
56e jaargang no 12 dinsdag 24 maart 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17

Postbus 3 - 7256 ZO Hengelo Gld

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

Verscünt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswtyk (Zelhem), S teenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

roldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER VAN BURK
Raadhuisstraat 7 Tel. 05753-1269

De gehele week:
500 gram

speklappen

500 gram

mager hacheevlees

dikke rib

De gehele week:

150 gram

snijworst

150 gram

rauw ontbijtspek

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
f Un of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag

500 gram

100 gram

gepaneerde snitzel

250 gram HOLLANDSE

biefsluk

W9JNBERGEN
biedt U deze week:

Gesn. WITTE KOOL
% kg 75
Gesn. KOMKOMMER
250 gram 1Z5

RAUWKOSTSALADES
diverse soorten

250 gram 195
Verder volop spinazie, snijbonen,
andijvie, sla enz.

In onze verkoop bloemenkas

deze week:

1 BEGONIA 350

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 £

l Bakkerij Bruggink \
- RAADHUISSTRAAT 1B • TEL 1*58 £

DEZE WEEK:

va

flppelflappen
van 1.40 voor 1§QQ

w

<

aa KTVA aannva aa

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) - 05758-3460

Speciaal deze week:

ZOUTE HARING

7 halen, 6 BETALEN nu 1 Q.QO

Lef op//

l heel klio ZEEBANKET

geen 17.50 maar nu

HeetrUjk Wj de warme maaltijd

en als borrelhapje

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

13.50

Lekker en
heerlijk!!

De bakker
die zelf,
eikecfëg:
zijn vers'
BROOÖ
bakt

LEKKER BROOD

KRENTE- af ROZIJNESNEETJES
van 1.98 nu J .50

goed gevuld pakje è 5 stuks

HEERLIJKE KOEK

Uit onze 'grote sortering o.a.: kruidkoek, fcruid-
cake koek, ontbijtkoek, uoten-rozijiienkoek,
k ai id i j koek, Zeeuwse koek.

KANDIJKOEK
om te prokberen, nu van 2.05 vooi 1.75

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

Altijd vers brood in huis?

Onze voorgebakken

stokbroden en broodjes
een warme delicatesse

heropeningsaanbiedingen
Boerenieverworst
met de 2e prys bekroond)

100 gram , Q.89

Gekookte achterham
100 gram 1.98

Magere varkenslappen
500 gram 3i89

Schouderkarbonade
500 gram 2.98

Runder ribstuk
500 gram 7i98

500 gr h.o.h. gehakt en
500 gr verse worst

samen 9i98

Geldigheidsduur vanaf donderdag1 26 maart

te.m. zaterdag 28 maart 1987.

Tevens voor iedere k/cmt een leuke
attentie
(zolang de voorraad strekt)

^

$||| ^

TAPIJT nodig?

.DESPANNEVOGEL'bellen!
TEL. 05753-1484

SLIJTERIJ
'T HOEKJE

l Itr V.D. EELAART JENEVER 18.45

l Itr DUJARDIN VIEUX 18.45

l Itr POLLEN BESSEN/KERSEN 14.75

l fles CATZ KRUIDENLIKEUR 14.9$

l fles KANSEN RUM 15.95

l fles Duchanel Franse COGNAG 22.75

l fles DUVEL BIER 2.00

GRATIS GLAS bij aankoop v. l krat Duvel

l flesje ClaiLsthaler alc.vry bier lB5Q

Cluster 6 flesjes 8.95
+ GRATIS GLAS

Spalstraat l - Hengelo Gld - 05753-1252

Uw bestelling wordt gratis thuisbezorgd

Uw windmolenbakker

HEKKELMAN
zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren NNlNDAIOLE^B/KKERS

Aktie DEZE WEEK:
Donderdag, vrijdag, zaterdag

SUIKERBROOD
plm 400 gram l ./ü

Zolang de voorraad strekt

De leukste boodschappen zijn

gratis boodschappen

ALBERT HEI JH-Hengelo G

Tapijt vuil?
Haal dan dc

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. da*

DEOGISTKBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Old
Felefoon W75S-UM

SPORT GOED
met SPORTGOED

Roozegaarde sport
18, Hc«c«lo Old

I@upsa|on Memelink
•L ^^s^=^ • ^

Voor hem en haar

Bel gerust voor een afspraak

Ook voor

zonnebank

Vordenseweg 5 Hengelo Gld. Tel. 05753-1278

Nu totale leegverkoop
OP KORTE TERMIJN

bij STEVORD
Alle artikelen voor de halve prijs

of nog lager

STEVORD
Om misverstanden te voorkomen, nemen wij geen telefonische bestellin-
gen aan./KOM ZELF KIJKEN.



De leukste boodschappen zijn

gratis boodschappen

ALBERT HEI JN-Hengelo G

INTERNATIONALE MOTORCROSS MARKELO

Op zondag 29 maart a.s. zal op het bekende motor-
crossicircut „de Herikerberg" te Markelo de jaarlijkse
internationale motorcross worden verreden.
De aktieve motorclub ,,Ons Genoegen" heeft voor de
vele motorcross-liefhebbers weer een aantrekkelijk
programma samengesteld: 250-500 cc internationalen,
zijspannen senioren en internationalen, 250 cc Natio-
len groep A
In de 250-500 cc internationalen komen een aantal be
kende rijders aan start, zoals Pekka Vehkonen, Mika
Kouki en Simo Taime, een 3-tal Finnen dat van wan-
ten weet. De Zweed Jörgen Nilsson en de Engels-
man Willie SiTnpson zijn kwaaie rakkers.
Tegenover zich vinden zij de complete Nederlandse
top: Kees van der Ven, Gert Jan van Doorn en
wereldkampioen Dave Strijbos. Ook Gerard Rond, die
in een goede vorm steekt, kan voor verrasingen zor-
gen. Verder Peter Herlings, Carlo Hulsen en Mark
Smits, die in de eerste 250 cc kampioenscross zo goed
voor de dag kwam. Verder o.a. Erik Looman uit
Zelhem. Zal Kees van der Ven die in een werkelijk
fantastische vorm steekt, getuige zijn onbedreigde
overwinning in de 500 cc kampioenscross in Hengelo,
ook hier met de overwinning gaan strijken? De kans
hierop is groot, doch de anderen zullen zich niet zo-
maar gewonnen geven en zich bij zijn suprematie
neerlegen. Dit jaar rijdt hij voor KTM weer de 500 cc
Grand Prix. De snelle Belgen Guy van Gijsegem en
Mare Velkeneers completeren het programma.
De 2e hoofdmoot van het programma zijn de zijspan-
nen senioren en internationalen, waarvan de hele
top heeft ingeschreven onder aanvoering van kam-
pioen Eimert Timmermans met bakkenist Eric Ver-
hagen. Een van de grootste kanshebbers hier is
August Mulle; uit Holten, die samen met Henk van
Heek een thuiswedstrijd rijdt. Hier geldt ook dat de
overwinning pas na felle strijd vergeven zal worden.
Ton van Heugten-Piet van Deutekom, Bennie Jansen-
Frans Geurts van Kessel zijn een paar namen, die
ook voor de eerste plaats in aanmerking komen.
Baat Notten uit Hengelo Gld zit bij Jan Rozendom in
de bak, terwijl Henk Seppenwoolde het ook in de
zijspannen gaat proberen.
Het 3e programma-onderdeel zijn de 250 cc nationalen
groep A in het programma waarvan op zondag 29
maart om 10 uur de trainingen beginnen en de Ie
stait om 13.00 uur is met de Ie manche 250-500 cc.
Zaterdag 28 maart wordt op het circuit te Markelo
een jeugd-junior motorcross verreden.

COOP. ZUIVELFABRIEK TE HENGELO GLD

GOED WERKTERREIN
De personeels- en feestavond van de coop. zuivel
fabriek te Hengelo Gld, gehouden in zaal Michels
stond ook in het teken van 2 jubilarissen.
Dat waren de heren K. Lasohe, die 25 jaar bestuurs-
lid was en W. MidJdelink die 25 jaar als medewerker
aan het bedrijf verbonden was.
In de periode te Hengelo Gld heeft de heer Middelink
zich gevormd tot een all-round machinist, waan bij de
hulp van een monteur van buitenaf zeer zelden be-
hoefde te worden ingeroepen.
De andere jubilaris de heer K. Lassche herdacht het
feit 25 jaar zitting in het bestuur te hebben gehad.
Ruim 22 jaar was hij voorzitter
Er waren verschillende sprekers die namens fabriek
personeel en bestuur de jubilarissen toespraken en
presentjes overhandigden, t.w. directeur F. Poli-
tiek, assistent-directeur G. W. Lubbers en vice-voor-
zitter H. J. Groot Roessink. Het gebruikelijke bloeme
tje voor de dames ontbrak ook niet.
Met entertainment van organist Henny Vrieze, bingo
en dans werd het weer een ouderwetse feestavond
van de Henigelose fabriek.
Mevrouw Geertsma-Driebergen bracht in een zeer
mooi gedicht haar gevoelens over de fabriek in Hen-
gelo Gld naar voren en waarvoor zij een warm en
hartelijk applaus kreeg.

COLLECTE KINDERBESCHERMING

In de week van 23 t.e.m. 29 maart organiseert het
Nationaal Fonds Kinderbescherming voor de 27e keer
de nationale collecte kinderbescherming.
Deze collecte doet een beroep op iedereen die kin-
deren een warm hart toedraagt. Het gaat hierbij om
kinderen in Nederland die opgroeien in één van de
ongeveer 150 tehuizen van de kinderbescherming of
begeleid worden door een voogdij- of gezinsvoogdij-
instelling. Dat zijn er meer dan 30.000. Kinderen en
jeugdigen die meer nodig hebben dan alleen deskun-
dige opvang en begeleiding.
De Nederlandse overheid doet veel voor deze kinderen
maar toch blijvien er noodzakelijke behoeften waarin
nietv oorzien kan worden. Het gaat hierbij vaak om
eenvoudige dingen, zoals b.v. een kadootje bij een
feestelijke gebeurtenis, muziekles, een zwemabonne-
ment, de eerste inrichting van een eigen kamer of
geld voo, de vervanging van een fiets die gestolen is
reisgeld voor een kind die regelmatig een zieke ouder
gaat bezoeken en zo kunnen we nog een hele tijd
doorgaan. Zaken die voor opgroeiende kinderen die
vaak toch al zo veel moeten missen, heelb elangrijk
zijn. Het Nationaal Fonds Kinderbescherming zorgt
er voor dat uw bijdrage op de juiste plaats terecht
komt, zonder onderscheid naar persoon of gezindte
daar waar het het hardst nodig is.

Van het ingezamelde geld komt 60% ten goede aan
organisaties voor kinderbescherming die door plaatse
lijke of negionale comités worden aangewezen.
De overige 40% wordt verdeeld onder alle organi-
saties voor kinderbescherming op basis van het aan-
tal kinderen per organisatie.
De bijdrage aan het Nationaal Fonds Kinderbescher-
minig komt altijd op de juiste plaats. Dat is gegaran-
deerd, temeer daar het nationaal fonds kinderbe-
scherming is onderworpen aan de bepalingen en de
contiole van het centraal archief voor het inzame-
lingswezen. Help mee om onze jeugd te helpen.
De opbrengst van de collectie in Hengelo Gld is voor
60% voor Jeugd onder Dak.

TONEELVERENIGING „DE MEENE" HOUDT
UITVOERING
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart houdt toneelver
„De Meene" in het Meenecentru mweer haar uit-
voeringen. Opgevoerd zal worden het blijspel in 3
bedrijven: Nattigheid in 't dorp van Henk Karstens.
De aanvang van beide avonden is 19.30 uur precies.

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

GOEDE SAMENWERKING TUSSEN ,DE BLEIJKK'
EN ,DEN OOIMAN'
Een reeds langer bestaande samenwerking tussen
verzorgingscentrum „De Bleijke" te Hengelo Gld en
verpleeghuis ,,Den Ooiman" te Doetinchem werd
onlangs officieel bekrachtigd. Daartoe zetten resp.
de voorzitters de heren Wansink en Buunk hun hand-
tekening onder een overeenkomst.
Het verpleeghuis uit Doetinchem stelt de know-how
ter beschikking van „De Bleijke" om bewoners met
'n zwaarder geriatrerisch probleem in eigen omgeving
asjaATp J0nj }jaj}aq ;eH 'uaSaozjaA uaAfijq uauuroj a}
ziektebeelden, samenhangend met optredende ouder-
dom. Door een steedls groter wordende vergrijzing
komen er binnen de muren van het verzorgingshuis
ook meerh ulpbehoevende bejaarden. Een verpleeg-
huis is dan de aangewezen plaats voor hen. Om die
mensen nu zo weinig mogelijk vanuit hun eigen ver-
trouwde omgeving te laten verhuizen is een adequate
begeleiding in het verzorgingshuis op zijn plaats.
Aangezien „de Bleijke" bij haar oprichting ook niet
bejaarde bewoners van het voormalige rusthuis aan
de Kastanjelaan moest overnemen, met medische pro-

blemen, werd een verzorgingsafdeling ingesteld.
De bekostiging van de geboden hulp van „Den Ooi-
man" aan ,,De Bleijke" komen voor rekening van de
provincie, vanwege het bezit van een meerozrg af-
deling.„De Ooiman" levert kennis in de persoon van
een verpleeghuisarts, een psycholoog, een ergothera-
peute en een maatschappelijk werkster.
Door genoemde samenwerking is het ook mogelijk
om een diagverzorging te bieden aan ongeveer tien
personen. Deze dag verzorging is een experiment dat
door Gedeputeerde Staten wordit gesubsidieerd en
voorlopig twee jaar duurt.
Uiteraard is men in Hengelo Gld blij met de bekrach-
tiging van deze overeenkomst tot samenwerking in
het belang van de bewoners van het centrum, welke
ook in de problematiek gekend zijn, via de bewoners-
commissie.
Bij de ondertekening waren aanwezig namens „Den
Ooiman" voorzitter A. Buuink, H. G. A. Monteban-
Dogger, secretaresse, directeur algemene zaken W. A.
van der Meer, ver pleegdirecteur A. van Vliet en
namens „De Bleijke" voorzitter J. H. Wansink, secre.
taris K. Verhoeff en directeur P. Noordijk.

ELKE 8 MINUTEN MAKEN
HART- EN VAATZIEKTEN

* EEN SLACHTOFFER

A 33

Jaarlijks worden 40.000 Nederlanders getroffen
door een hartinfarct en nog eens 20.000 door een hersen-
infarri (beroerte). In ziekenhuizen, revalidatiecentra en op
vele andere plaatsen in ons land wordt hard gewerkt
om dit onvoorstelbare aantal van 60.000 slachtoffers terug
te dringen.

Al dit werk is gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek. Het bezuinigingsbeleid van de overheid biedt
voor dat onderzoek echter steeds minder ruimte. Uw gift
zorgt er voor dat dit levensreddende werk kan doorgaan.
De Nederlandse Hartstichting steunt niet alleen de weten-
schap. Ook wordt met kracht gewerkt aan de verbetering
vuil de voor- en nazorg voor hartpatiënten en voor slacht-
offers van een beroerte.

Voorkómen is beter dan genezen. Voorlichting
aan de gehele bevolking en in het bijzonder de jeugd heeft
daarom een hoge prioriteit

Voor de basisscholen bijvoorbeeld is een intensieve
campagne ontwikkeld om kinderen van 4 tot 12 jaar - op
een speelse wijze - vertrouwd te maken met een gezonde
manier van leven.

Deze en heel veel andere projecten kunnen al-
leen wrorden uit-
gevoerd als u uw
hart laat spreken.
E n hoe royaler uw gift, des te verder dringen we hart-
en vaatziekten in het defensief.

Geef aan de collectant, of stort uw bijdrage op giro
300 of bankrekening 70.70.70.600 Hartelijk dank!

LAATUW HAKT SPREKEN!
ff) nederlandse hartstichting
V],/ vrienden van de hartstichting

SOPHIALAAN 10,2514 JR 'S-GRAVENHAGE, GIRO 300 - BANK 70.70.70.600.

NATIONALE HARTWEEK
30 MAART - 5 APRIL'87



Dankbaar en blij geven wij u kennis van de

geboorte van onze zoon

SANDEB

Wlm en Ans Hofs

15 maart 1987.

Koningsweg 22,
7255 KR Hengelo Gld.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

ons zoontje

PATRICK

Geboren 17 maart 1987.

Tonnie en Betsie Airendsen

Hengelosestraat 41,

725o AA Keijenborg.

Op zondag 29 maart 1987 zijn wij 25 jaar ge-

trouwd.

BENNIE HARENBERG

en

GERRY HARENBERG-HARMSEN

Dankbaar en blij hopen wij dit feestelijk te
vieren samen met onze kinderen op vrydag
3 april a*s. in zaal „Den Bremer" te Toldijk.

Receptie van 14.00 tot 15.30 uur.

Maart 1987.
„'t Hardstee", Hardsteestraat 16,

7227 NL Toldijk.

In plaats van kaarten

Woensdag l april 1987 zijn onze ouders en

schoonouders

M. WIJNBERGEN

H. WIJNBERGEN-DIKKEBOER

55 jaar getrouwd.

Wij willen dit heugelijke feit niet helemaal on-

gemerkt voorbij laten gaan.

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 15.00

tot 17.00 uur in café-restauirant Concordia,

Raadhuisstraat 36, Hengelo Gld.

Jan - Alie
Gerrit - Alie

Rinie - WÜlemien
Gerrie
Marian

Hengelo Gld, maart 1987.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor
de belangstelling, ondervonden bij de ziekte en

het overlijden van mijn man en onze vader en

opa.

Namens de familie,
M. Voskamp-Onstenk

7255 CS Hengelo Gld, maart 1987.

Het Karspel 36.

TAPIJTEN
te kust en te keur
Bijvoorbeeld :

Prachtig NYLONTAPI JT
met aparte struktuur door bijzondere poolzetting
woonkwamer kwaliteit - trappen geschikt
TNOgetest (testrapport aanwezig)
Scotchgard behandeld tegen vuilworden
Jute rug - 7 jaar garantie

Voorjaarsprijs per meter f |3SiH

giratis gelegd

WOONKAMERTAPIJT
van fijn te onderhouden Meraklon
jute rug - 5 jaar garantie - grijs en beige

Voorjaarsprijs per nieter f |09iH

giratis gelegd

SLAAPKAMERTAPIJT
nylon bouclé - legklare foamrug
5 jaar garantie

Voorjaarsprijs per meter

giratis gelegd

DEZE EN NOG VEEL MEER TAPIJTEN
BIJ ONS AAN DE ROL

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

bob/- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo G/d - Tel. 1425

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

Zaterdag 28 maart
„ONS HUIS" - HENGELO GLD

Aanvang 19.30 uur precies
Uitvoering

• MUZIEKKOBPS o.l.v. dirigent J. A. Rraxner

• TAMBOER-LYRAKOBPS oJ.v. instructeur 'A. M. Rietman

• LEERLINGENGROEP o.l.v. L. Venderink-Smeenk

ENTRRE f 3.00 - donateurs vrUe toegang

Maak eens een avondje vrij
voor een avond vol muziekgenot

KON. HARMONIE

„CONCORDIA"
HENGELO GLD

UITNODIGING voor het

KOFFIE-CONCERT
op zondag 29 maart a.s.
ZAAL CONCORDIA - Hengelo Gld

Aanvang 10.30 uur . v*y entree

Muziekkdrps o.l.v. dir. J. Hendriks

Tamboer-lyrakorps o.l.v. instructeur R. Loesink

ledereeen die op 18 maart j.l. op
lijst l stemde, hartelijk dank.
voor de steun.

CDA-bestuur
Hengelo Gld

HENGELO GLD

ALG. LEDENVERGADERING
op maandag 6 april '87
's avonds 8 uur in Hotel Langeler,

Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

AGENDA:

1 Opening en jaaroverzicht.

2 Notulen
3 Financieel verslag penningmeester.

4 Verslag kascommissde en benoeming kas-
commissie.

5 Bestuuirsverkiezing.
Aftredend: de heren J. Langeler, G. Lenseltnk
en A. J. Memelink, allen herkiesbaar.
De voorzitter de heer H. van Hengel treedt

als zodanig af, doch blijft bestuurslid. Het be-
stuur stelt voor, het aantal bestuursleden met
twee uit te breiden en doet de volgende voor-
dracht :
de heer Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen als
voorzitter;
mevrouw M. J. Th. Hülderink-Rouwhorst,
Keijenborg, als bestuurslid
Volgens de statuten kunnen tien of meer
leden uiterlijk 12 april a.s. bij het be-
stuur (p.a. Kastanjelaan 5) schriftelijk een
andere voordracht indienen.

6 Zomerplannen,
7 Rondvraag.
8 Sluiting.

VOOR AUTORIJLES

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

Peugeot 205

Oranjecomité - Hengelo Gld
Verenigingen en groepen kunnen

zich opgeven voor deelname aan de

ZESKAMP op Koninginnedag a.s.,
bij de heer B. van Petersen,

tel. 2689

BTETOEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTTNO

POTGROND

GAZONGRASZAAD

BPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7
T*L 06753-14*4

„Lente"
voordeel-aanbiedingen
Philips 3-uur VHS VIDEOBAND

normaal 21.95 nu "j 3.95

Philips KLOKRADIO
normaal 110.— nu 69i90

Philips
STEREO-RADIOCASSETTE-
RECORDER

normaal 249.— nu ||9iM

Philips WETENSCHAPPELIJKE
CALCULATOR
voor MAVO - HAVO - VWO enz.

normaal 59.50 nu 4wi"

FA. BESSELINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

VALT ER NOG WAT TE WENSEN?

Er blijft nog genoeg te wensen.

Maak een keuze uit ons assortiment stijlvolle

wenskaarten
Groot en klein - kleurig en fleurig

verjaardiag - huwelijk - echtvereniging • beter-
schap - Abraham - Saira - pensioen • Vut

geslaagd - rijbewijs - verhuizing - jubileum

gewonen kaarten - humorkaarten
Kortom genoeg te wensen

Kom kijken en overtuig Uzelf.

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

CAFÉ MEEZEN
STEENDEREN . TEL. 05755 1204

Zaterdag 28 maart

LIVE MUZIEK
met Wally Tax Band
(Vroeger „The Outsiders")

AANVANG 21.00 UUR

Voorverkoop van kaarten

Voorjaarsschoonmaak 1987
Nu is het de tijd om eens lekker schoonschip

te maken en overtollige zaken weg te doen.
De KON. HARM. „CONCORDIA" komt graag

deze nog enigszins waardevolle zaken bij U

ophalen (u mag ze ook brengen).

Deze overtollige zaken worden op HemeLvaarts-
dage 28 mei a.s. via een erfhuis-boedelveiling

aan de man gebracht.
Dit alles t.b.v. het uniformen-instrumenten-
fonds van de Kon. Harm. „Concordia".

Bel nu 05753-2186 of 1942 en het wordt gratis

afgehaald, of u brengt het op Wichmondseweg
24 of Plataanweg 5.

BU voorbaat onze hartelijke dank.

De leukste boodschappen zijn

gratis boodschappen

ALBERT HEI JN-Hengelo G

SPECIALE AANBIEDING:

POLOSHIRTS
per stuk

2 STUKS

24.95
39.95

kleuren: mint, beige, geel, lila, zalm,

augua, rose, wit, zwart, khaki,
kobalt, marine, esmarald, rood,
fel geel

Schröder
bU de kerk • Hoek Ruurloaeweg-Kerkstmat

Wil degene die nog behang
tafels van ons in bezit heeft
deze terugbrengen. We zit-
ten er dringend om ver-
legen. Regelinks schilders-
bedrijf, Hengelo Gld

TE KOOP: stalroosters,
opraapwagen, kuil voer-
snijder Strautman, balken
voor rundveestal, hangket-
tingen voor rundvee, drink
bakken voor irundvee.
J. Roenhorst, „de Weide-
man", Wassinkweg 4, Hen-
gelo Gld, tel. 05753-7294

Te koop trapnaaimachine
<ingebouwd) Oranjehof 46,
Hengelo G., tel. 05753-1680

Te koop oude mest, ge-
schikt voor tuinen.
Tel. 05753-1451

Te koop dragende vaars
kalfdatum 30 maart 1987.
W. Kornegoor,Heerlerweg
11, Vierakker.

Te koop wegens allergie:
Golden Retriever, reu
Alleen voor goed gezin:
f 500.—. Tel. 05753-3821

Te koop jonge foxhondjes.
H. J. Winkel, Kuilenbur-
gerstraat 7, Steenderen,
Tel. 05755-1498

Ook nu bij lagere prijzen
blijven wij uw oud ijzer,
auto's en 2e hands goede-
ren ophalen. 08342-3550

Bestel vroegtijdig uw
pootaardappels. Niesink,
Weeninkweg l, Keijen-
borg, tel. 05753-1585

Te koop gevraagd:
Oude kabinetten

Oude kleerkasten

Oude klmptaf els

dode tafels met ronde poten
Oude stoelen met bicaea
matten

Bentheimer bakken
(ook ronde)

Winkel Inventarissen

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

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en
stro

H. OFFENBERG
Hesterwer 10 - Varsselder
TeJL M3M-SM04

AUTOSLOPERIJ
GEBR. VRIEZE

Nüverheicls 8 - Zelhem

heeft in voorraad duizen-
den onderdelen van alle
merken auto's. r

Tevens nog sloopauto's ge-
vraagd.
Tel. 08342-3473

Pootaardappeien, diverse
rassen. Garritsen, Kruis-
brinkseweg 7, Toldijk.
TeL 05755-1361, b.g.g. 2210

INFORMATIE-BIJEENKOMST

BEDRIJFSOPVOLGING

Op donderdagavond 12 maart j.l. organiseerden de
gezamenlijke Rabobanken in de gemeente Hengelo G.
een informatie-bijeenkomst over het onderwerp:
Bedrijfsopvolging in de landbouw.
De avond was tot stand gekomen in overleg en met
medewerking van de standsorganisaties.
Het programma omvatte een audio-vLsual, geprojec-
teerd op een groot scherm, alsmede een tweetal in-
leidingen en een forum.
Inleiders c.q. forumleden waren de heren H. J. de
Wilde, sociaal-economisch voorlichter, H. Berkhof,
krediet-adviseur van de Rabobank en notaris Mr. A.
Schellenbach.
De avond, gehouden in zaal Langeler aan de Spal-
straat te Hengelo Gld, werd voorgezeten door Rabo-
bank-darecteuir C. Bonenberg.
Er wai/en ca. 1110 belangstellenden. Zij konden ken-
nis nemen van een uitgebreid informatief programma
waarin rond het onderwerp van de bedrijfsopvolging
diverse sociaal-economische, financiële en juridische
aspecten wenden belicht.

OPPBRENGST COLLECTE REUMAFONDS

De actie voor het Nationaal Reumaf ondis in het kader
van de landelijke inzameling in de week van 9-15
maart heeft een bedrag opgebracht van f 4732,40 in
de gemeente Hengelo Gld (vorig jaar f 2963,85).
Het bestuur richt zijn welgemeende dank tot de leden
van het plaatselijk comité, tot de collectanten en tot
ieder dde door een financiël, ondersteuning tot het
welslagen van de collecte heeft bijgedi. agen.
Mocht u door omstandigheden de collectant gemist
hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage storten op
giro 324 t.n.v. het Nationaal Reumafonds te Den Haag

BIJEENKOMST CPB HENGELO GLD

Woensdag 18 maart kwamen de dames van de CPB
Hengelo Gld bijeen in „Ons Huis.
Na de inleiding en notulen kreeg de fa. Lubbers
Woonwinkel het woord.
Zij hield een praatje over fitform stoelen, dat zijn
stoelen die op maat gemaakt worden.
Veel rugklachten worden veroorzaakt door een ver-
keerde zithouding.
In de pauze was er gelegenheid de stoelen te bekijken
en te proberen-De koffie deze avond werd aangeboden
door de firma Lubbers.
Aan het eind van de avond werd de firina bedankt
voor het verzorgen van de avond en een bloemstuk
aangeboden.



DE KAASPLANK

N BUITENLANDSE KAAS
vrijdagmiddagmarkt

boeren belegen 6.95

ong belegen 5.00

jr dhr/kozen

metworsten

D l K A A S P L A N K

GROTE KEUS in

GORDIJNEN EN VITRAGES!
Kom vrijblijvend kQken

„DESPANNEVOGEL"
Tel. 05753-1484

VOOR

handels- en
familie
DRUKWERK

Wolters
TeL 05753-1405

Dit laat i
niet schieten.

SLA

dikke krop

Hollandse

KOMKOMMER

69
98

BOERENBRUIN

met zemelen of tarwevlokken

199
(gratis gesneden)

WAARDEBON
500 gr GEHAKT h.o.h.

+ 500 gr VERSE WORST

548samen

Kaadhuisstradt 11-13 • Tel. 05753-1469

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

/ / /
//'CHEMISE
//xPAMELA
'/'TANGA
/>;CHANTAL

Nieuw en supermodieus van ten Cate:
Free and Easy. Een collectie adembenemend
mooie hemdjes en slipjes. Om meteen
verliefd op te u/orden!

De Free and Easy serie bestaat uit
2 opvallend fraaie hemdjes en 6 schitterende
slipjes. Soms sportief, soms een tikkeltje
gewaagd of nadrukkelijk romantisch door
beeldschone kantverwerking.

Ten Cate Free and Easy.
De jonge mode die je direct op je huid
koestert!

/ / /
/ / /

/ / /

/ / /
'. S /

///

ACCOUNTANTSKANTOOR

TH.J.SLOOTB.V.
Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gid

Tel. 05753-1391

Problemen bij het invullen van uw
belastingaangifte 1986?

U kunt hiervoor bij ons terecht op de volgende

extra zittings( dinsdag) a vonden

31 maart

Ons kantoor is geopend van 18.00 tot 20.00 uur

Veergeet niet al uw gegeven* mee te nemen!

///
///
///
///

Verkrijgbaar bij: ///
///

SCHRÖDERSTOFFEN ///

___
Ruur1osewcg1-HcngcloCld.Telefoon05753-1232

OOHTACTLENZEN

HoriogereGoud-Zilver-Optiek
Soalstraat 15 Hengelo (Qd> Tel. 05753-1374
Aan ons bedrijf zijn uitsluitend bij de A.N.V.C.

aangesloten contactlens-specialisten verbonden.

AANBIEDING:
Tricot BABYPYAMA'S

Leuke SWEATSHIRTS

met polos l uiting maat 74 t. m 86

9.95

17.95

D/SBE/?GE/Y
woninginrichting - textiel

baby- en kfeufermode

Ruur/osewcg 17 - Hengelo GW - Tel. 1425

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gid.

Zonnestraal 13 - Telefoon 06759-1306

NU OOK REPARATIE VAN

KLJEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

BOSTE L (goedkoop; melkdrijvend)

MAISGLUTEN (Smalte verhogend)

VEZELS (ffo^dkojK* VEM voor uw vleesvee)

KATOENZAAD
voor ow hoog:-productie v e dieren)

KALVERHOOI <?*>"* kwaliteit)
VOERSTRO (Pi**™* kwaliteit)

enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz, enz.

A. JANSSEN
TOLDIJK - TEL. 05766-1482

SOEPENBERG FOURAGES

Zaterdag 28 maart

Onze malse
BIEFSTUK

100 gr

Ma. - dl. 30 en 31 maart

RUNDER-

GEHAKT

500 gr 475 kg

169

848

KATENSCHINKEN

100 gran? 189

Hooghoudt
jonge jenever

liter

Pollen
bessenjenever

liter

1750
1395

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s.
bij Albert Heijn, Hengelo Gid.

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh

dansen mei

SUPERFLY
zondag 29 maart

Zondag 5 april

Dandy's
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

HENGELOSE TONEELVERENIGING

Toneelavonden
op woensdag l april
IN ZAAL LANGELER

Opgevoerd wordt het blijspel

LIEVEVROÜWENBEDSTRO

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.15 uur

Toegangskaarten £ f 3.'50 in voorverkoop bij:

boekhandel Wolters, zaal Langeler, tel. 1212 en
bij alle leden van de HTV.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 29 MAART

Herv. Kerk

10 uur ds Verhaere

POLITIE-INFORMATIE

Politie-gebeurtenissen uit de week van 9 i.e.m. 16 mrt

Maandag 9 maairt: er is door ons op maandagavond
een zeerlastige dronken bromfietbestuurder met
medewerking van enkele jeugdige Hengeloërs opge-
pakt wegens openbare dronkenschap. De man heeft
zijn roes kunnen uitslapen in de politiecel te Zutphen.
In de nacht van maandag op dinsdag heeft het in-
brekersgilde ook twee maal toegeslagen in Hengelo G.
Twee woningen op de Heurne werden bezocht.
Verzoek: naar aanleiding van deze twee inbraken
vragen wij of er bij u l of 2 mannen aan de deur
zijn geweest welke vroegen naar een fietsenmaker.
Deze personen hoeven niets met de inbraak te maken
te hebben, maar we willen wel even met hen praten.

Dindsdag 10 maart: wederom klachten over racende
motoren.

Woensdag 11 maart: diefstal van een portefeuille uit
de kleedkamer van sporthal „de Kamp". De aangever
had zeer waardevolle papieren in zijn portefeuille
zitten. Advies: om nu een hoop trammelant te voor-
komen, laat dan waairdevolle papieren zoals bank-
pasjes, cheque's, kentekenbewijzen en rijbewijs niet
in de kleekamer achter. Stop ze bijv. in een tas en
neem deze mee naar het speelveld. Nog beter is het
om ze helemaal niet mee te nemen.

Dondedag 12 maart: huisventer bekeurd voor het
venten van kleding zonder vergunning.
Op de Vordenseweg een grote verkeerscontrole ge-
houden. Hierbij werden 3 bekeuringen uitgeschreven
l terzake rijtijdenwet, 2 terzake Wet autovervoer
goederen.
Een persoon terzake de inbraken aan de Heurne ver-
hoord. De man is na verhoor weer heengezonden.
Onderzoek gaat nog door.

Zaterdag 14 maart: l loslopende hond naar het asiel
in Doetinchem gebracht. De eigenaar kan de hond
daar tegen betaling van de gemaakte onkosten weer
ophalen.
Tevens vond een aanrijding plaats op de Kruisbergse
weg nabij de verkeerslichten. Ken van de betrokke-
nen had te diep in het glaasje gekeken.

Zondag 15 maart: een schoorsteenbrand aan de Ker-
velseweg. De brand was ontstaan door het iets te
hard opstoken van de houtkachel.
Advies: vee aan het einde van het stookseizoen de
schoorsteen ook een keer, vooral als het stookseizoen
zoals dit jaar erg lang duurt.
Een bestuurder opgepakt voor het rijden onder in-
vloed van alcoholhoudende drank.
Door de gladheid is er op de Lankhorsterstraat een
automobilist met de auto van de weg afgegleden.
Verder zijn er door ons bekeuringen uitgebeeld ter-
zake 4x fout parkeren en 2x terzake ongeldig deel III
Er is een actie gestart in de provincie Gelderland
voor het dragen van de autogoxdel. Tot l april zal
hier uitsluitend voor gewaarschuwd worden, daarna
zal er voor worden bekeurd.

10.15 uur ds Gerbrandy

Geen dienst

Avond • en weekenddienst doktoren

lodens het weekend wordt er op zaterdag van 9 - &30
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 23 t.e.m. 29 maart

B. A. M. Eijkelkamp teL 2262

Problemen? Bel dan 08342-3473 of 08340-30612

Weekenddienst

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

NIEUW Alarmno. brandweer
Telefoon 06-0111

Openstelling poetbureau Rijkspolitie Hengelo GUL

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

Kruisvereniging

Hengelo Gid: Kastanjelaan 2e, teL 05753-1397
Kegenborg: Past Thuisstraat 18 teL 05753-1543
Spreekuur: ma. te.m. vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wQkgebouw geeft u ten alle tyde
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

RJL Kerk Hengelo GUL

Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Zondag 10.00 uur H. Mis
Door de week op dinsdag en donderdag 19.00 uur
H. Mis.

RJL Kerk KeOenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag tejn. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9,45 uur;

rozenhoedje om 18.90 uur.

De leukste boodschappen zijn

gratis boodschappen

ALBERT HEIJN-Hengelo G


