
57e jaargang n o 8 Dinsdag 23 febr. 1988 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 • 7255 ZH Hengelo (GId.)

Telefoon 05753 1455, b.g.g. 2771

Versclüjnt dinsdags in:

Hengelo, KeUenborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldjjk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER V A N BURK
Raadhuisstraat 7 - Tel. 05753-1269

De gehele week:

500 gram

Mager HACHEEVLEES
met kruiden
500 gram

RUNDERGEHAKT

Speciaal

De gehele week:

150 gram

BOTERHAMWORST

1OO
100 gram

BACON

Maandag, dinsdag en woensdag:

gehakt + kruiden
500 gram

600 gram

verse worst
fUn of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram MAGERE

RIBLAPPEN

MEDEDELING AAN ALLE PATIëNTEN
VAN DOKTER KONING

vervalt het vrije (ochtend-) spreekuur
Hiervoor in de plaats komt een

spreekuur volgens afspraak
Voor het maken van een afspraak, alsook voor het

aanvragen van visites kunt U bellen

tussen 8.00 en 10.00 uur
(tel. nr. 1266).

Voor

herhalingsrecepten van medicijnen
verzoek ik U de lege doosjes, potjes, flesjes, tubes
etc. te deponeren in de hal voor de wachtkamer.

Vóór 10.30 uur
ingeleverde doosjes etc. kunnen

dezelfde dag na 15.30 uur
worden afgehaald bij de

apotheek

Na 10.30 uur
ingeleverde doosjes etc. zijn

de volgende dag
af te halen bij de apotheek.

Het

telefonisch spreekuur

i!

«M. S
GORTER

STERBEN

een uistekende

borrel voor eer

zachte pr«js

17.95

DE KüYPER

de vieux met c

Franse brandy

RABOPOUS
Bromfietsverzekering
Haal vóór l maart uw nieuwe verzekering bij de
Rabobank.

Premies vanaf f

U krijgt het plaatje direkt mee.

Rabobank S
geld en goede raad

Hengelo GId Raadhuisstraat 21 Tel. 05753-2022

Hengelo GId Spalstraat23 Tel. 05753-1601

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 GId

TeL 05753-1424

Uw schoorsteen laten ve-
gen. Een goed adres: „de
Deurdouwer", Keijenborg,
tel. 05753-1550, b.g.g. 3635

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo GId

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo GId

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

SpalstTooui.Teluy) Jfengelo

BROOD MET EEN ZIEL . . . GEBAKKEN
MET HEEL HET HART VAN UW ECHTE
BAKKER

DINSDAG EN WOENSDAG:

TARWEROZIJNBOLLETJES
5 stuks 1.98
DONDERDAG:

FRIESE SUIKERBOL
pi m. 450 gram 2.10
VRIJDAG EN ZATERDAG:

COCOSMAKRONEN 5 stuks 2.98
DE GEHELE WEEK SMUKKEN WIJ

SHOARMASMUK per stuk 1.75
IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo GId • Tel. 06753-1250

779e Staatsloterij
De nieuwe staatsloten zijn

vanaf heden weer te koop

bij de Dierenshop, Henge-

lo (GId.), tel. 23%.

's Maandags gesloten.

Ter dekking: een lotharige
ram en een vlaamse reus
(wit) bij D. Poorterman,
Voortseweg la, Toldijk, tel.
)5753-2631.

Zonnebroodjes al gepro-
beerd? Met sesam, zonne-
bloemzaad en lijnzaad, ge-
zond en lekker. Bakkerij

^Kreunen, tel. 1474. De zaak
voor mensen met smaak.

Dinsdag 23 februari motor-
sport-filmavond 19.45 uur
zaal Concardia.

Woensdagmiddag 24 febr.
gratis filmmiddag voor de
jeugd van 3.00 tot half 5,
zaal Concordia.

Woensdag 24 februari en
ionderdag 25 februari ,,Hu-
mor in Hengelo". Aanvang
19.45 uur zaal Concordia.
Hamové Filmavonden niet

te filmen .

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

Bakkerij Bruggink \
° RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1358 l»

l
Deze week:

APPELFLAPPEN

l van 1.40 voor 1.00

Eigen gebakken ROGGEBROOD M

van 1.35 voor 1.00 >

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

Rolluiken of Zonwering bestellen
eerst EUGELINK bellen!

e Topkwaliteit voor de laagste prijs

e Vlotte levering

e Ook voor precisie maatwerk

Bel of kom eens bij ons langs en wij zullen U

alles over rolluiken of zonwering laten zien.

EUGELINK ZONWERING

Berkenlaan 56

7255 XE HENGELO G.

05753 -1210



Voor de vele felicitaties, bloemen en kado's

welke wij ter gelegenheid van ons 40-jairig hu-

welijk mochten ontvangen en waardoor het

voor ons een onvergetelijke dag werd, zeggen

wij u heel hartelijk dank.

M. J. LENSELINK

B. LENSELINK-LUBBERS

Hengelo (Gld.), februari 1988.

BELASTING INVULAVOND F.N.V.

alleen voor F.N.V.-leden op

MAANDAG 29 FEBRUARI A.S.

20.00 uur

in „De Horst" te Keijenborg

Toneelavond C.B.T.B.
Steenderen/Toldljk

Vrijdagavond 26 februari 1988 in zaal „Den

Bremer" te Toldijk. Aanvang 20.00 uur.

Toneelvereniging ,,'t Buurtschap" uit Sinderen

zal opvoeren het bekende stuk:

„SIL DE STRANDJUTTER"

TOEGANG VRIJ TOT ZIENS

CONTACT

LENZEN
Aan ons bedrijf zijn uitsluitend bij de

A.N.V.C. aangesloten contactlens-
specialisten verbonden.

• 9

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l • 7255 AA Hengelo Gld

Geldig t.e.m. 29 februari 1988

l Itr. DRIE STERREN JENEVER
l Itr. DUJARDIN VIEUX
l Itr. GORTER

CITROENBRANDEWIJN
l Itr. BOLS BESSENJENEVER
l fles PAERELSKRUUT
l f les SMIRNOFF VODKA
l krat ALFA BIER
l flesje DUVEL BIER

Bij een krat (24 flesjes)
DUVEL GLAS G R A T I S

UW BESTELLING WORDT

GRATIS THUISBEZORGD

18.45
18.45

11.95
14.75
19.60
18.95
14.75
2.00

Tel. 05753-1252

IMIEUW! «k

T is LICHT;
T is LUCHTIG;T is LEKKER.

VOLKOREN
APPELTAART

met verse appels en rozijnen
deze week van 5.95 voor

4.95
MET GRATIS WAARDEZEGELS

TELEFOON 05753-1474

DE ZAAK

VOOR MENSEN MET SMAAK

SPEKLAPPEN
500 gram 3.48
KLAPSTUK

500 gram 6.98

BOTERHAMWORST
100 gram 1.05

PEKELVLEES

100 gram 1.48

Uw

w/ndmo/enbokker /G\LDÏ
presenteert

deze week

NNlND/MOLENB/lkKERS

WORSTEBROODJE 1.45
4 voor 5.00
MOLENSLOFJE 1.25
Bakkerij H E K K E L M A N
RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

groente en fruitbedrijf
KKUISBKINKSEWEG 7, TOLDIJK

TEL. 05755-1361

Open maandag t.e.m. wijdag 13.30 tot 18.00

uur, zaterdags van 9-12 en van 13.00-16.00 uur.

Bestel of koop nu uw
POOTAARDAPPELEN

zolang de voorraad strekt
Diverse rassen o.a.: Surprise E,
Doré A, tegen scherpe prijzen.

Reclame deze week ZUURKOOL
uit het vat 0.45 per halve kilo

BLOEDSINAASAPPELEN
20 voor 3.50

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

M
MOLENHOEK

Deze week geen 6 maar 7

ZOUTE HARINGEN 10.00

Eet meer vis omdat het
LEKKER en gezond is

L.R. DE BOSRUITERS

Zaterdag 27 februari houdt de Landelijke Rijvereni-
ging ,,de Bosruiters" bij Zaal Winkelman in Keijen-
borg haar jubileumsreceptie ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan.
Op 28 februari 1948 werd door een groep enthousiaste
jongeren tot oprichting van een rijvereniging be-
sloten.
Omdat het oefenterrein in een bosrijke omgeving lag,
werd met algemene stemmen gekozen voor de naam
„L.R.V. De Bosruiters" en zij sloten zich aan bij het
gewest A.B.T.B. met als overkoepelende organisatie
de N.K.B, te Tilburg.
De vereniging mag zich gelukkig prijzen nog steeds
springlevend te zijn met 40 leden, waarvan ca. 75%
aktief aan wedstrijden deelneemt in de regio en ver
daarbuiten.
Het oefenterrein aan de Steenderenseweg met een
riante verlichting en vernieuwde bodem biedt een
excellente trainingsaccomodatie, dat door de zelfweik-
zaamheid van de leden tot stand is gekomen.
Bij een 40-jarige vereniging behoren ook leden die
jubileren. Er zjjn twee 40-jarige jubilarissen t.w. de
heren Th. Diesvelt en H. Loskamp. Vijfentwintig jaar
of langer lid zijn mevr. H. Ankersmit-Eliesen en de
heren H. Niesink en J. Kempers.
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum organise-
ren „De Bosruiters" op 28 augustus 1988 een groot
concours-hippique op nationaal niveau. Terrein De
Hietmaat te Hengelo (Gld.) is die dag het middelpunt
van de paardesport
Draagt U ons een warm hart toe, laat dat blijken.
Wij nemen uw felicitaties gaarne in ontvangst tijdens
de receptie van 17.30 uur tot 19.30 uur.

LAATSTE WEEK
Alle uitlopende kleuren en kwaliteiten van Lanarte en Neveda
Brei nu een prachtige trui voor weinig geld.

i
MOHAIR PLUS

normaal 4.95
nu 3.75

AMBASSADOR

normaal 4.95

nu 2.95

CLUB
normaal 5.45

nu 2.95

NEW WAVE

normaal 4.95
nu 3.95

LINNEN
normaal 5.95

nu 2.95

COTTON FASHION

normaal 3.95
nu 2.95

FRISE
normaal 7.95

nu 2.95

Bak vol met

restanten
nu 0.98 en 1.95

Schröder bij de kerk

ZONDAG 28 FEBRUARI

BINGO

AANVANG 20.00 UUR

Zaal open 19.30 uur

ZAAL WINKELMAN KEIJENBORG

Org. B.V. „'T CENTRUM"

VLEES • VOOR FIJNPROEVERS!
Schouderkarbonade 500 gr. 3.75

VERSE METWORST 500 gr. 4.25

PEKELVLEES 100 gram 1.40

H AM WORST 100 gram 1.20

HAUSMACHER 100 gram 0.80

Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 06753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang! !

Fondsenwerving en muzikale inspiratie één van de

prioriteiten

„CRESCENDO" WIL VERBETERING IN
IN PRESENTATIE EN MUZIKALE PRESTATIES

Vanuit de 53e algemene ledenvergadering der Chr.
Muziekvereniging „Crescendo" te Hengelo (Gld.), wel-
ke gehouden werd in de verenigingslokaliteit „Ons
Huis" kwam een sterke wens naar voren om zich in
de toekomst beter te presenteren en het muzikale
peil, dat enigszins terugviel, te heroveren.
Aangezien het huidige uniform, aangeschaft in 1975
bij het 40-jarig bestaan, er uit begint te groeien, werd
er aandrang uitgeoefend, om in elk geval 1990 als
streefdatum aan te nemen voor een nieuw uniform.
De eerste aanzet is al wel gegeven via een geslaagde
verkoop-aktie van bloemen, maar het zou te lang du-
ren om met dergelijke akties het benodigde geld tij-
dig beschikbaar te hebben. Gedacht wordt aan uit-
gifte van aandelen of obligaties.
Deze gedachte zal worden meegenomen in de plan-
nenmakerij van de uniformencommissie. Een terug-
val in het muzikaal presteren gaat de leiding ter har-
te en wordt ook terdege ingezien door de vereniging.
Muziek moet weer meer een belevenis wortien en
geen slepend iets.
Dirigent Kraxner attenderde op de mogelijkheid van
het houden van een solistenconcours in eigen kring,
waarmede men aangespoord wordt om in de voor-
bereiding zijn of haar best te doen. Mogelijkheid w t .1
geopperd om naast solistisch optreden ook in groeps-
verband iets te doen. Ook het tamboer-lyrakorps wil
verloren gegaan terrein heroveren.
Het maken van een dagreis zoals beleefd in 1987
tesamen met de supportersvereniging ontmoet veel
animo. Men wil daartoe de oude „reiscommissie'
weer van stal halen. Het idee om eens een muzikale
reis naar het buitenland te maken (Duitsland of
Oostenrijk) ligt wat moeilijker. Vanuil dr vergade-
ring wordt wel een klemmend advies gegeven, in-
dien men zoiets van plan is, daar ruim van tevoren
mee op te starten en er een spaarsysteem voor in te
stellen.
Ook de mogelijkheid van een uitwisseling met een
korps ergens in Nederland, of dicht over de Duitse
grens wordt aangedragen. De reiscommissie onder-
zocht dit al eens.
Een gezamenlijke feestavond met alle belanghebben-
de groepen binnen de vereniging heeft z'n aandacht.
In de afgelopen jaren is dit ook een bindende factor
geweest. Als datum voor de voorjaarspresentatie van
het muziekkorps alsmede tamboer- en lyrakorps is
geprikt op zaterdag 16 april. De supportersvereniging
wil op de zaterdagen 19 en 26 maart een toneelstuk
opvoeren, evt. met muzikale omlijsting. Alle avonden
zijn gepland in „Ons Huis". De voorbereidingen krij-
gen alle aandacht.
De werving van adspirantleden via een aantal basis-
scholen, heeft nog niet genoeg rendement opgeleverd,
ondanks de muzikale inspanningen. De vereniging
denkt in overleg met de schoolleiding de ontmoeting

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

BAKSCHOTEL
500 gram

1.95

BALKAN ZUURKOOL 1.25
500 gram

Wegens enorm succes

nogmaals

12 SINAASAPPELS 3.95

In onze verkoopbloemenkas:

1 CALCEOLARIA 1.95

Kom kijken en ziet wat
Wijnbergen U biedt

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1473

tussen school en vereniging, eens op andere wijze te
regelen, dan het bezoek aan school van een muziek-
giroepje uit de vereniging.
Na bijna 53 jaar, vanaf de oprichting, lid te zijn ge-
weest van de vereniging, achtte het lid H. Jansen,
vanwege gezondheidsredenen, het tijdstip gekomen
om te stoppen als aktief muzikant.
Vanwege bewezen trouw overhandigde voorzitter H.
Waarlo het scheidend lid een houtsnijwerk, met daar-
in het beeldmerk van „Oiescendo".
Vicevoorzitter M. A. Haaring-ter Haar besteedde aan-
dacht aan het feit, dat de bestuursleden H. W. Waar-
lo (voorzitter) en A. Lubbers (secretairis) resp. al 25
en 20 jaar deel uitmaken van het bestuurscollege der
vereniging. Zij overhandigde hen een geschenkbon.
De omzetting van de taptoe in het jaar 1988, georga-
niseerd en voorbereid door VVV, te verplaatsen van
het sportpark naar een straatgebeuren (Kerkstraat,
Hengelo) kon alle instemming genieten van de ver-
eniging. In principe werd besloten door de VW en
deelnemende verenigingen daarvoor aan te wijzen
zaterdag 28 mei a.s. De supportersvereniging bracht
bij monde van haar bestuurslid mevr. F. R. Ooms-
Lubbers, naar voren dat zij een werkzaam jaair voor
de muziekvereniging had beleefd. De talrijke finan-
ciële aktiviteiten zijn voor „Crescendo" onmisbaar
geworden. De leden der muziekverenigingen wordt
dan ook bewogen nog vaker een helpende hand uit
te steken.
Door het uittreden uit het bestuur van G. Knoef en
A. W. Nijenhuis-Lubbers werd een verkiezing van
nieuwe loden .fli jk. in de plaats kwamen <k-
dames A. Berendsen en J. Lubbers. Hiermede komen
de dames in het bestuurscollege in de meerderheid.
De samenstelling wordt dan zes dames en drie heren.
Wel een afspiegeling naar het ledenbestand. De ver-
pniging kent veel damesleden.
De Rommelmarkt 1987 is financieel een succes, het
bleek uit de boeken van penningmeester G. Knoef.
Ook een niet meer weg te denken bron van in-
komsten.
Uit het jaarverslag van de 2e secretaris, A. W. Nijen-
huis-Lubbers, bleek een ruime aktiviteit binnen de
gelederen der vereniging.
De supportersvereniging heeft o.m. als vaste akties
voikoop van haar bekende wafels bij diverse gebeur-
tenissen, verkoop amaryllisbollen, verkoop van jaar-
loten en inning donatiegelden der muziekvereniging.



Dit blijft geldig zolang de voorraad strekt.
ATTENTIE!» OPGELET!!! WALLY
WIJ GAAN REORGANISEREN!!! DA'S OPRUIMING
HALF GELD - HALF GELD - HALF GELD - HALF GELD

WALLY DE PRIJZENBREKER. ALLES GAAT WEG
Dat betekent na één jaar opening jubileum. Hoera! EEN TOTALE UITVERKOOP. ALLES VOOR DE
HELFT VAN DE PRIJS. HAAST U. GEWELDIGE LAGE PRIJZEN. OP IS OP! Wij blijven er wel in de toe-
komst maar op een andere manier, bijvoorbeeld iedere maand nieuwe artikelen, van alles en nog
wat altijd iedere maand stunten met weggeef prijzen, dus blijf onze ADVERTENTIES LEZEN, ALTUD
INTERESSANT. NU ALLES HALF GELD. OPGELET NOGMAALS: OP IS OP. Wij zijn IMMERS TOCH
NOOPT TE VOLGEN. MODERNE ALLERHANDE SPIJKERBROEKEN van f 80.- nu f 30.- en onze VAK-
KLEDING van f 40.-, 3 stuks f 100.-, nu f 25.-, 5 stuks f 100.-. Ja, ja extra aanbieding: bij aankoop van
ff 100.- een ECHT SLAPENDE EN SPREKENDE POP ff 1.-. Leren jacks van ff 300.- nu f 150.-. Gevoerde
rokken van f 45.- nu f 22.50. NIEUWSTE MODE '88. Gevoerde DAMESKLEDING. Vraag niet hoe het
kan o.a. pakjes, japonnen, blouses, ook spijkerpakjes, de werkelijke winkelprijzen overal per stuk
ff 250.- tot ff 300.-. Bij ons, denk erom slechts ff 98.-, maar nu f 50.- op Is op. Mooie sortering JOG-
GINGPAKJES HALF GELD. Dames en heren TRUIEN modern luxe HALF GELD. Leren KUSSENS van
ff 25.-nu ff 12.50. POEFS van ff 90.- nu f 45.-. VLOERKLEDEN van ff 200.- nu f 100.-. DEKBEDDEN HALF
GELD. 4 sets AUTOMATTEN van ff 22.50 nu f 12.50 HOESLAKENS ff 15.-. NOORSE WOLLEN SOKKEN
van f 10.-nu f 5.-. OVERHEMDEN f25.- nu f 12.-. LET OP DEZE ONDERSTE PRIJZEN ALLES HALF
GELD. KINDEROVERALLS ff 15.- BEDOVERTREK van ff 27.50 nu f 15.-.

HALF GELD = HALF GELD.
HEREN EN DAMES LUXE TRUIEN van f45.- nu f22.50. WERKBROEKEN nu 4 stuks f 100.- Spijker-
jacks nu f40.- Bontgevoerde DENIM JACKS nu ff 40.-. HERENJACKS nu ff 40.- Vergeet onze vakkle-
ding niet: KOK- BAKKERS- CAFETARIAKLEDING, STOFJASSEN opgelet: ff 30.-. 5 stuks ff 100.-. BABY-
EN KINDER JOGGINGPAKKEN van ff 20.- en ff 25.- nu HALF GELD. Diverse HEREN- DAMES- EN KIN-
DERLAARZEN nu ff 5.-. KINDEROVERHEMDEN, TRUIEN, REGENJACKS f 5.-. Allerhande BROEKEN
VOOR KINDEREN nu ff 12.50. Alle soorten SPIJKERBROEKEN voor jong en oud van f 60.- nu ff 30.-.
OVERALLS ff 60.- nu 3 stuks f 100.-. COMPLEET TAFELZEIL f 4.-. LEREN KUSSENS f 25.- nu ff 12.50.
LEREN POEFS van ff 90.-nu f45.-. CORDUROY BROEKEN ff 60.- nu 3 stuks ff 100.-. Vloerkleden van
ff 200.-nu ff 100.-.
Als u nog nooit bi) ons bent geweest, dan echt even
komen kijken.

OP IS OP

WALLY
DE PRIJSBREKER

RUURLOSEWEG 43 • HENGELO (6LD)
Open: 09.00 tot 12.00/13.30 tot 17.30 uur,
zaterdag tot 16.00 uur.
Vrijdag: koopavond tot 21.00 uur.

U zult zeer
zeker weer

tevreden
zijn.

Wij hebben ook veel handel voor wederverkopers.

Hummelseweg 20A - Hengelo (Gld.).
HALF GELDI!! WIJST BEGINNERS ECHT DE WEG.
Ook In de groothandel zijn het weggeefprijzen • Half geld!!! Half geld!!!
ATTENTIE! Vooral beginners, verdien er een stuiver bij* De winst ligt op straat. Wally wijst je de weg.
ledere kleine koopman is welkom. Want wij starten met een marktboekje, waar 500 vrije markten,
braderieën, vlooien- en rommelmarkten in vermeld staan. Tevens bieden wij u aan diverse allerhan-
de restant partijtjes voor zeer makkelijke prijzen. Dus tot ziens! Boekjes f 50.- voor wederverkopers.
Hummeloseweg 20a, Hengelo (Gld.). Dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdags tot 15.00 uur.

ALTIJD STUNTEN ALTIJD STUNTEN ALTIJD STUNTEN ALTIJD STUNTEN
ALTIJD STUNTEN ALTIJD STUNTEN

l

ALS VANOUDS STAAN «WIJ WEER VOOR U KLAAR VOOR HET

KOMENDE SEIZOEN MET DE LEVERING VAN

TUINZADEN

VAN TUINDERSKWALITEIT (geen handelszaad)
Deze soorten zjjn geselecteerd en resistent tegen veel voorkomende

ziekten. Alle groente-zaden zijn bij ons los verkrijgbaar.

BLOEMZADEN
IN DE MEEST UITGEBREIDE COLLECTIE, plm. 250 SOORTEN

Kaal GRATIS onze uitgebreide Tuingids in fraaie kleurendruk.

In deze gids kunt U teeltwijze, zaajtgd, wijze van behandeling enz. lezen

Bij zaadbestellingen ingeleverd vóór l maart 1988

15% KORTING

Dit Jaar keuze uit 15 rassen POOTAARDAPPELEN.

Voorkom teleurstelling en bestel op tijd!

VOEDERBIETENZAAD tegen coneurerende prijzen

KOOP UW ZADEN BIJ DE VAKHANDEL

W A A M E L I N K Z A A D H A N D E L
Stads 1883 e*n vertrouwd adres

05753-1334

BROMFIETSRÏ JDERS OPGELET!!!
Kom voor uw nieuwe bromfietsverzekering naar:

gerrits+lammers bv

assurantie & makelaarskantoor

Premie»: ,

Zonder versnelling vanaf

Met versnelling vanaf

Incl. kosten en ass. belasting

94.00
198.00

t
Lid N.V.A.

Spalstraat 26
7255 AC Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-3000

Bollestraat 40
7001 BD Doetinchem

Tel. 08340-34025

M
LüdNVMj

N.V.E.V.-DAMES BIJEEN

Op woensdag 17 februari kwamen de N.V.E.V.-dames
in zaal Wolbrink bijeen. De presidente, mevr. Rade-
inakers, heette plm. 150 dames van harte welkom. Een
bijzonder woord van welkom was voor de plaatselijke
apotheker, de heer G. J. v. Ochten, die deze avond een
inleiding hield over het wel en wee van de apotheek.
Voor de pauze vertelde de heer v. Ochten wat over
geneesmiddelen in het algemeen, over het gebruik
ervan, de bezorgdheid om iets te slikken en ook de
homeopathie kwam aan de orde.
Lees vooral de bijsluiter goed na, voor u gaat slikken,
was het advies van de heer v. Ochten, snapt u iets
niet kom gerust even in de apotheek voor nadere
uitleg.
Na de pauze waren de dames in de gelegenheid om
vragen te stellen, waar de heer v. Ochten zijn ant-
woord op gaf.
De presidente bedankte de apotheker voor de zeer
leerzame avond en overhandigde hem een boeket bloe-
men. De enveloppe met inhoud, die hem werd aange-
boden, stelde hij beschikbaar voor de Hartstichting.
Aan het eind van deze avond meldden zich weer 5
nieuwe leden, die op de volgende bijeenkomst ge-
noemd zullen worden.

JAARVERGADERING L.R. HENGELO

11 februari 1988 j.l. hield de L.R. Hengelo haair jaar-
vergadering in zaal Langeler. De opkomst van de
leden was bijzonder goed. De voorzitter deed verslag
van de activiteiten in het afgelopen jaar. Daaruit
bleek dat het met de concoursen, het aantal leden en
de diverse activiteiten de goede kant uit gaat. De kas-
kommissie deed verslag en bevond de boeken in orde.
Er was zelfs sprake van een positief saldo, mede
dank zij de sponsering van diverse bedrijven uit Hen-
gelo (Gld.) e.o. .waarvoor nogmaals onze dank. De
voorzitter, de heer J. H. Seesink, was he;kiesbaar en
werd met meerderheid aan stemmen weer herkozen.
Mocht u zich interesseren voor de paardenspart, wilt
u dat doen onder deskundige leiding, ook op recrea-
tief gebied, dan kunt u hierover vrijblijvend inlich-
tingen verkrijgen bij de voorzitter de heer Seesink,
tel. 05753-2008 of de secr. mevr. Hijenga, tel. 05753-
2208.
Tevens willen wij u al wijzen op het Kringconcours,
dat wij op 4 juni houden. Terrein de Hietmaat. Na-
dere gegevens hierover volgen nog. Gaarne tot ziens.

FILMAVOND CBTB-CPB

De presidente van de CPB, mevr. J. v.d. Velde, kon
een volle zaal verwelkomen op de gezamenlijke ver-
gadering van de CPB en de CBTB.
Na het huishoudelijk gedeelte werd een film ge-
draaid, die een beeld gaf van de jaren '60 van Hen-
gelo. We zagen o.a. kruidenierswinkel, garagebedrij-
ven, de brandweer „in aktie".
De schoolkinderen waren aan het bokspringen en
touwtje springen.
We konden zien hoe er gewerkt werd in o.a. de zui-
velfabriek, Coöperatie, Quickfabriek. We namen een
kijkje in alle toenmalige straten van Hengelo.
Verschillende verenigingen zagen we op de film en
zelfs was er een opname van de CPB, zodat veel leden
zichzelf op de film terugzagen.
Het was een prachtige film waairop je kon zien hoe
22 jaar geleden geleefd werd in ons dorp.
De voorzitter van de CBTB, de heer B. Hiddink, be-
dankte de heer Van Petersen voor het beschikbaar
stellen van de film en de heer A. v.d. Velde voor het
draaien van de film.

OPERETTE IN ZELHEM

Het Nationaal Oranjecomité haalt het Warnsvelds
Opperette Gezelschap naar Zelhem met „Der Zare-
witsch" van Franz Léhar en wel op 6 mei 1988, in
Dennenlust. Dit plan is opgevat in het kader van de
te organiseren oranje-activiteiten in aansluiting op
de te houden activiteiten op 30 april en 5 mei a.s.
Het Nationaal Oranjecomité hoopt op deze wijze wat
uitbreiding te geven aan de festiviteiten. Hiertoe is
men volop bezig om met enige verenigingen overleg
te voeren. Daarnaast is het comité ook in gesprek
met de Chr. Oranjevereniging om in de toekomst tot
een nauwere samenwerking te komen.
Nadere bijzonderheden over de activiteiten zullen bin-
nenkort volgen.

Vraag het aan de
Hartstichting
Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische

informatie

IÏJI1SO7O-614614
and*e Kirt'sbchbng

itstirhtrig

ALLEEN DEZE WEEK BIJ

T A C X S C H O E N M O D E
Alle afgeprijsde schoenen

2 paar halen

1 PAAR BETALEN (het duurste paar)

Tot ziens bij TACX

Hengelo (Gld.) t.o. gemeentehuis, tel. 05753-2547

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK
geboorte- en trouwkaarten

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

Zondag 28 februari a.s.
Grote Bingo bij Café D'n
Olden Kr iet, Wichmond,
05754-285. Er zijn prachti-
ge prijzen te winnen.

Te huur gevraagd: Gara-
gebox, Dorpskern Hengelo
(Gld.). Brieven onder no.
7 Bureau „de Reclame".

Motorolie drums 60 liter,
15 W/50 vanaf f169.— ex-
clusief BTW. Kroon-olie en
smeermiddelenleverancier
Verhey, Steenderen, tel.
05755-2202, b.g.g. 1593.

Malsovit-afslank-brood,
vers voor U gebakken door
bakkerij Hekkelman, Raad-
huisstraat 35, Hengelo Gld.

Te koop Zündapp brom-
fiets KS 50, bouwjaar 1978.
Vraagprijs f 1350.—, tel.
05755-2262.

Groententuiii gratis ter be-
schikking. Inlichtingen
Kerkekamp 38, Hengelo
(Gld.).

Te koop: Houten trap. A.
Boesveld, Remmelinkdijk
12 Keijenborg, tel. 05753-
2912.

Te koop: afzuigkap en bad-
getyser. Comelissen Koren-
weg 9, Zelhem, tel. 08344-
474.

Te koop: Zündapp KS 50,
wit, i.z.g.st., met dubbele
schijf rem en sterwielen.
Tel. 05753-1923 bellen na
5 uur.

Vrijdagavond 26 februari a.s. om

19.30 uur openbare trekking van de

grote PAX-VERLOTING

in de kantine van de A. en A.V. PAX

WOENSDAG KRENTEBOLLENDAG
VJINP^JOLENB/KKERS 6 halen 5 betalen



* Elektra

* Loodgieterswerk

* Sanitair

* Gas

* Centrale verwarming

* Dakwerk

i

Installatiebedrijf

Ordelman & Dijkman
Spalstraat 14

7255 AC Hengelo (Gld.)

laatje
schieten

Cuba pers-

sinaasappels

2
1
/2kg

Broccoli

500 gram

399
149

Paryzer

Boterhamworst

100 gram

Slagers-

achterham

100 gram

99
189

WAARDEBON

Magere VARKENSLAPPEN

kg 698
Zaterdag-voordeel:

Kipfilet

500 gram 598
Maandag 29 febr. en dinsdag- l mrt.

Gehakt h.o.h.

kg 598

Bocrenbruin met

tarvvcvlokken

Brie van de mat

100 gram

190
139

Delflander Jonge

Jenever liter

Florijn Vieux

liter

1395
1795

Voor al uw AUTOMATERIALEN
b.v. REMBLOKKEN

(gemonteerd) vanaf 59.00
UITLATEN complete systemen
vanaf 95.00
TREKHAKEN (gemonteerd)
vanaf 195.00
BANDEN:

155/SR13 76.00

165/SR13 02.00

175/70 SR 13 07.50

Voor inlichtingen:

VERHEY - STEENDEREN
Tel. 05755-2202/1593

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 06753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEEN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Schoorsteenveegcentrale

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

KINDERPYAMA'S
leuke streep

met effen polo-kraag

t.e.m. maat 176 vanaf

25.00

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Jïuurloseweg 17 - Hengelo Gld -Tel 1425

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN

BOUDEWIJN SMEITINK
WICHMONDSEWEG 29A - HENGELO GLD

Telefoon 05753 - 2524

U.V.V. BEJAARDENMIDDAG

Zaterdag 27 februari 1988

te 14.00 uur in zaal „Concordia"

Met een optreden van

T. HIDDINK en B. SCHREURS

De heer Grootjans verzorgt een

kwis over de Achterhoek

Voor afhalen kan men bellen
Mevr. Kramer, tel. 1408

hilion
zonweringen

uw leverancier voor af uw

verticale en horizontale

zonweringen

W/j zijn gespecialiseerd in

Rolluiken (Heroa/J

en verticale lamellen

5 jaar garantie - eigen montage

SHOWROOM
Hummeloseweg 7 Hengelo (Gld.)

voor afspraak bellen

05753-1048

POLITIE-INFORMATD3

VAN DE RIJKSPOLITIE HENGELO (GLD.)

2e jaargang nr. 5

Week van 9 februari 1988 te.m. 15 februari 1988

11 februari vond er een aanrijding plaats op de Raad-
huisstraat. Een automobilist kwam bij het verlaten
van een parkeerplaats in botsing met een over de
Raadhuisstraat rijdende personenauto. Materiële
schade was het gevolg.
10 februari vond er een aanrijding plaats op de Kruis-
bergseweg ter hoogte van de kruising met de Kroeze-
rijweg. De bestuurder irijdende over de Kroezerijweg
verleende geen voorrang aan de automobilist rijdende
over de Kruisbergseweg. Materiële schade was het
gevolg.
Auto-inbraken: In de nacht van wijdag 12 februari
op zaterdag 13 februari zijn er te Hengelo (Gld.) een
vijftal pogingen gedaan een personenauto weg te ne-
men. Bij de zesde poging is men er in geslaagd. De
betrokkenen hebben aangifte gedaan en onderzoek is
gaande. Tevens werd op zaterdag 13 februari om-
streeks 04.15 uur een van diefstal afkomstige perso-
nenauto, Opel Commandore, groen van kleur achter-
gelaten te Hengelo (Gld.). Een viertal personen ver-
liet deze personenauto met onbekende bestemming.
Wij verzoeken een ieder die denkt ook maar iets te
hebben gezien zich te melden.
13 februari: Een automobilist is proces-verbaal aan-
gezegd terzake het rijden onder invloed van alcohol-
houdende drank.

Hengelo (Gld.), 16 februari

J. G. Tabor

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bi'Albert Hei'n Hengelo Gld

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

DANSEN met

EXCALIBUR
ZONDAG 28 FEBRUARI

Zondag 6 maart

Rendez-Vous

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO

De eerstvolgende schrijfavond wordt gehouden op
woensdag 2 maart a.s.

Het gaat deze keer om een 26-jarige Moslim-jeugd-
leider uit Indonesië en een 48-jarige arts uit Bul-
garije.

Van 19.00-21.00 uur kunt U terecht in de Bleyke,
waar voorbeeldbrieven klaar liggen.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

AGENDA voor de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Hengelo op dinsdag l maart 1988
te 20.00 uur in het gemeentehuis.
1. Opening; 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
3. Voorstel tot instemming met het meerjarenplan
dorpsvernieuwing 1988-1992; 4. Voorstel tot vaststel-
ling van de grondprijs t.b.v. bouwterreinen, gelegen
in het bestemmingsplan Keijenborg 1987, nr. 1;
5. Voorstel betreffende de wijziging van de gemeen-
schappelijke regeling Intercommunale Kredietbank
(IKB) gevestigd te Enschede en tot wijziging van de
begroting 1988; 6. Voorstel tot het voteren van een
krediet i.v.m. het computer-scholingsproject t.b.v. het
gemeentepersoneel; 7. Voorstel tot wijziging van di-
verse belastingverordeningen; 8. Voorstel tot het vo-
teren van een krediet t.b.v. de vervanging van de fil-
terinstallatie van het zwembad; 9. Voorstel tot voor-
lopige vaststelling van de gemeenterekening en de
1986; 10. Voorstel tot het voteren van een krediet
rekening van het grondbedrijf over het dienstjaar
t.b.v. de vervanging van de oproepinstallatie van de
leden van de vrijwillige brandweer; 11. Begrotings-
wijzigingen; 12. Rondvraag; 13. Sluiting.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Langs deze weg verzoeken wij aan alle ouderen in de
gemeente Hengelo (Gld.) om hun medewerking te
verlenen aan een onderzoek naar de gewenste en
bestaande voorzieningen in de gemeente, die het lan-
ger zelfstandig wonen van ouderen kunnen bevorde-
ren. Dit onderzoek zal worden verricht door de dames
Jenny van dé Pol en Rosmarijn van Westen als af-
studeeropdracht van hun school.
Het rapport kan een belangrijke bijdrage leveren voor
het eventueel te voeren ouderenbeleid door de ge-
meente.
Bij voorbaat alvast bedankt voor uw eventuele mede-
werking.

Gemeentebestuur van Hengelo (Gld.)

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten, j
die met vragen zitten, j
bellen de infolijn voor =

telefonische informatie

info |0
lijn 070-614614

de hartstchtng

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 28 FEBRUARI

Hervormde Kerk (Remigluskerk)

10.00 uur: mevr. Beldman

Goede Herder Kapel

10.15 uur: jeugddienst

Vryz. Herv. kerk

Geen dienst

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Avond-en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend werdt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12.00-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

Van 22 t.e.m. 28 februari

B. A. M. Eijkelkamp, telefoon 2262

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

A. R. J. van Ingen, tel. 2002

NIEUW Alarmnr. brandweer

Telefoon 06 - 0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld.

TeL 05753-1230. Maand&g t.e.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen: 05752-1230

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, 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 geelt u ten alle tflde
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 27 februari: 19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 28 februari: 10.00 uur: Eucharistieviering

Voor diensten jp dinsdag- en donderdagavond: zie
parochieblad

R.K. Kerk KeUenborg

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

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centr. kantoor: corr.adres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld. Bezoek-adres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steende**^ telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennen-lust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 98342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzonging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de ffemeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Do»f>sstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.


