
56e jaargang no 16 woensdag 22 april 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17

Postbus 3 - 7255 ZG Hengelo Gld

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

Verscijnt dinsdags In:

Hengelo, Keijenborg,

Velswyk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Foldijk, 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:

500 gram

500 gram

sucadelappen

De gehele week:

150 gram

gebraden gehakt

150 gram

katenspek

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fUn of grof

Donderdag, vrUdag en zaterdag

500 gram

malse varkenslappen

500 gram

schouderkarbonade

250 gram HOLLANDSE

biefstuk

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
ONZE SLIJTERIJ IS KLAAR

Wij kunnen u nu 25 soorten BIER uit

vioorraad leveren, met de originele glazen.

,Zie onze etalage.

Ook zijn onze eigengemaakte geschenk-

verpakkingen klaar, o .a. jenever, wijn en

bierpakketten.

Om cadeau te geven, onze SLIJTERSBON

Verschillende soorten WIJN uit voorraad

leverbaar. Grand Crus uit de Bordeaux

op bestelling.

Ons gedistilleerd assortiment is uitgebreid

met jenever, vieux, bessen eb, van

GORTER, extra voordelig.

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) - 05753 3460

Speciaal deze week:

Geen 6 maar 7 ZOUTE HARINGEN

10.00
l emmertje lekkere harde
ZURE HARING 4.5Q

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

GROENE.?
u 'TI op TV zag?
N«*k moor we* m touke
fnoderne ttfttenl ,
t n... In ongelofelijk veel
noten en uitvoer! ngerv v

Met roestvr j]$rcüen **g*n
en 2ïjrefTetfte ötf Öé bomjan.
G

1
 -

, -j vnveivrcw
• ' Kom *w\ langs, misken:

Fiets specialist

REIND ZWEVERINK
Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

BATAVUS

Runder ribstuk

Hamlappen

Gekookte worst

Boterhamworst

500 gram

500 gram

iéfectiten uiitslxittend ie kwalfteit

Ik sta op eigen benen.

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

l Bakkerij Bruggink i
r, BAADHUBSTBAAT l» • TEL UU M

DEZE WEEK
m

KRUIDKOEK of
HKUNNttKEP

van 4.30 voor 3.50*
2 3
va 3KHVM aa NVA - HSMMva aiüHVAV aa MVA

Woensdag 22 april a.s.

FIETSTOCHT
onder deskundige begeleiding

Kosten f 1.- per persoon

Vertrek 13.30 uur bij de sporthal

Uw windmolenbakker

HEKKELMAN
zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren VJJNqA1OLENB»'KKERS

Aktie DEZE WEEK:
vanaf donderdag t.eon. woensdag:

ORANJESTOET
ORANJESNIT
5 personen van 8.75 voor

Zolang de voorraad strekt

3.50

6.75

WIJNBERGEN
biedt U deze week:

NAYELSINAASAPPELEN
15 stuks 495
BAKSCHOTEL
l/2 kg 150
Kisten APPELS
vanaf 850
In onze verkoop bloemenkas

volop chrysantenstekken
(10 soorten)

en tuinplanten

1 BEGONIA 350

F A . W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - TeL 05708-1478

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

En de Rabobank staat achter me.
Jongerenwijzer. Bromfietsverzekering. Autoverzekering. Persoonlijke lening. Studenten verzekering.
Zilvervloot. Reisverzekering. Woonspaarplan. Betaal- en Eurocheques. Inboedelverzekering. Sparen.
Automatisch betalen. Startplan. Verhuizen. Jongerenvakanties. Betaalrekening.

De leukste boodschappen zijn
GRATIS BOODSCHAPPEN

ALBERT H El JN-HENGELO GLD

Hengelo Gld, Raadhuisstraat 21 Tel. 05753-2022

Spalstraat 23 Tel. 05753-1601

Keijenborg, St Janstraat 44 Tel. 05753-1336

Rabobank
geld en goede raad

SCHRÖDERSTOFFENv

Geknipt voor u . . .

De nieuwste voorjaarsmode in stoffen en

wol te bewonderen op onze grandioze en

kleurrijke

modesfiow
op vrijdag 24 april a.s.
IN ONZE ZAAK

Aanvangstijden: 14.00 en 19.00 uur

Ruurloseweg 1- Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232



Zaterdag 25 april
Gezellig dansfeest met

DE KEIENBLOAZERS
in zaal HERFKENS te Baak
Aanvang 20.00 uur - Entree f 5.00

UW GASTHEER:

Kermis- en Oranjecomité Baak

Voetbalver. Baakse Boys

NIEUW II HENGELO GLD
Per l mei

starten wij met een

BREICURSUS
Inlichtingen en opgave tel. 05753-2266

of kom even bij ons langs.

WOLSHOP REGELINK
Raadhuisstraat 5 7255 BK Hengelo Gld

De cursus is zowel voor beginners als gevor-

derden.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Sluiting gebouwen

Het gemeentebestuur van Hengelo maakt be-

kend, dat het gemeentehuis en het buro ge-

meentewerken

gesloten zijn op vrijdag l mei 1987.
Voor dringende gevallen is het buro voor do

burgerlijke stand geopend van 9.00 tot 10.00 uur.

Het gemeentebestuur

De leukste boodschappen zijn
GRATIS BOODSCHAPPEN

ALBERT H El JN-HENGELO GLD
ORANJEFEEST KEMENRORG
Het programma voor het komende Oranjefeest te
Keijenborg is al bijna rond. Het belooft een fijne dag
te worden. Er is voor elk wat wils.
De kinderen kunnen zich vermaken met de kinder-
spelen. Groep 8 en de kinderen van het middelbaar
onderwijs tot 16 jaar, kunnen meedoen aan de fiets-
tocht. Het is een mooie tocht met onderbrekingen.
Natuurlijk is er weer het traditionele vogelschieten
en het vogelknuppelen.
Op zondag 26 april kunnen de dames en heren zich
hiervoor opgeven in zaal „de Smid" te Keijenborg.
Vanaf 11 uur zullen de leden van het Oranjecomité
daar aanwezig zijn.
Het Oranjecomité Keijenborg hoopt een goed pro-
gramma te hebben samengesteld. Als het weer dan
nog wil meewerken, dan kan er niets misgaan.

„LEO LONT" NOG EENMAAL OP HET SCHERM

Op maandag 27 april a.s. om 8 uur draait in zaal
Langeler nog eenmaal de film ,,Leo Lont,de neef van
James Bond.
De voorverkoop van deze film bij cafetaria Langeler
en bakkerij Kreunen begint al aardig te lopen.
Het Hamove-filmteam heeft na Leo Lont een ander
project op stapel staan. Waarschijnlijk wordt het een
nieuwe speelfilm met als titel „Miami Vice in de
Hengelose mais".
Allereerst echter worden dit jaar de festiviteiten rond
50 jaar Hamove vastgelegd voor een grandioze motor-
sportfilmavond later dit jaar.

POUTIE-INFORMATIE

Dinsdag 7 april: Bij een controle aan een personen-
auto werd een bekeuring uitgedeeld terzake een
defect stoplicht.
Woensdag 8 april: Bij de controle autogordels werden
toch nog 2 bestuiurs bekeurd voor het niet dragen
van die autogordels. Autogordels, altijd.
Door de politie werd deze dag bij een sociaal pro-
bleem bemiddeld.
Donderdag 9 april: Op donderdag vonden 2 aanrijdin-
gen plaats. Op de hoek Hummeloseweg-Kastanjelaan
raakte een bestuurder van een bromfiets licht gewond
aan zijn been. Er ontstond verder wat materiële
schade.
Bij de aanrijding, welke plaatsvond op de kruising
Kruisbergseweg-Kroezerijweg ontstond alleen mate-
riële schade.
Zaterdag 11 april: Op zaterdag werd eneen zestal
personen bekeurd in verband met verscheidene ver-
keersovertredingen .
Verder werd een alarmmelding ontvangen van een
bedrijfspand. Bij controle bleek het loos alarm te zijn
Zondag 12 april: Aan de Hengelosestraat reed een
bestuurder met zijn voertuig een maisland in. Verder
werden er twee bestuurs bekeurd daar zij hun voer-
tuig hadden geparkeerd op de bushaltestrook. Ook
werd een bestuurder bekeurd terzake het parkeren
van een voertuig in de bocht, binnen 5 meter van de
kruising van 2 wegen.
Maandag 13 april: Op maandag werd een bestuurster
bekeurd daar zij haar kind, jonger dan 4 jaar, los op
de voorzitting had zitten. Dit is uiterst gevaarlijk en
kost bovendien f 50.

FILMMIDDAG MET IMITATIEWEDSTRIJD

Voor de imitatiewedstrijd tijdens de filmmiddag voor
de jeugd zijn nog enkele inschrijfformulieren te ver-
krijgen bij bakkerij Kreunen. Dus iedereen die denkt
een motor na te kunnen doen, haalt nu snel een for.
muiier.
Tijdens de gratis filmmididag die om half drie begint
in zaal Langeler kun je je kunsten vertonen in de
dan te houden imitatiewedstrijd. Met dit zijn leuke
prijzen te winnen.

FIETSTOCHT

Op woensdag 22 april a.s. heelt de werkgroep Stimu
lering Sport in samenwerking met ,,Achilles" een
prachtige fietstocht uitgezet.
Voor de tocht die leidt door natuurgebied is een des-
kundige begeleider aangetrokken. Het is zeker aan te
bevelen deze tocht mee te maken. De kosten zijn 1.
en het vertrek is om 13.30 uur bij de sporthal.

GESLAAGDE EHBO-ERS TE KEIJENBORG

In de af gelpoen wintermaanden zijn een aantal cur-
sisten druk in de weer geweest met het volgen van
lessen in eerste hulp bij de EHBO afd. Keijenborg.
Onder leiding van kaderinstructriece mevr. de Boei-
en dokter B. A. M. Eijkelkamp, werd de nodige kennis
en vaardigheid aangeleerd om zelfstandig hulp te
kunnen bieden in eerste aanleg.
De geslaagden waren: me j. M. Berendsen, W. van de
Berg, ten Bokkel, mej. J. Eskes, mej. A. Giesen,
J. Hulshof, J. Spekkink-Beunk en A. Vruggink.
De afdeling Keijenborg is tevreden met dit resultaat,
maar ziet gaarne ook voor de toekomst steeds weer
belangstellenden tegemoet voor de te houden cursus-
sen.

BESTUUR VW HENGELO GLD VERNIEUWD

Staand v.lji.r.: dhr Heerink, mevr. Hilderink, dhr Groot Roessink, dhr. Meurs, dhr. Lenselink.

Zittend v.l.n.r.: dhr. Memelink, secr., dhr van Hengel,oud-voorzitter, dhr van Beer k ("alkoen, de nieuwe voor

zitter, dhr Langeler, penningmeester.

Tijdens de gehouden ledenvergadering kreeg een en
ander zijn beslag.
Mede vanwege zijn vrije tijd en best uurservaring be-
sloot de heer van Hengel toch aan te blijven als be-
stuurslid om de secretaris te helpen ontlasten van zijn
veel omvattende taak.
Niet alleen Mr van Beeck Calkoen kwam nieuw in
het bestuur van VVV, ook mevr. Hilderink uit Keijen-
borg trad tot het bestuur toe.
Voor VW Hengelo staat er weer een druk seizoen
te wachten met het aankomende zomer programma.
De bakf i etsenrace in 1986 een superspektakel wordt
nu in het weekeinde van gehouden op zaterdag l aug
in het centrum van Hengelo Gld.

De zittende voorzitter van VVV Hengelo Gld, de heer
H. van Hengel had al wel eens vaker te kennen ge-
geven zijn voorzitterstaak te willen neerleggen.
Telkenmale wisten zijn medebestuursleden hem te
bewegen toch aan te blijven, dit vanwege zijn grote
schat aan be&tuurservaiing.
Nu na ruim 25 jaar bestu urslidmaatschap achtte hij
de tijd gekomen om deünitef een stapje terug te doen
In de persoon van Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen,
burgemeester van de gemeente Hengelo Gld, werd
iemand gevonden, die bereid bleek de voorzitterstaak
over te nemen en de kar te trekken.

BOOMPLANTDAG IN HENGELO GLD

VOETBALVER. „PAX" START GROOTSCHEEPSE VERLOTING

De zorg voor bomen, voor een gfezond leefmilieu,
wordt ook in ons land weer meer ondersteund en
geaktiveerd.
De boomplantdagen zijn daar een voorbeeld van.
Aan de Oude Varsselseweg in het z.g. Gennep-bos
zijn in de loop der jaren al heel wat bomen geplant
in de vorm van sparren en andere houtsoorten.
Omdat door de vorst en de aan vraat van konijnen
er nogalwat kale plekken ontstaan, was er werk aan
de winkel voor de schoolgaande jeugd.

Onder de hoede van burgemeester van Beeck Calkoen
ging een groep van de basisschool Rozegaardsweide
aan de slag en naderhand een groep leerlingen van de
Ds Piersonschool o.l.v. wethouder Hooman.
Het hoofd van de gemeentelijke plantsoenendienst
de heer W. ter Braak gaf een duidelijke uiteenzetting
van de in het Gennep-bos voorkomende houtsoorten.
Het zit er difc in dat er op de scholen van deze boom-
plantdag een verslag moet worden gemaakt.

De sponsorloop die eind 1986 bij de voetbalver. PAX
werd gehouden voor de eerste dringend noodzakelijke
verbeteringen aan de accomodatie op sportpak Elde-
rink, zijn de aanzet geweest tot een nog grotere
financiële aktie.
Na lang overwegen is het bestuur der vereniging tot
de conclusie gekomen dat de accomodatie sinds de in-
gebruikname in 1965 niet zoveel is gewijzigd, doch dat
een grondige verbetering op zijn plaats is.
Gezien de hoopgevende resultaten van het eerste elf-
tal naar nog hogere regioen is een verbetering van
het geheel dan ook zeer zeker op zijn plaats.
Een speciale commissie heeft nu een grootscheepse
verloting op touw gezet, die inmiddels al van start

is gegaan. Er worden 650 loten uitgegeven a f 100.—
per stuk. Om naar financiële draagkracht te kunnen
deelnemen aan de loterij heeft men de mogelijkheid
geschapen om via een machtiging in een aantal ter-
mijnen te betalen.
De aktie is onder het motto Renovatie Accomodatie
van start gegaan. De hoofdprijs bestaat uit een auto.
Deze is alleszins een kansje waard meent de loterij
commissie bestaande uit Hermien Veenink, Wim
Eenink, Henk van Dam, Hannes Kroesen en Willy
Hermans.
Namens de leverancier van de auto: autobedrijf
Wiendels was bij de eerste lotenuitgifte Erik Wien-
dels uit Hengelo Gld aanwezig.

PLUIM OP DE HOED VAN DE KAPPER

De modellen die de kleding showden op de onlangs
gehouden voorjaarshow van Derksen Wide Fashion,
waren alle gekapt door kapsalon Gerard Lurvink.
Bij de bomvolle zaal en de modellen vielen de kapsels
erg in de smaak, getuige de vele reacties.
Gerard Lurvink en zijn medewerksters hadden er dan
ook veel tijd en energie ingestoken om alles zo fraai
mogelijk over de bühne te laten gaan. Het resultaat
was er naar!

TENTOONSTELLING

Van 22 t.e.m. 29 april a.s. is er in de sporthal een
tentoonstelling over „Sport, zelfs ik doe het".
De expositie is opgesteld in de ruimte van de voor-
malige bibliotheek. Zij bestaat uit een 32-tal passé-
partouts en geeft alle informatie over takken van
sport. De toegang is gratis.
De openingstijden zijn op doordeweekse dagen van
9 tot 11 uur en van 18.30 tot 21.30 uur.

(PB HENGELO GLD

De heer van Wempen uit Vorden liet aan de dames
van CPB Hengelo Gld dia's zien op hun bijeenkomst.
Deze prachtige dia-serie betrof zijn werk als zende-
ling in Kameroen en hij gaf er uitleg bij.
Na de pauze werd de Paasliturgie doorgenomen en
het CPB-koor o.l.v. mevr. Politiek verleende haar
medwerking. Aan het eind van de avond werd een
ieder bedankt en goede Paasdagen gewenst.

Aangeboden voor gebruik grote zytuin. Mevr. Nieuw-

land, Kerkekamp 30, Hengelo Gld, Tel. 3559

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING
De gemeenteraad heeft in zijn openbare vergadering
van 7 april 1987:
1 vastgesteld de notulen van de openbare vergadering
van 3 maart 1987.
2 een voorstel aangenomien m.b.t. de behandeling van
de beroepschriften, ingediend tegen het bestemmings-
plan „Oosterwtfkse Vloed".
3 gegarandeerd de door de woningbouwvereniging
„Thuis Best" aan te gane vaste geldleningen i.v.m.
vervroegde aflossing van een aantal rrjksleningen.
4 besloten tot het vaststellen en aangaan van een ge-
meenschappelijke regeling t.b.v. de basiseducatie.
5 een krediet beschikbaar gesteld i.v.rrL de verplaat-
sing van de gemeentewerf.
B een krediet beschikbaar gesteld tb.v. de aanpassing
van de R.K. school „De Leer" tot basisschool.

Advertenties voor het nummer van f De
Reclame' dat op dinsdag 5 mei a.s.
verschijnt dienen UITERLIJK WOENS
DAG 29 APRIL 's morgens om 9 uur
in ons bezit te zijn. Dit in verband met
Koninginnedag op donderdag 30 april'.



HENGELOSE EN
KEIJENBORGSE
MIDDENSTANDSVERENIGING

Op woensdag 29 april a.s.
(voor Koninginnedag)

zijn alle zaken
de gehele dag
tot 6 uur geopend

Het bestuur

Op dinsdag 28 april 1987 hopen wij met onze

kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

HENK TE STROET

THEA TE STROET-WINKELMAN

Chris

Judith

Om 13.00 uur wordt er uit dankbaarheid een

gezongen H. Mis opgedragen in de parochiekerk

van St Jan de Doper te Keijenborg.

Receptie van 15.00 tot 16.00 uur in café-rest.

Winkeknan, St Janstraat 3, Kedjenborg.

7256 AX Keijenborg, april 1987.

Pastoor Thuisstraat 12.

DANKBETUIGING

Voor de vele gelukwensen, bloemen en kadö's,

welke wij bij ons gouden huwelijksfeest moch-

ten ontvangen, willen wij iedereen hartelijk be-

danken.

Ook de leden van de muziekver. „Nieuw Leven"

bedankt voor hun muzikale hulde.

Mede door dit alles is het voor ons een onver-

getelijke dag geworden.

Kam. ten Halder-Schaapherder

Baak, april 1987.

Leeuwencamp 19.

Na het overlijden van mijn inniggeliefde man en

onze zorgvolle vader en opa

HENDRIKUS BEULINK

mochten wij veel bewijzen van deelneming ont-

vangen.

Het heeft ons gesterkt in dit verlies.

Hartelijk dank voor uw belangstelling.

FAM. BEULINK

Hengelo Gld, april 1987.

Elferinkdijk 1.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Huisvuilophaaldienst

Op donderdag 30 april (Koninginnedag) word er

geen huisvuil opgehaald.

De reinigingsdienst verzoekt degenen die dit

betreft, het vuilnis een week langer te bewaren.

Gemeentewerken Hengelo

Akl iepliisl.
'n Buitenkansje

vanBekaert.

U moet er snel bij zijn. Gaas van onbe-
twiste Bekaert-kwaliteit, maar nu
voor een verbazend lage prijs.
Aktieplast is er alleen deze maand.
Dus tuinierders met grote plannen
voor de tuin moeten nu even langs-
komen^

BEKAERT

Verkrijgbaar bij:

Banninkstraat 4

Hengelo Gld

Tel. 05753-1220
HARMSEN

STICHTING ZWEMBAD
Hengelo-Keijenborg

Evenals voorgaande jaren bestaat ook nu de gelegenheid om tegen gereduceerd

tarief abonnementen aan te vragen.

De voorverkoop zal op enkele middagen en avonden plaatsvinden,

IN KEU EN BORG:

woensdag 29 april van 18.30-20.30 uur in „de Horst"

IN HENGELO: op het zwembad

vrijdag l mei van 18.30 tot 20.30 uur

maandag 4 mei van 14.00totl7.00 uur

woensdag 6 mei van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur

donderdag 7 mei van 14.00 tot 17.00 uur

Voor

elk abonnement dient een aanvraagformulier fe wordn in-
gevuld .
Meerdere aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de scholen, gemeentehuis,

sporthal ,,de Kamp" en het zwembad.

Bij de aanvraag zal voor ieder persoon een pasfoto of oude
stamkaart moeten worden overgelegd.
De openstelling van heit bad is bepaald op zaterdag 9 mei 1987 te 14.00 uur.

voorverkoop badverkoop

Gezinsabonnementen (ouders en kinderen 4 t.e.m. 15 jaar) 110.— 135.—

Volwassenenabonnement (vanaf 16 jaar) 65.— 85.—

Kindeabonnementen (geboren na 30 april 1971) 35.— 45.—

Houders van een Pas 65, hebben op vertoon daarvan, in de voorverkoop van een

volwassenenabonnement, een reductie van 50%.

Kleuters t.e.m. 3 jaar hebben vrij toegang op het bad, mits zij worden begeleid

door een volwassene die in het bezit is van een toeganigskaart.

Naam aanvrager:

Geboortedatum Adres

wenst een abonnement voor een gézin/volw./klnd voor het seizoen 1987.

Hij heeft (voor ieder) een pasfdtto c.q. oude stamkaart overgelegd met aan de

achterzijde de naam en geboortedatum.

Het gezinsabonnement wordt mede gevraagd voor:

Naam echtgenote en kinderen na 30 april 1971 geb. datum

Zaal Langeler-Hengelo G.
i

Koninginnedag donderdag 30 april a.s.

DANSEN
vanaf 20.00 uur

m.m.v.„GOODWINDUO"

OPROEP tot het bijwonen van een

INFORMATIEBIJEENKOMST
voor leden van de Coöperatieve Raiffeisenbank

Hengelo Gld B.A., gevestigd te Hengelo Gld,

welke gehouden zal worden

op .maandag 11 mei a.s.
om 20.00 uur in zaal Langeler,

Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

AGENDA

1 Opening.

2 Toelichting op fusieplannen met de Coöperatieve

Raiffeisen-Boerenleenbank „Hengelo" B.A.

3 Gelegenheid tot het stellen van vragen over de fusie-

plannen.

-l Sluiting.

Namens het bestuur,

G. J. Harmsen, voorzitter

H. Maalderink, secretaris

Hengelo Gld,

Verschuldigd bedrag

Gezinsabonnement

Volgkaarten

Volwasseneabonn.

Kinderabonnement

Uitgereikt d.d.

1987 Handtekening:

Ontvangen op

Bedrag is:

1987

a t contanten

b bankdueque nr.

c giro nr.

Te koop hobbykas, afm.

6.10 lang en 4 m breed, met

sproei-installatie, verlich-

ting en van centraal punt

binnenbediende vier open-

gaande bovenramen. Jolrj,

Humimeloseweg 21, Hen-

gelo Gld, tel. 2493

Vrijdag 24 april

kaartavond
Café Coen Evers
Velswijk - Tel. 08344-392

Uitslag verloting Fancy Fair
bej. centrum „Maria Pastei"

De gewonnen prijzen kunnen worden afgehaald

bij de administratie van St Maria Postel.

Tijdens werkdagen, btf voorkeur 's morgens,

tot 15 mei a.s.

Winnende lotnummers:

31, 59, 72, 100, 127, 133, 134, 157, 198, 205, 212,

220, 235, 301, 432, 528, 538, 649, 552, 553, 574,

615, 635, 640, 660, 670, 683, 686, 687, 699, 724,

736, 740, 748, 750, 755, 765, 778, 784, "796, 894,

935, 966, 1001, 1022, 1025, 1082, 1126, 1136, 1142,

1157, 1165, 1170,1178, 1182, 1203, 1207, 1211, 1218,

1224, 1246, 1273, 1388,1390, 1393, 1396, 1403, 1413,

1519, 1528, 1539, 1544, 1591,1593, 1595, 1607, 1609,

1648, 1663, 1669, 1684, 1688, 1713, 1853, 1873, 1885,

1902, 1932, 1951, 1958, 1960, 1988.

Widt u een hogere opbrengst van
uw mals- en grasland?

I>an een grondbewerldng met de

GRONDWOEL PAKKER
COMBINATIE
voor hét zaaien.

3 bewerkingen in één

WOELEN tot 60 cm, om onder de bouwvoor

storende (niet waterdoorlatende) lagen te ver-

breken.

AANDRUKKEN van de grond d.m.v. voren-

pakker.

ZAAIKLAARMAKEN (verkruimelen) van het

zaaibecL

Vraag vrijblijvend inlichtingen.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H.J.GROOTROESSINK
Tel. 05753-1470 - HENGELO GLD

Van 14 april tot 2 mei 1987

EXTRA HOGE RENTE
op spaargeld
MET VASTE TERMIJN

VAN l T.E.M. 5 JAAR

resp. 5,3 tot 6,3%
Voor informatie:

Gerritslammers bv
SPALSTRAAT 26 - HENGELO GLD

TEL. 05753-3000

Spaarbank

Specialisten in Sparen

Muziekliefhebbers opgelet!!

Grote YOORSPEELAYOND
op maandag 27 april a.s.
in zaal CONCORDIA te Hengelo Gld

De leerlingen van

muziekschool HANS SCHEERDER
zullen hun kunnen tonen op

— orgel

— piano

— synthesizer

— keyboard

Iedereen is van harte welkom

Aanvang 19.30 uur - toegang gratis

Inlichtingen:

HANS SCHEERDER
de Heume 45 - Hengtelo Gld - Tel. 05753-2974

MOS IN UW GAZON

Verticuteer-
machine
te huur

HARMSEN

Banninkstraat 4

Hengelo Gld

Tel. 05753-1220

TENTOONSTELLING

„Sport, zelfs ik doe het"
van 22 t.e.m. 29 april 1987
Sporthal:

ruimte voormalige bibliotheek

Openingstijden:

doordeweekse dagen van 9.00-11.00 en van

18.30-21.30 UHT

Toegang gratis

De leukste boodschappen zijn
GRATIS BOODSCHAPPEN

ALBERT H EIJN-HENGELO GLD

De rommelmarkt van Cres-
cendo komt er weer aan.
Nu gebruikte materialen
inleveren. Ook gebruikte
kleding welkom (gaarne ge
reinigd inleveren). Opgave
tel. 05753-1782

Te huur gevraagd welde
Tel. 05753-3371

Te koop prima consumptie-
aardappelen, Surprise.
B. J. Waenink, Regelink-

straat 13, Hengelo Gld

Te koop vaalt koemest
H. Stapelbroek, Veermans-
weg 6, Hengelo Gld.
Tel. 1703

voorn

handels- m
fanilia
DRUKWERK

Wolters
T«L 05703-1455

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

VLAG
rood - wit • Wauw en

VLAGGESTOK

29,95

HARMSEN

Banninkstraat 4

Hengelo Gld

Tel. 05753-1220



DE KAASPLANK

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS
op de vrQdagmiddagmarkt

l kg jong komijn

500 gr 40+ belegen komijn

500 gr 40+ zoutloos komijn

700 gr smeerkcras fbiesfookJ

Kuip je smeerkaas f samba/ J

Tot ziens

„DE K A A S P L A N K "

f

GRATIS REKENGALCULATOR

ZELFS BIJ LAGERE
TEMPERATUREN

niet schieten.
HOLLANDSE TOMATEN

500 gram | / Q

RUNDERLEVER jf *i £j|

100 gram ^f

SCHOUDERHAM + A f\

vacuüm 100 gram ^̂

WAARDEBON

500 gram GEHAKT h.o.h.

500 gr VERSE WORST f^n

samen Ĵ ;̂  ̂ J

Zaterda^voordecl

HAM' *****
LAPPEN A O D
500 gr m W W

>la. - dl. 27 en 28 april:

RUNDER- ^^^^

GEHAKT r\Qft
500 gr 398 kg W^W

Wit - tarwe' - ^̂  ̂ ^ ,

volkoren 1 ̂ 31 I J
BROOD altijd ^ W

AH KARNE-

MELK O Q
liter ^ ̂

Florün i-.^^
JONGE 7 O k
JENEVER Itr ' * U«*

Pollen kersen

BRANDE- IAAR
WIJN It ***

Aanbiecfingen geldig t/m zaterdag a.s.
bij Albert Heijn, Hengelo Gld.

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

C0 BUURTSUPER V.D. MOND
Ruurloseweg 52 - Hengelo Gld - Tel 1392

GRATIS REKENGALGULATOR

Te koop gevraagd:
Oude kabinetten

Oude kleerkmoten

Oud* klapte*el»

Oude tafels met ronde poten

Oude stoelen met blezen
matten

Benthelmer bakken
(ook ronde)

Winkel Inventarissen

B. SMEITINK
Wlchmondseweg 29a

Hengelo G - Tel. 05753-2524

Raadhuisstraat 11-13 - Tel. 08753-1469

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

enorm m pasvorm

verend, zeer
zacht supplement (verwisselbaar),

geeft extra steun aan uw voetholte. • Gebruik van
eigen steunzool is mogelijk. • Verhoogde hiel
voorkomt het "slippen" in de schoen.
• Comfortabele steehak, • Sterke rubberzooi,
• Speciaal geschikt voor smalle voeten.

WUL JNK - VORDEN
voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Voor al uw
TAPWTBN • GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTEXTIEL

WANDDECORATIES - BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: o.a.

HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

DISBERGEN
woninginrichting - textiel
bob/- en kleutermode

Ruurlosev/og 17 - Hengelo G/d - Tol. 1425

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGBLO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

CONIORDIA

dansen met

VALLEY GAZELLE
Zondag 26 april

Koninginnedag 30 april

Silvio
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 26 APRIL

Herv. Kerk (Remlgtaskerk)

10 usur ds Verhaere

H. Doop

Goede Herder Kapel

10.15 uur Jeugddtenst

Vrtfr. Herv. Kerk

Geen dienst

De complimenten van ons,
de Gazelle voor u

Wie kiest voor 'n Gazelle zal daar nooit
een moment spijt van krijgen.

Dat kunnen wij als vakmensen garanderen.

Neem bijvoorbeeld de Primeur, 'n klassefiets
met alles erop en eraan.

Een brok Gazelle kwaliteit en toch al
vanaf f 589r-.

Of de Solide, met nog veel meer
pluspunten, vanaf f 765f-.

Gazelle fietsen
lopen licht!

FA.SLOTBOOPÜ
Kieftendorp 11-Hengelo G ld-Tel. 05753-7278

GA2ELLÊ fietsen rijden op VREDESTÊIN banden

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Bpalfltraat 13, Hengelo Gld

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en
stro

H. OFFENBERG
Hesterweg 10 - Varsselder
Tel. 08356-85664

Tapijt vuil?
Haal dan <fo

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Hoor slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengels Gld
Telefoon 05758-1500

AUTOSLOPERIJ
GEBR. VRIEZE
Nijverheids 8 - Zelhem

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

Tel. 08342-3473

Avond • en weekenddienst doktoren

rijdens 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 20 t*e.m. 26 april

Th, J. Hanrath, teL 1277

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 postburean 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 2e, teL 05753-1397
Keljenborg: 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 tyde
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 25 april: 19 uur H. Mis

Zondag 26 april :10 uur Woord- en Cominuniedienst

Voor de diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

Kerk KeQenborg

R. K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis

om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;

dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.


