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CLAM
FIATREGATA.

SPORTIEF, KOMFORTABEL,
ZUINIG.

Bij de Regata is Fiat erin geslaagd sportief temperament
en royaal komibrt samen te brengen in één auto.

Daarmee is de Fiat Regata een auto die zijn kon-
kurrenten op alle fronten ver vooruit is. Zo is de Regata 70 met
zijn top van iss km/u de snelste in z'n prijsklasse. En geeft de
Regata KMI S met zijn 180 km/u menige veel duurdere 'twee-
liter

1
 het nakijken.

De extra, extra zuinige Regata ES is als enige auto ter
wereld uitgerust met een Citymatic Resultaat bij stadsverkeer
en in files een brandstotbesparing van maar liefst 10 tot 20%!

De Mat Regata is er in zes verschillende uitvoeringen,
met naar keuze een motor van 1.300,1.500,1.600 cc en een
1.700 cc diesel l let fraaie Italiaanse interieur van de Regata is
behalve kompleet ook zó ruim dat 't gemakkelijk plaats bied
aan vijf per. ;onea En onder de kofferklep vindt u gemakkelijk
plaat voor alle familiebagage.

Kom 'm gauw bij ons bewonderen, de Fiat Regata Wij
hebben er één klaar staan voor een proefrit.

HAT. UNIEK IN PRUS EN PRESTATIE. F I A T

PrJ)s vanaf

f 19.790,-
H E N K W I E N D E L S
Buurloseweg 50 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1871

Om uw feestdagen nog; feestelijker te maken, verzorgen
wij graag voor U een heerlijke SALADE

Huzarensalade
Russisch ei
Hors d'oeuvre 7.50

U kunt nu reeds bellen cafetaria Concordia, 05753-1461
WIJ WENSEN IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN

HENGELO GLD 05753-1461

:.

GROOT
VLEES

Lende, rosbief, braadstuk,
kalfs- en varkensfricandeau

al of niet opgebonden/
handgeknoopt natuurlijk
kerstvers en met erg veel

zorg afgesneden.

Runder en varkens

ROLLADES
vanaf O«99

Mooie schone

kalfstongen
K.per stuk lw«

KLEIN
VLEES

Botermalse biefstukjes,
heerlijke schnitzels, oesters,

fijne filetlapjes, puike
specials, verrassende mini
lekkernijen, afgesneden
naar wens en puik van

kwaliteit.

Kerstmedaillon
100 gram 2.35

Gepaneerde

snitzeis

VerschUnt dln*d*g» In:
Hengelo Gld.; KeUeaborg;
VelswUk (Zelhem); Steenderen;
Baak; Bronkhorst; Olborgen;
Bha; Toldyk; Vierakker Wiehmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTER8
Kerkstraat 17 - Postbus 3
1255 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 05753-14 55
b.g.g. 1258

VLEES
WAREN

Allerhande zei/bereide of
geïmporteerde verrassingen

voor ontbijt en lunch.
Tongstrelend van smaak.
Zorgvuldig afgesneden en

verpakt.

100 gr Ardenner ham

2.95
100 gr gebraden beenham

2.95
100 gr gebraden rosbief

2.50
150 gr slagersham

1.95

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ

alle plaatselijke banken

FONDUE
GOURMET

Deze hele ruimte zouden we
kunnen vullen met al de

variaties die we nu
gepresenteerd hebben.

Ervaar onze smulwereld en
verras uw gasten.

SALADES
en SA UZEN

Fris, romig, pikant, luchtig,
fraai, kortom overheerlijke

extraatjes voor ontbijt,
lunch, als vooraf je of
zomaar tussendoor.

1 kg eigengemaakte

huzarensalade

PATE'S
en SNACKS

6.95

Een heel aparte
assortimentsgroep.
Laat u vrijblijvend
informeren over de

mogelijkheden. Kwa smaak
en kwaliteit zijn ze een

klasse apart.

champignon-, tuin-
kruiden of peperpaté

1.95

10 grote vleeskroketten
6.95

10 heerlijke bitterballen
2.95

1 doos fricandellen
13.95

ONZE DAGREKLAMES
maandag en dinsdag
500 gr fijne of grove
verse worst 4.50

woensdag
500 gr gehakt + kruiden

3.95
500 gr magere speklappen

2.95

donderdag
500 gr malse runderlappen

4.95
500 gr malse varkenslappen

3.95

vrijdag en zaterdag
500 gr schouderkarbonade
(max. 2 kg per klant)

3.95

Peter v. Burk
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1269

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar
Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

PROFITEER NU AL VAN ONZE
„GELUKKIG NIEUWJAAR" PRIJZEN! ZO
WORDT UW MEUBEL-GULDEN MEER DAN
EEN DAALDER WAARD!

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

GRATIS
BOUWPLAAT-
KALENDER
Voor de eerste 150
bezoekers van onze
oudejaarsmarkt ligt
er een originele
zei f bouw-huis -
kalender klaar!

De feestdagen staan
weer voor de deur!!

Daarom wensen wij
iedereen

prettige kerstdagen
en

gelukkig nieuwjaar
Ook in 1984 zijn we weer
dag en nacht bereikbaar
voor taxi-, zieken- en
groepsvervoer

Taxibedrijf

Zelhemseweg 8
7255 PS Hengelo Gld
Tel. 05753-3005
b.g.g. 1924



SLAGERIJ STAPELBROEK
Waarborg voor een feestelijke maaltijd

Als vanouds niet duur, maar wel goed
Alles van eigen slachtingen

Nu uw KERSTROLLADE bestellen!!

Alvast prettige dagen en een goed uit-
einde en een voorspoedig 1984

Slagerij J. Stapelbroek
Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258, na 6 uur 1249

i

;
<

i j

Brood- en banketbakkerij

HENK HEKKELMAN
RAADHUISSTRAAT 35 • HENGELO GLD • TELEFOON 05753-1200

MET DE KERST BIJ ONS

overheerlijke weihnacnfsfof/en, kersf-

kransen, staven, krans/es enz.

TEVENS MET OUD EN NIEUW ONZE

overheerlijke oliebollen, nieuwjaars-

rolletjes en appelbeignets

Haal bU ons een bestelüjst,
dat is voor u en voor ons erg gemakkeujk.

Ook uw bakker, zijn vrouw en mede-

werkers, wensen U en uw gezin

Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 1984

WWWWWVWVSiWWWVWVVVV1

KERSTAANBIEDINGEN BIJ TACX
Damesmoccasin „Colly"
diverse kleuren, met steun en blokhak

Damespumps
diverse kleuren en modellen vanaf

Damesgemakschoen
met steun ,,v. Esch - Carall - Ortho"
diverse kleuren en modellen vanaf

Herenmollière en Instap „Eve _|_ Adam"
kleur zwart, modieus model

Herenlaarzen en bootties
diverse kleuren en modellen vanaf

Hereninstap „Eve _j_ Adam"
kleur naturel, rubberzooi met steun

75.
29.

59.
39.
59.
55.

SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis
Tel. 05753-2547

Voor de jaarwisseling
GROTE SORTERING
goedgekeurd knal- en sier

vuurwerk
zeer goedkoop

Ook pakketten

Wij wensen U tevens prettige
feestdagen en een voorspoedig
1984

Aly en Eet Janssen
St Janstraat 39 • KEIJENBORG

SPECIALE AANBIEDING

JOGGING STOFFEN

150 breed nu per meter 15.95

Schröder
de kerk Hengelo Gld

Op vrijdag 30 december a.s. hopen wij ons

zilveren huwelijksfeest te vieren.

JOHAN HEIJTINK

en

LENA HEIJTINK-TEUNISSEN

Om 10.30 uur zal er een Heilige Mis plaats

vinden in de H. Martinuskerk te Baak, waarna

verder ons dag-adres zal zijn bij Hotel Herf-

kens te Baak.

Receptie van 17.00 tot 19.00 uur en 's avonds

na 20.00 uur

7223 LA Baak, december 1983.

Steenderenseweg 3.

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken,

die op welke wijze dan ook, onze huwelijksdag

tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Tevens wensen wij U prettige feestdagen en

alle goeds voor 1984.

JAN EN BOORTJE WENTINK

7255 BG Hengelo Gld, december 1983.

Kervelseweg 22.

l december was voor ons een onvergetelijke

dag.

Op deze wijze willen wij iedereen bedanken,

die door hun belangstelling, bloemen, ka do's

of anderszins, hebben meegewerkt aan deze

feestelijke dag.

HENK EN RIA BRETVELD

Zoetermeer, december 1983.
Roggeakker 124.

Na het overlijden van mijn geliefde vrouw en

onze zorgzame moeder, groot- en overgroot-

moeder

WILLEMINA HARMSEN-KLEIN LEBBINK

mochten wij vele bewijzen van deelneming

ontvangen.

Hiervoor willen wij langs deze weg onze har-

telijke dank betuigen.

Uit aller naam

H. J. Harmsen

Hengelo Gld, december 1983.
Jebbinkweg 5.

Gezellige jaarafsluiting
op zaterdag 31 december

oudejaarsdag
met vele wildprijzen bij het

potbiljarten
Gezelligheid en sfeer vindt u bij

't Hoekje
café-bar v.d. Weer

Spalstraat l • HENGELO GLD

Bij de
ENIGE ECHTE GROENTEMAN

20 handsinaasappels
vol sap

mooie Cox appels
2 kg

VOLOP

498

498

CHAMPIGNONS, WITLOF,
BLOEMKOOL, SLA .TOMATEN,
WALNOTEN

Let op de reklame in de winkel
In onze BLOEMENAFDELING:

kerstbakjes kerststukjes
kersttakken, cyclamen,
azalea enz.

BJoemen-, groente- en fruithuis

J. KUIPERS
TEL. 05753-1227 - HENGELO GLD

OOK HET ADRES VOOR

MODERN BRUIDSWERK

Kerst-
[aanbieding
[op alle kerst L.P.'s
len M.C/s

10% korting
Wij wensen u goede
kerstdagen

HEIJINK
Meubel- en tapijten-
huis
,,De Spannevogel"
Ruurloseweg 2
Hengelo Gld

HANDEL IN

hooi on stro
Offonborg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

HEIJINK
het adres voor al uw

lijstwerk
Alles uit eigen lijst-

makerij, 200 soorten

„De Spannevogel"

HEIJINK
het adres voor al uw

kralen

,,De Spannevogel"

TK KOOP MOOIK

goudreinetten,
jonagold, lombarts
golden delicious
in verschillende maten en
prijzen

FRUITBEDRIJF

HORSTINK
Prinsenmaatweg l
Steenderen, tol. or>7r>5-1248

Prettige kerstdagen

en een voorspoedig
7984

PEDICURE

MarianneLukassen
Doesburgseweg 10 - Wehl

Tel. 08347-1669

's Maandags: Groent'
Kruisgebouw Hengelo G.
Tel. 05753-1397

Niet alles, maar
wel heel veel bij
Doe-het-zelf centrum

BIJENHOF
Hummeloseweg 7 Hengelo
Tel. 05753-1225

BLOEMBOLLEN
SIERHE ESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBE PLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
& ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

UW SLIJTER

LEEMREIS
heeft het

Aanbieding:

COGNAC Duchanel
per fles 19.95

SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD
TEL. 05758-1274

2e Kerstdag 26 dec.

POTBIUARTEN
Aanvang 13.30 uur

café .de Smid"ir
KEIJENBORG

Nu goedkoop
wafel- en oublie-ijzers

haarden en kachels

schaatsen
(ook gebruikte)

sleden, sneeuwschuivers

Bij aankoop vanaf f 25.-
krijgt u een

WAARDEBON
VAN 10% KORTING

! > » • / • • kunt u dan |H>S(< -< |« - I I t.c.in. Hl der

1983

Wij wensen u
prettige feestdagen

FA. JANSEN
BI<M>kstraat 1 - Hengelo Gld - Tel. 0">758-18BO

Voor familie- on handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS - Tol. 1456

Koopt uw vlees en vleeswaren
by de vakman-slager
DAGREKLAMES:

Maandag en dinsdag

500 gr verse worst

l kilo verse worst

150 gr boterham worst

Woensdag

500 gr gehakt + kruiden

500 gr magere speklappen

150 gr gebraden gehakt

Donderdag

500 gr varkenslappen

150 gr ton ge worst
4.50
1.25

Vrijdag en zaterdag

500 gr rib- of haaskarbonade

500 gr varkenshaas

500 gr kuikenbout

250 gr malse biefstuk

150 gr ham

Kwaliteitsslagerij

HERMAN HULSHOF
Telefoon 05755-1235 STEENDEREN



Vuurwerkverkoop aan de BANNINKSTRAAT 5
OP 30 EN 31 DECEMBER 1983

Roozegaarde Sport - Hengelo Gld

NOROMENDE KLEURENTELEVISIE
3537-TELETEKST
Deze luxe 67 cm kleurenontvanger,
compleet met infrarood-
afstandbediening en geschikt voor
teletekst-ontvangst, tegen een zéér
interessante prijs.
Adviesprijs f 2545,-

VOORDEELPRIJS

1998.-

NORDMENDE VIDEO V-101 K
VHS videorecorder, frontlader, kabet-
tuner voor 12 programma's. Versnelde
beeldweergave. Compleet met infrarood
afstandbediening.

Adviesprijs f 2398,-
VOORDEELPRIJS

2098.-
LINK

Hoek Raadhuisstrcmt-Banninkstraat - Hengelo Gld - Tel. 1215

VERLOVINGSRINGEN

model laurier

model jasmijn

4. 5, 6 mm

model vuurdoorn

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. 05753-1374

BINNEN. EN BUITENLANDSE KAAS

KERSTAANBIEDINGEN
1 kg jong belegen 9.40

500 gr oud (net snijbaar) 6.75

500 gr Leerdammer 5.95

NIEUW!!
500 gr zoutloos t v. v.)
met tuinkruiden 5.95

100 gr Lys bleu
(blauwadrige schimmel) 1.95

100 gr 60_|_ kruidenkaas 1.90

Wij verkopen uitsluitend
natuurkaas

4 metworsten 11.00
(zonder kleurstof)

2 rookworsten (de goudbekroonde
Hanskamp Dieren) 6.00

Wij wensen u prettige feestdagn

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Orolweg l • 6864 BL HALL - Tol. 08837-806

Uw warme bakker
uit Spakenburg

op de markt in de Spal-

straat te Hengelo Gld

Kerstaktieü
500 gram

roomboterkransjes
van 7.50 voor 5 VV

en

warm kerstbrood

Tot ziens op de markt!

UITSLAG
van onze

Grandioze aktie
onder toezicht van de heren:

H. J. Groot Roessink, J. W. Huls-

hoff en A. Maalderink

Het juiste gewicHt van onze 5 gezinsleden is:

356.3 kg

De prijzen gingen naar:

Ie prijs
 1

/2 varken: G. Derksen

Ie prijs
 1

/2 varken: B. te Veldhuis

2e prijs, 5 kalkoenen:

G. J. Ruiterkamp - B. J. Regelink - J. Huls-

hof - H. Menkveld - A. Weustenenk.

Na loting: 3e prijs: 5 waardebonnen a f 25.—

J. Bosman - D. Groot Roessink - W. Lijftogt

H. Harmsen - H. J. Wesselink.

Autoshop - goederenhandel

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

Wij wensen allen, ook namens onze
medewerkers

prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Raadhuisstraat 40 • HENGELO GLD

NIEUW!

Nu ook in ons assortiment

TANAKA
motorkettingzagen

onweerstaanbaar!!

IJZERHANDEL HARMSEN
Banninkstraat 4 - HENGELO GLD
Telefoon 05753-1220

Maak het nu

behaaglijk in uw woning
met

Vitral aluminium
VOORZETRAMEN

VOORDELEN:

• Aanzienlijke besparing op uw
stookkosten

• Geen koude tot-hl meer voor
de ramen

• Behoorlijke geluidsisolatie

Wij leveren Vitral voorzetramen. Deze x.ijn

onlangs in een consumenten!est als één van

de beste D.H.Z.-voorzetramen naar voren ge-

komen.

Bovendien bleek dat Vitral voorzetramen lang

niet de duurste zijn.

• Vitral voorzetramen zijn door iedere han-

dige doe-het-zelver eenvoudig te maken en

aan te brengen.

• Vitral voorzetramen kunt u ook op maat

laten maken en dan zelf plaatsen.

• Vitral voorzetramen, compleet geplaatst,

kunt u ook door ons laten verzorgen.

VRAAG VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN

Verfcentrum

lenselink
Kerkstraat l - Hengelo Gld - Tel. 05753-1800

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1858

Voor de
kerstdagen
bakken wij:

Overheerlijke

stollen, groot en klein
boterkransen, tulbanden,
appeltaarten, kerst-
taarten, krentebroden,
rozijnebroden,
grote kransen,
kleine kerstkransjes
appelbollen, saucijzen

Vroegtijdig bestellen

VISHANDEL „HENGEL"
Raadhuisstraat Sla (achter Edah) Tel. M80

Wilt u met kerstmis

speciale soorten V/S op uw d/s?

WU kunnen op bestelling leveren:
GEROOKTE ZALM
GEROOKTE FOREL
DIKKE GEFILEERDE PALING
HOLLANDSE EN IJSLANDSE
GARNALEN
GROTE ZEETONG
VERSE FOREL
VERSE ZALM
GESTOOMDE MAKREEL

SPEKBOKKING
ZOUTE EN ZURE HARING
VERSE OESTERS

Denkt u ook aan ons
BANKETBAKKERS IJS

BITTERBALLEN
FRIKANDELLEN
PARTYBALLEN

Gaarne vroegtijdig bestellen

Tegen inlevering van deze bon:

geen 6 moor 7
MAATJESHARINGEN

voor 10.00

SPECIALE AANBIEDING

Badstof stretch HOESLAKENS
l persoons

hl<Mi • wit - nu 19.95

Schröder
btf de kerk Hengelo Gld

VERBOUWINGSOPRUIMING
6AAT ONVERMINDERD DOOR NOG VELE KOOPJES

Roozegaarde Sport - Klem textiel
SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD



Salades
voor de feestdagen graag
vroegtijdig bestellen

Tevens wensen wij u

prettige feestdagen
en

een voorsoedig 1984

Café-bar-zaal

WINKELMAN
KEUEN BORG

Huur tijdens de feestdagen eeen

VIDEO-FILM
PHILIPS 2000-SYSTEEM

3 stuks • 3 dagen 25.-
WIJ VERHUREN OOK

video-recorders
grootbeeld scherm etc.

ELIESEN
elektronïka - tweewielers
BAAK - TEL. 05754-264

Hengelo's grootste tapijtzaak
heeft voor u

kamerbreed TAPIJ1
rib, 400 breed
halen en betalen

H IJ NK
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

De Spannevogel"
Ruurloseweg1 2 - Hengelo Gld

OP DE PLANKEN
HTV BRENGT KOSTELIJK BLIJSPEL
Ondanks het feit dat de najaarsuitvoeringen van
HTV wegens ziekte van een der hoofdrolspelrs moes
ten worden uitgesteld, wist HTV met de eerste
avond in een serie van twee een volle zaal te trek-
ken. Het stuk van deze avond was er dan ook naar.
Onder regie van Betsie Maalderink-Engbers had de
groep zich terdege voorbereid op het spelen van het
blijspel Ruilen is niet altijd huilen. Een stuk waarin
tal van komische situaties voorkomen.
De vele grappige momenten zorgden er voor dat
zelfs de medespelenden zo nu en dan de slappe lach
kregen.

LAUS DEO VIERAKKER-WICHMOND
HERSTELT TRADITIE
Het is een goede zaak, dat de gem. zangvereniging
Laus Deo uit Wichmond-Vierakker een oude traditie

in ere herstelt om in deze gemeenschap ook jaar-
lijks een concert in de kerstsfeer te verzorgen.
In de St Willibrorduskerk te Vierakker zorgde deze
helaas kleiner geworden groep zangers en zangeres-
sen voor een waardevol zangprogramma.
Uit een rijke liederen tafel „Ars Musica" werd door
dirigent Th. Wijers en leden een bewuste keus ge-
maakt, met een gedeelte klassieke muziek en een
gedeelte zang, met daarin verweven het kerstge-
beuren.

De al meer dan 50 jaar bestaande zangvereniging
heeft aan ledenaantal helaas moeten inboeten, doch
heeft aan kwaliteit het nodige behouden.
Het verdient aanbeveling dat meer belangstellenden
toetreden om de aanwezige kwaliteit te versterken.

Als gasi.ên waren uitgenodigd het Vordens Mannen-
koor, die in de regio hun sporen inmiddels wel heb-
ben verdiend.

Onder de straffe eliding van Bert Nijhof bracht het
koor een uitgebreid programma. Met prachtige solo-
zang van Ludo Eijkelkamp en Ton Besselink werd
het programma meer dan mooi.
Voorzitter Krauts van Laus Deo vertaalde de dank-
baarheid over het weer in ere herstellen van de
kerstconcerten in Vierakker-Wichmond en voor het
gebodene dat de aanwezigen met veel vreugde in
zich hebben opgenomen.
Er wordt nog op gewezen dat er voor dergelijke
concerten toch meer belangstelling ook vanuit de
eigen gemeenschap wordt getoond. Het is de moeite
waard. Th. Wijexs verzorgde op het orgel enkele
orgelsonates.

POLITIEKE SCHOLINGSCURSUS
De werkgroep Politieke Scholingscursus, waarin 9
samenwerkende vrouwenorganisaties zijn opge-
nomen, organiseert voor Zutphen en omgeving een
cursus in februari 1984, met als doel het geven van
informatie over aktuele onderwerpen en het wisselen
van gedachten hierover.
De cursus ziet er als volgt uit:
De onderwerpen voor de eerste twee avonden zijn:
decentralisatie en bezuinigen.

Op l febr. wordt dit toegespitst op de gemeente. In-
leider is de heer Smit, burgemeester van Zwartsluis
Op 8 febr. wordt dit togespitst op de provincie. In-
leidster is mevr. Strijdt-Groenewegen, lid van Gede-
puteerde S.aten van Gelderland.
Op 22 febr. zal de heer Boers uit Zutphen een zake-
lijke uiteenzetting geven over de inrichting van het
Europees parlement enz.
Op 29 febr. zal een forum van deskundigen uit ver-
schillende politieke partijden aanwezig zijn om het
onderwerp Europa met de cursisten te bespreken.
Discussieleidster is mevr. E. M. de Bruijn-Sepmeijer
te Drempt.

Alle avonden worden gehouden in een van de zalen
van het kerkgebouw aan de Wilhelminalaan te Zut-
jxhen en beginnen om 19.30 ur.
Opgave voor deelname z.s.m. door storting van f 20.-
op bankrek.no. 3767.72.913 van mevr. J. W. Neder-
hand-Bogaard. Girono. v.d. Rabobank te Zutphen
873089. Of per telefoon nr. 23136 van mevr. Luijmes.
De opgave staat open voor iedereen, ook buiten ver-
enigingsverband.

HAMOVE ZET KAMPIOENE OP EEN RIJTJE
De jaarlijkse feestavond van Hamove te Hengelo G
is een gelegenheid bij uitstek om de diverse kam-
pioenen uit het voorbije verenigingsjaar lof toe te
zwaaien.

De commissie Wossinkbos draagt daaraan een grote
steen bij door de organisatie van een competitie op
het gelijknamige trainingscircuit.
Als woordvoerder van deze commissie sprak Tonnie
Bos lovende woorden over de goede samenwerking
met de diverse instanties. Hierna reikte Henk
Bosch de bekers uit aan de verschillende kampioenen
Namens het bestuur van Haomve wenste voorzitter
Wolsink de heren geluk met hun behaalde titels.
Uit de serie oriënteringsritten, georganiseerd door
de sportcommisie van Hamove, hadden een tweetal
heren goede perstaties neergezet, Jan Oorlgiesen
die een fraaie beker in ontvangst mocht nemen en
Jan Maald^rink voor de algeheel beste prestatie.
Jan Voskamp, voorzitter van de commissie riep de
aanwezigen op het komende seizoen in grote getale
deel te nemen aan de diverse aktiviteiten.
De commissie Wossinkbos nam afscheid van Henk
Teunissen, die ruim tien hiervan deel heeft uitge-
maakt.

Van Hamove kregen alle kampioenen een bloemstuk
aangeboden.

De 2 grote evenementen voor Hamove in 1984 zijn
18 maart kampioenscross 500 cc op circuit 't Zand
en 2e Paasdag de grote Internationale wegraces op
de Varssel-Ring.

DE FEESTDAGEN VOOR HET KIND

Nu de jaarwisseling in /icht is, wordt het tijd om
aandacht te gaan besteden aan de verzending van
kerst- en nieuwjaarswensen.
Wie wenskaarten nog vóór de feestdagen bezorgd
wil hebben, doet er verstandig aan die correspon-
dentie zo vroeg mogelijk ter post te bezorgen.
In heel wat postkantoren is er inmiddels een speci-
ale verkoopstand van het plaatselijk comité voor
de kinderpostzegels ingericht.
Vrijwillige medewerkers laten het publiek daar
graag een keus doen uit een grote colleectie kerst-
en nieuwjaarskaarten, gevarieerd naar ontwerpen,
formaat en prijs.
Bij de stand kan men ook terecht voor de kinder-
postzegels zelf.

De opbrengst van de kinderpostzelactie is als
steeds bestemd voor het bieden van betere ontwikke
lingskansen voor kinderen die achter derigen te
blijven.

Het kinderzegelgeld wordt tot dat doel zowel in
Nederland als in een groot aantal ontwikkelings-
landen besteed.
Een stand van het plaatselijk comité is opgesteld
in het postkantoor te Hengelo Gld tot 30 dec. 1983.

TELEFONISCH BEREIKBAAR
DE WIJKVERPLEGKUNDIG NU 24 UUR

Vanaf l januari 1984 zijn de wijkverpleegkundigen
nu ook buiten de spreekuren telefonisch te bereiken.
Om dit te bereiken is binnen de samenwerkende
kruisverenigingen een werkverdeling gemaakt.
De kruisverenigingen Hengelo - Keijenborg - Hum-
melo - Keppel - Steenderen - Baak - Ruurlo - Zelhem
Halle, werken al geruime tijd samen.
Deze verenigingen verzorgen samen de weekend-
diensten en nu ook de 24-uur teefonislche bereik-
baarheid.
Elke wijkverpleegkundige heeft dagelijks spreekuur
van 13.00 tot 14.00 uur aan het wijkgebouw .
Heeft u plotseling een wijkverpleegkundige nodig en
kunt u niet wachten tot het spreekuur, dan geeft
het telefonisch antwoordapparaat van het wijkge-
bouw u de informatie die nodig is om de dienst-
doende wijkverpleegkundige met u in contact te
brengen.

,Dp deze manier hoopt men nog meer diensten to
kunnen verbeteren.

Bouw en timmerbedrUf
Gebr. Abbink, Hengelo G
wenst allen prettige kerst-
dagen en een gelukkig

nieuwjaar

Loonbedrijf Beunk wenst
allen prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1984

Prettige kerstdagen en
ten gelukkig nieuwjaar.
fam. van Dorssen, Ker-
velseweg 5, Hengelo G

B.z.a. hulp in de huishou-
ding voor 2 of 3 halve
dagen per week. Brieven
onder no. P 51 bureau de
Reclame

Te huur gevraagd zit-
slaapkamer voor enige
maanden, gemeubileerd
of ongemeubileerd, met
gebruik van keuken.
Brieven onder no M 51
bureau de Reclame

Te koop 2 konijnen (ram)
J. Lelie, Spalstraat 50
Hengelo Gld (de Acht-
spalle).

Te koop kerstbomen (l tot
3 meter) Uitzoeken, f 6.
per stuk. Zelhemseweg 14,
Hengelo G, Tel. 05753-3034

Te koop een tweezit bank
met 3 stoelen, groene
pluche bekleding, eiken,
Tel. 05753-2743

Te koop bankstel. J. Eng-
berts, Teubenweg 33
Keijenborg, Tel. 2534

Kerstbomen te koop, div.
maten, vanaf f 4.— tot
f 6.—. H. Lubbers, Vor-
denseweg 17, Hengelo Gld,
Tel. 1467

Gratis af te halen jong
hondje. Tevens te koop
3 barkrukken. Rhabergse-
weg 13a, Rha, bij Steen-
deren

Te koop scharrelkalkoen
voor de kerst. Nu bestel-
len. Tel. 05753-1537

KERSTVIERING CPB

Woensdag 14 december vierden de dames van de
CPB Hengelo Gld het kerstfeest.

De grote zaal van „Ons Huis" was Lje/ellig ver-
sierd met takken kerst ba K

De kerstliturgie werd doorgenomen en er werden
liederen gezongen door het zangkoortje o.l.v. mevr.
Politiek.

Het kerstverhaal werd gelezen door mevr. van der
Velde en de samenzang werd begeleid door de heren
Gotink en Heerink op trompet.
Mevr. Ebbers-Huurneman dankte aan hè! eind van
de avond iedereen voor de medewerking en wenste
allen goede feestdagen loe

Kerk- en andere diensten
Herv. Kerk (Remigiuskerk)

KERSTAVOND
23.00 uur ds Hendriks

Ie KERSTDAG
10 uur ds Verhaere

2e KERSTDAG

10 uur ds Hendriks

Goede Herder Kapel

KERSTAVOND
23.00 uur Jeuffddienst

Ie KERSTDAG
10.15 uur ds Gerbrandy

Te koop inruilmeubels
Lubbers Woonwinkel
Tel. 05753-1286

. Herv. Kerk
Ie KERSTDAG

16.00 uur Kerstfeest zondagsschool

2e KERSTDAG
10 uur ds Brinkerink

Avond- en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12-12.80 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 19 t.e.m. 25 de» .

Th. J. Hanrath, telefoon 1277

26 december
F. Schreuder, telefoon 1266

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. 055-664455

Alarm no. 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. Kerk KeUetiborg
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

Wij wensen U heel prettige, blijde en

Drukkerij Wolters

en medewerkers

P.S. Advertenties voor het laatste nummer van „DE RECLAME", dat in 1983 verschijnt, dienen uiterlijk
woensdagmorgen 21 dec. om 12 uu r in ons bezit te zijn.
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CLAM
VerachUBt dtaudag» Inz
Hengelo Gld.; Ketyenborf;
Velswtfk (Zelhom);
Baak; Bronkhorgt;
ttha; T»mjk; Vie rakker-Wlchmo*d
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTEB8
Kerkstraat 17 • Portbua 8
1255 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1456
b.g.g. 1258

VERSE GROENTEN EN FRUIT koopt U bij:

Clementlne mandarijnen
zonder pit, honingzoet
25 stuks

Honingzoete

navelsinaasappelen
mooi groot formaat
14 stuks 450

Speciaal voor de
Kerstdagen voorradig:
VERSE ANANAS, MELOENEN,
PAPRIKA, AUBERGINES,
KIWIE'S, VENKEL, RAI) IJ S.
AVOCADO'S, TUINKERS,
IJSBERGSLA enz.

Alle dagen aanvoer van

verse groente - fruit
o.a. PRACHTIG WITLOF, KOGEL-
HARDE SPRUITEN, HAGEL-
WITTE BLOEMKOOL, MOOIE
KROPSLA, KOMKOMMERS,
TOMATEN enz.

Hollandse

Golden Delicious

2 kilo 250

Deze week lekkere

vatverse zurkool

1/2 klio

Lekkere sappige

handperen
Bonne Lollise
iy2 kilo 250

50
Volop verse
CHAMPIGNONS

ONZE SPECIALITEIT IS HET OPMAKEN VAN

MOOIE FRUITSCHALEN
GAARNE VROEGTIJDIG BESTELLEN

Fa. Wijnbergen
EN MEDEWERKERS

wensen U prettige feestdagen toe

KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1473

Yoga
Bij voldoende deelname

wordt er gestart met «*en
wekelijks»'

CURSUS
in zaal Wolbrink
Bleekst raat 3, Hengelo G.

Dinsdagsmiddags
van 13.30-15.00 uur

Inlichtingen en opgave:

Willy Bronsvoorl
de Heurne 19, Hengelo G.
Tel. 05753-1701

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Spuistraat 13, Hengelo G.

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1800

vuurwerk
Doe-het-zelf centrum

BIJENHOF
Hummeloseweff 7 Hengelo

wolken
showroomonze neuwe

Wij zijn bijzonder trots op onze nieuwe showroom.
Een showroom van 650 m

2
 waarin wij u alle nieuwe Nissan modellen, maar

ook onze geweldige occasions kunnen tonen.
Hoe het is geworden willen wij u graag laten zien van donderdag 22 t/m
zaterdag 31 december a.s. tijdens de speciale openingsweek.

Wij zijn hiermee in de wolken en u kunt dat ook zijn, want voor iedere
bezoeker ligt een leuke prijsvraag klaar, met kans op een rondvlucht boven
de Achterhoek.

Wij zouden uw aanwezigheid bijzonder op prijs stellen.

GRATIS RONDVLUCHT
Tijdens de openingsweek, vele
extra aantrekkelijke aanbiedingen!

Hummeloseweg 10 Hengelo(gld)fte! 705753-2244
IBV

Openingstijden:
donderdag 22 en vrijdag 23 dec. van 10.00 - 21.00 uur
zaterdag 24 en 31 dec. van 10.00 - 16.00 uur
dinsdag 27 t/m vrijdag 30 dec. van 10.00 - 21.00 uur

NISSAN

Kerstsurprises
van Albert Heijn

Hele kip,
kilo

Rosbief,
500 gram

Rundcrtarfaai;
500 gram

698
598

Koopavondkoopje: We brengen
uw boodschappen
graag even thuis.
Service is een belangrijk begrip bij
alle AH-winkels. En dus ook bij ons.
Zo hebben wij bijvoorbeeld een eigen
boodschappendienst, die voor slechts
f 1.- al uw aankopen 's middags bij u
thuisbrengt. Via onze kassières kunt u
dat keurig regelen.

Bij aankoop van f 10,- aan bood-
schappen een 1/1 blik
AH Doperwten, zeer fijn

van voor49

1495

Champignons,
bakje ±250 gram

Sla,
per krop

Welkom op
de koffie met gebak
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.

Florijn
jonge jenevei;
fles l liter

Franse Cognac
Joseph Guy,
fles 0.7 liter 2195

Zie ook on/c
advertentie in de
dagbladen.
Aanbiedingen
geldig t/m
zaterdag 24
december a.s.

heijn



JACKS

JACKS

MELKA JACKS

Jongens JACKS

geen 89.— maar

geen 149.—

geen 229.— of 239.—

128 t.e.m. 176 geen 79.— maar

maar

maar

Levi's jongens corduroy broeken
maat 4 t.e.m. 16

Heren stretch pantalons
geen 109.— of 119.—

MELKA overhemden
geen 64.90 of 69.90

Truien, 100% shetland R.H.
geen 34.95

69.-

109.--

169.--

59.--

20.- korting

89.--

49.-
29.--

maar

maar

maar

Levi's corduroy broeken, brede rib AA
(wijd en strak) geen 95.— maar

Thermo broeken

Winterjassen

geen 95.—

geen 229.—

maar

maar

69.--
179.--

Bij aankoop van een kostuum of combinatie

een overhemd + stropdas t.w.v. 50.-- gratis

Wij wensen iedereen prettige feestdagen
en een voorspoedig 1984

HENGELO - TEL.05753 -1383

Bestel vroegtijdig uw
KERSTROLLADE

Tevens verzorgen wij uw

FONDUE-£N GOUBMETSCHOTELS

Slagerij RATERINK
Raadhuisstraat 10 • HENGELO GLD - Tel. 05753-1301

sehildersbedrijf
bennle harmsen

vraag vrijblijvend informatie

Spalstraat 17 Hengelo(Gld)Tel.05753.1292

VUURWERK
zoals U bij Stevord gewed bent:

alleen goedgekeurde soorten

geweldige keus in knal en sier

zeer scherpe prijzen
(bij volle verpakkingen nog lager)

Volgens gemeentelijke verordening mag vuurwerk alleen ver-
kocht worden op 30 en 31 december. Laten we het elkaar niet
moeilijk maken door te proberen het vóór die tijd te kopen.
We zullen toch nee moeten zeggen.
Pistolen, dopjes en sterretjes kurtü u natuurlijk nu al wel kopen.

KNAL MET PLEZIER,

MAAR PLAAG GEEN MENS OF DIER

STEVORD

De zaak voor
mensen met smaak
b/edf U
mef Kersf:

kerstkransjes
250 gram van 3.75 voor 3.40
grote kerstkransen A JA

6.50
7.95

9 stuks van 3.75 voor

sfeervolle kerstcake
van 6.95 voor

GROOT van 8.50 voor

Beslist de grootste sortering in

chocoladekransjes
blaadjes enz.
plm 25 soorten

Bestel vroegtijdig uw

weihnachtstollen en
kerslkransen
gevuld met amandelspijs

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474 - HENGELO GLD

KERSTBOMEN
GROOT EN KLEIN

Met en zonder kluit

al vanaf 3.UU

Verkoop alleen op zaterdag

HOVENIERSBEDRIJ F EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 28 - Hengelo Gld - Tel. 05758-2619

Decembermaand - Feestmaand

Feestelijke drankaanbiedingen

Keuze uit vele

zelfgemaakte
relatiegeschenken

't Hoekje
café-bar-slijterij v.d. Weer

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1984

Nog enige notities
voor de feestdagen

x kerstkaarten

x kerstversieringen

x kaarsen

x almanakken

x kalenders

x agenda's

x horscoopboekjes

x nieuwjaarskaarten

x puzzelboeken

x tijdschriften

x legpuzzels

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 HENGELO G - 05758-1253

Prettige feestdagen
met voor iedereen
een hoopvole Kerst

Ruim gesorteerd in

knal- en sier

VUURWERK
voor groot en klein

Fa. Jansen de Smid
Telefoon 05753-1360

Husqvarna Prisma 94O
DE NAAIMACHINE DIE ZELF

DE STEEKRREEDTE EN -LENGTE INSTELT.
Keuze uit 29 verschillende steken voor

alle denkbare stoften (n ie t meer dan 100
variaties).
- Geert :elt het lu i s te naaivoetje aan.

Kan rekbare stoften rekbaar naaien
- Zoryt voor :'n ei^en onderhoud.
Hn kan :'n leven lan^ :onder sinenn^.

Husqvarna. Het mooiste gemak uil Zweden.
(H) Husqvarna ~

Nu te bewonderen bij:

BORGONJEN Kerkstraat l» VORDEN Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 Hendel» Gld Tri 05753 1418

Prettige kerst en een

voorspoedig 1984
WENST U

Slijterij „De Smid'
Florijn jonge 15.25

Pollen kersenbrandewijn 12i50

Jagermeister \ £.95

Joseph Guy cognac 22.95

Marakesh koffielikeur
(heerlijk likeurtje, ook in de koffie of op ijs) l Öi95

Set a 3 kleine reblaus 5.95

Torero zoete Spaanse wijn 3.95

1980 Chateau la tour St Bonnet 10.95

Kopen bij „de Smid" is goedkoper dan U denkt!!!

Sinds kort in ons assortiment opgenomen:

S T R O H A L M
kwaliteit voor lage prijzen

jonge jenever

citroen brandewijn

bessenjenever

14.25
10.50
10.50

Feesttip i
Gaat u met de feestdagen gourmetten of
fonduen?
Vergeet dan onze eigengemaakt KRUIDEN*
BOTER niet en laat u adviseren voor een
passende wijn.

Feesttip 2
Voor de liefhebbers in koken hebben wij
KEUKENFLESJES kirsch, rum (40-80%),
marasquin en madeira in voorraad.

Feesttip 3
Koap uw DRANKEN niet op 't laatste moment
vooral wijnen vragen om enige dagen rust

Feesttip 4
Hebt u een goed RELATIEGESCHENK nodig?
Bel ons en wij zorgen voor een korrekte uit-
voering. Tel. 05753-1293

ƒ
A

Hilderink
KEIJENBORG

DE SMID



KERSTMIS 1983
AFD. BROOD

krentenbrood
rozijnenbrood

stokbroden (op de vloer gebakken)
uienstokbroden (met kaas)
Twentse wegge (de originele)
Twentse wegge (met spijs)
volkoren stollen
weihnachtstollen
vele soorten broodjes
plm 50 soorten dagelijks brood

Wij maken met de kerstdagen voor U:
AFD. BANKET

kerstkransen
kerststaven
tulbanden
slagroomtaarten
progrestaarten
polonaisetaarten
slagroomgebak (in tal van variaties)
chipolatapuddingen
aardbeienbavaroises

boomstammen (mocca of slagroom)

•tffiftelwkkef
Spuistraat 21. Tel 1250 Jfengelu

DIT IS NOG MAAR EEN GREEP UIT ONS BREDE ASSORTIMENT

Als aanbiedingen hebben wij met de kerstdagen:

een superverse VOLKOREN STOL A QQ een heerlijke SLAGROOMTAART
(heel gezond) van 5.75 voor 4.98 van 17.50 voor 15.-

GAARNE VROEGTIJDIG BESTELLEN!!!

Wij wensen U hele fijne kerstdagen

BAKKERU JOZEF SCK
SPALSTRAAT 21 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1250

i MOOIE MODE VOOR
KADOPRIJZEN!

c/s
c/9

December de feestmaand.

Wij maken er een feest van met een grote verrassing in

prijsvoordeel

Bij ons vindt U in de decembermaand een
flinke korting op onze winterkollektie!
dames: japonnen, mantels, rokken, blouses, pakjes, pantalons, truien

heren: jassen, jacks, pantalons, truien, overhemden

kinder: jacks, pantalons, blouses, truien

Wij hebben een streep getrokken
door de prijzen.

Kom eens kijken.

Profiteer ervan!

mode hu is
>x ^

üïlr

I

l liter jonge Florijn genever 15-45

l liter Florijn vieux 15^75

l liter Coebergh bessen 13«75

1 liter Jagermeister 24.45

l fles Cadre noir 13.95
(brut of demi sec)

met een smaak als echte champagne

dansen met...

L I B E R T Y
2e Kerstdag

Nieuwjaarsdag l jan.

Rendez-vous

HENGELO GLD 05753-1461

l
•:•::
Hi m

NET EFFE GEZELLIGER

Ie Kerstdag café en discobar gesloten

2e Kerstdag:
's middags geopend van 2 uur fof 5.30 uur
's avonds geopend van 8 uur tot 12.45 uur

's avonds aanvang 21.30 uur
optreden van

nieuw Nederlands jong talent

WILMA VAN HATTEM
in onze tapperij

Wij wensen U prettige feestdagen

fam. Waenink en medewerkers

\Ljfc'' —--.-* _ _ _-)

Philips friet- en fondueset
HD4244

Temperatuur thermostatisch instelbaar.
Inhoud 1,3 liter olie of vet. Kompleet met

spatrand, deksel en frituurmand.

Adviesprijs 124.

PHILIPS

tft 99,-

Philips Café Duo HD 5174
Koffiezettertje voor max. 2 koppen.

Transparant waterreservoir. Kan aan de
wand opgehangen worden.

Adviesprijs 79,

Kerst (,<•: 59,-

INSTA1IATIEBEDRUF

winters
Spalstraat 8

7255 AC HENGELO (GLD.)
Telefoon: 05753-1280



Kon. Harm. „Concordia"
HENGELO GLD

WENST ALLEN

een goed uiteinde
en een voorspoedig 1984

met muziek

meer mans !

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G. J. BOSMAN
EN MEDEWERKERS

wensen U

prettige kerstdagen

INSTALLATIEBEDRIJF

JAN ARENDSEN
Vordenseweg 10 - HENGELO GLD

Prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar

was de muziek-beoefening in het voorbije jaar 1983.

Een verheugend gegeven, dat leidde tot goede resul-

taten met plaatsing van het muziekkorps in hogere

muzikale sferen.

Dit stemt ons tot dankbaarheid, evenals de steun

welke wij weer mochten ondervinden van velerlei

zijden.

Dank aan iedereen, van hoog tot laag. Het gaat

,,crescendo" met muziekkorps, alsmede tamboer-

en lyragroep.

Mede namens de leiding wensen wij u toe:

gezegende kerstdagen
en een goed nieuwjaar

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

Radio - TV MULLINK
Akkermansstraat 9 • Velswtyk

voor al uw elektronika en
reparaties

GOEDE WENSEN
voor de feestdagen en
een voorspoedig 1984

Prettige kerstdagen
en gelukkig nieuwjaar

WENST U

ROOZEGAARDE SPORT

KLEM TEXTIEL

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Bestemmingsplan Veldhoek 1983

De burgemeester van Hengelo maakt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 26 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat

met ingang van 22 december 1983, gedurende
een maand op de gemeentesecretarie, afde-
ling bestuurszaken, voor een ieder ter inzage
ligt het door de gemeenteraad in zijn ver-
gadering van 6 december 1983 vastgestelde
Bestemmingsplan Veldhoek 1983.
Aangezien tegen het ontwerp van dit bestem-
mingsplan geen bezwaren bij de gemeenteraad
zijn ingebracht en het vastgestelde plan niet
afwijkt van het ter visie gelegde ontwerp-plan
kunnen bij Gedeputeeerde Staten van Gelder-
land geen bezwaren tegen het vastgestelde
plan worden ingediend.

De burgemeeester voornoemd,

J. E. de Boer

Hengelo, 12 december 1983.

Tweede kerstdag

BINGO-AVOND
IN CAFÉ

„d'n Olden Kriet"
Dorpsstraat 25 - WK H MOND

Aanvang 19.30 uur

Fraaie prijzen

org. b.v. K.O.T.

Kerstavond gesloten vanaf 19.00 uur

Ie kerstdag de gehele dag gesloten

Oudejaarsdag

POTBIUARTEN
van 13.00 tot 18.00 uur

Oudejaarsavond gesloten vanaf 19.00 uur

Wij wensen u prettige
feestdagen toe

Harrie Mentink
WICHMOND

Kapsalon MEMELINK
WENST u

gelukkige kerstdagen en

gelukkig nieuwjaar

CEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Vuurwerk

Het gemeentebestuur van Hengelo maakt be-
kend, dat het is toegestaan wettelijk geoor-
loofd vuurwerk alleen af te steken op 31 dec.
1983 en l januari 1984, mits het vuurwerk
wordt gebruikt op een verantwoorde wijze en
niet in de nabijheid van verpleegtehuizen of
be j aa r denwooneenheden.
Het wordt op hoge prijs gesteld om mens en
dier niet te hinderen en geen zogenaamd knal-
vuurwerk af te steken.
Tot slot wordt nog opgemerkt, dat bedoeld
vuurwerk in onze gemeente mag worden ver-
kocht op 30 en 31 december 1983.
Van een ieder wordt de medewerking verwacht
inzake bovenaangehaalde bepalingen.

Hengelo, 12 decembtr 1983.

Burgemeester en wethouders

van Hengelo,

J. E. de Boer, burgemeester

K. Verhoeff. loco-secretaris

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERS
Zonnestraal U • Hengelo Gld • TeL 05768*1806

Vi Ja»r garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

VOOR MOOIE

KERSTSTERREN

KERSTBAKJES

KERSTTAKKEN

EN ALLE ANDERE

BLOEMEN
o.a. cyclamen - azalea's
begonea's

naar onze grote

verkoop bloemenkas

Ongelofelijke keus
TEGEN REDELIJKE PRIJZEN

ledere dag aanvoer van

verse SNIJBLOEMEN

Kom ook eens kijken in onze
300 m2 verkoopruimte

TEVENS EEN AFDELING
VOOR DE DOE-HET-ZELVEB

Volop

KERSTBOMEN
uitzoeken uit diverse maten
met of zonder kluit

VERKOOP BLOEMENKAS

WIJNBERGEN
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Ruime parkeergelegenheid

^^^^^^fc\J^ '̂ ^^^ -^^ ^~~^>^^^^^^

(JM) ^\ (@)

Spalstraat 3 Hengelo GW. Tel. 05753-2488

Proef en sla gade de overbekende

„Smikkel-in" SALADE
Wilt u geen salade als voorgerecht
dan kunt u bij ons voor een cock-
tail terecht.

Prijzen:
Huzarensalade 5.50

Russisch ei 7.00

Zalmsalade 7.00

Wij wensen u prettige feest-
dagen en een voorspoedig
1984 toe.

August en Liesbeth

Voor de feestdagen:
koek- en wafelijzers

kerstboomverlichting

frileuses

eleclr. fonduestellen

eleclr. gourmetstellen

grill's - bakovens

Tevens wensen wij U
prettige feestdagen en

een voorspoedig 1984

Fa. Besselink
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstr.
HENGELO GLD - Tel. 1215

Met de Kerstdagen

P R I J S B I L J A R T E N
in „DE HARBARGE"
CaféWolbrink • Bleekstraat S - Hengelo Gld

Ie Kerstdag
van 13.00 tot 18.00 uur

2e Kerstdag
vanaf 13.00 uur

Prachtige prijzen

Biljarter. „DE KEU"
wenst iedereen plezierige
feestdagen

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Bestemmingsplan Hengelo Kom 1983

De burgemeester van Hengelo maakt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 26 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat

met ingang van 22 december 1983, gedurende
een maand op de gemeentesecretarie, afde-
ling bestuurszaken, voor een ieder ter inzage
ligt het door de gemeenteraad in zijn ver-
gadering van 6 december 1983 vastgestelde
Beslemingsplan Hengelo Kom 1983.
Bij de vaststelling is een drietal wijzigingen
in het ontwerpplan aangebracht, zoals nader
in het besluit van de gemeenteraad aange-
geven.
Zij die zich met bezwaren tot de gemeenteraad
hebben gewend en een ieder, die bezwaar
heeft tegen de in het ontwerp aangebrachte
wijzigingen kunnen gedurende de bovenver-
melde termijn bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX te Arnhem
hun bezwaren indienen.

De burgemeeester voornoemd,

J. E. de Boer

Hengelo, 12 december 1983.

Vrijdag 23 december

kaartavond
2e Kerstdag

BINGO
Aanvang 20.00 uur

Met prachtige prijzen

Oudejaarsdag

potbiljarten
Aanvang 18.00 uur

CAFÉ

COEN EVERS
Wij wensen u prettige
kerstdagen en een voor-
spoedig 1984

Org.: B.V. „Velswijk"

Openingstijden
rond Kerst en
Oud en Nieuw

woensdag 21 dec.

donderdag 22 dec.

vrijdag 23 dec.

zaterdag 24 dec.

vrijdag 30 dec.

zaterdag 31 dec.

18.00 uur

21.00 uur

21.00 uur

16.00 uur

21.00 uur

16.00 uur

woord van dank aan de vele kopers, die
in 1983 op een breed terrein hun vertrouwen
hebben gesteld in de Hengelose en Keijen-
borgse zaken.
Door uw koopdaad werd het opnieuw een ge-
slaagde St Nicolaas-aktie

De HKM wenst een ieder prettige
en waardevolle feestdagen en voor
7984 heel veel koopp/ezier

Kerstverhalen
in meerdere uitgaven leverbaar!

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD
TEL. 05753-1258

WIJ ZIJN KERSTAVOND NA 5 UUR
EN Ie KERSTDAG GESLOTEN

Cafetaria
KERSTAVOND, Ie KERSTDAG EN
2e KERSTDAG TOT 15.00 UUR GESLOTEN

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

VOOR

kettingzagen - zaagbokken

hout- en- composf machines

tu/nfrezen

hetelucht kanonnen

schaatsen slijpen enz.

NIEUW EN GEBRUIKT - DEMONSTRATIE

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE
REPARATIE- EN SLIJPINRICHTING
VERHUUR

Branderhorstweg 5 - Ketfenborg gem. Hengelo
Tel. 05753-2026

Tevens 's avonds en zaterdags bereikbaar


