
56 e jaargang no 8 dinsdag 24 febr. 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17

Postbus 3 - 7255 ZG Hengelo Gld

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

Verscynt dinsdags in:

Hengelo, Ke^enborg,

VelswUk (Zelhem), S teenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

roldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

van de week ,
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

P E T E R V A N B U R K
Raadhuisstraat 7 - Tel. 05753-1269

De gehele week:

100 gram

gap. snitzeis

Ikg

kippenpoten

De gehele week:
150 gram

snijworst of salami

100 gram

bacon

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fijn of grof

Donderdag, vrtfdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram

mager poulet

l kg mager

ribstuk

AANBIEDING

Bij inlevering van deze bon of uw filmkaartje

van H.H.T.V.
ontvangt u by aankoop van een

BOOBS B.H.

een slipje gratis
Geldig t.e.m. zaterdag 28 febr. 1987

Schröder
by de kerk Hengelo Old

Uw windmolen bakker

zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast
van profiteren iD/ftOLENB/lKKERS

Aktie DEZE WEEK:
donderdag, vrydag en zaterdag

een KRENTEBROOD

van 7.50 voor maar

Zolang de voorraad aftrekt

3.75

G R O O T

Mukey CARNAVAL
IN ZAAL WINKELMAN

op dinsdag 3 maart
AANVANG 19.00 UUR

>> Onder leiding van

£ PRINS GOZEWIJN l en zijn gevolg
ENTREE f S.-- (spotprijs)

Verrasing voor een of meerdere bezoekers

Trekking Mukey verloting

DE MUKEY WENST EEN IEDER PRETTIGE GARNAVALSDAGEN TOE

Bromfietsverzekering,
r-g^ftarnmamssa

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

hetdirekt
mee.

RabobankQ
Voor al uw verzekeringen.

Hengelo Gld, Raadhuisstraat 21

Spalstraat 23

Keijenborg, St Janstraat 44

Tel. 05753-2022

Ie l . 05753-1601

Tel. 05753-1336

003!

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

YISHANDEL

HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51» (achter Edah) • 05753-3460

Speciaal deze week:

7 ZOUTE HARINGEN halen,

6 stuks betalen
l kg BAKFILET van kabeljauw

11.50
VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

Dat zag er
verrukkelijk uit op
H.H. televisie,
niet?

NU OOK VOORDELIG PROEVEN:

Gesorteerd SLAGROOMGEBAK

van 1.75 nu 1.50

Uit onze grote sortering: brood DEZE WEEK:

KORENZEGEN

400 gram van 1.75 nu | §5Q
Dat kleine broodje barstensvol vitaminen, mine-
ralen, pure gezondheid!
Bevordert de spijsvertering en stoelgang

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL. 05768-1474 - HENGELO GLD

De grootste sortering . . .

de lekkerste keus!

767e Ned. Staatsloterij

Vanaf heden volop loten
verkrijgbaar
BESTELDE LOTEN WORDEN
GERESERVEERD T.E.M. 7 MAART A.S.

Debitante Ned. - Staatsloterij

Boerman - lederwaren
Spuistraat 10 - Hengelo Gld - TeL 05758-1379

ATTENTIE!!
In verband met de verbouwing van de winkel

wy genoodzaakt onze winkelaktiviteiten te

verplaatsen naar de werkplaats
waar we DINSDAG 3 MAART AJS.
mee stai*Sen voor de duur van 3 weken.

rx;^

A. H. Raterink

WIJNBERGEN
k'aat deze week de vitaminen
rollen!!

SINAASAPPELEN
MOOIE GROTE, VOL SAP

15 stuks 495
RAUWKOST

250 gram

NIEUW!!

175
Verder ruime keuze uit
GRAPE FRUIT, CITROENEN
SWEETIES, POMELO, UGLI,

NEKTARINA'S, PRUIMEN enz.

In onze verkoop bloemenkas

rechtstreeks van de veiling uit Aalsmeer

3 GROENE PLANTJES

450

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

Belangrijk dit te lezen!
In de eerste week van maart

zijn wij GESLOTEN

Maar,
steld kunnen worden.

Uw horloge van batterij te voorzien

Contactlens vloeistoffen af te geven

Belt u even aan de zijdeur?

tijdens de winkeluren is onze mede-

werker „Ike" aanwezig om uw bril

te repareren of brilrecepten te ont-

vangen, zodat de glazen alvast be-

^AGROOTKORMEUNK
^horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

S palstraat 27 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

Volleybalver.,VELDHOEN

De wekelijkse oefenavond
in sportcomplex „De Veldhoek" is

verplaatst van donderdag- naar

dinsdagavond
Oefentijden 19.30-22.00 uur

NIEUWE LEDEN VAN HARTE WELKOM

Opgave en inlichtingen: tel. 05736-281 of 492



OP VELER

VERZOEK!!

ECHT BELGISCH....

ARDENER BROOD
plm 450

PLEZANT Hè!!!

DONDERDAG

1.25

SAUCIJZE-
BROODJES
heerlijk gekruid
5 stuks 6.75

ECHTE BAKKER

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753 1250

DIK WASSINK

en

BERRY REINDERS

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 Rionkhorst
door ds Gerbrandy te Zelhem.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
„Den Bremer" te Toldijk.

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

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

Op 12 februari j.l. werd plotseling van ons weg-
genomen, onze lieve moeder en grootmoeder

WILLEMINA VRUGGINK-JANSSEN

geboren 21 augustus 1906 en sinds 21 december
1965 weduwe van Hendrik J>an Vrugigink

Hengelo Gld, Beukenlaan 21.

De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden op
de alg. begraafplaats te Hengelo Gld.

Aalten, G. Vruggink
G. G. Vruggink-Slotboom

Zeist, E. Vruggink

Kampen, G. Vruggink

Wij zijn wegens vakantie

GESLOTEN

van 2 t.e.m. 7 maart

Keurslager P. van Burk
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld • 05753-1269

OPEN AVOND SOLI DEO GLORIA

Het koor Soli Deo Gloria uit Bekveld heeft op haar
jaarvergadering besloten, een open avond te houden
voor haar donateuis en andere belangstellenden Het
ligt in de bedoeling om iedereen in de gelegenheid
te stellen het koor en haar dirigent eens van dichtbij
te ontmoeten. Natuurlijk kent u het koor van de jaar-
lijkse uitvoeringen, waarvoor altijd flinke belangstel-
ling bestaat. Ook wordt vaak opgetreden op zang-
avonden, in bejaaidencentra en verpleeghuizen om
voor de oudere en zieke medemens te zingen. Maar
om op te kunnen treden moet er ook gerepeteerd
worden en dat gebeurt iedere dinsdagavond van 8
tot 10 uur in de school te Bekveld Misschien zijn er
wel mensen die er een avondje uit willen, komt u dan
gerust eens een kijkje nemen op die open avond op
dinsdag 3 maar t. Het verplicht u tot niets en de koffie
staat klaar. Mocht u 3 maait verhinderd zijn, kom
dan gewoon een andere keer. Het is er zeer gezellig
en ontspannend en misschien wilt u wel met ons mee
zingen, dat zou nog het mooiste zijn, want:
We zingen er menig aria
En ook wel eens een Solia
Maar het liefste samen met elkaar
O Soli Deo Gloria.

JAARVERGADERING EHBO HENGELO GLD

De heer H. J. Maandag heeft tijdens een druk be-
zochte jaarvergadernig afscheid genomen als voor-
zitter van de EHBO afdeling Hengelo Gld.
Unaniem gingen de leden er mee akkoord dat mevr.
Roeterdink-ten Have de komende tijd de voorzitters-
hamer hanteert.
Door het vertrek van de heer Maandag ontstond er
een vacature in het bestuur. Deze vacature werd op-
gevuld door het kiezen van de heer Chr. Peelen als
bestuurslid.
De bestuurssamenstelling is thans als volgt: mevr.
A. Roeterdink-ten Have, voorzitster, de heer B. Ber-
gervoet, secretaris, de heer Joh. Kremer, penning-
meester, bestuursleden mevr. B. Enzerink-Menkveld,
mevr. S. Eggink-Regelink, mevr. M. Ankersmid-Wil-
lemsen, de heer Joh. Klein:eesink, de heer F.. Hoebink
de heer Chr. Peelen.

Alleen deze week bij
TACX SCHOENMODE

Op alle afgeprijsde schoenen met rode prijs

25% extra korting

Alle damestassen die in de winkel hangen

voor de HELFT van de prijs

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

Tel. 05753-2547

carnavals-

schmink
VOOR GROOT EN KLEIN

UW ADRES:

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

martinne
drogisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp

Ruurioseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

Malsovit. Gezond, snel en
voordelig afslanken. Kost
maar f 1.75 per dag.
Exclusief verkrijgbaar bij
bakkerij Hekkelman,
Raadhuisstraat 35, Hengelo

Ferme Bemy is een vak.
boerderytje in de mooie
Franse Ardennes (400 km)
Spotgoedkoop. Inf. fam. v.
Gool-Peters, Goirle
tel. 013-433967

Ge vraagd weidegrond,
omgeving Baak. Tel. 05754-
908

Te koop prima consumptie
aardappelen bij B. J. Wae-
nink, Regelinkstraat 13,
Hengelo Gld

Te koop 24 kanaals scooper
scanner. Tel. 05753-1534

Te koop gevraagd singles
uit de jaren '50 en '60
Tel. 05753-2276

Te koop de grote Oosthoek
encyclopedie, 21 delen en
eiken kast, 250 cm lang,
185 cm hoog en 46 cm diep
Tel. 05753-2320

Te koop consumptie-aard-
appelen, Irene. Tevens een
partij voeraardappelen
H. Groot Roessink, Tover-
straat 18, Baak.
Tel. 05754-387

Te koop electr. orgel, z.g.
a.n. T,V-stoel, bijzettafels,
eiken bergmeubel, haard-
stoel, leren lampekap, klok
met gewichten, bromfiets
Honda MT 5, z.g.a.n.
Kervelseweg l, Hengelo G
Tel. 05753-1945

Gevraagd zelfstandige hulp
in de huishouding voor 2
morgens per week. Tel.
05753-1295

Te koop Toyota Starlet, bouwjaar 1983, km-stand
45000, in zeer goede staat. Tel. 05753-3287.

H H T V

HENGELO GLQ
VOORVERKOOP VAN KAARTEN

HAMOVE FILMAVONDEN
De voorverkoop van kaarten voor de Hamove film-
avonden omtrent Nederlands eerste lokale commer-
ciële TV omroep H.H.T.V., vindt uitsluitend plaats in
zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld
(dus niet telefonisch).
De kaarten voor de voorstellingen van maandag 9 en
dinsdag 10 maart zijn verkrijgibaar van 19.00 tot
20jOO uur in zaal Concordia, op 24, 25 en 26 febr.
Alle filmvoorstellingen beginnen- om 19.30 uur pre-
cies. Kom op tijd, want vol is vol., zaal open 19.00 uur.

UITVOERINGEN CHR. MANNENKOOR ZELHEM

Het chr. mannenkoor Zelhem met 56 leden geeft dit
jaar twee uitvoeringen en wel op 28 februari en op
7 maart a.s.
Op zaterdagavond 28 februari in „Dennenlust" zullen
een negental nummers ten gehore worden gebracht,
o.a. het Ave Verum corpus van W. A. Mozart en
Frieden van Gotthilf Fischer.
Na de pauze zal door de toneelgroep Wichrnond-Vier-
akker het blijpsel 't Hing in de lucht worden opge-
voerd.
Zaterdagavond 7 maart volgt een uitvoering in de
Lambertikerk te Zelhem met orgelbegeleiding van
de heer Harry Scheffer. Aan deze avond verleent ook
het Hattems mannenkoor o.l.v. de heer W. v.d. Weide
haar medewerking. Beide koren zullen een zestal
nummers zingen.
De aanvang van de avonden is 19.30 uur.

DAMNIEUWS

In de een na laatste ronde speelde het eerste team
van DCH een thuiswedstrijd tegen Ulft. DCH kwam
al snel op voorsprong door een damzet van H. Luimes
Ook H. Vos wist door een damzet te winnen. J. Heij-
ink Won door een schijfwinst en positie. Hierna ging
het moeizamer en kwam Ulft nog even terug door
verliespartijen van J. Visschers en G. Kreunen.
J. Vos, A. Hoebink, R. Regelink en B. Harkink speel-
den allen remise en als laatste wist G. Halfman te
winnen waardoor de stand op 12-8 kwam.

ERE-LEDEN BIJ HAMOVE

De Hengelose auto- en motorvereniging Hamove viert
dit jaar haar 50-jarig bestaan. Om dit jubileum luister
bij te zetten heeft men een flink programma op touw
gezet. Te beginnen met zondag 15 maart de Ie kam-
pioens motorcross 500 cc op circuit 't Zand, met
Pasen volgen de traditionele Paasraces op de Varssel-
Ring en op zondag 12 juli wordt er geraced om het
Nederlands kampioenschap. Tussendoor zijn er nog
verschilende oriënteringsritten en ook de stratencross
staat weer op het programma.
De herdenking van het 50-j>arig bestaan begint met
een receptie op zaterdag 25 april van 15.00 tot 18.00
uur in zaal Leemreis.
50 jaar geleden werd Hamove opgericht door een
aantal mensen, die een motorclub opzetten. Van deze
mensen zijn er twee nog in leven en om hen te eren
werd onlangs op de jaarlijkse ledenvergadering het
bestuursvoorstel om hen tot ereleden te benoem«a
met unanieme stemmen aangenomen.
Het zijn de heren baron Z. van Dorth tot Medler en
M. Wijnbergen.
Op de genoemde receptie zullen zij gehuldigd worden.

OOK BIJ KLEINE SCHADE
ONDERVERZEKERING NADELIG

De meerderheid van de Nederlandse bevolking
hee,ft de inboedel en of de eigenwoning voor een te
laag bedrag verzekerd. Volgens een recent onderzoek
van de verzekeraars zou zelfs meer dan 80% van de
inboedels onder verzekerd zijn. Die situatie is niet
alleen nadelig bij een totaal verlies van het verzeker-
de (er wordt uiteraard nooit meer uitgekeerd dan het
verzekerde bedrag), maar ook bij kleinere schade-
gevallen kan onderverzekering problemen opleveren.
De schade wordt dan namelijk ,naar verhouding'
vergoed.
Een voorbeeld illustreert de mogelijke problemen bij
onderverzekering. Een inboedel is verzekerd voor
f 40.000,—, maar heeft inmiddels een nieuwwaarde van
f 60.000,—. Uit deze inboedel wordt een videorecorder
gestolen, die bij heraanschaf f 1500,— kost. Toch
keert de inboedelverzekering, los van een eventueel
afgesproken eigen risico, niet meer uit dan vierzesde
deel van de schade, dus maar f 1000,—.
Er is alle aanleiding om van tijd tot tijd na te gaan
of het verzekerde bedrag van de inboedelverzekering
nog aansluit op de (nieuw)waarde van de inventaris.
Voor veel goederen zijn in de loop der tijd de aan-
schaf prijzen flink verhoogd. Op dit soort ontwikke-
lingen kan worden ingehaakt door bij de verzekering
een zogenaamde indexclausule op te nemen. Het ver-
zekerde bedrag wordt dan jaarlijks automatisch ver-
hoogd met de gemiddelde prijsstijging.
Ook door nieuwe aankopen kan de inboedel meer
fraard worden. De huidige waarde van de inboedel
kan heel goed worden bepaald aan de hand van een
voorgedrukt overzicht van de (mogelijk) in een
woning aanwezige goederen. De Rabobank heeft on-
langs een folder uitgebracht, waarin een actuele
versie van zo'n inventarislijst is opgenomen.
Voor de opstalverzekering van de eigen woning is
niet de verkoopprijs bepalend, maar de herbouw-
waarde. Dat betekent dat het verzekerde bedrag
moet woiden aangepast als de tarieven voor bouw-
activiteiten veranderen. Ook hier kan via een index-
clausule een automatische aanpassing worden afge-
sproken. Een ingrijpende verbouwing zal echter
meestal moeten leiden tot een afzonderlijke wijziging
van de verzekerde waarde.

ALARMERING BIJ BRAND

Voorkomen is beter dan blussen is een uitspraak die
men dikwijls hoort.
Gebleken is, dat men nogal eens huiverig is om bij
het ontstaan van brand direkt de brandweer te waar-
schuwen.
Dit kan zeer ernstige gevolgen hebben, denk maar
eens aan de mensenlevens die te betreuren zijn bij
brand en de grote materiël, schade die dikwijls ont-
staat.
Roep daarom bij het ontstaan van brand direkt de
brandweer:
telefoon 06 0111

Zondag 15 maart

kampioenscross 500 cc

Circuit 't Zand te Hengelo Gld is do
lokatie waar op zondag 15 maart a.s.
de eerste kampdoens motorcross 500 cc
wordt verreden.Aan start komen de
500 cc senioren en internationalen, de
125 cc groep A en de 250 cc groep A.
In de 500 cc, die 3 manches rijdt, start
ook de Hengeloër Walter Arendsen en
natuurlijk Nederlands kampioen Kees
van der Ven, die het circuit op zijn
diumpje kent, getuige zijn vele over-
winningen op 't Zand.

Op de foto: Kees van der Ven in de
outfit van ztjn nieuwe sponsor.

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

ï Bakkerij Bruggink \
^ RAADHUISSTRAAT 19 - TEL 1&08
H i

DEZE WEEK:
>

Maandag, dinsdag, woensdag, £
donderdag
5 KRENTEBOLLEN

halen >

4 betalen g

Vrijdag en zaterdag

5 ROOMTOMPOEZEN halen

4 betalen Ê

aa MVA • HUHHvu aa ALVA

APV
De aandacht van belanghebbenden wordt gevestigd
op het bepaalde in artikel 141 van de APV.
Hierin wordt de rechthebbende van een terrein ver-
plicht beplantingen te verwijderen of in te snoeien
indien de veiligheid op de weg en de vrijheid van
het verkeer zulks vordert. Met dit artikel wordt bij-
voorbeeld bedoeld, dat wanneer een boom in uw tuin
voor een verkeersbord groeit, waardoor dit niet goed
zichtbaar meer is, u verplicht bent takken e.d. te ver-
wijderen, zodat het bord weer te zien is.
In hetzelfde artikel staat ook, dat het verboden is
beplantingen aan te brengen, hoger dan 0.70 meter
of te hebben op een kortere afstand dan 8 meter van
de weg.
U zult begrijpen dat men hiermee het uitzicht voor
het verkeer wil waarborgen.
De hoogte van 0,70 mte. is dan ok afgestemd op het
gebruikelijke uitzicht vanuit een personenauto.
Nu het plant- en zaaiseizoen aanstaande is, wordt
hiervoor uw bijzondere aandacht gevraagd.

SPORTHAL AKTIVITEITEN
Vrijdag 27 febr. Badminton. 20.00 uur HBC 2 - Babo
3; HBC 7 - Spees Sjuttel 5.
Zondag l maart. Handbal. 12.00 uur Quintus dames 2
Erix 2; 13.10 uur Quintus dames l - Avanti; 14.20 uur
Quintus heren l - Dynamo.
Korfbal. 15.30 uur Quick '81 adsp. B l - Olympia;
16.20 uur Quick '81 l - Blankenberg 1; 17.30 uur
Quick '81 3 - ZKC 6.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkoarten

jubileum- en gelegenheids-

kaarten

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
Dorpsstraat 37 • STEENDEREN

Tel. 05755-1862

IZERVELD TEL05235-5



DROGISTERSJ LENSELINK VERF - GLAS - BEHANG
Kerkstraat l - Hengelo Gld - Tel. 05753-1300

ar naval 7987 in
 <^io de 5£

bij „'t ZWANENNEST"

Bruin café

Flitsende discotheek

NET EFFE GEZELLIGER

zaterdag 28 febr. - zondag ,1 maart

En zoals ieder jaar we«r op

maandag 2 maart

GEWELDIGE ROSENMONTAGSHOW

Op deze avond prijzen voor die best verkleden, zowel voor
groepen als individueel

In de jury heeft o»a. zitting dorpsuppie Bertus Bolknak

Wij wensen u alvast veel carnavalsleut

en plezier

ALAAF EN TOT ZIENS IN T ZWANENNEST

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

DE ENGELff

f f
STEENDEREN

ZATERDAGAVOND 28 FEBR.

carnavals-

avond
in het café

met medewerking van

discjokey MONZA

ENTREE VRIJ

ZONDAG 1 MAART

Frühschoppen
AANVANG 10.30 UUR

Met medewerking van de carnavals-
verenigingen

„De Doldraejers" en

„De Keidarpers"

MUZIEK:

drive-in show „TELSTAR"

Café COEN EVERS
VELSWIJK

CAFE-RESTAURANT

'T HOEKJE
Wist u dat wij

volledige diners
verzorgen, maar dan op gewone manier
bereid en als gewone porties geserveerd.

Wist u dat wij

koude en warme buffetten
verzorgen, ook bij u thuis.

U weet natuurlijk dat wij

21 merken bier
schenken, maar we verkopen ze ook met
de bijpassende glazen in onze slijterij.
U kunt natuurlijk ook bij ons terecht voor
RECEPTIES, VERJAARDAGEN, VER
GAI>ERINGEN achteir geluiddichte wand
Vraag gerust naar onze prijzen,
geheel vrijblijvend.

Spalstraat l Hengelo Gld 05753-1252

Philips lichtgewicht superstomer
HD1255
Met uniek, gesloten stoomsysteem.
Traploze temperatuurinsteiling.
Gladgeschuurde zoolplaat met
knopenrand. Eens in de 3 jaar ontkalken

winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1280

Te koop:

PEUGEOT 005 GL DIESEL
PEUGEOT 505 GR DIESEL
PEUGEOT 505 GR
PEUGEOT 505 GR
PKUGEOT 309 PROFIL
PEUGEOT 305 SR
PEUGEOT 305 BREAK
PEUGEOT 305 SEDAN
PEUGEOT 305 SEDAN
PEUGEOT 305 GLS
PEUGEOT 205 XE
PEUGEOT 205 GR DIESEL
PEUGEOT 205 GTI
PEUGEOT 205 GR

RENAULT 18 DIESEL
NISSAN MICRA
RENAULT R 5
ClTROëN 2 GV 6
MITSUBISHI COLT

AUTOMOBIELBEDRIJF

1984

1984

1983

1981

1986

1983

1983

1983

1982

1982

1986

1984

1984

1984

1982

1984

1984

1984

1985

^^v^ AU l lllYlUDltLötimiJr

ÜXitiberbof
BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD • TEL- 1947

4

<
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CARNAVAL 1987 in

te VORDEN
Deze dagen met medewerking van carnavalsvereniging ,,I>e Deur-
draejers" ,en Prins Fred II en gevolg

ZATERDAG 28 FEBRUARI aanvang 14.00 uur

PLAYBACK/SOUNDMIX SHOW
ZATERDAGAVOND aanvang 19.30 uur

CARNAVALSAVOND
voor 30, 40 en 50-plussers o.l.v. mevr. Kornegoor

ZONDAGAVOND l MAART aanvang 20.00 uur

CAFE-CARNAVAL
traditioneel nrum.v.

HANSKA-DUO
VrU erttree

MAANDAGOCHTEND 2 MAART aanvang 10.11 uur

PYAM A-ONTBIJT
m.m.v.

HANSKA-DUO
entree f 5.— inclusief ontbijt.
Kaarten in voorverkoop

Iedereen wordt in pyama verwacht.

MAANDAGAVOND aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur

GROOT ROSENMONTAGBAL
m.m.v.

HANSKA-DUO
TAKE IT EASY
WILLEM DUYN
(ca. 21.00 uur)

4 bars vol gezelligheid
Barbecue geopend vanaf 22.00 uur

Kaarten in voorverkoop ó f 12.50 Vol = vol

VOOR AUTORIJLES

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

Pcugeo; 205

Onze opruiming gaat verder

Natuurlijk wordt de keus kleiner. Klanten die
gericht willen kopen, één bepaald artikel zoeken
kunnen we niet altijd helpen. Toch slagen iedere
dag nog heel wat klanten bij ons naar hun zin.
Ze komen rondkijken en vinden meestal iets
nuttigs of aardigs vér beneden de prijs. Want
goedkoop zijn we! Dagelijks gaan we met de
rode viltstift de artikelen langs en dagelijks
sneuvelen veel prijzen.

Dat ook nog:

DE INRUILACTIE VAN BK PANNEN
LOOPT NOG
f 20.— terug voor uw oude pan
(al is het ook een groot klungel!) en vanaf nu
koken in een pan waarvan u dagelijks plezier
hebt.
Naast B.K. nog andere, merken pannen-
De beroemde SILVINOX (30%), SOLA (netto
fabriekpryzen, NAHRATH (30 en 40%),
HERMA (50<>/0).
Alles zolang de voorraad strekt

De algemene korting ap a Je niet
afgeprijsde artikelen is nu 30%

VISHANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05750 19771

Houdt u van gebakken BOKKING?
A.s. vrijdag 27 febr. op de markt

hebben wij ze in de reklame.

U betaalt dan geen f 2—

(de normale prijs)

maar slechts f 1.-- per stuk

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
afdeling Hengelo Gld

Bejaardenbijeenkomst

op woensdag 4 maart a.s.

's middags 2 uur in „Ons Huis"

Wanneer u gehaald wilt worden, dan opgave
aan mevr. Kramer, Raadhuisstraat 57, tel. 1408

ledere woensdag

COUPONS HALVE PRIJS

Schröder
bit de kerk • Hoek Raurloseweg-Kerkstraat

Maak kennis met zang...
KOM VRIJBLIJVEND NAAR ONZE

OPEN AVOND
op dinsdag 3 maart
IN DE SCHOOL TE BEKVELD

van 20.00 tot 22.00 uur

CHR. ZANGVERENIGING

„SOU DEO GLORIA"
BEKVELD

Ruilverkaveling,Hengelo-Zelhem'

UITGIFTE B.B.L-GRONDEN
(VERLOTING)

De Landinrichtingscommissie is voornemens
gronden uit te geven voor 1987.

Voorwaarden om in aanmoi Icing te komen voor
uitgifte zijn:

hoofdberoep landbouw beneden 65 jaar
- van de bedrijfsopper vlakte moet minimaal

50% gelegen zijn binnen het ruilverkavelings-
blok
diegene, die in 1984, 1985 en 1986 gronden

hebben geloot, mogen niet deelnemen aan de
verloting.

Inlichtingen worden verstrekt op donderdag
26 februari 1987 van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.00 uur in het Ruilverkavelingskan-
toor, Hengelosestraat 26b te Keijenborg.

ledere inschrijver mag maximaal vo r één per-
ceel inschrijven.
Inschrijf brief j es worden op deze dag verstrekt.
Inleve en van de inschrijf briefjes op vrydag
27 februari 1987 tu en 9.30 en 10.00 uur in het
do:pshuis „De Horst" te Keijenfcorg wanrna de
verloting volgt.



SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
BOZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
BPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hengelo Gld
Tel. 05758-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Spalstraat 13, Hengelo Old

Tapijlvuil?
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
• l J J m

voor uw
Gebr. VARKENSROLLADE

100 gr

Gegrild GEHAKT

SCHOUDERHAM
vacuüm

100 gr

100 gr

Aardbeien- of chocolade
TAART 345 gr

229

99
119

495
AH VANILLEVLA

liter 149
Bij l kg AH KAAS naar keuze

l pak BRADERIJE GRATIS
AH FRITESSAUS

0,65 liter

CRISPY CHIPS
zak

149
129

BROCCOLI
500 gr

Winston frisse HAND APPEL
2 kg

149
198

WAARDEBON

RIB- en
HAASKARBONADE

kg 798|
i!

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD
gratis gesneden

BOERENWIT of BRUIN
gratis gesneden

190
199

Hooghoudt JONGE JENEVER
liter

Henkes BESSENJENEVER
liter

1785
1395

Zaterdagvoordeel:
Mager RUNDERGEHAKT
500 gr 475 kg

Ma. - di. 2 en 3 maart
SPEKLAPPEN
500 gr 298 kg

848

498 if t heijn

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

l

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

De natuur in met
een handige

WANDEL-
WAAIER

DE KAASPLANK
het maaJiTHll \l ̂

BINNEN. EN BUITENLANDSE KAAS
op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr 40+ Friese nagel
extra belegen

500 gr Leerdammer
700 gr Suben/iara

b/esfook-brancffiefe/
750 gr Japanse mix
500 gr kook worst

Tot ziens

D l K A A S P I . A N K

Raadhuisstraat IMS • Tel. 06753-1469

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

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 f 0.80
pd.

kinderen vanaf f 0.60
M-

Wiittersport-

dekklng

vanaf f 3.25 p.d.

Auto- en motorcascoverzekering
(tijdens vakantie)

Automobilistenhulp

Annuleringsverzekering

Voor informatie:

SPALSTRAAT 26 7255 AC HENGELO GLD TEL. 05753- 3000
BOLIESTRAAT 40 7001 BD DOETINCHEM TEL. 08340-34025

eeeeeel Voor al uw assurantiën, nypotheken, financie-
ringen, aan- en verkoop van onroerende

Lid N.V.A.
goederen, taxaties en juridische adveizen.

H
LidNVM

W O I T E R S
boekhandel
KERKSTRAAT 17
HENGELO GLD
TEL. 05753-1253

Te koop gevraagd:
Oude kabinetten
Oude kleerkasten
Oude klaptaf els
Oude tafels met ronde peten
Oude stoelen met biezen
matten
Benthelmer bakken
(ook ronde)
Winkel Inventarissen

B. SMEITINK
,f Wichmondseweg 29a

Hengelo G • TeL 05753-2524

ss FF3» m«| lijstwerk... m
*§j voor uw JH
B Kunstwerk m

vindt u... ü
# bij '&

*

dansen met

TAKE IT EASY
zondag l maart

Zondag 8 maart

You and Me

HARMSEN
VAKSCHILDERS

jSFALSTRAAI 17
HENGEIOGLD pb7t)3-1292

HET ADRES voor
kwaltteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
Hesterweg 10 - Vat-ssaMer
Tel. 0835645064

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

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05793-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Vraag hot san do
Hartstichting
Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie

.

lijn 070-614614
nadwtancfee hartstichting

w
1 1 rrrrn 1 1 n IÏLTI 1 1 n^ft

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTEXTIEL
WANDDECORATIES - BABY- EN KLEUTER-

MODE BABYMEUBELTJES
TEXTIEL: o.a.

HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

DISBERGEN
woninginrichting - textiel
baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo G/d - TeL 1426

Kerk- en andere diensten
ZONDAG l MAART

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Hendriks

H. Doop

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Molemaker

„Ons Huift"
10 uur Jeugdkerk (12 tejn. 15-jarigen

VrUz. Herv. Kerk
Geen dienst •,

Avond • en weekenddienst doktoren
radens 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 23 febr. t.e.m. l maart
F. Schreuder, teL 1266

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

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

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.

ILK. 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
Ei. Mis.

RJC Kerk KeUenborg
R. K. Kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 1030 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.


