

Org.: B.V. „'t Centrum"

Slank naar de wintersport?
Malsovit-afslankbrood ver-
krijgbaar bij:
bakk^rjj Hek k el man,
Raadhuisstraat 35, Hengelo

HET ADRES voor

kwalrteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
Hesterweg 10 - Yarsselfler
Tel. 088M 86661

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze zoon

CHBISTIAAN

We noemen hem
CHRIS

Erik Ploeger
Tonny Ploeger-Kroes

12 februari 1987.
Het Karspel 56,
7255 CT Hengelo Gld.

DIK WASSINK

en

BEBRY REINDSEN

gaan trouwen op 26 februari 1987 om
10.45 uur in het gemeentehuis
te Steenderen.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.45 uur in de kapel te Bronkhorst
door ds Gerbrandy te Zelhem.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
„Den Brem-er" te Toldijk.

Toldijk, Z.-E.weg 41
Velswijk, Eckhorsterstraat 6

Wij gaan wonen:
Weth. Massinkstraat 27, 7227 DB Toldijk.

Voor de vele belangstelling, felicitaties, bloe-
men en cadeaus, ontvangen bij ons 50-jarig
huwelijksfeest, waardoor die voor ons een on-
vergetelijke dag is geworden, zeggen wij ieder-
een hartelijk dank.

BERNARD WINKELMAN

RIEK WINKELMAN STAPELBROEK

Keijenborg, februari 1987.
Pastoor Thuisstraat 12.

DANKBETUIGING

Aan een ieder, die op welke wijze dan ook, hun
medeleven hebben betoond tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze lieve moeder, groot-
en overgrootmoeder

HARMINA DENKERS-OLTHOF

betuigen wij onze oprechte dank.

In het bijzonder het verplegend personeel van
„De Bleijke", die haar tijdens haar verblijf met
zoveel liefde en zorg hebben omringd.
Dit heeft ons zeer getroffen.

Uit aller naam:
fam. Denkers

Februari 1987.
Lankhorsterstraat 10,
7255 LB Hengelo Gld.

Voor ongekend lage prijzen

ROLLUIKEN

ZONNESCHERMEN

Kunststof KOZIJNEN - DEUREN

en SCHROTEN

NIEUW!!

GIETGOOT U-3

voor behoud en herstel
van goten en daken

'«G

EUGELINK
Berkenlaan 56 Hengelo Gld
Tel. 05753-1210, b.g.g. 2950

C.B.T.B. - Steenderen

TONEELAVOND
op vrijdag 20 febr. a.*.
in zaal „Den Bremer" te Toldijk

Aanvang 20.00 'uur

De toneelveip. Th ijs voert op het blijspel:

„in het vrolijke weerhaantje"

TOEGANG VRIJ

Raadhuisstraat 1M3 - Tel. 05753-1469

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



CAPE-SLIJTERIJ

'T HOEKJE
l Itr BOKMA JENEVER 18.95

l"Ttr*V.D. EELAART JENEVER 18.45

l Itr BOLS VIEUX 18.75

l Itr SONNEMA BEERENBURG 17.95

l fles BERENTZEN Bongo APPELKORN
Johannishofer 14.75

l Itr HENKES BESSEN 14.95

l fles MARTINI 6.45

l fles PIKEURTJE 3.95

l litr ZELLER HEISSENBERG moezel

6.75
l fles BERNAL SHERRY 6.95

WIE SCHRIJFT, DIE BLIJFT

UW HANDSCHRIFT

n
WAARD!!

PARKER

Van dit bekende mark schrijfwaren hebben wt)

o.a. in voorraad:

% VULPENNEN

% ROLLERPENNEN

£ BALLPOINTS

en aanverwante Artikelen, zoals stiften, Inkt-

paltronen en geschenkdoosjes

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Niet exclusief .....

maar WOLTERS heeft het!

Woningbouwer. „THUIS BEST"

De woningbouwvereniging „Thuis Best", werk-
zaam in de gemeenten Hengelo Gid en Vorden,
beheert momenteel ca. 1300 woningen en 200
garageboxen.
In verband met het feit dat de administratieve
bedrijfsvoering uitbreiding behoeft, worden ge-
gadigden opgeroepen te solliciteren naar de
functie van:

administratief medewerker
(m/v)

Functie-informatie:

- receptie- en telefonistewerkzaamheden

— typewerk en archivering
- assisteren op het terrein van boekhouden en

invoer van computergegevens

Functie-eisen:

- opleiding op Mavü/KMBO-niveau of gelijk-
waardig

- typediploma
- goede contactuele eigenschappen en omgangs

vormen
- studiebereidheid om een brede inzetbaarheid

mogelijk te maken
- 'bereid zijn, in teamverband, alle voorkomen-

de werkzaamheden te verrichten.

Arbeidsvoorwaarden:

- het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden
worden, afhankelijk van leeftijd en ervaring,
vastgesteld op basis van de CAO voor perso-
neel in dienst van woningcorporaties

Inzenden sollicitaties:

- degene die denken aan de gestelde voorwaar-
den te voldoen, worden verzocht eigenhandig
geschreven brieven, binnen 2 weken na het

verschijnen van dit blad, te richten aan de
heer E. Driessen, secretaris van woningbouw-
vereniging „Thuis Best", Ruurloseweg 27,
7255 DG Hengelo Gld.

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTEXTIEL

WANDDECORATIES • BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: o.a.

HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

OISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Gezond vakantiebruin

Doen!... Verwen U zelf... met zo'n zonnêbadkuurvan 7 a 10 dagen.
Ervaar zelf hoe fit U zich voelt, al na het eerste zonnebad.

Hoe goed U 'er* weer tegen kunt. En op de koop toe: U wordt zo bruin,

alsof U pas met vakantie bent geweest!
Met apparatuur van Eurofit bruint U veiliger, dan onder de spaanse zon!

Zonder verbranding, zonder uitdroging van de huid.

Lief voor het lichaam, heerlijk voor de huid. Je kikkert er echt van op.

Bel voor informatie!

Drogisten - Parfumerie - Schoonheidssalon

mspïanne
drogisterij en parfumerie

Felix en Mananne Takkcnkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel 2062

Wij adviseren ook, indien U een eigen
zonnebank of -dak wilt aanschaffen.

; ;
:

mocleókow i j

i ;

DERKSEN JEANSSHOP KAPSALON LURVINK

zaterdag 21 maart 1987
in zaal Concordia
RAADHUISSTRAT 36 TE HENGELO GLD

Aanvang 20.00 uur

Met optreden van artisten uit KRO's soundmix shows

JENNIFER KING

GEORGE MICHAEL

en discjockey BERT BENSON

van Radio Tele Luxembouirg

WILLY DERKSEN, JONGE EN DYNAMISCHE MODE

ook te zien op H.H.T.V.

ENTREE f 6.00. Kaarten in voorverkoop bij bovenstaande zaken

i;

i;
<

l

Ook deze werkzaamheden voeren

wij voor u uit:

snoeien van vruchtbomen,

populieren, windsinge/s

bossen etc.

Ontwerp en aan/eg v. uw f u/n

Renovatie van uw tuin

G. J. HALFMAN & ZN
BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG

Hafstraat 7 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

HINDERWET

Kennisgeving van bekendmaking beschikkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken, ingevolge artikel 31 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend
dat door hen onder de gebruikelijke voorwaar-
den om gevaar, schade of hinder buiten de in-
richtm'g te voorkomen of te beperken, op 10
februari 1987 vergunning is verleend ingevolge
de Hinderwet aan:

de heer G. Groot Roessink, Vordenseweg 84 te
Hengelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen
van een veehouderij met mestopslag op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld,
sectie B, nummer 2004, plaatselijk gemerkt
Vordenseweg 84;

mevrouw G. Enzerink-Nijenihuis, Het Stapel-
broek l te Hengelo Gld, voor het uitbreiden en
wijzigen van een veehouderij» met mestopslag
op het perceel kadastraal bekend gemeente Hen-
geol Gld, sectie B, nummer 1983, plaatselijk ge-
menikt Het Stapelbroek 1;

de heer G. Lenselink, Reerinkweg 4 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten en in werking heb-
ben van een veehouderij met mestopslag op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Gld, sectie D, nummer 2572, plaatselijk gemerkt
Reerinkweg 4.

De beschikkingen en alle ter zake zijnde stuk-
ken ligigen op de gemeentesecreatarie, afdeling
bestuurszaken, ter inzage op werkdagen van
8.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en
bovendien elke vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur in
sporthal „de Kamp".

Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot
18 maart 1987 beroep open bij de Kroon voor:
a de aanvrager
b de betrokken adviseur
c degenen die tegen de aanvraag om vergunning
tijdig bezwaren hebben ingediend
d enige andere belangstellende die aantoont dat
hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder
bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de broeps-
termijn van kracht tenzij voor deze datum be-
roep is ingesteld en met toepassing van artikel
60a van de Wet op de Raad van State een ver-
zoek wordt gedaan tot schorsing van de beschik-
king, dan wel tot het treffen van een voorlopige
voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare
Majesteit de Koningin en worden gezonden aan:
Raad van State, Afdeling voor de geschillen van
bestuur, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige
voorziening moet wonden gericht aan de voor-
zitter van de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist. Voor nadere inlichtin-
gen kunt u zich wenden tot de gemeentesecre-
tarie van Hengelo, afdeling bestuurszaken,
telefoon 05753-1541, toestel 24.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

K. Verhoeff, secretaris

Hengelo, 17 februari 1987.

SLIJTERIJ
Hengelo Gld

Raadhuisstraat 36

Telefoon 05753-1461

GELDIG TIJDENS DE GEHELE

MAAND FEBRUARI

14.75 22.95

NU NOG VOLOP SAPPIGE

harde LOMBARTS
EN LEKKERE

GOLDEN DELIGIOUS
NATUURLIJK BIJ:

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

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 • Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Biljartver. „'t AYERENCK"
organiseert een

CARNAVALS-
TOÜRNOOI

op 2, 3, 5 en 6 maart 1987

Fina.e: zaterdag 7 maart

Gespeeld worden de spelsoorten driebanden,
bandstoten en libre.
De opzet is zodanig, dat elk willekeurig samen-
gesteld team vrijwel gelijke kansen heeft.

Inschrijven is nog mogelijk tot 21 februari a.s.

(f 15.— per team)

Prijzengeld: f 150— - f 100,— - f 75,—

Inschrijvingen en inlichtingen „'t Averenck"
(Th. Michels), Spalstraat 45, Hengelo Gld
tel. 05753-1209.

Lidmaatschap van een biljartvereniging is niet
noodzakelijk. Iedereen kan een team van
3 spelers aanmelden.

Te koop prima verteerde
organische stalmest voor
uw tuin, o.a.koemest e.a.
mestsoorten, eventueel
thuisbezorgd. J. Steenblik
Wichmondseweg 23, Hen-
gelo Gld, Tel. 1500
Te koop konijnen, Vlaamse
Reus. Th. Tankink,
Tel. 1754, Keijenborg

AUTOSLOPERIJ
GEBR. VRIEZE
Nyverheids 8 - Zelhem
heeft in voorraad duizen-
den onderdelen van alle
merken auto's. r
Tevens nog sloopauto's ge-
vraagd.
Tel. 08342-3473

BU bestelling van POOT-

AARDAPPELEN

vóór l maart

10% korting

Keuzen uit 20 rassen,
alles kleine maat

WAAMELINK
zaadhandel
Tel. 05753-1334

Toneelgezelschap 't Weerhaantje

Zaterdag 21 f eb r. a.s.

opvoering van

„BOKKESPRONGEN"
Een plattelandsblijspel
van D. J. Eggengoor

in „Ons Huis" te Hengelo Gld

Aanvang 20.00 uur

Gevraagd medewerker
voor 3 dagen per week op
rundveebedrijf. G. H. W.
Schut, Langendijk 2, Baak,

TUIN-
LIEFHEBBERS!!
De tuinzadengids
1987 ligt weer
voor u klaar!

BESTEL OP TIJD

UW ZADEN!!

Kwaliteitszaden van

Jansen - Dinxperlo

HARMSEN

Banninkstraat 4

Hengelo Gld

Tel. 05753-1220

Welke jongen van plm 15
è 16 jaar wil zaterdags
komen helpen op een var-
kensbedrijf. Brieven onder
no RM 8 bureau van de
Reclame

Te koop koelkast, gasfor-
nuis (z.g.a.n.), keukenblok
Tel. 05753-3783, Hengelo G

Drukkerij Wolters ook op TV!!
Zie hiervoor de reclame-spots
van H.H.T.V.

23 t.e.m. 26 febr. in zaal Concordia!!

PROGRAMMA OVERZICHT H.H.T.V.

Nederlands eerste lokale commerciële TV-omroep met

direct een volledig progamma:

Opening

Beelden van Leo Lont iby Tineke op TV

Voorwoord burgemeester en wethouders

Natuurselrie

H.H.T.V. nieuwsbulletin,lokaal en buitenlands
en verscheidene primeurs

Sportstudio, met veel motorsport

Reclamespotjes

Popprogramma met videoclips van de Hengelose
Hurricanes

Onderhandelingen zijn nog gaande met Lee
Towers en Frank Sinatra

O Komische speelfilm: Chaos in het Wossinkbos

• Koorzang Hengelo's Gemengd Koor

En nog veel meer. Kortom een avondje waar je naar

uitkijkt. Zie ook de advertentie



SDEBHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Spalstraat 18, Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

PATé'S

9 soorten 100 gr

ARDENNER BEENHAM

100 gr

ARDENNER RAUWE HAM

100 gr

MOCCA SCHNITTE

350 gr

98
259
229
495

AH halfvolle VANILLE

YOGHURT liter

AH HUISWIJN

rood-wit-rosé liter

AH EXTRA JAM

7 smaken 3 pot

KOKOSKRANSEN

8 stuks

155
395
500
139

VATVERSE ZUURKOOL

500 gr

Conference HANDPEREN

kg

39
139

< >

WAARDEBON

SCHOUDER-
KARBONADE 598

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

gratis gesneden

TIJGERBROOD

gratis gesneden

190
199

V.d .Eelaart 3-sterren

JONGE JENEVER

Jagermeister

liter

0,7 liter

1785
1825

Zaterdagvoordeel:

Magere HAMLAPJES

500 gr

Ma. - di. 23 en 24 febr.
Fijne verse BRAADWORST

500 gr 348 kg

498

598 albept hei/n

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

l

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

DE KAASPLANK

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr oud N. H., net sni/bacrr 6.95

500 gr 20+ halvetta, ook zoutloos

5.95

125 gr geraspte kaas

200 gr zure room

500 gr boeren leverworst

Tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "

Te koop gevraagd:
Oude kabinetten

Oude kleerkasten

Oude klaptaf els

Oude tafels met ronde potem

Oude stoelen met blezen
matten

Benthelmcr bakken

(ook ronde)

Winkel Inventarissen

B. SMEITIWC
Wichmondseweg 29a

Hengelo G - TeL 05753-2524

BOSTEL: melkdrijvend

MAISGLUTEN

gehalteverhogend

VEZELS

Goedkope V.E.M, voor uw
mestvee

BIJPRODUKTEN

voor zelfmengers

HOOI EN STRO

enz. enz. enz.

A. JANSSEN
Toldijk • Tel. 05755-1482

SOEPENBERG

FOURAGES

Nieuw orgel voor parochiekerk St Jan de Doper te Kef enborg

Op de foto achter het orgel, de bespeler Wim van der Panne, terwijl koorleider Jan Kleve en pastoor van Zanten

het nieuwe instrument ook bewonderen.

Tijdens de herdenking van het 300-jarig bestaan van
de parochie St Jan te Keijenborg kwam de gedachte
naarvoren om binnen de kerkmuren weer de beschik-
king te hebben over een zo waardig mogelijk kerk-
orgel. Binnen korte tijd was er een orgelcommissie
die via aandelen en giften het benodigde bedrag bij-
een kreeg om tot aanschaf van een nieuw orgel over
te gaan. Na de plaatsing ervan werd gesproken over
de mogelijkheid om op passende wijze het instrument
aan de parochie te kunnen tonen en te laten horen.
De bekende organist Wim van de Panne kwam om
door middel van een concert het orgel te demonstreren.
De vraag om medewerking werd ook gericht tot de

kerk en het kerkkoor onder leiding van Jan Kleve,
die beiden enthousiast reageerden en zodoende werd
onlangs de prachtige aanwinst voor de kerk en haar
diensten in gebruik genomen. De organist had voor
twee spelstijlen gekozen, de meer klassieke richting
en daarnaast de wat romantischer inslag. Begonnen
met een samenzang, werd het programma verder af-
gewerkt. Bij ieder te spelen stuk gaf de organist een
uitgebreide uitleg over te spelen stukken , de regis-
tratie en de mogelijkheden van het orgel. Pastoor van
Zanten en ook het orgelcomité zijn blij met dit waar-
dige instrument voor de parochiekerk te Keijenborg.

BUURTVERENIGING BEKVELD WORDT
WERKELIJKHEID

In de wijk Bekveld van de gemeente Hengelo Gld,
bestond in vroegere jaren een ijverige commissie, die
de jaanlijkse school- en oranjefeesten organiseerde.
Naar een idee van B. Stapelbroek-van Driel heeft een
aantal personen het initiatief genomen om toch weer
te komen tot een commissie of vereniging die deze
aktiviteiten kan regelen.
Op een informele bijeenkomst in de buurtschap kwam
zoveel enthousiasme en belangstelling naar voren, dat
deze avond het besluit genomen werd om een vereni-
ging te gaan oprichten onder de naam Buurtver-
eniging Bekveld".
Op verzoek van de initiatiefnemers stelden zich be-
schikbaar voor het oprichtingsbestuur: G. Smeitink,
voorzitter; B. Stapelbroek-van Driel, secretaresse;
E. Jolink, penningmeester, T. Berendsen, P. Beren-
pas, G. Nieuwenhuis en G. Wentink.
Binnenkorst zal de buurtvereniging reële werkelijk-
heid zijn, na het passeren van de notariële akte.
Daarna zal men definitief overgaan tot het aktief
werven van leden Naast bewoners uit de buurtschap,
kunnen ook oud-inwoners en andere belangstellenden
zich opgeven als lid of donateur.
Tijdens de bijeenkomst kwam wel duidelijk naar voren
dat er wel behoefte bestaat aan ey buurtfeest, maai
niet aan een openlijke streekkermis.

„WOSSINKBOS"-AKTIVITEITEN 1987

De commissie „Wossinkbos" die elk jaar voor Hamove
de cross-aktiviteiten in genoemd bos organiseren, is
voor het seizoen 1987 al weer druk doende met de
voorbereidende werkzaamheden, zoals het gereed-
maken van het circuit, het vaststellen van de ver-
schillende programma's etc.
Men is vorig jaar verschillende malen bezig geweest
om het circuit te verbeteren en het resultaat was, dat
men het hele jaar konb eschikken over een goed
berijdbaar circuit. Ook dit jaar zullen nog verbete-
ringen tot stand worden gebracht.
Wat de klasse-indeling betreft, is het de bedoeling
om naast de bestaande 125 cc en 250 cc en hoger, bij
voldoende deelname, een kentekenklasse er aan toe
te voegen. Hierbij wordt gedacht aan plm 10 deel-
nemers.
In totaal zullen er 6 wedstrijden verreden worden,
te weten: 11 april, 2 mei, 20 juni, 4 juli, 15 aug.,
12 sept. Ook zal er weer een 2-uurs cross georgani-
seerd worden op 26 sept. 1987.
De jaarlijkse vergadering zal op 18 februari worden
gehouden in café Wolbrink. Hier kan een ieder
trainingspa j es afhalen en kunnen nieuwe leden zich
aanmelden. Voor lidmaatschap kan men zich ook
wenden tot dhr A. Doenbeek, Westerstraat 92.

CRESCENDO EN SUPPORTERSVERENIGING

P
PRESENTEREN ZICH IN VOORJAARS
UITVOERING

B De chr. muziekvereniging decendo uit Hengelo Gld
jj heeft weer goed overwinterd.

Na de voorbereiding en deelname aan het Unicef-
concert is men nu weer ten volle bezig met de voor-
bereidingen vo . do voorjaar s uitvoering.
Deze is bepaald op zaterdag 28 maart a.s. in „Ons
Huis ' aan de Beukenlaan te Hengelo Gld.
Het muziekkorps o.l.v. Hans Kraxner en het tamboer-
lyrakorps o.l.v. Bert Rietman hebben een volledig
nieuw programma in studie genomen.
De supportersclub van Crescendo, veelal aktief op de
achtergrond, wil or k wel eens op de voorgrond treden
en doet dit door middel van een toneelavond op zater
dag 7 maart a.s., eveneens in „Ons Huis".
Donateurs hebben beide avonden op vertoon van hun
geldige donateurskaart vrije toegang.

dansen met

GROOVEAFFAIR
zondag 22 febr.

Zondag l maart

Takeit easy
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 22 FEBR.

Herv. Kerk (Remifiuskerk)

10.00 uur ds Verhaere
H. Avondmaal

Goede Herder Kapel

10.15 uur Jeugtidienst

Herv. Kerk

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie.

Info W
lijn §070-614 614

/ vnenden van de hartstichting

10.30 uur ds Schouten

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 16 t.e.m. 22 febr.

Th. J. Hanrath, teL 1277

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473 of 08340-30612

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. Eil, telefoon 1420

NIEUW Alarmno. brandweer

Telefoon 06-0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld.

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

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, teL 05753-1397
Keijenborg: 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.

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 Keijenborg

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


