
56e jaargang no 13 dinsdag 31 maart 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17

Postbus 3 - 7255 ZO Hengelo Qld

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

Versckjnt dinsdags In:

Hengelo, Ke^enborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Foldijk, Wichmond-Vierakker

?n omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER VAN BORK
Raadhuisstraat 7 - Tel. 05753-1269

De gehele week:
l kg

kippenpoten

500 gram

magere hamlappen
of fricandeau

De gehele week:

150 gram

katenspek

15O
100 gram

gekookte achterham

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fijn of grof

Donderdag» vrijdag en zaterdag

500 gram

malse varkenslappen

500 gram

schouderkarbonade
max. 2 kg
per klant

500 gram

suc.lappen

Echt....
je proeft 't!
Deze maand bij uw Echte Bakker
een Hollandse maand

maken onze nationaal bekende

TWENTSE WEGGE
4.98omdat ze zo lekker zijn

plm 1000 gram

NIEUW in ons asortiment:

JOGGtNGBROOD
Jogigingbrood is een voortreffelijk smakend,
licht verteerbaar, speciaal brood.
Het is afgestemd op de behoefte van sporters
en zeer geschikt voor een ieder die lichamelijk
aktief of kritisch is in zijn keuze van gezonde
en hoogwaardige voeding.
Aan joggingbrood zijn GEEN extra vetstoffen

toegevoegd.

TER INTRODUCTIE

phn 450 gram 1.49
IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

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

WIJNBERGEN
Nog groter assortiment

gesn. GROENTEN en RAUWKOST

GEMENGDE SLA
250 gram 195
Gesn. KOOLRAAP
500 gram 75
BAMIGROENTE
500 gram 150
Volop
SPINAZIE, RAAPSTELEN, ANDIJVIE,

SNIJBONEN, APPELS, PEREN, PRUI-

MEN, NEKTARINA'S enz.

In onze verkoop bloemenkas

deze week:

1 VAREN 350
20 GLADIOLENBOLLEN

250

FA. W I J N B E R G E N
Kertotnurt 6 - Hengelo OU • TeL «J75S-1473

DE
ZANGERES ZONDER NAAM
EN SUPERFLYI
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ZATERDAG 4 APRIL 1987
aanvang 20.00 uur '3!^^i™-H-RÜ™
zaal open 19.00 uur L. 05755-1203

C.KLDIG VAN 31 MAAKT T.K.M. 13 APRIL

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld
Telefoon 05753-1461

TIP VAN DE WEEK:

Rolladeschsjven
5 halen, 4 betalen

Speklappen

Runderpoulet
500 gram

500 gram f alfO

!$^$^
—x^—*^j :~::"-'-::;-:*xO^ '•-•^-—ï^

De leukste boodschappen

zijn:

GRATIS
boodschappen

Albert Heijn
HENGELO GLD

VVV - HENGELO GLD
Leden van de VVV, denkt U om de

al/g. ledenvergadering
op maandag1 6 april a.s.

om 20.00 uur in zaal Langelef

uit voorraad leverbaar:
O sierheesters
• rozen
© coniferen
© laanbomen

vruchtbomen (klein fruit)
heide en. vaste planten
compost
tuinturf

potgrond
boomschors
gazongraszaad
kadobon

koop bij de vakman die u ook adviseren kan

TUINAANLEG - TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG B.V.
Hofstraat 7 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-14 24

KOMT, RUKT EN ZIET

WAT

YISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51» (achter Edah) • 05753-3460

één heel kilo BAKFILET

NU 12.50

l mooie gestoomde MAKREEL

SPECIAAL DEZE WEEK 2iT5

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

Vanaf 1 april is onze zaak

GESLOTEN
(Dit is geen aprilgrap)

Wij danken U voor het vertrouwen dat U in ons gehad hebt in de
afgelopen 40 jaar.

Ook namens onze medewerksters willen we zeggen:
het was plezierig U als klant te hebben.

J. W. Smeitink STEVORD



VAN DE WARME BAKKER • VAN DE WARME BA

Bakkerij Bruggink
BAADHUIS6TBAAT l» • TEL Utt

L̂ KM L̂J» DEZE WEEK:

F-<

l

4 plak

ZWAAR KRENT of
ZWAAR ROZIJN "

van 2.25 voor §5Q
s»

Vtt 3NHVM HO KV A • HHMMVH 3KHVM 3(1 MVA

Op vrijdag 10 april a.s. hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk
te gedenken.

B. H. TE VELDHUIS

J. R. TE VELDHUIS-TEN ARVE

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.30
uur in zaal „de Luifel", Dorpsstraat 11, Ruurlo.

7255 DG Hengelo Gld, maart 1987.
Ruurloseweg 65.

1937

In plaats van kaarten

LOUIS OLDENHAVE

1987

hoopt op woensdag l april a.s. de dag te her-
denken dat hij voor 50 jaar in betrekking kwam
bij de fam. Jansen-Borgman.

Ter gelegenheid hiervan wordt u door de werk-
gever in de gelegenheid gesteld, hem hiermede
te feliciteren, 's middags van 14.00 tot 15.30 uur
in zaal „Den Bremer" te Toldijk.

7223 LP Baak, maart 1987.
Toverstraat 14.

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
afd. Hengelo Gld

Gezellige middag voor bejaarden
donderdag 9 april a.s.
's middags 2 uur in zaal Langeler

Degenen, die gehaald willen worden, kunnen
zich opgeven bij mevr. Kramer, Raadhuisstr. 57,
telefoon 1408.

Inleveren vak.bonnen - cheques
VAN DE LANDBOUW

op woensdag 15 april' a.s.
van 19.00 tot 21.00 uur

bU J. BERENDSEN, lekink 12

Het bestuur CNV

ZELFGEMAAKTE POPPEN EXPOSITIE

IN VERZORGINGSHUIS „DE BLKIJKE"

In de periode van 31 maart tot 13 april is er in de
koffiezaal van verzorgingshuls „de Bleijke" in Hen-
gelo Gld een expositie ingericht van poppen.
De maakster van deze poppen zijn dames uit Gorssel
en Neede: Annie Hubers, Hanneke Kersten, Riek
Steenstra, Leny de Rover en Etty de Vrij. Zij ont-
moetten elkaar 3 jaar geleden tijdens e enkursus ,pop
pen maken" van Hanneke Nijssen en Marijke Abels.
Deze éénjarige kursus stimuleerde hen om door te
gaan. Elke maandag komen ze nu bij elkaar om
samen te werken aan nieuwe kreaties. De resultaten
kunt u zien tijdens deze expositie.
Er zijn vele poppen te bewonderen, zoalse bijv kinder-
en fantasiepoppen. Maar ook is er een tafereeltje bij
dat sprookjesachtig aandoet. Op een boomstronk zit-
ten drie kleine poppen met echt lijfjes en handjes,
mooi aangekleed en met haar van vlas. Omdat Leny
de Rovers naast het poppen maken, zich ook bezig
houdt met volksschilderkunst, zal de expositie opge-
sierd worden met schilderstukjes.
Voor de bewoners van „de Bleijke" krijgt de koffie-
zaal tijdelijk weer een vrolijk aanzien, maar er wordt
gehoopt met dez£ expositie ook weer vele bezoekers
van buiten te trekken. Voor belangstellenden zijn de
openingstijden 's middags van 14.00 tot 17.00 uur.

GESLAAGD

Aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht
slaagde Corinne de Ruiter (voorheen te Hengelo Gld)
voor het doctoraal examen in de gezondiheids weten-
schappen.

50 JAAR BOERENKNECHT

Een niet alledaags jubileum doet zich voor op woens-
dag l april op het landbouwbedrijf van de fam. Jan-
sen-Borgman aan de Toverstraat 14 in Baak.
Louis Oldenhave herdenkt dan namelijk het feit dat
50 jaar geleden bij deze familie in trad als verzorger
van de kippen.
Toendertijd was het bedrijf een kippenfokkerij. De
rogge werd nog met de hand gemaaid en gebonden.
Geleidelijk aan is alles gemechaniseerd. Louis doet nog
altijd met veel voldoening zijn dagelijkse werkzaam-
heden.
Aïs dank voor zijn 50 jaar trouwe dienst biedt de fam.
Jansen-Borgman hem op l april van 14.00 tot 15.30
uur een receptie aan in zaal „Den Bremer" te Toldijk

Uw slijter

LEEMREIS
heeft het!

NIEUW:
De authentieke Schiedamse Jenever

JONGE NOTARIS
Smaakvolle jenever

BPALSTRAAT 40 - HENGELO GLD

TEL. 05758-1274

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

De lente nactarf?, met het zicht op

PASEN
Het assortiment bij ons biedt o.a.:

• PAASKAARTEN

• Paasversieringen

• Eierverf

• Boekjes eierverven

• Bier viltstiften

• Paaseieren (div. kleuren
kaarsen)

• Kuikentjes • haasjes

BOEK. EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

POLITIEINFORMATIE

De week van 16 t.e.m. 22 maart 1987 is een rustige
week geweest voor wat betreft de politionele werk-
zaamheden. In Hengelo gebeurden de afgelopen week
o.a. de navolgende dingen:
Vrijdag 20 maart: In de Spalstraat vond 'n aanrijding
plaats tussen 2 personenauto's, doordat een auto
slipte, vermoedelijk in verband met de gladheid.
Materiële schade was het gevolg.
Zaterdag 21 maart: In de nachtelijke uren, vermoede
lijk tussen 22.30 en 3.00 uur werd een ruit van het
Chinese resturant in de Raadhuisstraat vernield.
Helaas hing hier geen naamkaartje bij.
Zondag 22 maart: in de avonduren werd l persoon
aangehouden omdat hij een auto bestuurde, terwijl
hij alcoholhoudende drank had genuttigd. Hem werd
de bloedproef afgenomen door een arts.
Ook werd een acnttal bestuurders een bekeuring uit-
geschreven terzake het parkeren op het trottoir of
in een parkeerverbod. Opgemerkt wordt hierbij, dat
na een vrij lange periode van waarschuwend optreden
de laatste tijd regelmatig bekeuringen worden uitge-
reikt terzake fout parkeren. Het is en blijft natuurlijk
jammer, maar het blijkt toch steeds weer te gebeuren
dat bestuurders het nodig vinden om hun auto op
het trottoir te parkeren, danwei in een parkeerverbod
De gehele week: in de afgelopen week zijn 12 man-
uren besteed aan de actie „Autogordel Altijd". Deze
actie wordt landelijk gehouden door V.V.N: in samen-
werking met plaatselijke politiekorpsen.
Tijdens de controles werden 117 auto's stilgezet langs
de kant van de weg. In 23 gevallen bleek de bestuur-
der en/of passagier geen autogordel om te hebben.
Aan deze personen werden folders uitgereikt, waarin
informatie staat over het dragen van autogontels.
Het werd gelaten bij een waarschuwing. Als deze
periode van „pardonnerend optreden" voorbij is, zal
repressief worden opgetrden, dit wil zeggen dat er
een bekeuring zal worden uitgedeeld indien de auto-
gordel niet wordt gebruikt.
Dit was het voor deze week. Rest ons nog om het te
herhalen: „Autogordel Altijd".

HENGELOSE TONEELVER. BEWIJST ZICH

De Hengelose Toneelvereniging HTV heeft zich zater-
dag 21 maart weer eens bewezen.
HTV bracht in een bijna volle zaal de plattelands-
komedie „Lievevrouwebedstro".
Het toneelstuk kwam uitstekend tot zijn recht door-
dat het in diaectl werd gespeeld.
Het enthousiasme welke de spelers onder leiding van
regiseur Hans Prein aan de dag legden, werd d'oor
het publiek goed ontvangen en met heel veel ge-
lach begrepen. Het zeer fraaie decor was hier niet in
de laatste plaats debet aan.
In het toneelstuk handelt alles om het lievevrouwen-
bedstro, wat in vroegere dagen als kruid zijnde, boven
het slaapkamerraam van een aanstaande bruid werci
gehangen.
Ook in het huis van de familie Rauw dient er ge-
huwd te worden. Maar met welke partner zal Hille-
gien (Riky van Campen) het huwelijksbootje be-
treden? Er zijn er wel die willen, één daarvan is een
zwerver (Aloys te Dorsthorst). Maar om uiteindelijk
te kunnen trouwen, gaan er vele verwikkelingen aan
vooraf. Op woensdag l april (geen aprilmop) wordt
dit toneelstuk nog een keer opgevoerd In dezelfde
zaal Langeler te Hengelo Gld.

AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO GLD

Woensdag l april is weer de maandelijkese schrijf-
avond voor gewetensgevangenen.
Dus voor mensen die omwille van hun overtuiging
gevangen zijn genomen.
Het gaat dit keer om een 28-jarige restauranthouder
in Joegoslavië, een 24jarige student in de Domini-
caanse Republiek en een veiligheidsbeambte in
Kameroen.
Als gewoonlijik kan men weer terecht in „de Bleijke"
van 19 tot 21 uur, waar voorbeeldbrieven klaarliggen.

HORLOGES
Wij hebben weer een hele mooie
serie nieuwe horloges ontvangen in
de zachte pastei tint j es voor de
jongste groepen van de school,
met duidelijke wijzers l, 2, 3 enz.
cijfer wijzerplaat.

't Is allemaal modern,

dus quartzü

D.w.z. goed op tijd lopen, geen sprin
gen van veren, geen opwinden meer
en een heel jaar garantie op het
horloge en ook op de batterij!

^AGROOTKORMEUNK
x^horlogeriegoud &zi l ver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK • GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Telefoon 05755-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

IMITATIEWEDSTRIJD VOOR DE JEUGD

In het kader van 50 jaar Hamove, organiseert het
Hamove Filmteam een gratis imitatiewedstrijd voor
de jeugd op woensdag 29 april in zaal Langeler.
Voor wie het leukst of het meest origineel een twee-
takt of een viertakt motor of een zijspan nadoet, zijn
er in de leeftijdsgroepen tot en met 5 jaar, van 6 tot
10 jaar en 10 jaar en ouder, enkele leuke prijzen te
winnen.
De bedoeling is dat je het toneel op komt je naam en
leeftijd noemt en de imitatie doet.
Het Hamove Filmteam zal hiervan opnamen maken
en de leukste worden vertoond op de filmavonden.
Gratis formulieren met meerdere gegevens zijn af te
halen bij bakkerij Kreunen, Marktstraat 6, Hengelo G
Verder zullen deze middag nog enkele leuke (teken)
films vertoond worden.

KONINGINNEDAG 1987

Zoals bekend zal dit jaar het Koninginnefeest een
speciaal karakter dragen, Naast de verjaardag van
H.M. de Koningin Beatrix, zal ook het gouden huwe-
lijksfeest van prinses Juliana en prins Bernhard
worden gevierd.
E veneen zal het U bekend zijn dat het Nederlandse
volk het prinselijk paar een nationaal geschenk wil
aanbieden.
Ook in ons dorp willen wij daaraan mee doen. Voor dit
doel is er bij de Rabobank, Raadhuisstraat, een reke-
ning geopend waarop U uw gift kunt storten, dit reke
ningnuimmei is 3274.32.837, t.n.v. het Nationaal Ge-
schenk.
Naast dit vestigen wij graag uw aandacht op de op-
tocht. Deze zal dit jaar in het teken staan van het
Gouden Huwelijksfeest.
Scholen, buurten en verenigingen, maak er iets van
zodat deze optocht weer net als voorgaande jaren
groots genoemd mag worden.
In de week van 13 april zal U de gebruikelijke enve-
loppe voor de Oranjegift worden bezorgd. De dames
v.d. Vereniging van lattelandsvrouwen komen deze
in de week daaropvolgend weer bij U ophalen.
Zoals altijd rekenen wij op uw financiële steun.
In de speciale uitgave ,,Oranjekrant" kunt u het vol-
ledige programma tegemoet zien.
Wij wensen U alvast veel plezier bij de voorberei-
dingen van de optocht en voor de Zeskamp.

BIJEENKOMST NVEV 1

Zeer veel dames waren naar zaal Concordia gekomen
om vast een voorproefje van het voorjaar te krijgen.
Mevr. Rademakers heette iedereen welkom. Door
modehuis Langeler werd deze avond een modeshow

l verzorgd.
Lady-speaker was mevr. Langeler en bijna alle dames
van de vereniging traden als mannequin op Ook een
dress-man was van de partij. De japonnen, pakjes,
blouses, rokken, jassen en jacks in vele tinten en
variaties werden door de dames op haast professio-
nele manier geshowd. De bijpassende hoedx en
andere accessoiies gaven een extra leuk accent aan
de modellen. De ders-man showde zowel sjieke als
sportieve kostums, truien en pantalons.
De nachtkleding werd ook niet vergeten. Tot slot
deelden mannequins en dress-man narcissen uit in de
zaal. Alle medewerkers werden bedankt, maar vooral
de heer Jan Tijdink die de muzikale omlijsting ver-
zorgd had. Hem werd een attentie en een bloemetje
aangeboden. Hiermee kwam een eind aan een kleur-
rijke en prima verzorgde avond.

Uw windmolenbakker

HEKKELMAN
zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren \NI>JD/VIÖLENB/KKERS

Aktie DEZE WEEK:
Donderdag:, vrUdag, zaterdag

BOLUSSEN
pak a 10 stuks van 7.50 voor

Zolang: de voorraad strekt

5.25

LEO LONT KOMT WEER

Op veler verzoek zal het Hamove Filmteam nog een-
maal de speelfilm ,Leo Lont, de neef van James Bond'
vertonen en wel op maandag 27 april a.s. in zaal
Langeler. Kaarten zijn vanaf nu in voorverkoop bij
cafetaria Langeler en bakkerij Kreunen.

PRIMA MODESHOW VAN DERKSEN JEANS

Willy Derksen, eigenaar van Derksen Jeans uit de
Spalstraat in Hengelo Gld, heeft geweten dat hij op
zaterdag 21 maart in zaal Concordia een voor j aars
modeshow van de nieuwste modellen jeans en andere
kleding heeft gehouden.
De zaal zat afgeladen vol en de vele modellen uit zijn
collectie werden op professionele wijze aan het mas-
saal opgekomen publiek getoond, ondersteund door
speaker Bert Benson van Radio Tele Luxembourg.
De muzikale attracties waren deze avond George
Michael en Jennifer King uit KRO's Sound mix sohw
die een prima optreden verzorgden wat erg in de
smaak viel. Al met al kan Willy Derksen terugzien
op een meer dan geslaagde avond.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK
geboorte- en trouwkaarten
jubileum* en gelegenhcids-
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

*/-*• \iiterc»

Steun
de collecte.
Giro 5855,
Den Haag.

Postbus 30802, 2500 GV 's-Gravenhage, Tel. 070 • 924761



Lekker en
dtezelf-
eltedag
zijn vers*
BROOD
: 'baku

LEKKER BROOD

DESEM VOLKOREN
400 gr van 1.50 nu l

licht verteerbaar, heerlijk van smaak

HEERLIJK BANKET

SLAGROOMSOESJES
deze week 100 gram 1.95

goed gevuld met lekkere, romige slagroom

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

LEKKER MAKKELIJK, onze voorgebakken

stokbroden en broodjes
HEERLIJK VAN SMAAK!

BOXPAKJES

BOXPAKJES
lange mouw

POLOSHIRTS

SPIJKERBROEKEN
92 t.e.m. 116

12.50

14.96

14.90

19.95

\
\

DISBERGEN
woninginrichting - textiel
baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

OCCASIONS
VAN DE
WEEK.

Peugieot 205, 5-deurs GL
Peugeot 309, 5-dleurs GL
Fiat Uno 608, speciale uitvoering

Nissan Sunny 1.3, 3-deurs SLX
Nissan Sunny 1.7, 4-deurs LX diesel
Nissan Bluebird 2.0, 4-deurs LX diesel

Mini Metro, 5-deurs
Skoda 120 LS, 4 deurs
Nissan Micra, div. uitv.
Nissan Cherry, div. uitv.
Nissan Sunny, 4-deurs diesel
Nissan Laurel automaat, diesel

Talbot Horizon S, 5-deurs
Peugeot 505, div. uitv.
Fiat Panda 45
Nissan Micra GL
Nissan Cherry, div. uitv.
Nissan Sunny 1.5, 4-deurs
Nissan Sunny 1.5, odeurs LPG
Nissan Bluebird, 4-deurs diesel
Nissan Bluebird 2.0 GL, 4-deurs
Nissan Sunny stationcar
Nissan Sunny diesel
Nissan Stanza 1.8, 5-deurs GL

Opel Rekord 2.0 S
Fiat Uno 45 ES
Mazda 323
Mazda 626
Nissan Cherry, div. uitv.
Nissan Sunny, div. uitv.
Nissan Stanza 1.6, LPG

Nissan Cherry
Nissan Sunny, div. uitv.
Datsun Chdrry automaat
Nissan Sunny coupé
Nissan Stanza 1.6, 3 deurs
Datsun Bluebird 1.8, 4-deurs

Renault 18 stationcar

1986

1986

1986

1986

1986

1986

1985

1985

1985

1985

1985

1985

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1979

OPEL KADETT COUPé 1977

NISSAN

SCHRÖDERSIQFFEN

Speciale aanbieding

STOFFEN STOFFEN
Geschikt voor alle doeleinden,
o.a. rokken, blouses, pakjes, broeken*
jurken, blazers

In effen - ruit - streep en gebloemd

Nu per meter vanaf

12.90
3 planken vol. Zie etalage

Ruurloseweg 1- HengeloGld Telefoon 05753-1232

TUINARCHITECTUUR

TUINAANLEG EN ONDERHOUD

VERKOOPVAN TUINPLANTEN
(alleen op zaterdag)

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G. U. BOSMAN
KERVELSEWEG 23 - HENGELO GLD TELEFOON 05753-2619

want:

Als SLAGERIJ STAPELBROEK
uw Paaasslager mag zijn,
bent U op z'n Paasbestü

nog puur ouderwets bereid, dat is ge-
zond eten, zekere weten

geen teleurstellingen aan tafel

niet duur» ook mooi meegenomen

voordeel kg-aanbiedingen in de winkel'

iedere dag

Uw Paasrollade NU bestellen!!
FONDUE- en GOURMETSCHALEN

DOEN!»

SLAGERIJ R O E K
Te/. 1258, na 6 uur 7249

Tevens verzorging van alle huisslachtingen en
diepvries bijvultingen, o.a. bouten, halve varkens
etc.

CAFE-RESTAURANT
SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Deze week zijn wij nog bezig met die ver-
bouwing van onze slijterij.

Onze aanbiedingen zijn nog (geldig
TOT 6 APRIL A.S.

Tijdelijk is de ingang van het^café-restau-
rant ook die ingang (van de slijterij.

Wij blijven uw bestelling thuisbezorgen.

05753-1252

VEMA
SPALSTRAAT l * (HENGELO GLD - TEL. 05753 2113

Onze voorjaarscollectie is

extra MOOI en extra VOORDELIG
Aanbieding: BLOUSES, katoen, met korte mouw

in alle kleunen, slechts £*f •%!3

Verder hebben wij natuurlijk

japonnen, deux pièces, leuke bonneterie, blouses etc.

's Maandags en 's woensdags gesloten

AARDAPPELEN-, GROENTE- EN FRUIT-

BOERDERIJ

G AR RITSEN
Jaffa sinaasappels 20 voor 4.95

H and peren kg 1.95

Taugé 250 gr 0.95

Op is op

Open van maandag t.e.m. vrijdag 13.30 tot 18.00
uur, zaterdags van 9-12 en van 13.00-16.00 uur

KRUISBRINKSEWEG 7, TOLDIJK

TEL. 05755-1361

LEEMREIS
UW SLIJTER
SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05753-1274

Ruime sortering en concurrerend

JENEVER
15.85per liter reeds vanaf

Zolang de voorraad strekt

GRATIS bijpasend glas
bU LIKEUREN, PORT, MOEZEL, SHERRY

Mooie Golden Delicious en
sappige harde Lombarts
voor zachte prijzen

f 14.- per kist van 20 kg

2 kisten f 25.-
Ook geschikt voor appelmoes

FRÜITBEDRIJF HORSTINK
Prinsenmaatweg l • Steenderen - Tel. 05755-1243

BOSTEL (goedkoop; melkdrijvend)

MAISGLUTEN (gehalte verhogend)

VEZELS (goedkope VEM voor uw vleesvee)

KATOENZAAD
voor uw hoog-productieve dieren)

KALVERHOOI (Prima kwaliteit)

VOERSTRO (prima kwaliteit)

enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz.

A. JANSSEN
TOLDIJK - TEL. 05755-1482

SOEPENBERG FOURAGES

VOOR UW TUIN:
.Bloeiende

violen en primula's

Kwekerij Hendriks
U il e n esterstraat 15, Keijen
borg, tel. 05753-1395

Op zaterdag 4 april a.s.

Worst aktie
Majorettevereniging E.M.M.

Hengelo Gld

Grote BINGO
zondag 12 april a.s.

Prachtige prijzen

Café

„D'n Olden Kriel"
Wichmond - Tel. 05754 285

COLLECTE
Nationaal Fonds
Sport Gehandicapten

6 t.e.m. 12 april a.s.

Op verzoek van vzle tuinbezitters is
vanaf heden onze kwekerij

iedere ZATERDAG
geopend
voor particulieren.

WU ztfn geopend van 8.30 tot 12.00 uur en van

13.00 tot 18.00 uur.

Vaste planten kwekerij

H E N D R I K K E L H O L T
Regelinklaan l - 7255 DA Hengelo Gld

Tel. 05753-1255

(S.v.p. zelf fust meenemen)

Te koop wegens allergie
Golden Retriever (reu)
Alleen voor goed gezin.
Met stamboom f 500.—
Tel. 05753-3821

Te koop partij koemest
Tel. 05753-1244

Het voorjaar en de schoon-
maak in aantocht. Uw over
tollig materiaal kunt u
kwijt voor de Rommel-
markt van „Crescendo".
Opgave: tel. 05753-1782

Te koop diverse rassen
pootaardappelen en con-
sumptie-aardappelen
Scherpe prijzen. D. Garrit-
sen, Kruisbrinkseweg 7,
Toldijk, tel. 05755-1361,
b.g.g. 2210

Gevraagd hulp in de huis-
houding voor 9 uur in de
week. Tel. 05753-1351

Te koop combinatie diep-
vries-koelkast, 305 liter,
2 jaar oud. Tel. 05753-3287

De leukste boodschappen

z«n:

GRATIS
boodschappen

Alfaert Heijn
HENGELO GLD

Te koop 40 terrasstoelen.
4 stuks f 50.—. Café Coen
Evers, Velswijk,
Tel. 08344-392

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Spalstraat U, Hengelo Gld

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

VOOB

handels- en
familie
DRUKWERK

Wolters
TeL 05753-1455



AANMELDING leerlingen basisscholen
HENGELO - KEIJENBORG

In verband met planning en organisatie van hét komende schooljaar

willen we graag* het volgende iondier uw aandacht briengen:

Kinderen die in de loop van dit schooljaar (1986-1987) of het komende
schooljaar (augustus 1987-juli 1988) 4 jaar worden, kunnen vanaf heden
worden aangemeld.
Het bovenstaande geldt ook voor kinderen die in deze periode de leer-
plichtige leeftijd van 5 jaar zullen bereiken.

Aanmelding graag VOOR 11 APRIL 1987 bij één van de volgende
basisscholen:

Chr. Basisschool Bekveld
Hogenkampweg 24
7255 JX Hengelo Gld
Tel. 05753-2171

Directeur: G. J. Wesselink

Tijdens bovengenoemde periode kunt u uw kind, dagelijks, aanmelden
bij één van de leerkrachten.

R.K. BASISSCHOOL

St Bernardusstraat 2 - 7256 AP Keijenborg
Tel. 05753-1820, b.g.g. 2402

Directeur: M. C. M. Vissenberg

U kunt uw kind dagelijks op school aanmelden bij
mevr. B. ten Bruin-de Graaf (leerkracht groep 2)
of dhr M. Vissenberg.

,DE LEER'

BASISSCHOOL OP KATHOLIEKE GRONDSLAG

St Michielsstraat 6 Hengelo GM - Tel. 05753-1715

Aanmeldingen nieuwe leerlingen bij mevr. R. Menting, ad j. directrice
in het gebouw van „De Eerste Stap", 's morgens nê. 11.30 uur en
's middags né 15.30 uur.

Ds J. L. P ie rs ons c h ooi
SCHOOL VOOR CHR. BASISONDERWIJS

Schoolstraat 13 - 7255 CD Hengelo Gld
Tel. 05753-1528

Directeur: M. Hoogeveen

Aanmeldig (evt. ook telefonisch) dagelijks bij
de directie.

RQZENGAARDS
\ A /T? T "TYP? OPENBARE BASISSCHOOL
V V LjlUEjHENGELOGLD.

Rozenstraat 14-16 - 7255 XT Hengelo Gld

Directeur: R. van Gijssel

Opgave dagelijks bij mevr. J. Wenneke-Aartsen (ad j. dar . ) ) , Rozen
straat 16 (adres onderbouw) - tel. 057531911

Chr. basisschool Yarssel
ZeUedijk 22 - 24 HENGELO GLD - Tel. 05753-7396

Aanmelding dagelijks bij de heer G. H. Starink
aan de school

DE KAASPLANK

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS
op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr komijn belegen

500 gr rookkoos

100 gr r oo k k ao s met hom

f kg boeren/everworsf
uit moeders keuken

l pof echte gember

Tot ziens

D E K A A S P L A N K "

Dit laatje
niet schieten.

VERSE AARDBEIEN

250 gram 159

AH PIZZA

quatro Stagioni

AH VOLLE

YOGHURT

liter

398
139

WAARDEBON

500 gr BAHMI-NASI VLEES

+ 500 gr HACHEEVLEES

samen 698
Zaterdag 4 april

BIEFLAPJES

500 gram

Ma. 6 en dl. 7 april

HACHEE-

VLEES

500 gr 398 kg

698
i

698

MAGERE ACHTERHAM

100 grarr 179

Delflander

jonge jenever

liter

Florijn

citr.brande-
w\jn liter

1395
. ?.

!1285a
Aanbiedingen geldig t/'m zaterdag a.s.
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

BPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

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

Tel. 05753-1424

Te koop gevraagd:
Oude kabinetten

Oude kleerkasten

Oude klaptaf els

Oude tafels met ronde poten

Oude stoelen met blezen

matten

Bentheimer bakken
(ook ronde)

Winkel Inventarissen

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a

Hengelo G - TeL 05753-2524

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPIHETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f !•.— p, dag

DROGI8TEBU

LENSELINK
Kerkstraat U Hengelo Gld
FeUfoo* 06758-1300

HHT ADRM voor

kwaltteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
Heaterweg 10 - Varaselder

„DE RECLAME": UW WEEKBLAD

AUTOSLOPERIJ
GEBR. VRIEZE
Nüverheids 8 - Zelhetn

heeft in voorraad duizen-
den onderdelen van alle
merken auto's. r
Tevens nog sloopauto's ge-
vraagd.
Tel. 08342-8473

De leukste boodschappen

zijn:

GRATIS

boodschappen

Albert Heijn
HENGELO GLD

768e Ned. Staatsloterij

Vanaf heden volop loten
verkrijgbaar
BESTELDE LOTEN WORDEN
GERESERVEERD T.E.M. 11 APRIL A.S.

Debitante Ned. - Staatelotery

Boerman - lederwaren
Spalstraat 10 - Hengelo Gld - TeL 0675S-1379

Philips AM/FM radiorecorder
D 7160
Piekvermogen <; W. FM en MG. Met
fonglife-koppen. Cue en review
Adviesprijs \7f.-
Mormale
«.vinkelprijs 129.-

Voorjaarsprijs

99.-

winters
*T«U*traat 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1280

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

'iSjSÈï 'iS K ?' gffi

Fraai
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindtu...MI

H ARM S E. N
VAKSCHILDERS

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvrieiers

Bel UIT DE WEER D
HENGELO OM.

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLKLN'HTJISH.

GARANTIE OP ONDERDELEN

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 5 APRIL

Herv. Kerk (Bemigiuskerk)

10 uur ds Verhaere

Goede Harder Kapel

10.15 uur ds Hendriks

„Ons Huis"

10 uuc Jeugdkerk (12 tejn. 15-jarigen

VrQL Herv. Kerk

10.30 uur ds Noorman

Avond - en weekenddienst doktoren

Hjdens 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 30 maart /te.m. 5 april

Th. J. Hanrath, teL 1277

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473 ol 08340-30612

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. EU, telefoon 1420

NIEUW Alarmno. brandweer

Telefoon 06-0111

Openstelling postbureau RQkspolitie 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 2e, tel 05753-1397
Kejjenborg: 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 wflkgebouw geeft u ten alle tjjde
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

RJL 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
EL Mis.

Kerk KeUenbor*

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag te.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.


