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UW SLIJTER

LEEMREIS
heeft het

ALFA BIER
Probeer het eens

TRADITIEGETROUW BEREID

edelpils per krat 11.95

Super Dortmunder per krat

SPALSTBAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05753-1274

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

Hollandse Golden Delicious
5x K kilo 275

Navelsinaasappelen
vol sap en lekker zoet

16 stuks 475

Vers gesn. boerenkool
nu per pak vD

In onze grote verkoop bloemenkas deze week

MOOIE GROOTBLOEMIGE

CHRISTUSDOORN 350
VANAF VRIJDAG

KERSTBOMEN
met en zonder kluit

FA. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld • Tel. 05758-1478

BAKKERIJ KREUNEN
De zaak voor mensen met smaak

biedt u deze week:

ROOMBROODJES
(gevuld met heerlijk banketbakkersroom)

van 0.90 nu U> f O

BROTAVIT
nu ter kennismaking

MARKTSTRAAT 6 - HENGELO GLD

Leer succesvol autorijden!
VAMOR-AUTOBIJSCHOOL WELJEBS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

W\| lessen In BMW 816 en HONDA automattc

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo OU

AUTOBIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 • KeUenborg - TeL 1801

CLAN
Verschijnt dinsdag» Int

Hengelo Gld.; KeQenborf;
Velswtyk (Zelhem); Stecndercn;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Rha; ToldJJk; Ylerakker-Wlchmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTER8

Kerkstraat 17 - Postbus S
L255 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 06758-1455
b.g.g. 1258

Jfengeto

Deze week in de aanbieding:

ONZE

SPECIALITEIT:

TWENTSE WEGGE
rijk gevuld met zongerijpte

vruchten

Van 7.00 voor 598

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld • Tel. 05768-1250

Kon. Ned. Ver. v. E.H.B.O.
Hengelo Gld

HERHAALDE OPROEP

Bij voldoende deelname wil de E.H.B.O. afd.

Hengelo Gld deze winter een

cursus EERSTE HULP
organiseren.

De cursusduur is 16 lessen, te beginnen op

5 januari 1984.

Een ieder die zich op wil geven of meer in-

formatie wil hebben over deze cursus, kan

terecht bij:
mevr. Boeterdink-ten Have, tel. 05753-7384

dhr. Joh. Kremer, tel. 05753-2759 (5 - 6 uur)

Velours
gordijnstof

Aristo-Agaat

De mooiste gordijnen zijn veloursgordijnen en... ze houden
de warmte in uw huis. Nu verkrijgbaar in nog mooiere
kleuren. Keus uit 36(!) tinten. Koele blauwen, sfeervolle
herfsttinten, natuurtinten groen en statig rood. Aristo-Agaat
is een topkwaliteit kreukherstellend en krimpvrij 100%
katoen. Kom even bij ons langs.
De kleurige "Sfeer & Gezelligheid" krant ligt voor u klaar.

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

•
Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne
verseworst
150 gr boterhamworst

4.50
100

WOENSDAG:

500 gr gehakt + kruiden

500 gr magere speklappen
150 gr gebraden gehakt

3.95
2.95

100

DONDKRDAG:

500 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen

150 gr tongeworst

4.95
3.95

100

VRIJDAG EN ZATERDAG
500 gram

schouderkarbonade

max. 2 kg per klant

100 gr corned beef

100 gr bacon

3.95
195
195

De gehele week;
Bij aankoop van een eigengemaakte

rookworst

500 gr zuurkool gratis

500 gram mager

poulet of hachevlees >
met kruiden O.

6.95
500 gram• MUF giaill ^^ ^^ p^

dikke vleesribbefjes 2.95

l doos

groie fricandellen 13.95
40 stuks

Zaterdagmorgen van 11.00 tot 12.30 uur:^«wi uaginui £«7ii van A A.uu iui AA.ou uur: ^BK ^% ••

goed gevulde warme ERWTENSOEP 11tr voor 2.95
(S.V.P. PAN MEEBRENGEN)

Keurslager PETER VAN BI
RAADHUISSTRAAT 7 - H E N G E L O GLD. • TELEFOON 05768-12 09 KEURSLA6ER

dansen

L I B E R T Y
zondag 11 dec

l Itr jonge Bokma

l Itr Henkes vieux

l litr vlierbessen genever

l fles pina colada
Zondag 18 dec.

The Tramps
l fles Hidalgo sherry
medium, pale dry of fino seco

Hl IMGE LO GL D O57!53-146'2

NIEUW!

Nu ook in ons assortiment

TANAKA
motorkettingzagen

onweerstaanbaar!!

IJZERHANDEL HARMSEN
Banninkstraat 4 - HENGELO GLD

Telefoon 05758-1220

„THE TALK"
DORPSSTRAAT 23 - STEENDEREN

Optreden van de groep

Scotch whisky and soda
Aanvang 20.00 uur - vrU entree

—Qnj©r—
VERLOVINGSRINGEN

model laurier

model jasmijn model vuurdoorn
4, 5, 6 mm.

Bij aankoop van 1 paar verlovingsringen, krijgt u
deze gouden hanger met zirkonia

of contant 25.—

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1574

Voor familie- on handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1456



HERMAN NIEUWENHUIS

en

NELLY WIEGMAN

gaan trouwen op vrijdag 16 december

a.s. om 10.45 uur in het gemeentehuis

te Steenderen.

Hierna volgt de kerkelijke inzegening

om 11.30 uur in de kapel te Bronk-

horst.

Receptie van 14.30-16.00 uur in zaal
Herfkens, Zutphen-Emmerikseweg 64

te Baak.

Ons adres:
Korte Meentweg 6, 3652 LG Woerdense Verlaat

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 11 DEC.

Herv. Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Kabel, Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Verhaere

Op vrijdag 9 december a.s. hopen we samen

met onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te

herdenken.

B. COOPS

G. J. COOPS-VAN NECK

7255 NH Hengelo Gld, december 1983.

Veldhoekseweg 15.

Gelegenheid tot feliciteren v.a. 19.30 uur in zaal

Susebeek, Ruurloseweg 42, Wolfersveen-Zelhem

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken, die

door hun belangstelling, bloemen, kado's of

anderszins, de dag van mijn afscheid op 11 nov.

tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

ZR LUCIE MARIE

Keijenborg, december 1983.

Het echte goede sterft niet.

In dankbare herinnering aan hetgeen zij voor

ons heeft betekend, geven wij U kennis dat na

een welbesteed leven en een voorbeeldig ge-

dragen langdurig ernstig ziekbed van ons is

heengegaan onze dierbare en zorgzame moeder,

groot- en overgrootmoeder

WILLEMINA FREDRIKA GRADA BOOLTINK

sedert 1978 weduwe van Johannes Stapelbroek

in de gezegende ouderdom van bijna 89 jaar.

Wij zijn dankbaar dat wij haar zolang in ons

midden mochten behouden,

doch blij dat zij uit haar lijden is verlost.
Moge zij rusten in vrede.

Zutphen,
J. B. M. Oostenenk-Stapelbroek

P. Oostenenk

Hengelo Gld,

H. W. Stapelbroek

R. G. M. Stapelbroek-Versteegen

Zutphen,
H. M. Stapelbroek

Perth (Ausralië),

W. Stapelbroek

N. Stapelbroek-van den Dungen

Vorden,

M. E. Eijkelkamp-Stapelbroek
C. W. Eijkelkamp

Mariënvelde,

A. F. IJzereef-Stapelbroek

J. IJzereef

Hengelo Gld,

E. M. Stapelbroek

J. Stapelbroek

E. C. H. J. Stapelbroek-Maarse

klein» en achterkleinkinderen

7255 AE Hengelo Gld, 30 november 1983.

Hummeloseweg 3.

De begrafenis heeft op 3 december plaats ge-

had op de R.K. begraafplaats te Hengelo Gld.

AUTOBOEKEN

Auto '84

Autojaarboek '84

Autopraktij kfooek

'84

BOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo G.

Tel. 05753-1253

Te koop oud hollandse en
verbeterde hollandse dak
pannen. A. F rederiks,
Wiendelsweg l, Keijenborg
Tel. 05753-3442, na 6 uur

Te koop inruilmeubels
Lubbers Woonwinkel
Tel. 05753-1286

Te koop i.g.st.z. Etna
3-gaats huishoudkachel
Niesink, Past. Thuisstraat
10, Keijenborg

Te koop kerstbomen met
enzonder voet. A. Goos-
sens, Steenderenseweg 11
Hengelo G, tel. 05753-2139

Te koop kerstdennen
lengte o.a. l t.e.m. 3 mtr
H. Teunissen, Gitelinkdijk
l, Hengelo Gld, Tel. 7226
Te koop gevraagd konijnen
(voor de slacht) tegen de
hoogste prijzen. Goossens,
Voortseweg , Steenderen
Tel. 05753-1670

Te koop een roodbonte
drag. maal en enige zware
varkens, geschikt voor
huisslachting. H. G. Wil-
lemsen, Keijenborgseweg
21, Velswijk-Zelhem

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde sport
S palstraat l», Hengelo G.

. Herv. Kerk

10.30 uur ds N. van der Wall (Zelhem)

Avond- en weekenddienst doktoren
Tijdens 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 5 t.e.m. 11 dec.

F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrtfdag 9 dec.

van zondag 8 uur tot maandag 8 uur van Wissen
van vrijdag 13 uur tot zaterdag 8 uur Kamphuis

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. EU, telefoon 1420

Alarm Rijkspolitie
Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uui
meldkamer Rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-€64455

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo Gld

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis, zondag 8.30 uur Hoog-
mis, 10.30 uur H. Mis. Door de week H. Mis om 8 uur

R.K. Eerk KeUeoborg

R.K. kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge-
zinsmis 8.30 uur.
Zelhem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur
vooravondmis
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

FNV INFO-TEAM HENGELO GLD

Spreekuur maandag t.e.m. donderdag van 17.00 tot
18.00 uur A. Jolink, Rozenstraat 7, R. Kroesen,
Zuivelweg 7 of tel. 05753-2695-3168

MUZIEK EN ZANG IN EEN AVONDVULLEND

PROGRAMMA

Concert op niveau van Crescendo en Achterhoeks

Vocaal Kwartet

De chr. muziekver. Crescendo te Hengelo Gld heeft
met haar muziekpresentatie niet verkeerd gegokt.

Tede doordat een optreden van het Achterhoeks
Vocaal Kwartet op het programma stond, lokte dat
veel toehoorders naar „Ons Huis".
Alhoewel de afloop van de avond op een vergevor-
derd tijdstip was, voelde niemand dit als een sbe-
zwaar. Alom was de mening dat men had genoten
van een prachtig concert op hoog niveau.
De vorderingen die Crescendo heeft gemaakt o.l.v.
de nu al weer 10 jaar van het korps verbonden zijnde
dirigent H. Kraxner waren duidelijk waarneembaar
De onlangs behaalde eerste prijs werd ook voor
eigen publiek aantoonbaar gemaakt, waarbij de
beide concoursnummers Castle Woods en Musique
a la Cante wederom uitstekend werden vertolkt.
Verder werden nummers gespeeld die een grote
mate van technisch kunnen vereisen.
Er werd lichtvoetig gemusiceerd, hetgeen zowel diri-
gent als muzikanten enorm plezier deed.
Het tamboer- en lyrakorps, nu o.l.v. A. M. Rietman,
heeft grote vorderingen gemaakt. Een kort maar
goed programma toonde het kunnen der tamboers
en lyraspeelsters aan.
De leerlingen afzonderlijke jeugdgroep zorgden voor
een verfrissende noot deze avond.
Het Achterhoeks Vocaal kwartet dat deze avond op-
trad, heeftmet zijn uitgebreide repertoire het publiek
dubbel en dwars waar voor hun geld geboden.
Samen met pianiste Lenie de Bruyn werd een schit-
terend programma gebracht hetgeen met een dave-
rend applaus werd beloond.

ACHTERHOEKS VOCAAL KWARTET TREEDT

OP VOOR DE RADIO

Het idee dat n aantal jaren geleden rijpte om 'n vo-
cale groep van de grond te krijgen is dirigent Jan
Kleve uit Velswijk bijzonder goed gelukt.
Op een zangerscontactavond werd dit idee in een
gesprek omgezet met een viertal enthousiaste zan-
gers, t.w. Ton Besselink en Bennie Beulink, beiden
tenoren, uit Hengelo Gld, Ludo Eijkelkamp, bas,
uit Keijenborg en Wim van Oene, bas, uit Ruurlo.
Zij waren direct bereid ieen vocale groep op te
richten, die de naam Achterhoeks Vocaal Kwartet
meekreeg.
Inmiddels is de groep twee jaar na de oprichting,
ver bekend in de regio en is 'n veelgevraagde zang-
groep. Met een vaste begeidster aan de piano, Lenie
de Bruijn, heeft het kwartet zich aangediend als
een welhaast professionele groep.
Met op de achtergrond de deskundige inbreng van
Jan Kleve blijft men zich ontwikkelen- om een hoger
niveau te bereiken
Het was daarom een vererende uitnodiging om na
een proefopname, direct te worden uitgenodigd voor
een radio-optreden op donderdag 22 december a. s.
in het radioprogramma van Dick Passchier van de
NCRV-omroep, rond het middaguur.

ALGEMENE BASIS OPLEIDING

Bij voldoende deelname wordt in sporthal de Kamp
een cursus Algemene Basis Opleiding gehouden.

Een A. B. O. -opleiding omvat twee onderdelen, n.l.

leiding geven en sport gezondheidsleer.

Zij is gericht op vele takken van sport en is de

basis voor alle vervolgopleidingen.

De totale cursus omvat 30 lesuren, verdeeld in 21/2
uren les per week. Deelnemers moeten 16 jaar zijn.

Alleen bij voldoende deelnemers bestaat de moge-
lijgheid een cursus in Hengelo Gld te houden.

Informeer bij het bestuur van uw sportvereniging
of vraag inlichtingen bij de afdeling sportzaken
telefoon 1541.

Te koop goed onderhouden Mitsubishi Galant lf i(M)
GL, op LPG, bouwjaar 1979, vraagprijs f 5000,--
Inlichtingen: W. Zeevalkink, Wichmond, Tel. 05754-
268

NVEV-BIJEENKOMST

't Was Sinterklaasfeest bij de N VEV
En iedereen was heel te vree
Want Sint had voor allen een kadootje gebrachi
Ook kwam hij zelf, met Piet, heel onverwacht
Er werd ook ruimschoots getracteerd
De speculaas en hartige hapjes werden zeer

gewaardeerd
Een paar spelletjes bingo werden gespeeld
Waarbij mooie prijsjes werden uitgedeeld
Tot slot danste de volksdansgroep frank en vrij
En droeg zo tot de feestvreugde haar steentje bij
Al met al een avond vol ontspanning
En dat is toch zeker een belangrijk ding.

KESA-PROJEKT

De Hervormde Gemeente en de St Willibrordus-
parochie in Hengelo Gld zijn al enige tijd bezig om
een KESA-projekt op te zetten.
Het woord KESA staat voor kerk en samenleving.
De kerk wil haar plaats in de samenleving bepalen,
iets betekenen voor de mensen, naast hen staan in
moeilijke tijden, samen de schouders onder de pro-
blemen zetten.
Via het KESA-projekt willen nu de kerken in Hen-
gelo Gld te weten zien te komen wat de mensen
bezig houdt. Dit kan betrekking hebben op allerlei
zaken, zoals werk, gezondheid, kinderen, buurt ,
familie, enz.
Al deze gegevens worden in een tijdsbestek van 5
tot 6 maanden verzameld door middel van huisbe-
zoeken die worden afgelegd door mensen die daar-
voor een speciale cursus hebben gevolgd.
Deze gegevens worden daarna in een rapport samen-
gevat. Dit rapport moet nu dienen als handvat voor
de kerken om bepaalden noden aan te pakken. Ook
de lokael overheid kan met een dergelijk rapport
haar voordeel doen.
Via dit rapport hopen de kerken in Hengelo Gld in
te spelen op de maatschappelijke noden die er bij
de mensen bestaan.
Het is namelijk gebleken dat de kerken het lenigen
van deze noden langzamerhand niet meer als een
van hun eerste taken zijn gaan zien. Dit ook als
gevolg van het opkomen van de verzorgingsstaat
in een tijd van hoogconjunctuur. Dit tijdperk is nu
min of meer afgesloten, de kerken hebben dit onder-
kend en willen iets gaan betekenen voor de mensen
van deze tijd. Zij willen zich daarom via het KESA-
projekt gaan verdiepen in de maatschappelijke om-
standigheden faarin de mensen dagelijks verkeren.

SINTERKLAASGEDICHT

Nog een gedicht uit de brievenbus van Sinterklaas
Kinderen van de O.L. school boden dit aan ter ge-
legenheid van zyn 192e ver jaardog, heden 6 dec.

Er was eens een bakker van koek en banket,
die heette J. Bladerdeeg.
Zo heette hij, maar hij bakte nooit
on zijn winkel was helemaal leeg.

En riepen de mensen buiten: Zeg,
heb je nog iets bij de thee?
Dan stak hij zijn hoofd om de deur
en riep eenvoudig: Nee!

Toch had hij alle amandeltjes
die er bestaan op aarde
en bendes1 boter en bendes meel,
maar hij spaarde, spaarde en spaarde.

En pas op de dag vóór Sinterklaas
kreeg hij het ijselijk druk.
Toen bakte hij drie letters banket
van honderd kilo per stuk.

Hij bakte de H. van Hopsakee
en de Z van Zet m op
Hij bakte de W. van Wie doet me wat
en daarna hield hij stop.

Ze konden niet in de winkel staan
ze stonden in het portiek.
En alle kinderen uit de buurt
kwamen en aten zich ziek.

Nu is er nog, als ik me niet vergis,
het bovenste stuk van de Ztt
Dus haast je naar J. Bladerdeeg,
bakker van koek en banket. ,

GESLAAGD VOOR ARTS

Na een stage-periode, o.a. in de gemeente. Hengelo,
deed Carla Hilderink, Bronkhorsterstraat, Keijen-
borg, met goed gevolg examen voor het artsen-
diploma.
Zij genoot haar opeliding aan de katholieke Universi-
teit te Nijmegen.

WINTERSPORT OP DE KUNSTSKIBAAN

IN UBBERGEN

Plotseling is de warme zomer weer voorbij, Sint
Nicolaas en Kerst staan al weer voor de deur en de
meeste wintersportliefhebbers hebben hun reis naar
de besneeuwde bergen reeds geboekt.
De skikoorts is in Ubbergen al eerder begonnen.
Daar is tijdens de zomermaanden de kunstskibaan
weer helemaal opgeknapt en ligt er met de sleep-
lift sinds september weer optimaal bij. En er wordt
weer driftig geskied onder leiding van de Oosten-
rijkse leraar Karl Plattner.
Hij is begin november nog voor een cursus naar
Oostenrijk gewtest om zich op de hoogte te stellen
van de allerlaatste skitechnieken.
Waarom skieën op een kunstbaan zult u zeggen.
Omdat het trainen en het schaven aan de tech-
niek op de baan een gedegen voorbereiding is op
de wintersportvakantie.
U krijgt de allerlaatste technieken onder de knie,
zodat u daarvoor geen les In de sneeuw meer hoeft
te nemen; ook door regelmatige oefening treden
tijdens uw wintersportvakantie geen spierpijn en
pijulijke voeten op, zodat u nog meer vreugde aan
uw vakantie beleeft.
Mensen met tientallen jaren ervaring in de sneeuw
komen zich elk jaar opnieuw voorbereiden op hun
vakantie.
Maar ook mensen die nog nooit geskied hebben,
leren er de eerste begineslen van de afdaling en
kunnen in de sneeuw al aardig uit de voeten.
In het wdjdse winterse landschap kan men een

moeilijke bocht enkele malen uitstellen, maar op de
beperikte ruimte van de skibaan moet men de bocht
( > P t i jd inzetten. Dat laatste wordt nu geleerd en
als men dat kan, heeft men een goede techniek.
Begin december wordt weer beginnen met een cur-
sus van 10 lessen.
De grap is dat de lessen in Ubbergen niet duurder
zijn dan in de Alpenlanden en in vele gevallen zelfs
goedkoper.
Zeker als men met het hele gezin komt, profiteert
men van een leuke gezinskorting.
De lessen worden 's avonds gegeven, kinderen oefe-
nen op woensdagmiddag en 's zaterdags..
Kom eens kijken, dat alleen is al de moeite waard.
Ook in deze omgeving skiën er mensen op de baan
in Ubbergen. Als u nog niet overtuigd bent of hebt
u nog vragen, dan kunt u bij hen terecht.
Contact-adres: fam. Boerman, tel. U5753-2753
U kunt ook rechtstreeks bellen naar de skiclub
Ubbergen, tel. 080-225650, b.g.g. 080-222483.

SAMENWERKINGSVERBAND

OOST-G ELDERLAND

Bij ongelukken centraal alarmnummer bellen
Nog steeds worden er vergissingen gemaakt bij het
melden van ongelukken.
Daarvoor moet men geen arts, een ziekenhuis of een
ziekenvervoersonderneming bellen, maar het alge-
meen alarmnummer voor ambulance en brandweer.
Dit is voor de plaatsen in ons verspreidingsgebied:
Hengelo Gld: alarmnummer 1922, Velswijk: alarm-
nummer 522; Baak: alarmnummer 822 en Steende-
ren: alarmnummer 2022.
Deze telefoontjes komen binnen bij ten centrale
meldpost. Deze staat dag en nacht in verbinding met
alle ziekenvervoerders en ziekenhuizen in Oost-Gel-
derland, waairdoor een snellere en adequate hulp-
verlening gewaarborgd is.
In de praktijk ontstaat nogal eens vertraging door-
dat men ongelukken alleen aan de politie of aan een
plaatselijke arts doorgeeft.
Het Samenwerkingsverband Oost-Gelderland, waar
de centrale meldpost onder valt, heeft een druk-
werkje uitgegeven waarin nog eens wordt opgesomd
aan welke eisen een alarmmelding moet voldoen:
1 wat is er gebeurd (brand, ongeluk, iemand onwel)
2 waar is het gebeurd
3 zijn er gewonden en hoeveel
4 naam en adres van de melder
Van belang is ook, dat de alarmnummers steeds
zichtbaar in de buurt van het telefoontoestel zijn
aangebracht.

WAT IS UNICEF?

UNICEF is het kinderfonds van de Verenigde Naties
Een voorbeeld van internationale samenwerking,
dat vrijwillige bijdragen van regeringen en particu-
lieren besteed aan het welzijn van kinderen, overal
ter wereld, ongeacht geloof, nationaliteit of poli-
tieke kleur.
Het fonds ondersteunt een groot aantal projekten
in meer dan honderd landen: massacampagnes ter
bestrijding van volksziekten, reizende gezondheids-
diensten, voedingsprogramma's, voorzieningen voor
zuiver drinkwater, gezondheidscentra voor moeder
en kind enz.
Door het kopen van de bekende UNICEF-wenskaar,
ten, bureau-agenda's of een der veJfejAf|^^£rtike
len wordt u mede hulpverlener.
U helpt daadwerkelijk mee met het tot stand komen
van deze projekten.
Verkoopadressen zijn: K. Donker-Boekhorst, de
Heurne 33, R. Hanrath-Bensmann, Kastanjelaan 7,
A. Koetsier-Jansen, Kerkekamp 31 en J. S. de Ruiter
van Ameyde, Fokkinkweg 7.

BEJAARDENGROEPEN GEZOCHT VOOR

TWENTS-ACHTERHOEKS BEJAARDENFESTIVAL

Sporthal de Pol te Zelhem wordt op Hemelvaarts-
dag 1984, 31 mei, omgetoverd tot ontmoetingsplaats
voor bejaardenmuziek- dans- en zanggroepen.
Mevrouw Nijland-Janssen uit Zelhem heeft, wegens
grote belangstelling, voor het tweede jaar het initia-
tief genomen om dit evenement te organiseren.
Het is de bedoeling deze groepen met elkaar in con-
tacht te brengen om onderling ideën en ervaringen
uit te wisselen. Daarbij kunnen bejaarden uit Twente

'eens zien, wat die uit de Achterhoek doen, en anders
om. Iedere bejaardengroep uit Twente of de Achter-
hoek mag meedoen. Ook bejaarden die iets alleen
willen brengen, bijvoorbeeld een conference of een
/.angmuziekstuk zijn van harte welkom.
Vorig jaar hebben 16 bejaardengroepen, totaal be-
staande uit 325 personen, zich bij mevrouw Nijland
aangemeld. Zij hoopt dat voor het komende bejaar-
denfestival het aantal deelnemende groepen nog
groter zal zijn dan de vorige maal.
Degenen die belangstelling hebben voor dit festijn
wordt verzocht zich op te geven bij: mevr. H. Nij-
land-Janssen, Terborgseweg 17, 7021 JP Zelhem,
Tel. 08340-24726 (tussen 12.00 en 12.30 uur).

OOK HET RODE KRUIS DOET AAN THUISZORG

Sedert enige tijd speelt ook het Nederlandse Rode
Kruis een rol in de zogenaamde thuiszorg. Onder
thuiszorg wordt verstaan allerlei soorten van hulp
aan thuisverblijvende zieken of gehandicapten, bij-
voorbeeld het doen van huishoudelijke karweitjes,
boodschappen, koken en lichamelijke verzorging.
Deze laatste vorm van thuiszorg wordt ook door een
aantal plaatselijke afdelingen van het Nederlandse
Rod,e Kruis geboden. Het gaat daarbij uitsluitend
om een tijdelijke, kortdurende verzorging van een
zieke of gehandicapte thuis, geboden in een nood-
situatie waarvoor geen andere oplossing gevonden
kan worden.
De hulpverlening kan inhouden:
het waken bij een stervende voor enkele nachten,
om de familieleden te ontlasten, zodat zij even kun-
nen slapen; het verzorgen van een zieke, bijvoor-
beeld in de avonduren, in het weekend of enkele
dagen vóór opname in een verpleeghuis; de controle
gedurende korte tijd van iemand die gevallen is,
naar huis is gebracht, maar verschijnselen vertoont
die enige tijd geobserveerd moeten worden; het
tijdelijk verzorgen van iemand na ontslag uit een
ziekenhuis, totdat er andere hulp is.
De hulp wordt uitgevoerd doqr een daartoe opge-
leide helper of helpster van het Rode Kruis Korps
onder toezicht van een Rode Kruis verpleegkundige.
Alle aanvragen voor thuiszorg door het Rode Kruis
worden eerst voorgelegd aan de plaatselijke Kruis-
vereniging, in de persoon van de wijkverpleegkundige
Zij bepaalt of het Rode Kruis moet worden inge-
schakeld.



Sinterklaas terug naar
Spanje, aanbiedingen

zonder franje.
com

Brinta,
pak 500 gram

Halvamel koffiemelk,
pak 500 gram

f^ Bruine bonensoep,
M l extra gevuld,
hrimwk

blik 0.8 liter

1.39
149

Erwtensoep,
extra gevuld,

**"** blik 0.8 liter

Snelkookrijst,
pak 400 gram

Pindakaas,
pot 35O gram

Perla Mild koffie,
snelfiltermaling,
vacuüm verpakt,
pak 500 gram

huÉsnarii

.1.49
1.09
1.59
5.98

Cornflakes,
pak 375 gram

A.J.P. Vermicelli,
pak 500 gram

Crispy beschuit,
rol 13 stuks

Peek Freans Cream-crackers,
pak 198 gram

1.59

73
65



Sinterklaas terug naar Spanje, aanbiedingen
zonder franje. Zo luidt de kop van deze weekkrant
en zo is ook de inhoud voor een groot deel. Terecht
natuurlijk, want na de dure Sinterklaasweek kan
uw huishoudbeurs vast wel wat rust gebruiken.
Vandaar dat we deze week, bovenop onze toch al
zo lage prijzen, zoveel dagelijkse boodschappen in
de aanbieding heben. Toch lopen we in deze krant
alvast even vooruit op de komende Kerst met
nieuws over de speciale kerstvleesbestelservice van
onze vakslager.

Handig om te weten. Verstandig om op te
reageren, want dan weet u zeker dat u straks krijgt
wat u hebben wilt. Bovendien scheelt 't u tijd en,
ook best belangrijk, geld.

Spaar 10 penningen

inAH's Feesttijd Festival.
In deze feestelijkste periode van 't jaar verrassen we u met een feestelijke

penningenactie, exclusief bij uw Albert Heijn in Hengelo.

Koopavond
koopje!
Alleen geldig
op vrijdagavond-koopavond.

Bij iedere 10 gulden aan boodschappen
een 1/1 blik
AH Kapucijners of
Bruine bonen voor een'

Elke keer krijgt u bij 25 gulden aan boodschappen*
aan de kassa een AH spaarpenning. Bewaar die
penningen, want tien stuks zijn een grote taart"* waard, die u
meteen bij inlevering van de penningen kunt meenemen. Onze actie loopt tot
22 december aanstaande. Tijd genoeg dus om uzelf een paar keer op zo'n verrukkelijke
feesttaart te trakteren. Overigens: de penningen zijn genummerd, maar dat is uitslui-
tend om bedrijfstechnische redenen. U hoeft dus alleen maar op de penningen te letten
en niet op de nummers.

Opgewekt nieuws
uit onze slijterij.

U gaat onze slijterij heel nuchter
binnen en u komt er heel vrolijk weer
uit. Hoe kan 't ook anders met onder-
staande aanbiedingen. Een mooie kans
om alvast heel voordelig een voor-
raadje op te bouwen voor de Kerst en
voor oudejaarsavond, vindt u ook niet?

Sonnema berenburg,
fles l liter

Bailey s Irish Cream,
fles 0.7 liter

Eliterna boerenjongens,
fles 0.5 liter

15.95
1795
5.

Vrijdagavond
welkom op de
koffie met gebak.

* uitgezonderd brood en sigaretten i.v.m. wettelijke bepalingen.

** of f 2,50 contant in de hand.

We willen 't deze dagen ook in onze
winkel extra gezellig maken. Daarom
schenken we op vrijdagavond/koop-
avond gratis koffie met gebak, gezellig
tussen 't winkelen door.



Drie extra aanbiedingen
van onze vakslager.

In samenwerking met AH's eigen
slachterij zorgen onze vakslagers voor'n
mooi stuk vlees. En ze maken 't voor u
klaar waar u bijstaat. Heel goed dus en
toch zo goedkoop als maar kan. En wilt u
een bepaald recept of heeft u een specialef £
bestelling, dan luistert de chef graag
naar u. Wat dat laatste betreft is het mis-
schien best een goed idee om alvast eens
te praten over uw kerstdiner. Zie het
stukje over onze speciale kerstbestel-
service elders in dit blad.

Fantasierijk, goed
en deze week extra
goedkoop: kip!

Kip is een goedkoop maar goed stuk
vlees. En u kunt er verrassende dingen
mee doen, dat blijkt bijvoorbeeld uit
onderstaand recept. Eet smakelijk.

Verse hele kip,

huÉsmert
per kilo 5.75

Ribkarbonade,
kilo

Schouderkarbonade,
kilo 5.98 Haaskarbonade,

kilo

798
8.98

De drie toppers
van deze week.
Eieren wit nummer 3,
doos 10 stuks

Pizza Saporita,
doos 400 gram

< Pale sherry 887,
medium dry,
fles 0.7 literh*mefk

1.29
2.50
3.98

Een goed begin
van ae volgende
week.

4.50
1.50

Speklapjes,
kilo

Bintjes,
zak 5 kilo

Appelen gevuld
met kipfilet
Wat heeft u nodig voor vier personen?
200 g kipfilet - stukjes ui en wortel -
takje peterselie en selderij - zout - hard-
gekookt ei - bekertje zure room -1 dl
mayonaise - afgestreken eetlepel kerrie -
2 kleine augurkjes - 6 flinke appelen -
eetlepel azijn

Hoe bereiden?
Breng een halve liter water aan de

kook met wat zout, de ui, wortel, peter-
selie en selderij. Laat de kipfilet hierin
zachtjes gaar pocheren, daarna laten uit-
lekken en afkoelen en zo klein mogelijk
snijden. Maak het ei en de augurkjes ook
fijn, roer een sausje van de mayonaise,
room en kerrie. De appelen heeft u
inmiddels geboord en geschild (eventueel
nog wat verder uithollen) en vier minuten
voorzichtig verwarmd in heet water met
azijn. Vooral niet koken! Schep de
appelen uit het water, laat ze uitlekken
en afkoelen. Vermeng de kipfilet,
augurk en ei met de helft van het sausje
en vul er de appelen mee. Serveer de
gevulde appelen op een schaal met de
rest van de saus eroverheen geschept.

Handig en verstandig:
nu alvast even nadenken
over uw kerstdiner.

Duitenlanders.
Woensdag tijdens de wijnavond

(vergeet u 't niet?!) en ook donderdag en
vrijdag trakteren we u op toastjes met
buitenlandse kaas. En op een speciale
aanbieding trakteren we natuurlijk ook.

Baby Rambol,
125 gram 3.48 Misschien vindt u 't nog wat vroeg

om al aan het kerstdiner te denken, maar
dat is 't niet, want over pakweg tien
dagen staan de winkels vol en vliegen de

tournedos, konijnen en andere bijzon-
dere vleessoorten weg. En weg is weg,
nietwaar? Vandaar dat onze vakslager
een speciale kerstvleesbestelservice heeft
Zo kunt u op uw gemak besluiten en
bestellen en daarna uw bestelling op de
afgesproken dag ophalen. Wat u kunt
bestellen? Alles! Rosbief, entrecöte,
dikke lende en andere luxe vleessoorten
maar vanzelfsprekend ook soepvlees-
pakketten, gourmetpakketten en schotels
voor de fondue. In onze slagerij vindt
u speciale bestelfolders.



Onze bakkers
bakken ze bruin

voor f 1.81.

Weense snijdei;

f.. •f3S8Sf&S& '":•: oi, WR ~ •:•>•>:™ ^otókSS Wiii«̂  jm
HÈ

1.81Ti jgerbrood, gratis gesnedenji^

Weense snijder met sesam, gratis gesneden^2<55" Boerenwit met maanzaad, gratis gesneden

&£ï&
:
££ï£. vmtf£ Gwfy

Vloervolkoren met sesam, gratis gesneden>2<55' Boerenbruin of boerenwit, gratis gesneden<2<45' 1.81
--tï&Mi: 1̂1*̂f̂ Ss?SJ: sst&ï&SïSï;. :̂ :' P^-^^^si^^

^«^̂ B*S;

Boerenbruin met tarwevlokken of met zemelen, gratis gesneden2 1.81

's Lands grootste kruidenier blijft ook in Hengelo op de kleintjes letten,



Dank U, Sinterklaasje.

Pianoles?
Was hef niet altijd uw wens

piano te leren splen?

Nu is daartoe de mogelijkheid aanwezig in Hengelo G!

De lessen zullen, zowel voor volwassenen als kinderen, individueel

worden gegeven.

Bel of schrijf vrijblijvend voor alle inlichtingen:

FRANK STERENBORG - gedipl. pianoleraar

Beethovenstraat 14 - 7271 CL BORCULO - Tel. 05457-2002

Schaatsen
slijpen?

- schoenmaker^)

Willem van Hal
Raadhuisstraat 51a

Hengelo G (achter Edah)

Tel. 05753-2257

s Maandags gesloten

Een nieuw jaar nadert

1984
Nu tijd voor aanschaf van

kalenders

agenda's

horoscoopboekjes

kalenderbloks

Almanakken

Husqyarna Prisma 940
DE NAAIMACHINE DIE ZELF

DE STEEKBREEDTE EN -LENGTE INSTELT.
- Keuze uit 29 verschillende steken voor
alle denkbare stoffen (met meer dan 100
variaties).
- Geeft zelfhef juiste naaivoetje aan.
- Kan rekbare stoffen rekbaar naaien.
- Zorgt voor :'n eigen onderhoud. ••*
En kan :'n leven lang zonder smering. C

Husqvarna. Hef mooiste gemak uit Zweden.

SJHusqvarna-
Nu re bewonderen bij:

Kerkstraat 18 VORDEN Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 Hengelo Gld Tel 05753 141HBORGONJEN

schildersbedrijf
bennie harmsen

vraag vrijblijvend informatie...

Spalstraat 17 Hengelo (Gld.) Tel.05753.1292

Op woensdag 14 december 1983 trouwen

JOHAN HARTMAN

en

HEDWIG VAN DER MOND

Huwelijksvoltrekking om 13.45 uur in het ge-

meentehuis ,,kasteel Vorden".

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de St

Willibrorduskerk te Hengelo Gld.

Geegenheid totl feliciteren van 16.00 tot 17.00

uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo G

Toekomstig adres:

Nachtegaal 27, 7423 BR Deventer

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

BOEKHANDEL

Kerkstraat 17, Hengelo G.

Tel. 05753-1253

BLOEMBOLLEN
SIERHE ESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN

& ZN
Hofstraat 7 • Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Willy Hoogeveen-

Geitz

Loakendlek l

Veldhoek-Hengelo Gld

schoonheidsspecialiste/

pedicure

Voor afspraak:

tel. 05736-460

HANDEL IN

hooi en stro
Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

I.V.M. FAMILIEFEEST

IS ONZE ZAAK

woensdag 14 december

de gehele dag gesloten

Buurtsuper van der Mond
Ruurloseweg 52 - Hengelo Gld

ANJA BRUGGE MAN

en

GERARD SEESING

gaan trouwen op donderdag 15 dec.

a.s. om 13.30 uur in het gemeentehuis

te Hengelo Gld.

Ons huwelijk wordt kerkelijk inge-

zegend om 14.00 uur in de St Willibror-

duskerk te Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30

tot 17.00 uur in Hotel Langeler, Spal-

straat 5 te Hengelo Gld.

Hengelo Gld. december 1983.

We laten u niet in de kou staan!

M A I L L O T S
Heerlijk warm in vele kleuren

Voor dames en kinderen

NU EXTRA VOORDELIG:

20% korting
t.e.m. zaterdag 10 dec.

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

Langs deze weg willen wij allen hartelijk dan-

ken, die van ons 50-jarig huwelijksfeest een

onvergetelijke dag hebben gemaakt.

JAN EN ANNE WULLINK

Hengelo Gld, december 1983.

Wichmondseweg 34.

PUNTBILJARTEN
bij

b.v. „'t Centrum"
Ke ij en borg

Gehele maand december

Sluiting 31 december om 12.00 uur

Ie prijs: half varken
2e prijs: kalkoen

3e prijs: 11tr jenever

VISHANDEL „HENGEL"
Raadhuisstraat dia (achter Edah) Tel. 8460

Speciaal deze week:

1500 gr verse wijting
Lekker om te bakken

Gratis gefileerd

l pot rolpens

nu van 4.95 voor

6.75

4.50

Melka,méérdan 'nshirt
Selected Dealer:

MtMGtLO UL05/3J 1363

blijf SLANK met

ma
Ja, jij bent lekker slank, maar ik moet op-

passen voor mijn lijn, zei de buurvrouw. Zal

ik het je eerlek vertellen, was het antwoord

Ik eet 2 keer per dag Malsovit-brood van

bakkerij HEKKELMAN en ik zondig verder

maar raak. Je bedoelt natuurlijk wat betreft

het eten?

Warme bakker Hekkelman
RAADHUISSTRAAT - HENGELO GLD

Zondag 11 dec. a.s.

BINGO
AVOND
AANVANG 20.00 UUR

zaal open: half acht

ZAAL WINKELMAN
KEIJENBORG

org: B.V. „'t Centrum"

Jeugdinstapper

zwart leder, met rubberzooi en steun,

maten 35-39, normale verkoopprijs 66.95

TACX-PRIJS 39.—

Jeugdige herenboot

zwart soft leder, met rubberzooi, maten 40.46

normale verkoopprijs 99.95

TACX-PRIJS 79.—

Jeugdige herenmollière Eve _j_ Adam

blauw soft leder, met 'rubberzooi, maten 40-46

normale verkoopprijs 89.95

TACX-PRIJS 45.—

TOT ZIENS BIJ TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - Tel. 05753-2547

t.o. gemeentehuis

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1858

DEZE WEEK

in de reklame:

KRENTESLOF
goed gevuld met krenten en rozijn en n en

van 5.75 voor 4.15

H^^^V^^^Mg^^^^^^l^^^^^H^^^Ml^H^^^^^^^^^^^

JUUUrlB
Meergranen/soja volkoren brood
Een meergranen volkoren brood met sojagries en
boekweitgrutten en daardoor met een aparte smaak.
Alle natuurlijke bouwstoffen ook de vitamines (waaronder
vitamine B6) en ook alle vezels uit de verschillende granen
en soja zitten in dit brood; soja en boekweit in de vorm
van korreltjes.
Daarom laat dit brood zich goed kauwen, hetgeen de
spijsvertering en de darmwerking bevordert.

De samenstelling is als volgt: 61% tarwe 5% rogge
12% haver 5% mais
12% soja 5% boekweit

Aan BROTAVIT zijn geen vetten, geen emulgatoren en
geen suikers toegevoegd.
Daarom een goed brood voor alle mensen die volkoren-
produkten moeten of willen eten bijvoorbeeld om de
stoelgang te bevorderen of op advies van arts en tandarts.
BROTAVIT is niet zoutloos en is niet gluten-vrij; maar is wel
zout-arm te leveren als U erom vraagt.
Door Uw warme bakker wordt BROTAVIT met zorg bereid en
zelfs iets langer gebakken» om het aparte aroma en die
goede kauweigenschappen te bereiken.

ILJL HE

InV
HENGELOSE TONEEL VERENIGING

TONEELAVONDEN
op de zaterdagen

10 en 17 december

in zaal Langeler te Hengelo Gld

Opgevoerd wordt het blUspel:

,Ruilen is niet altijd huilen'

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.15 uur

Entree f 3.00 p.p.

Toegangska a rten in voorverkoop bij zaal Lan-

geler, tel. 1212, boekhandel Wolters en alle

leden van de HTV.

Reeds gekochte kaarten voor 5 en 16 nov.

kunnen op beide uitvoeringen naar keuze

worden gebruikt.

VISHANDEL

J. HOEKSTRA
TEL. 05750-18m

Man de week niet alleen op vrijdag,

maar ook op woensdag tijdens de

St Nicolaasmarkt te Hengelo G/d.

Onze St Nicolaasmarkt-reklame:

grote gestoomde makreel
geen 3.00 moor 2.00

JEUGDDIENST
HERVORMDE GEMEENTE HENGELO GLD

zondag 11 december a.s.

Aanvang 10.00 uur

Voorganger:

ds J. P. Kabel uit Leuvenheim

M.m.v. Vineyard uit Zutphen

Tot kijk, d<> jeugddienstcommissie

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

GEMEENTE HENGELO
PROVINCIE GELDERLAND

Ter gelegenheid van de officiële ingebruikname
van het gemeentehuis zijn twee open dagen
gehouden ten behoeve van de bevolking.
Omdat gebleken is, dat velen toen niet in de
gelegenheid zijn geweest het gemeentehuis te
bezichtingen, zal het gemeentebestuur alsnog
één open dag houden voor de bevolking en
wel op woensdag 14 december 1983, tussen
14.00 en 17.00 uur en tussen 19.00 en 22.00 uur.

Hengelo Gld, 29 november 1983.

Burgemeester en wethouders

van Hengelo,

J. E. de Boer, burgemeester

K. Verhoe ff, loco-secretaris



NIEUW VAN UW WARME BAKKER!

«Mftttvr
12*

x Gezond

x Goed voor uw lijn

x Puur natuur en niet duur

BAKKERIJ KREUNEN
De zaak voor mensen met smaak
MARKTSTRAAT 6 - HENGELO GLD

D/f is de uitslag van de

EDOR KLEURWEDSTRIJD
voor zover de platen bij onze winkel ingeleverd

zijn.

De volgende kinderen kunnen een waardebon

bij STEVORD afhalen.

Judith WLnkelman, H. van Velzenplein 2

Wilma Haaring, Ruurloseweg 95

Claudia Beulink, Elfrinkweg l

Wendy (achternaam?), St Janstr. 17, Keyenborg

Wiljo van Hal, Prunusstraat 2

Thomas Stapelbroek, Banninkstraat 39

Jordy Tennissen, Hiddinkdijk 4

Ilse Freericks, Korenbloemstraat 18

Jorine Maresch, Rozenhoflaan 5

Mare Kempers, St Bernardusstraat 9,

Keyenborg

STEVORD

In deze tijd van
sfeer en gezelligheid

kunnen wij U weer een geheel

vernieuwde

GORDIJN-
KOLLEKTIE
presenteren.

Een mooi gordijnstof verdient het

om volgens de modernste methodes

verwerkt te worden.

Dit verzorgen wij ook voor U

tegen een geringe vergoeding.

Kyk in onze „SFEER EN GEZELLIGHEID"

krant of kom de prachtige en betaalbare stof-

fen eens in de winkel bewonderen.

Let daarbij vooral op de

sfeeraanbiedingen

Dl S BERG E N
woninginrichting - textiel

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

LAATSTE WEEK van de

Grandioze aktie
met

Ie prijs half varken

2e prijs half varken

5 kalkoenen

5 waardebonnen a 25.—
by ons te besteden

Bij aankoop van iedere f 25.— ontvangt u een

wedstrydformulier

Autoshop - Goederenhandel

B. REGELINK
Ruurloseweg 43 • Hengelo Gld • Tel. 05753-2266

KERSTBOMEN
GROOT EN KLEIN

Met en zonder kluit

al vanaf 5.00

Verkoop alleen op zaterdag

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

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

VOOR

fcefffngzagen - zaagbokken

hout- en- composffnacnines

tuinfrezen

hetelucht kanonnen

schaatsen slijpen enz.

NIEUW EN GEBRUIKT - DEMONSTRATIE

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

REPARATIE- EN SLIJPINRICHTING

VERHUUR

Branderhorstweg 5 - KeUenborg gem. Hengelo

Tel. 05753-2026

Tevens 's avonds en zaterdags bereikbaar

VOOR AUTORIJLES

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

Telefoon 05753-1845

BMW 316 - Honda automaat

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal 18 • Hengelo Gld • Tel. 05758-1806

Vi Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

BRIDGECLUB HENGELO GLD

OPEN „KERST-DRIVE"
VOOR PAREN TE HENGELO GLD

Donderdag 15 december a.s.

Inschrijfgeld f 5.— per paar

Opgave: tel. 05753-2312, vóór 13 december a.s.

Onze AH prijswinnaars.
WIJ STELLEN ZE U VOOR:

Kleurwedstrijd:

4 - 5 - 6 jaar

Ie prijs Jan Peter Peelen

• 2e prtfs Jeroen Hoebink

3e prijs Theo Beunk

7 - 8 - 9 jaar

Ie prijs Clndy Geurtzen

2e prijs Jurgen Memelink

3e prijs Nancy Brugman

10 - 11 - 12 jaar

Ie prijs Guido de Wit

2e prijs .Martijn van Egmond

3e prijs Francisco Meulenbelt

Eervolle vermelding

Corinne Driessen

Met hartelijk dank aan de jury: mevr. Wil-

lemsen, mevr. van Houte en de heer Wolbert,

die een zware taak had, uit de 500 inzendingen

de mooiste platen üït te zoeken.

Ons reuzenkrentebrood
woog 4620 gram
Winnares:

mevr. Hendriksen, Hengelosestraat 26

met 4650 gram

In het AH-Atari computerspel van AH viel bij

ons een hoofdprijs:

een compleet Atarï TV computer-
spel
Winnares:

Stephanie Veenhuis, Asterstraat 20

Alle prijswinnaars van harte gefel ic i teerd

ALBERT HEIJN
RAADHUISSTRAAT 4 HKNGELO GLD
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Een geboortekaartje moet apart zijn. Net zo apart
als uw baby.

Intercard heeft voor u zo'n kollektie met
bijzondere kaarten.

Komt u eens langs en zoek in alle rust uit.
Ook met de tekst kunnen

wij u helpen.

infcrcsml

Drukkerij Wolters - Hengelo Gld Tel. - 05753-1455


