
57e jaargang ito 12 dinsdag 22 maart 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLXBRS

Regelinkstnurt 16

Postbus 63 - 7266 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon 05763-1466, b.g.g-. 2771

Verschijnt dinsdags In:

Hengelo, KeUenborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

ToldUk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER VAN BURK
Raadhuisstraat 7 Tel. 05753-1269

De gehele week:

500 gram

vleesribbetjes

500 gram

runder verse worst

De gehele week:

150 gram

gebraden gehakt

100 gram

bacon

Maandag, dinsdag en woensdag

gehakt + kruiden
500 gram

600 gram

verse worst
fijn of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram

Schouderka r bonade

250 gram MALSE

biefstuk

GROTE VERANDERING?

JA en NEE!
Na weken van hak- en breekwerk zijn we dan zover

OPEN ff U/S
OP DONDERDAG 24 MAART 1988

vanaf 16.00 tot 21.00 uur

ledereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze

VERGROTE EN GEMODERNISEERDE ZAAK
Wij zorgen wel voor een drankje en een hapje

ROOZEGAARDE

SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

3 Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1358

Deze week:

5 gevulde koeken
van 5-25 voor

Eigengebakken roggebrood
van 1.35 voor |BQQ

£ Voor de Palmpasenoiftocht van zaterdag

> is by BAKKERIJ BRUGGINK verkrijgbaar:

Palmpaashaan: groot of klein

ronde krakeling

| Paashaas: met ei
om aan de stok te maken

w Palmpasen s tok ook verkrijgbaar
* bij BAKKERIJ BRUGGINK

TAXIBEDRIJF
BERT LAMMERS

WIJ VERZORGEN VOOR U:

e Particuliere ritten

e Rouw- en trouwritten

e Ziekenvervoer voor OGZO, IZA en alle
andere fondsen naar medische instellingen

door geheel Nederland

BELT U GEHEEL VRIJBLIJVEND NAAR

Taxibedrijf Bert Lammers
Zelhemseweg 8, 7255 PS, Hengelo (Gld.)

TEL. 3005

DeBotavus
die opvalt

Opvallend nieuws van Batavui:
de Safety Bumper*.

Een kunststof spatbord met
ceimcgreerü achterlicht en
beschermend bumperlje. Daar-
mee blijft u. ook in hel donker,
opvallen. Wanl hel wil blijft wit
en hel achterlicht is bijna on-
kwetsbaar. Heel wal nieuwe
BaUtvus- modellen zijn al voor-
zien van deze noviteit.

Kom ze bekijken bij uw
Batavus-dealer.

Flets- en bromfiets-

specialist

Reind Zweverink
8 - Hengelo Gld

Tel. 05753-2888

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

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

TeL 06753-1424

Open nu j e eigen
Rabobank Tienerrekening

Gratis
handige opbergbox

Wanneer je tussen de 10 en 15 jaar oud bent heeft de
Rabobank speciaal voor jou de Rabobank Tienerrekening.
Een rekening waarop je kunt sparen, maar waarmee je ook
kunt leren zelfstandig betalingen te doen.
Bovendien krijg je op die rekening een goede rente over je
spaargeld. En voor elk jaar datje hebt gespaard een
aantrekkelijke premie.
En als je nu een Rabobank Tienerrekening opent, krijg je
een handige opbergbox gratis.

Rabobank Tienerrekening:
leren omgaan met je geld.

Rabobank
geld en goede raad

Hengelo Gld, Raadhuisstraat 21 Tel. 05753-2022

Hengelo Gld, Spalstraat 23 Tel. 05753-1601

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) - 05753-3460

Speciaal deze week!
3CTI l kg KABELJAUW FILET

14.50
Lekker om te bakken of te stoven!

Eet meer vis omdat het
LEKKER en gezond Is

va 3KHVM aa KVA • nawiva aa

SCHOORSTEENVEEGBERIJF

l"„ZELHEM
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

JOZEF S C H A B B I N K

'n echte bakker
Natuurlijk maakt uw Echte Bakker

HAANTJES (groofc en klein) WIELEN,

PAASMANNETJES etc. etc. voor Palmpasen

(gaarne bestellen)

ONZE AANBIEDINGEN:

DINSDAG .WOENSDAG, DONDERDAG:

AFD. BROOD:

DESUMBROOD per stuk 2.25

AFD. BANKET:

GEVULDE KOEKEN 5 stuks 3.98

VRIJDAG EN ZATERDAG:

AFD. BROOD:

FRIESE SUIKERBOL

plm. 450 gram 2.10

AFD. BANKET:

BAVAROISESNIT per «tuk 5.50

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 00753-1260



Bedroefd, maar ook dankbaar voor wat zij vool
ons heeft betekend, delen wij U mede, dat he-
den onverwacht van ons is heengegaan, voor-

zien van het H. Oliesel, mijn lieve zorgzame

vrouw, onze moeder en oma

ELISABETH GRADA ROELOFFZEN

echtgenote van Wilhelmus Johannes Mentink

op de leeftijd van 77 jaar.

Keijenborg, W. J. Mentink

Pijnacker, H. R. M. Mentink
E. H. A. Mentink-Veenhuis

Machteld, Sophie, Carolien

7256 KD Keijenborg, 13 maart 1988.

Uilenesterstraat 24.

Na de gezongen uitvaart op donderdag 17 maart

in de parochiekerk van St. Jan de Doper te

Keijenborg heeft de begrafenis plaatsgevonden

op het parochiekerkhof aldaar.

In verband met de officiële

opening van onze nieuwe

drukkerij zijn wij vrijdag 25 maart

GESLOTEN.

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld

STAAT GESCHREVEN

IS GESLOTEN OP

VRIJDAG 25 MAART
NA 12.30 UUR

i.v.ni. de opening van het nieuwe pand

Drukkerij Wolters.

Met dank voor uw aandacht en medewerking.

W O L T E R S B O E K H A N D E L

Kerkstraat 17 Hengelo (Gld.)

HENGELOSE TONEELVERENIGING

TONEELAVONDEN
op zaterdag 26 maart

en woensdag 6 april

Opgevoerd wordt:

ZEG NOOIT VIS,
VOORDAT IE IN DE PAN IS

Zaal Langeler, tel. 1212, Hengelo (Gld.)

Aanvang: 20.00 uiir, zaal open: 19.15 uur.

Kaarten in voorverkoop a f3.50 p.p. bij alle

leden van de HTV, boekhandel Wolters en aan

de zaal.

SE BïüSgHBHBP
BBBNBBHBBBI

VASTE LAGE PRIJZEN

PITTAH
25 kg f 45.00

DOKO
25 kg f 56.00

EIGEN I.C.O.-BROK
25 kg f 36.50

Spalstraat 12 - Hengelo (Gld.)

's maandags gesloten

die zelf
élke dag
zijn vers
BROOD

ffcakt

%L SINDS 1820 EEN GROTE KEUS IN:

PAASHAANTJES al vanaf 50 et.
voor op de sNtok of bU het ontbijt, diverse mo-

dellen zoals: PAASHAAN, SLAKMODEL,

GROTE HAAN, HALVE MAAN HAAN,

VOGEL IN KRANS, zie de voorbeelden ui de

winkel.

BROODKRANSEN al vanaf 2.00
voor op of toeren de stok.

WU bakken ook de ouderwetse KREKELING,

verder KRANS MET VOGELS, BROOD DRIE-

HOEKEN, zie de voorbeelden in de winkel.

Diverse PAASEITJES
vodr aan de stok, ROZIJNEN enz.

N I E U W :
DAT IS MAKKELIJK

Houten PALMPAASSTOK 3.98
kant en klaar. Inclusief voorbeelden om hem

zelf te veirsieren.

W E E K E N D t l P :

BANANENTAARTJE

van 7.50 nu 6.50

BAVAROISE

met echte stukjes banaan, dat is smullen.

BAKKERIJ K R E U N E N
HENGELO (GLD.) - TELEFOON 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak!

TE KOOP OF TE HUUR
helft van dubbele woning

OTTENKAMPWEG 12, KEIJENBORG

Aanvaarden juni-juli

Alleen voor ingezetenen of economisch gebon-

den personen met de gemeente Hengelo (Gld.).

Inlichtingen: tel. 05753-1762. Na 19.00 uur.

Bloemencentrum „PETER"
in de Edah aan de

Molenhoek, Hengelo (Gld.)

Kist 25 stuks
Pracht VIOLEN voor 9.75

10 MONTREA ROOSJES 3.95

UW WARME BAKKER UIT

SPAKENBURG
op de vrijdagmiddagmarkt

in Hengelo (Gld.) en S teenderen

met warm brood uit eigen
bakkerij.

Echte Duitse HARDE BOLLEN
10 voor 3.25
Speciale superaanbieding:
Echte SLAGROOMSOESJES
250 gram 4.50
Deze week 500 gram 6.50

Zeer geschikt voor de diepvries,
een uurtje voor gebruik uit de

vriezer halen en de koffie is
kompleet.

TOT ZIENS OP DE MARKT

Hengelose en
Keijenborgse
Middenstands-
vereniging

l.v.m. Goede Vrijdag is de wekelijk-

se koopavond verplaatst naar

DONDERDAG 31 MAART
Dank voor uw medewerking.

Het bestuur

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

SINAASAPPELEN 3.95
10 grote Salustiana's

Verder volop: SLA, SPINAZffi,

ANDIJVIE, RAAPSTELEN, RADIJS enz.

In onze verkoopbloemenkas deze week:

1 mooie KALANCHOë 2.75

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

Kon. Harm. „CONCORDIA"
verzorgt zaterdag 26 maart in zaaf
„Concordia" een

GROTE MUZIEKAVOND
m.m.v. de BLOKFLU/TGROEP

LEERLINGEN

JEUGDORKEST

TAMBOERS

HARMONIE

Aanvang 79.30 uur.

HKM - ORANJECOMITE

Zaterdag 26 maart a.s. zal er een „Palm pasen"
optocht worden gehouden.

10.00 uur inleveren van de palmpasen bij zaal
,,Concordia" (waarna jurering)

13.15 uur afhalen van de „palmpasen"

14.00 uur start optocht m.m.v. de pi. Muziek

ver. en Marjorettes.

Route: Concordia, Raadhuisstraat, Kerkstraat,

Ruurloseweg, Spalstraat, St. Michielstraat, Ro-
zenhoflaan, Banninkstraat, Raadhuisstraat Con-

cordia.

De plaatselijke bakkers stellen voor d<»z<> op-
tocht de prijzen beschikbaar.

Voor icdore deelnemer is er een verrassing.

Uw

windmo/cnbakker /GILDE

presenteert

deze week

Als voorproef op de Pasen

EIERBROOD 295
VRIJDAG EN ZATERDAG:

AMANDEL BRIOSE
van 55 cent voor 45 cent

echt frans, je proeft het

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

RAADHUISSTRAAT 35 -- HENGELO (Gld.)

TE KOOP:
Ouderwetse GIETIJZEREN STAL-
RAMEN en een VENTILATOR met
regelaar (geschikt voor een be-
drijf).

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo l Gld.)

Tel. 05753-1455

VLEES - VOOR FIJNPROEVERS!

VERSE WORST 500 gram 4.25

SNITZELS 100 gram 1.40

ZEEUWS SPEK 100 gram 1.15

Geld. KOOKWORST 100 gr. 1.15

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang! !

Heerlijk katoe-
nen jasje met
streepvoering.
„Oversized"
gesneden in
een vlot mo-
del. Hier ge-
kombineerd
met een ka-
toenen band-
plooibroek.
Voor de
aktieve, spor-

tieve man.

Kolbert v.a. 109.90
Shirt 39.95

- Broek 89.90

HENGELO TEL05753 1383

gaat!

PAASEIEREN gedec.

PAASMOBILES

PAASMANDJES

PAASEIERSCHALEN

EIERDOPJES,

KAARSEN

SERVETTEN enz.

Fa. BESSELINK
Hoek Raadhuisstr.-Banninkstr.

Hengelo (Gld.) - Tel. 1215

CHR. MUZEKVERENONG

HENGELO GLD.
CRESCENDO

ZATERDAG 26 MAART
verzorgt de Supportersvereniffiiig een

T O N E E L A V O N D
in het gebouw ,,Ons Huis", Beukenlaan 30 te

Hengelo (Gld.).

Aanvang 20.00 uur. Entree f3.00

Donateurs hebben vrije toegang op vertoon van
geldige kaart.

OPVOERING VAN HET TONEELSTUK:

JONG LEVEN OP MORGENROOD

door H. Frieling Reg. Souffl. A. Derksen

De boerenkapel van „Crescendo" verzorgt de

muzikale omlijsting.



S ATTENTIE! Wie is er nog voordeliger. Kom op! Snuffelen maar bij

M WALLY
S DE PRIJSBREKER

RUURLOSEWEG 43 - HENGELO (GLO)
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
zeksr weer

tevreden
z:)n.

KOLTEC ES 20 SUPER
MAAR LIEFST 5 JAAR
FABRIEKSGARANTIE

Voor mensen met een kleine portemonnee. Nog enkele radio-cassette pick-up's, torens. Weg is
weg, toe maar f 400.00. Slede stofzuigers vanaf f 90.00. Allerhande kleine maten broeken
f 12.50. Speciale aanbieding bromfiets- of motorjacks van f75.00 nu f35.00. Bij aankoop van
f 100.00 een leren voetbal van f 35.00 nu slechts f 10.00.

VAK EN WERKKLEDING KLM SANFOR
Overalls, blauw, groen, khaki of wit f 65.00, 2 stuks f 100.00. Werkbroeken, blauw, groen, khc-
kie of wit f 45.00, 3 stuks f 100.00. Stofjassen met band en knopen f 45 00, 3 stuks f 100.00. Bak-

kers-, koks-, slagers- en cafetaria vakkleding, jassen en broeken f 45.00, 3 stuks f 100.00. Schil-

ders- en stucadoorsbroeken f 45.00, 3 stuks f l 00.00. Voor jong en oud spijker- en corduroy
broeken. Let op f 49.00, 3 stuks f 100.00. Verder allerhande moderne kleding.

HALF GELD = HALF GELD. HALF GELD

Zie onze mooie kollektie voorjaars- en zomerkleding. ECHT ALLES 500/0 KORTING, o.a. japon-

nen, pakjes, blousen, rokken, vesten, truien, jogging en trainingspakken, kinderkleding enz.
Theedoeken 1000/0 katoen 12 stuks f 25.00. Handdoeken 100x50 cm 6 stuks f 24.00 Bedovertrek
met sloop, 2 stuks f 35.00. Hoeslakens l- en 2-persoons, 2 stuks f35.00. Dames en kinderonder-
goed, 5 stuks f 10.00. Noorse wollen sokken, 2 paar f 10.00. Nieuwe aanvoer van mooie kera-
miek aardewerk. HALF GELD - HALF GELD.

SUPERIEUR IN
KRACHT EN
BETROUWBAAR-
HEID.
Zowel de ES-20 als de ES-20
Super zijn moderne, electroni-
sche spanninggevers met onbe
grensde mogelijkheden. Beide
typen werken op het lichtnet en
zijn in staat grote afstanden
veilig af te rasteren. De hoog-
waardige kunststof kast is ge-
bouwd volgens de strenge CEE
voorschriften en voldoet tevens
aan de veiligheidseisen voor
mens en dier. In Nederland
voorzien van rijkskeurmerk.

• krachtige stroomimpuls:
geschikt voor zeer lange en
meerdraads-afrasteringen tot
125 km.
• Wegschroei-effekt: geen

lekverliezen door begroeiing op
de draad.
• Ongevoelig voor slechte

isolatie.
• Snelle reparatie d. m v.

uitwisselen van prints.

• Blikseminslag-beveili-
ging d.mv. KO-31 overspan-
ningsafleider.
• Radio- en tv ontstoord.
• 5 jaar fabrieksgarantie.

• Kompleet met aansluitsnoer,
garantiekaart, montagevoor-
schrift, bevestigingspluggen en
-schroeven, en sjabloon.

c
Installatiebedrijf

Ordelman & Dijkman
Spalstraat 14

7255 AC Hengelo Gld

Tel. 05753-1285

Koltec B.V., Breda.

De complete Koltec serie is NU te zien In onze winkel!

Trekking
780e Staatsloterij

KNAL
Wij hebben ook veel handel voor wederverkopers.

Hummelseweg 20A - Hengelo (Gld.).

WALLY 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

Vanai donderdag zijn de

nieuwe staatsloten weer te
verkrijgen bij de Dieren-
shop, Spalstraat 12, Hen-
gelo (Gld.), 's maandags
gesloten.

Te koop gevraagd: 2 a 3

lia bouwland in ruilverka-
veling Hengelo. Geen wa-
terwingebied. Brieven on-
der nr. 12B, bureau van dit
blad.

Te koop Amerikaans eiken

voor open haard of hout-
kachel, Tel. Gebroeders
Dijkman 08344-595.

Te koop: ondergrondse

olietank 5000 liter inhoud.
Tel. 05753-2619.

BELIJDENIS
Geschenken voor de
Palmzondag

• Liedboeken

• Gedichtenbundels
van Nel Benschop

• Psalmen van dank-
baarheid

fototekstboekje
meerdere titels

• Zien wat je droomt
Gedichtenbundel

(Marjolein Bastin)
nog meer titels
geschenkboekjes

W O L T E R S
Kerkstraat 17, Hengelo

Gelderland

t.o. Remigiuskerk

NET EFFE GEZELLIGER

Bruin café
Flitsende discotheek

Grieks-Romeins terras

DISKOTHEEK „DE ZWAAN"
H

presenteert op zondag 27 maart

HET EROTISCH DUO

SAUVAGE
uit België.

Bekend van de Pinup club

Wij zijn met Pasen zowel Ie als 2e Paas-

dag de gehele dag geopend.

UIT GOED VOOR U

PLANTEN VOOR UW TUIN
komen van de groenspecialist

Verkoop op zaterdag of na
telefonische afspraak.

Hoveniersbedrijf en k wekerij

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2619

„De Rommelmarkt

Crescendo 1988" komt er
aan. Opgave overtollig ma-
teriaal tel. 1782, Hengelo
(Gld.).

UNIEK BILJARTTOEENOOI

VOOR DAMES IN WICHMOND

Voor de eerste keer in de geschiedenis van Biljart-
bond „De IJsselkring" zal er een toernooi enkel en

alleen voor dames georganiseerd worden en wel door

Biljartver. K.O.T. in Wichmond.

Een en ander zal plaatsvinden in Biljartcentruim „D'n

Olde Kriet" aan de Dorpsstraat in Wiohmond op de

data 25, 26 en 27 maart. Er wordt gespeeld door 30

dames uit de gehele regio van zowel de B.B. IJssel-

kring als de K.N.B.B.

Alle aanmeldingen zijn reeds binnen uit alle wind-

st.oken, zowel Winterswijk, Deventer, Duiven, Bor-

culo etc.

Ook de sponsors voor dit toernooi zijn weer bijzon-

der behulpzaam geweest zodat de organisatie nu

reeds verzekerd kan zijn van een zeer geslaagd toer-

nooi, waar zeker sportief maar ook fanatiek om de

bekers gestreden zal worden.

Toegang op dit toernooi is geheel gratis en wel op

vrijdag vanaf 19.30 uur, op zaterdag en zondag vanaf

12.00 uur.

Voor al uw

LOODGIETERSWERK
C.V,
DAK EN GOOTWERK
SANITAIR
DAKBEDEKKING

Installatiebedrijf

Vordenseweg 10 - Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2511

AANBIEDING BEHANG
normale prijs 16.95 nu voor

11.25

DUPLEX BEHANG
prima kwaliteit van 22.50 nu voor

18.50

AANBIEDING LATEX
2»,2 liter

14.95
FIJNE VACHTROLLER nu voor

3.75

Schildersbedrijf REGELINK
Raadhuisstraat 40
Hengelo (Gld.), tel. 1655

RIEN
POORTVLIET

nu ook in dubbele
wenskaarten...

diverse motieven
Fraaie neproducties

van schilderijen
verwerkt in . . .

MUSEUM
KAARTEN
uit diverse musea

in Nederland

W O L T E R S
Kerkstraat 17, Hengelo

Gelderland

t.o. Remigiuskerk

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo Gld

Voorkom teleurstelling. Be-
stel nu Pootaardappelen.

Keuze uit 16 irassen. Waa-
melink Zaadhandel, tel.
05753-1334.

Gevraagd: coupeuse met

ervaring in veranderwerk,
kleding. Tel. 05753-1236, na
19.00 uur. Overdag tel. te
bereiken 085-616168.

Bij vergis verkeerde hoed

meegenomen in ,Ons Huis'

(letter G.H.). Inlichtingen
D. W. A. te Winkel, Sa-

rinkkamp 15, Hengelo (G.).

Ie Paasdag 3 april grote

bingo met extra mooie prij-
zen w.o. luxe tuinmeupel-
set en grote vleesprijzen.
Café D'n Oldenkriet Dorps-
straat 25, Wichmond, tel.
05754-285.

Uw buurvrouw is al met
Mulsmil-alslaiik brood be-

gonnen wanneer begint U?
Inlichtingen over deze af-
slankmethode bij bakkerij:
Hekkelman Raadhuisstraat
35, Hengelo (Gld.).

Te koop: echte scharrel-

rirn'ii bij B. J. Waenink,
Regelinkstraat 13, Henge-
lo (Gld.).

Meedoen met de Palmpoa-
srnoptocht dat Is leuk.

Voor een mooie palmpoa-
senstok (ook kant en
klaar) hebben wij een zeer
grote keus in kransen en
haantjes en natuurlijk
paaseieren en eitjes, te
kust en te keur. Bakkerij
Kreunen, de zaak voor
mensen met smaak, tel.
05753-1474.

Te koop: gaskachel, rond,
sierlijk model, geeft veel
warmte, ook geschikt voor

garage of schuur, t.ea.b.
tel. 05753-3511.

Denk aan de Ha/ar, Rom-

melmarkt op vrijdag 8
ap. il van 14.00-21.00 uur in
het gebouw achter de Ger.
kerk, Zutphenseweg 13 te

Vonden.

Wegens vertrek naar bui-
tenland te koop: Dateun
Cherry 1.5 GL 1984, g.o.h.
Tel. 05755-1779.

Velen vonden al baat bij
brooddrank, zuivert het

lichaam. Te verkrijgen bij
bakkerij Kreunen., tel.
05753-1474.

VOORDEELBOEK . . .

VOORKEUR
BOEK • Uitgever Kok
Tot l april a.s.

Zo wij d als de wind
van 37.50 nu 16.90

Tot l juli a.s.

Wolken boven de
Eykenhof

34.90 voor 15.90

W O L T E R S
Kerkstraat 17, Hengelo

Gelderland

t.o. Remigiuskerk



UITVOERING GYMNASTIEKVERENIGING D.I.O.

KEIJENBORG

Gymnastiekvereniging D.I.O. te Keijenborg houdt op

zaterdag 26 maart a.s. haar jaarlijkse uitvoering in
sporthal „de Kamp" te Hengelo. Aanvang 19.00 uur.

Op deze avond zullen alle groepen een demonstratie
van hun kunnen geven.
Tevens zal dansstudio: „Bertha Huls" uit Doetinchem

een demonstratie verzorgen.
Alle ouders, familieleden en belangstellenden zijn van

harte welkom.

WERELDKAMPIOENEN OP DE VARSSEL-RING

Het programma voor de International Paasraces van
4 april op circuit Va'rssel-Ring begint vaste vormen
aan te nemen.
De grootste trekpleister is ongetwijfeld de deelname
van de wereldkampioenen Steve Webster, Tony He-
wilt in de altijd spectaculaire zijspanklasse. Gemak-
kelijk zullen zij het echter niet krijgen, daar heeft
de organisatie voor gezorgd bij de samenstelling van
het programma- Ook Guistav Reiner, de winnaar van

de laatste 3 jaar in de internationale SOOcc klasse

komt weer naar Hengelo (IGd.).
In de Yamaha TZR 250 starten de Hengelose coureurs
Gerard Slotboom en Marcel Menting. Intussen gaan
de voorbereidingen aan het circuit in volle gang door.

GEMEENTE HENGELO

Provincie Gelderland

PLANTEN BEATRIXBOMEN

Hierdoor delen wij u mede, dat het college in overleg
met de Oranjecomitees te Hengelo en Keijenborg een

tweetal „Beatrixbomen" zal laten planten op 30 maart
a.s. te 15.00 uur nabij het speelveldje aan de Otten-
kampweg te Keijenborg; 16.15 uur nabij het ge-
meentehuis te Hengelo.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkcmrten
jubileum- en gelegenheids-
kcrarten

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

NATUURSPAARKRANT

Vanaf de 3e week van maart a.s. wordt overal in Ne-
derland de NMS Natuurspaarkrant verspreid. Deze

krant bevat zowel informatie over sparen en de
spaarvormen die de NMS, de Nederlandsche Midden-
stands Spaarbank, biedt, maar vooral veel wetens-
waardigheden over vogels.
Juist nu beginnen de vogels weer nesten te bouwen
en de Natuurspaarkrant behandelt daarom speciaal
soorten die in de tuin broeden en welke nestkasten ze
eventueel nodig hebben. De krant is uitvoerig ge-

ïllustreerd en er is een tekenwedstrijd aan verbonden
met als thema vogels. Uiteraard zijn hiermee allerlei
leuke prijzen te winnen.
De gedachte achter de Natuurspaarkrant is dat spa-
ren van giroot belang is in ons bestaan. Het effekt

van het sparen van geld, energie, grondstoffen, je
gezondheid of de natuur, heeft zelden schokkende ge-
volgen. Maar er zorgeloos mee omspringen kan
uiterst vervelende konsekwenties hebben. Sparen is:
veider denken dan vandaag of morgen. Broedende
vogels zijn niet alleen leuk om te observeren, maar

vooral een milieuvriendelijke manier om insekten te
bestrijden. Een paar vogels dat jongen groot brengt,
verslindt in twee maanden tijd zo'n slordige 100.000
insekten. Broedende vogels in de tuin besparen scha-
delijke insekticiden!
De Nederlandsche iMddenstands Spaarbank is een in
1927 opgeichte stichting en een zelfstandige dochter
van de NMB Bank. De NMS Spaarbank heeft ruim
640 agentschappen verspreid over Nederland, voor-
namelijk op het platteland en dat aantal groeit nog
steeds. De bij de NMS Spaarbank ingelegde spaargel-
den worden uitsluitend in Nederland belegd.
Wanneer men besluit om tijdens de aktieperiode, die
tot 30 april 1988 loopt, een spaarrekening bij de NMS
Spaarbank te openen, dan krijgt men een nestkastje

kado!

WERKGROEP GEZINSOPVANG JONGEREN

(G.O.J.) HENGELO (GLD.) EN OMGEVING

In Hengelo (Gld.) en omgeving is een tekort aan
mensen die voor korte of langere tijd een kind of

jongere in huis willen opnemen.

Er is behoefte aan een aantal gezinnen in deze om-
geving. Dit hoeven niet alleen gezinnen te zijn, ook
alleenstaanden of eenoudergezinnen kunnen in aan-
merking komen.

Vooral voor tieners (kinderen van 12-18 jaar) is het
tekort het grootst. Daarbij gaat het om opvang voor
enkele weken in krisissituaties, tot soms enkele
maanden of nog langduriger,

vakan tie/weekend-adressen.

Ook is er voor deze leeftijdsgroep een tekort aan
Pleegzorg kan beschouwd worden als een vorm van
hulpverlening aan zowel jongeren als ouders.
Het betreft voornamelijk de opvang van jongeren uit
de Achterhoek zelf, waar de werkgroep zich mee be-
zig houdt.

Voor meer informatie kan men vrijblijvend kontakt
opnemen met Jeugd Onder Dak (JOD), Centrale voor.
Pleeggezinnen, in Arnhem, telefoon 085-516363, of
met de Werkgroep Gezinsopvang Jongeren, telefoon
08344-411.

BANNEUX IN TREK BIJ BEDEVAARTGANGERS

Dit jaar wordt voor de 44e keer achtereen de jaarlijk-
se bedevaart naar Banneux vanuit Hengelo f Gld.)

en omgeving verzorgd.
Als tijd is hiervoor gekozen het weekeinde van 14 en

15 mei. De reis wordt gemaakt per luxe touringcar
en leidt o.a. door het Limburgse land.
Degene die er voor voelt de tocht mee te maken, kan
zich wenden tot Theo Gerrits, Korenbloemstraat 3 te
Hengelo (Gld.). Telefonisch te be'reiken onder nr. 2263

MUZIEKVERENIGING „NIEUW LEVEN"

UIT STEENDEREN GAAT MET MEDEWERKING

VAN DRIE ZANGKOREN EEN LP MAKEN!

Muziekvereniging ,Nieuw Leven' gaa een LP maken!

Dit wordt een LP waarop Harmonie, Drumband,
Jeugdorkest en De Kapel van „Nieuw Leven" te be-

luisteren zijn. Ook drie zangverenigingen uit de ge-
meente Steenderen verlenen hun medewerking aan
deze plaat.
Dit zijn zangvereniging „Excersior" uit Toldijk en de

zangverenigingen „De Lofstem" en „Sanclust" uit
Steenderen. Zij vullen ieder een gedeelte van de plaat
naar eigen keuze in. De opnamen van de plaat vinden

plaats op 23 en 24 maar. Eind april, begin mei hopen
we dan de plaats aan de man te kunnen brengen.
Aan de verkoop van de plaat is ook nog iets extra's

verbonden. Een ieder die de plaats koopt heeft na-
melijk de kans om in het bezit te komen van een

fiets. De winnaar van deze fiets wordt bekend ge-
maakt op 4 juni, tijdens de rommelmarkt/fancy fair.

GEMEENTE HENGELO

Provincie Gelderland

ALGEMENE INFORMATIEBORDEN

Sedert enige tijd zijn er in deze gemeente een tweetal

informatieborden geplaatst bestemd voor vrije me-
ningsuiting.

Eén bord is geplaatst in het dorp Hengelo, op de hoek
Raadhuisstraat/Kervelseweg en één in het dorp
Keijenborg, nabij het gemeentelijk publikatiebord aan
de Pastoor Thuisstraat.
Deze borden dienen als vrije plakplaatsen.
Wij veitrouwen er op, dat deze borden in de behoef-
te voorzien.

POLITIE INFORMATIE

VAN DE RIJKSPOLITIE HENGELO (GLD.)

2e jaargang nr. 9

8 maart 1988 t.e.m. 14 maart 1988

In de nacht van 9 op 10 maart werd een inbraak ge-

pleegd in een supermarkt te Hengelo. De daders kon-

den binnen komen door aan de achterzijde de maga-
zijndeur open te wrikken, hetgeen niet veel moeite
kostte, doordat het slot niet goed vast zat. Een flinke

partij sigaretten was de buit. Gelukkig kan vermeld

worden dat ten tijde van het uitwerken van dit be-
richtje de vermoedelijke daders van deze inbraak
reeds zijn aangehouden.

Op 10 maart werd door een inwoner gemeld dat er
een verdachte persoon rond zijn pand liep. De per-
soon kon worden nagetrokken en bleek een bepaalde

reden te hebben om het pand te bekijken. Evengoed
is het een goede zaak attent te zijn op dergelijke
voorvallen.
Op 10 maart werd op de Veemarkt een bromfiets
aangetroffen welke daar reeds veertien dagen zou
staan. De inmiddels verhuisde eigenaar kon worden
achterhaald en de bromfiets kon worden geretour-

neerd. De eigenaar kreeg een bekeuring voor het
onafgesloten laten staan van zijn bromfiets.

Op 10 maart werden op het Zand twee doodgescho-
ten jachtvogels aangetroffen. Een toevallige passant
zag een vogel liggen op de grond en de andere in een
boom hangen. Extra toezicht wordt door de jachtop-
zichters uitgeoefend.
Op 10 maart werd te Zutphen een personenauto aan-
getroffen welke enkele weken geleden te Hengelo
was ontvreemd. De auto was geheel onbeschadigd

(met uitzondering van de sloten) en kon met de daar-
in aanwezige hoeveelheid gereedschap worden terug-
gegeven aan de eigenaar. Het vermoeden bestaat dat

de dief de auto alleen heeft gebruikt voor vervoer.
Op 13 maart werden er twee opgevoerde bromfietsen
uit het verkeer genomen. Een van de eigenaars kreeg

een bekeuring, terwijl de andere eigenaar werd ge-
pardonneerd. Zijn bromfiets was wel opgevoerd, doch
dusdanig weinig dat dit door ons werd beschouwd als
„voordeel schutter".

On 13 maart werd door inwoners uit Doetinchem in

het buitengebied een achtjarig jongetje huilend aan-
getroffen. Hij was zijn vader en moeder kwijt ge-
raakt tijdens een boswandeling. Na een korte zoek-
actie kon de zoekende vader op het Zand worden op-
gespoord en kon het dolgelukkige jongetje weer aan
zijn vader worden overgedragen.

Op 14 maart werd geconstateerd dat op de muur van
de RK basisschool „De Leer" graffiti was aange-
bracht met rode verf, uit een spuitbus. Het betroffen

ongeveer l meter hoge letters, waarmee de woorden
.„City Rats" waren gespoten.

Indien iemand hiervan iets gezien heeft, wordt een
telefoontje door ons op prijs gesteld.

Als laatste nog een verzoek: Indien er iets gestolen

is, dan wel vernield is, dan wel enige andere zaak is
gebeurd die niet door de beugel kan, dan wordt u
verzocht daar aangifte van te doen. Maar al te vaak
blijkt dat mensen niet eens meer de moeite nemen
om van bijvoorbeeld een diefstal van een fiets aan-
gifte te doen. Zo bleek ons uit informatie dat een

bepaalde persoon vermoedelijk afgelopen weekend be-
zig is geweest om fietsen te stelen. Echter aangiftes
komen niet of te laat binnen. Derhalve is ons advies
om van dergelijke zaken beslist aangifte te doen, het

liefst zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,

G. P. de Lange

Alleen
de wereld

Huilers noemen we ze. En hun geklaag gaat
werkelijk door merg en been. Ze spoelen
hulpeloos aan op de stranden van ons
Waddengebied. Ziek, ondervoed en absoluut niet
in staat om op eigen kracht in leven te blijven.
Hun 'gehuil' is een laatste schreeuw om hulp!

In de zeehondencrèche van Pieterburen wordt
die hulp geboden. Met de juiste verzorging,
voeding en medicijnen worden jaarlijks vele
tientallen zeehonden van een wisse dood gered.

Donateur worden van de zeehondencrèche in
Pieterburen betekent een daadwerkelijke bijdrage
leveren aan het welzijn van de zeehond. Door het
insturen van de bon zet u een eerste stap in de
goede richting.

zeehondencrèche
P I E T E R B U R E N
r

BON
Ja, ik red een zeehondeleven!

Maak mij donateur en stuur een acceptgiro
ter waarde van f

Naam:

Adres:

Kode:

Plaats:

L_

J,
Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 v
9950 WL Pieterburen (Postzegel niet nodig) (A)

3e JEUGDRONDE VAN BAAK

Het doet ons veel genoegen u te kunnen meedelen,

dat er ook dit jaar weer een jeugdronde In Baak
goer'ganiseerd kan worden. Dit wordt mede mogelijk
gemaakt door de vele sponsors die in de voorafgaande

jaren hebben laten blijken dat er behalve voetbal ook
een plaats moet zijn voor een andere sport in Baak.
Namens de RTV Vierakker-Wichmond bedankt hiei*-

voor.
Het hele gebeuren vindt weer plaats op 2e Paasdag

4 april, op het schitterende 8-vormige parcours
rondom de kerk. Dit jaar starten er jeuigdrennertjes
uit het district Gelderland/Overijssel in verschillende

leeftijdsgroepen. En bij voldoende deelname worden
er ook wedstrijden georganiseerd voor de jeugd van

de basisscholen uit de gemeente Steenderen.
Opgeven vóór 27 maart bij Rudi Peters, tel. 05754-678.

Tot ziens op 2e Paasdag in Baak.

Organisatie jeugdronde van Baak

' STERFTECIJFER PER 100.000 INWONERS.

GELUKKIG NAM HETAANTAL
STERFGEVALLEN TEN GEVOLGE

VAN HART-EN VAATZIEKTEN
IN 1987WEER VERDERAF

Blijkbaar gaan we steeds verstandiger om

met onze gezondheid. Het is duidelijk dat

preventie terrein wint Maar er is nog een lange

weg te gaan.

Want nog steeds worden jaarlijks 40.000

mensen getroffen dooreen hartinfarct en nog eens

20.000 door een herseninfarct of beroerte.

Alleen door uw steun kan de Nederlandse

Hartstichting haar werk voortzetten. Als u weer

uw hart laat spreken kan de bestrijding van

hart-en vaatziekten worden voortgezet: steun aan

wetenschappelijk onderzoek, verbetering van de

patiëntenzorg en opvoering van de voorlichting.

Stort uw bijdrage op giro 300 of bank

70.70.70.600.

Of geef aan

de collectant

ZO WERD UW BIJDRAGE IN 1987 BESTEED:

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 13.9 MILJOEN
VOORLICHTING 8.3 MILJOEN
PATIENTEN6EGELEIDING 4.7 MILJOEN

26.9 MILJOEN

LAAT UW HART SPREKEN!
r̂ Snedettendse hartstichting
\L/ vrienden van de hartstichting

APRIL 1988
•y 70-7070.600

KVENEMENTENAGENDA

HENGELO (GLD.)
V

Maart: 26 uitv. D.I.O.

April: 2 trainingen wegraces circuit Varssel; 4 intern,

wegraces; 16 bejaardenmiddag 14.00 uur zaal Lange-
ler; 27 meimarkt; 30 koninginnedag-festiviteiten.

Mei: 5 bevrijdingsdag; 12 Hemelvaartsdag: Brood-
weging bij Muldersfluite; 12 opening zwemseizoen;
28 taptoe org. VW; 30 start avondvierdaagse.

Juni: 30 mei t.e.m. 3 jui avondvierdaagse; l fiets-

tocht start bij sporthnl 13.30 uur; 4 trainingen nat.
motorwegraces Varssel-Ring; 5 motorwegraces Vars-

sel-Ring; 26 kermisoptocht Keijenborg.

Opgave akt. tel. 1541. Aktiviteiten worden ééns per

maand over een periode van 3 maanden geplaatst.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

Info f9
lijn S 070-614 614

.-d.rt.̂ J-.1-««-*i
vnenden van de hartsKtitng

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen
• huwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum
• blanco kaarten enz.

Wij helpen u graag met de tekst en leveren 1e klas drukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld - Tel. 05753-1455
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Deze week wordt onze nieuwe
drukkerij Regelinkstraat 16
te Hengelo Gld geopend.

Om U de gelegenheid te geven ons
nieuwe pand te bezichtigen, houden wij

Uw komsi wordt zeer op prijs gesteld

PEN HUI
op zaterdag 26 maart van 10 tot 17 uur

K. F. Lubbers

P. G. Lubbers-Zemmelink

AAAAA

Uzitgped met een auto van een
vertrouwd bedrijf.

SEIKO

Achter iedere
BOVAG-vakman staat een

grote organisatie Daar zit

u goed mee, dat geeft .
zekerheid. Uw BOVAG-

autobednjf kent bijvoor-

beeld uitstekende rege-
lingen voor financiering,

leasing en verzekering.

Het is een allround

vakbednjf, dat u deskundig

adviseert. Van onderhoud en

reparatie wordt veel werk

gemaakt Altijd met de
bekende BOVAG-garantie.

Veilig idee is dat Ga gerust

even langs voor een

gesprek

Een Nieuw
Tijdperk

Vanaf vandaag kunt u de nieuwe Seiko
collectie bewonderen in onze zaak.
Een must voor iedereen die werkelijk
bij de tijd wil blijven.

ZSNHG
St. Janstraat 28 Keljenborg GW. Tel.05753-1977

Seat Fura, rood, 30.000 km 1986
Opel Kadett 1.3 LS. wit, 30.000 km

1986
Lada 1200, rood, LPG 1986
Opel Kadett E 1.2S, 3-drs, rood 1985
Opel Kadett 1.2 S + LPG, groen

1984
Ford Fiësta 1.1, groen met. 1983
Opel Kadett 1.3 S, wit, 70.000 km

1983
Opel Kadett D Flash 1.3,
zwart, spec. uitvoering 1983
Fiat 127 super, rood 1982

Opel Kadett 1.6 S, zilver met. 1982
Opel Kadett 1.3 S, LPG, rood 1981
Mazda 323, oranje 1980
Opel Kadett 1.2 S, bruin met. 1980
Opel Kadett CII, geel 1979
Opel Kadett 1.2 S stationcar, LPG

1984

DIESELS:
Opel Kadett 1.6 D GL
5-drs, blauw 1985
Opel Kadett 1.6 D, rood, 95.000 km

1985
VW Golf GLD, 4-drs, rood met. 1980

HorlogerieGoud'-Zilver-Optiek
Spaktraat 15 Hengelo <Cld) Tel. 05753-1374

BOVAG OCCASIONS

Bestel vroegtijdig uw poot-
aardappelen. Opgave bij:
Loonbedrijf Niesink, Wee-
ninkweg l, Keijenborg, tel.
05753-1585.

VOOR UW TUIN:

Bloeiende

violen en primula's

Kwekerij Hendriks
Uilenesterstraat 15, KeUen-
borg, tel. 05753-1395

in centrum van Hengelo (Gld.)

28 m2 winkel/kantoorruimte

zowel aan binnen- als aan buitenzijde nog in

overleg aan te passen.

Toiletruimte en keuken mogelijk.

Brieven onder nr. WK 12 bureau „de Reclame"

Marktver.
Hengelo Gld,

LEDENVERGADERING
op dinsdag 29 maart '88
in zaal Michels, Spuistraat 46

Aanvang 20.00 uur

AGENDA:

1 Opening.

2 Notulen vorige ledenvergadering.

3 Jaarverslag secretaris.

4 Jaarverslag penningmeester.

5 Rapport kascontrolecominissie.

6 Benoeming commissie 1988.
7 Bestuursverkiezing wegens periodieke aftre-

ding van de heren G. B. J. Waenink, G. W.
Enzerink en J. Dinkelman.
Zy stellen zich herkiesbaar.

8 Vaststelling contributie 1988.

9 Verkoop onafgehaalde prijzen verloting.

10 Mededelingen.

11 Rondvraag.

12 Sluiting.

SCHOÜDERKARBONADE
500 gram 398
PEKELVLEES

LEVERROLLADE

SLAVINKEN

Kppsakwni
'L ^ssssfe -̂

- : - - :*,-
s^ï

Voor hem en haar

Bel gerust voor een afspraak

Ook voor

zonnebank

Vordenseweg 5 Hengelo Gld. Tel 05753-1278

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l 7265 AA Hengelo Gld

Geldig te.m. 17 april 1988

lltr. DRIE STERREN JENEVER 18.45

lltr. BOKMA JENEVER 19.45
lltr. FLORIJN CITROEN-

BRANDEWIJN 12.95

l Itr. SONNEMA BEERENBURG 17.95
l Hes DELAFORCE PORT 11.96

l fles WARNINCK ADVOCAAT 6.45
l fles COURVOISIER COGNAC 34.75

met gratis glas

lltr. GORTER BESSENJENEVER 16.96

1 fles KANSEN RUM - bruin wit 16.95

2 Itr. LINSON SHERRY 15.95

UW BESTELLING WORDT
GRATIS THUISBEZORGD

Tel. 05753-1252



hilion
uiten k. zonwering

Lente aktie!

Uitvalschermen
Het laagst geprijst, en toch
100% kwaliteit. Bij iedere
Hilzon buitenzonwering
wordt altijd bij geleverd:
• Garantie certificaat

(3 jaar)
• Montagevoorschrift
• Bevestigingsmiddelen
Zodat u desgewenst zelf kunt
monteren, hetgeen veel geld
bespaard.

Natuurlijk leveren we ook alle andere typen zonwering.
Showroom: H u m mei os e we g 7a, Hengelo Gld, Tel. 05753-1048
Geopend: vrijdag 19.00-21.00 uur - zaterdag 9.00-12.00 uur of bel voor afspraak

Dit laatje
niet schieten.

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERO
HENGELO Gld,

Zonnestraal 13 - Telefoon 06753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Italiaanse

Bloemkool

Jaffa Grape fruit

net a 4 stuks
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Gekookte

Geld. WORST

100 gram

Slagers

Achterham

100 gram

-^ ̂ ^
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WAARDEBON

SCHOUDERKARBONADE

498
Zaterdagvoordeel:

Kipfilet

500 gram

Ma. en dl. 28 en 29 maart

Magere var-

kenslappen

kg

•Grof volkoren

brood

gr. gesneden

AH blanke vla

liter
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Florijn jonge

jenevers Itr

Pollen kersen-

brandewijn Itr

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s

bij Albert Heijn, Hengelo Gld

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

Op deze show introduceren wij
het nieuwste model van
PEUGEOT,

AUTO VAN HET JAAR, de

405

iiiiiiii

jiiiiiii,

OPENINGSTIJDEN:
donderdag 24 maart 10-18 uur
vrijdag 25 maart 10-21 uur
zaterdag 26 maart 10-17 uur

• Voor elke bezoeker een leuke attentie

• Gratis matten bij aflevering nieuwe auto

• Alle modellen 1988 in onze showroom

AUTOMOBIELBEDRIJF
Bleekstraat 14

HENGELO GLD
Tel. 05753-1947

LUXAFLEX DUETTE® FASHION SHADES.
DE TREND VAN DE JAREN '90.

EEEEEEEEEEEEEïE: Een kombinatie
van warmte van
gordijnen en het
eigentijdse van
'Luxaflex' produk
ten. Van een
bijzondere licht
werking, die
optimale privacy
biedt. In 'Luxaflex
Duette' Fashion
Shades hebben de
beste eigenschap-
pen van alle
raamdckoratic-

vormen zich verenigd. Leverbaar in vele kleuren.
'Luxaflex Duette' Fashion Shades zijn plooi vast.
Kom eens langs bij de officiële 'Luxaflex Duette'
Fashion Shades dealer en vraag om de uitgebreide
brochure.

"Wettig gedeponeerd handelsmerk Een Munter Douglas' produk!

DISBERGEN
woninginricriting
textiel en bobymode

OE SUBTIELE BAUNS TUSSEN LICHT EN SFEER

ACCOUNTANTSKANTOOR

TH.J.SLOOTB.V.
Tramstraat 4 7255 XB Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1391

Problemen bij het invullen van uw
belastingaangifte 1987?

U kunt hiervoor bij ons terecht op de volgende

extra zittings(dinsdag)avonden

22 en 29 maart

Ons kantoor is geopend van 18.00 tot 20.00 uur

Vergeet niet al uw gegevens mee te nemen.'

Voor familie- en handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1455

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk» en andere diensten

ZONDAG 27 MAART

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Hendriks Openbare belijdenis

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds van Dorp Jeuigddienst

14.30 uur ds van Dorp Openbare belijdenis

„Ons Huis"

10 uur Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen)

Vrtfz. Herv. kerk

10.30 uur ds D. Lamberts

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 21 t^m. 27 maart

Th. J. Hanrath, telefoon 1277

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.)

Maandag t.e.m. zaterdag: van 09.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

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 geeft u ten alle ttjde
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

R.K. Kerk Hengelo (GkL)

Zaterdag 26 maart: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 27 maart: 10.00 uur Eucharistieviering

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie
parochieblad

R.K. Kerk KeUeiiborg

R.K. Kerk Keijenbarg: zaterdag 19.00 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: Kastanjctean 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Hot Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steendete^ telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzouging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.


