
52e jaargang no 52 woensdag 28 dec. 1983
Verschijnt dtaudftf» tot
Hengelo Qld.; KeQcnfcorf;
Velswtfk (Zeiham); Stondere»;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Bh»; Toldflk; Vlerakker Wlchni*»d
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTHR8
Kerkstraat 17 - Postbus 8
1255 ZG Hengelo GW.
Telefoon 0575S-14 M
b.g.g. 1258

VUURWERK
l.v.m. 2 dagen verkoop op 30 en 31 december kunt u nu
al schriftelijk of telefonisch uw pakketten en los vuurwerk
bestellen om lange wachttijden en teleurstelling te voor-
komen.

Haast U. Wees er snel bij!

Knip deze advertentie uit en bezorg hem in de winkel

PAKKET A

kombinotie KNAL- «n

SIERVUURWERK
vuurkracht: GO UITBARSTINGEN

PRIJS NU f 9,95

PAKKET B
kombinotie KNAL-,

SIERVUURWERK en
VUURPIJLEN

vuurkracht: 180 UITBARSTINGEN

PRIJS NU 119,95
PAKKET C

kombinofrie KNAL-, SIERVUURWERK
•n VUURPIJLEN

vuurkracht: 660 UITBARSTINGEN

PRIJS NU f 26.95
PAKKET D

kombinotie KNAL-,
SIERVUURWERK «n

VUURPIJLEN
vuurkracht: 1000 UITBARSTINGEN

PRIJS NU f 39,95

PAKKET E

SIERVUURWERK

vuurkracht: 60 UITBARSTINGEN

PRIJS NU ff 14.95
PAKKET F

VUURPIJLEN
vuurkracht van 39 VUURPIJLEN

PRIJS NU ff 24,95

PAKKET G

speciaal KINDERBAKKET

PRIJS NU f 4,95

»»AKKET H
ZOLANG DE VQORRAAB-STREKT:

400 aslreifi&tenpakket
DE ENIGE ECrl̂ E!

17.50

Een kleine greep uit ons losse vuurwerk:
Happiness 4 stuks 3iOO

Silvery Eogle Bali (nieuw) 9.50

Saturnus Missiles Batterij 4.50
Competting Spinners

FA. JANSEN
BLEEKSTRAAT l - HENGELO GLD - TEL. 05753-1360

Husqvarna Prisma 94O
DE NAAIMACHINE DIE ZELF

DE STEEKBREEDTE EN -LENGTE INSTELT.
- Keuze uit 29 verschillende steken voor
alle denkbare stoffen (met meer dan 100
variaties).
- Geert zelf het juiste riaaivoetje aan.
- Kan rekbare stoffen rekbaar naaien.
- Zorgt voor z'n eigen onderhoud.
En kan z'n leven lang zonder smenng. C

Husqrarna. Het mooiste gemak uit Zweden.
MlHusqvarna-

Nu re bewonderen bij:

BORGONJEN
Kerkstraat 13 VORDEN Tel. 05752-1385
Spuistraat 19 Hengelo Gld • Tel. 05753-1418 ]

Rabobank S
De Rabobanken in Hengelo Gld en Keijenborg
hebben de avondzittingen van vrijdag 30 december
verplaatst naar

donderdag 29 december
Openingstijden als op vrijdag

Rabobank

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

DROGISTERLJ

L E N S E L I N K
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1800

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

HANDEL IN

hooi en stro
Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08866-85664

vuurwerk
Doe-het-zell centrum

BIJENHOF
Hummeloseweg 7 Hengelo

Wij wensen u een
voorspoedig 1984

TE KOOP MOOIE

goudreinetten,
jonagold, lombarts
golden delicious
in verschillende mat on ••
prezen

FRUITBEDBIJF

HORSTINK
Prinsenmaatweg l
Steenderen, tel. 05755-1243

Firma HORSTINK
Kerkstraat 15, Hengelo G

WENST ALLEN

prettige feestdagen

en een voorspoedig

T 984
l A A A A

^r^rwi

Knal goed met
KNALGOED van

ROOZECAARDE

SPORT

BLOEMBOLLEN
SIEBHE ESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN

VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND

GAZONGRASZAAD
8PORTVELDMENG8EL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

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

Waarom voor

VUURWERK
verder lopen als u het btf

ROOZEGAARDE

SPORT
kunt kopen!!

Bruisend voordeel
van Albert Heijn

Hengelo.

Schouderkarbonade,
500
kilo

Ribkarbonade,
500
kilo

5.98 Haaskarbonade,
500 gram 7-43 548
kilo &98

Koopavondkoopje:
Bij aankoop van f 10.- aan bood-
schappen een blik
Deep Blue Fancy
Pinkzalm a 220 gram
van ̂ 7^8" voor

Champagne
Jeanmaire
demi-sec,
fles 0.75 l

1.4
24.85 Witlof,

kilo

Goudreinetten,
kilo

We brengen
uw boodschappen
graag even thuis.
Service is een belangrijk begrip bij alle
AH-winkels. En dus ook bij ons.
Zo hebben we 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.

Jagermeistei;
fles 0.7 liter 16.48
Welkom op
de koffie met gebak.
We willen 't deze dagen ook in onze
winkel extra gezellig maken. Daarom
schenken we op vrijdagavondkoop-
avond gratis koffie met gebak, gezellig
tussen 't winkelen door.

Aanbiedingen

geldig t/m zaterdag 31

december a s

j



Te koop:

PEUGEOT 505 GLD

PEUGEOT 505 GR

PEUGEOT 505 GR GAS

PEUGEOT 505 SRD

PEUGEOT 504 SRD

PEUGEOT 504 GR

PEUGEOT 305 SEDAN

PEUGEOT 305 SR

PEUGEOT 305 GLS

PEUGEOT 305 GLD

PEUGEOT 305 SR

FORD FIëSTA

FIAT RITMO

TALBOT SOLARA 1.6 GL

TALBOT 1501

1982

1982

1981

1980

1980

1980

1983

1981

1980

1980

1979

1981

1982

1980

1980

Tot 15 febr. 1984

Aktie voor BANDEN en ACCU'S
mef 30% korting en gratis montage

Wij wensen iedereen een voorspoedig 1984

Automobielbedrijf

A. RIDDERHOF
PEUGEOT - TALBOT DEALER

Bleekstraat 14 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1947

Vialle gasinbouw-station

WIJ ZOEKEN ENKELE FLINKE

JONGENS OF MEISJES
die ons willen helpen om iedere week
gedurende 1 a 2 uur onze

VS-MARKT FOLDER
te bezorgen.

Aanmelden btf de bedrijfsleider

RAADHUISSTRAAT 14 - HENGELO GLD

Auto van het jaar 1984

de UNO

VANAF F 14.390.--

Maak vrijblijvend een proefrit en oordeel zelf!!

Henk Wiendels
Ruurloseweg 50 - HENGELO G. - Tel. 05753-1871

Uniek in prijs en prestatie

Vanaf 30 dec., 's morgens 8 uur

VUURWERK
Veel soorten

Lage prijzen

Knal mef plezier,

maar plaag geen mens of dier

Altijd fe koop: KINDERVUURWERK

(pistolen, klappertjes, sterretjes)

STEVORD

Bouwbedrijf LMN
Lubbers-Meulenbrugge

wenst allen een voorspoedig 1984

Meubelhal RODIJCO
NEUZENDIJK 5 - VELSWIJK - TEL. 08344-595

ALLES OP MEUBELGEBIED

Tevens inruilmeubelen

AANGEBODEN worden eenmalige bankstellen met
extra hoge korting:

Ook ALLES op het gebied van keramiek-gips-steen

Tussen Kerst en Nieuwjaar 28, 29 en 80 december
zijn wij geopend van 12.00-21.00 uur

Wij wensen u allen een voorspoedig 1984

Een voorspoedig 1984 wenst U

Slijterij „De Smid'
Florijn jonge 15.25

Pollen kersenbrandewijn 12.50

Jagermeister 16.95

Joseph Guy cognac 22.95

M a rake s h koffielikeur
(heerlijk likeurtje, ook in de koffie of op ijs) U.9w

Set a 3 kleine reblaus 5,95

Torero zoete Spaanse wijn 3.95

1980 Chafeau 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

ALFA BIER
krat pijpjes

krat euroflessen (V2 liters)

krat super dortmunder (7%)

14.25
10.50
10.50

11.95
15.95
15.95

I

ƒ Hilderink
KEIJENBORG

DE SMID

Oliebollen of appelbeignets
W/j bakken ze weer voor u/.'

Bakt u liever /elf, doe het dan met

Ie klas grondstoffen

Wij hebhen voor u o.a.:

BLOEM, KRENTEN. ROZIJNEN,

S I T A H K . SNIPPERS. CITROEN-

RASP. GIST, PÜEUERSriKER

SNEEUWWAFELTJES

'!.">(> yram van 8.75 voor 3i40
Vers uit eigen bakerij

Uw warme bakker

R . K R E U N E N
Tel. 05758-1474 - Hengelo Gld

731e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop loten
maandag 2 jan.
De bitarte Ned. Staatsloterij:

Boerman • lederwaren
Spalstraat 10a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1379

BESTELDE LOTEN WORDEN EEN WEEK GE-
RESERVEERD

Wij wensen U hef allerbeste

voor 1984

Marktver.
Hengelo Gld

Voor de LEDEN van de Marktver.
zal op

dinsdag 24 jan. 1984
vertoond worden de fi lm

l jaar markten en
keuringen in Hengelo Gld
in zaal ( oncordia.
Aanvang :o.oo uur

Toegangsbewijzen (max. J pers.) dienen af-
gehaald te worden tol <; jan. a.s. bij de Kalm
banken, Raad h ui sst raat en Spalstraat
te Hengelo Gld.

Maak het nu

behaaglijk in uw woning

met

VOORDELEN:
• Aanzienlijke besparing op uw

stookkosten

• Geen koude tocht meer voor
de ramen

• Behoorlijke geluidsisolatie

Wij leveren Vitral voor/|?tramen. De/e /.ij n

onlangs in een consumententest als één van

de beste D.H.Z.-voorzetramen naar vorenge-

komen.

Bovendien bleek dat Vi t r a l voor/.etramen lang

niet de duurste zijn.

• Vitral voorzetramen /ij n door iedere han-

dige doe-het-/elver 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 |aten ver/.oiL'en

VRAAG VRIJBLIJVEND IN MC UITING K N

Verfcentrum

lenselink
Kerkstraat l • Hengelo Gld • Tel. 09768-1800

Hengelose en
Keijenborgse
Middenstandsver.

Maandag 2 jan. a.s. zijn

ALLE zaken
in Hengelo en Keijenborg
gesloten



Vuurwerk

Roo

verl aan BANNINKSTRAAT
OP 30 EN 31 DECEMBER 1983

Hengelo

dansen met..

R E N D E Z - V O U SFlorijn ^enever 15.451

l l i t e r Florijn vieux

l l i t e r ('oebergh bessen

liter Jagermeister

l fles Cadre noir
(brut of demi sec)

15.75
13.75
24.45
13.95

nieuwjaarsdag

Zondag 8 jan.

Valley Gazelle

Hl INGE LO GL 3 O5753-1461

Zaterdag 7 januari a.s.

NIEUWJAARSBAL Jong Gelre
m.m.v. „THE TRAMPS'

wolken
showroomneuwe

Wif zijn bijzonder trots op ónze nieuwe showroom.
Een showroom van 650 m2 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

-- — —
Hummeloseweg 10 Hengelo(gld) Tel. 05753 -2244

Tijdens de openingsweek, vele
extra aantrekkelijke aanbiedingen!

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

UlfcfcfJJI NISSAN

Oudejaarsdag POTBILJARTEN
v.o. 14 uur, met zeer aantrekkelijke prijzen

31 dec., 's avonds gesloten vanaf 19 uur

l jan. nieuwjaarsdag café geopend v.a. 14 uur

Diskoteek „De Zwaan9'
geopend 's middags van 2 tot 5.30 uur
en 's avonds van 8 tot 12.45 uur

Verder wensen wij U een
voorspoedig 19&4

ffam. Waenink en medewerkers
NET EFFE GEZELLIGER

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

Voor Oud en Nieuw
500 gr boerenkruiden 5.95

500 gr belegen 5.10

500 gr 20+ 5.45

100 gr 45+ rookkaas met ham 1.70

Wij verkopen uitsluitend
natuurkaas

4 metworsten
(zonder kleurstof)

11.00

2 rookworsten (de goudbekroonde
Hanskamp Dieren) 6.00

500 gr leverworst (Hanskamp) 3.50

Gebr. gehaktballetjes in satésaus
4.25

Wij wensen u een voorspoedig '84
Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Grolweff l • 6964 BL HALL - Tol. 08387-305

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

van 27 t.e.m. 31 dec.

4 BAVAROISEPUNTEN
van 6.40 voor

VOOR OUD EN NIEUW BAKKEN WIJ

oliebollen - appelflansen
appelbollen - saucijzen

Bakkerij Bruggink en personeel

wenst iedereen een voorspoedig

7984 toe

HET IS NU DE TIJD
om uw tuin, bos of wind-
singel te laten SNOEIEN

Vraagtf u eens vrtybUjvend
prijsopgave

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld - Tel. 05758-2619

Zaterdag 31 dec. Oudejaarsdag

weer ons traditionele

POTBILJARTEN
PUNTBILJARTEN
P rijzen: kalkoenen-konijnen-hanen

HET WORDT WEER GEZELLIG

Org.: B.V. „'t Centrum"

Onze zaak is Oudejaarsdag na 18.00 uur en
Nieuwjaarsdag de gehele dag:

GESLOTEN

HERMAN EN RIA
WINKELMAN
KEIJENBORG

wensen u tevens een
voorspoedig 1984

Spabtraai2i.Tel.i2y) Jfengelo

Oudejaarsaanbieding

APPELFLAPPEN
5 stuks 5.98

Verder maken wij natuurlijk

saucijzenbroodjes
oliebollen
appelbeignets
appelbollen

Bakkerij Jozef Schobb/nk en mede-

werkers wensen u een prettige jaar-

wisseling en een heel gelukkig 19B4!

p.s.
Wij zijn met vakantie

van 2 t.e.m. 7 jan.

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05758-1260

ViSHANDEL „HENGEL"
Raadhuisstraat Sla (achter Edah) Tel. 3460

DEZE WEEK:

gebakken lekkerbekjes

per stuk 1 iOU

H stuks voor 1Q.OO

SPECIAAL VOOR OUD EN NIEUW

onze partyhallen

van 11.95 NU voor | Q.50

Wij wensen een ieder
een voorspoedig 1984

NIEUW!

Nu ook in ons assortiment

TANAKA
motorkettingzagen

onweerstaanbaar!!

IJZERHANDEL HARMSEN
Banninkstraat 4 - HENGELO GLD
Telefoon 05758-1220

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

RIJWIELEN EN
BROMMERS

ALLE BEKENDE MERKEN
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Ook uw adres voor

onderdelen
gebruikte rijwielen en
brommers

FA. SLOTBOOM
Kleftendorp 11 - HENGELO GLD

Tevens wensen wij u een
prettige jaarwisseling
toe



Goedgekeurd

V U U R W E R K
Grote sortering voor

KNALPRIJZEN bij

ROOZEGAARDE SPORT
BANNINKSTRAAT 5

Wij bedanken onze klantenkring
voor het genoten vertrouwen en de
prettige samenwerking en wensen
iedereen een fijn 1984.

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

Ruurloseweg 17 - Hengelo GId - Tel. 1425

lubbers
raadhuisstraat 45 Hengelo gld.

telefoon 05753-1286

wenst allen

een voorspoedig 1984

AANNEMERSBEDRIJF

KLEIN ZESSINK-NOTTEN
wenst allen een
gelukkig en voorspoedig
1984

Slagerij NIEUWENHUIS
TEL. 05753-1320 - KEIJENBORG

wenst allen
een voorspoedig 1984

horlogerie optiek gouden zilver
.Spalstraa* 15 - Heneelo Gld - Tel. 05753-1374

wensfu een
gelukkig nieuwjaar

S.V. ,Willem Teil'
HENGELO GLD

wenst iedereen

gelukkig nieuwjaar

Aktiviteitencommissie ,0ns Huis'
wenst allen

een voorspoedig 1984

Voegbedrijf

E. Klein Zessink-Harmsen

wenst allen een gelukkig
en voorspoedig 1984 toe

HENGELOSE AUTO- EN MOTORVER.

H.A.M.O.V.E.
wenst allen
een goed 1984 toe

„SOU DEO GLORIA"
CHR. GEM. ZANGVER. - BEKVELD

WIJ WENSEN U TOE

een voorspoedig 1984

PHILIPS

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

Transparant waterreservoir. Kan aan de
wand opgehangen worden.

Adviesprijs 79,- CQ

Philips fritcuse HD 4247
Praktisch verwisselbaar reukfiker.

Thermostatische temperatuurregeling op
3 standen. Aan/uitschakelaar met indikatie-
lampje. Inhoud: 2 liter bij 1600 watt

vermogen.
Adviesprijsl69, (29 —

AEG broodrooster AT 201
Huis van chroomstaai. Bruinheidsgraad

traploos instelbaar. Uitschakel automatiek.
Adviesprijs 73,-

55,-

INSTAUATIEBEDRIJF

winters
Spalstraat 8

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

WIJ WENSEN U ALLEN EEN VOORSPOEDIG 1984

Tussen Kerst en Nieuwjaar
27-28-29-30 en 31 december

is ons gehele bedrijf GESLOTEN,
Vanaf maandag 2 januari staan wij weer geheel tot uw dienst

H.C.l i BOUWMAT.CENTRUM U.B.l
Wie bouv.1 kijkt eerst b y H Cl

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G) Tel: 05753-2121
Binnenweg 4, Ulft Tel 08356f-83141

Dirigent, bestuur en leden van

Hengelo's Gemengd Koor

wenst allen een
gelukig nieuwjaar

DROGISTERIJ EN VERFCENTRUM

WENST ALLEN

gelukkig nieuwjaar

ONTIJZERINGS-INSTALLATIES
open en gesloten systemen

MESTPOMPEN
geschikt voor mixen en beregenen

van mest

BEREGENINGSSYSTEMEN
Bel gerust voor nadere informatie:

Verheij - Toldijlc
Z.E.weg 9 - Tel. 05755-2041

schildersbedrijf
bennie harmsen

Spalstraat 17 • Hengelo Gld - TeL 06768-1288

WIJ wensen allen
een voorspoedig 1984

Kapsalon

G. LURVINK

wenst allen een
voorspoedig 1984

Ouderwetse sfeer op
OUDEJAARSDAG

Nog even gezellig
het oude Jaar afsluiten

• Polbijarten

• Ballero-biljarten

Dit jaar met grandioze prezen

Laag inschrijfgeld

Aanvang 18.00 aar

Café-restaurant

„Concordia"
Raadhuisstraat 36 • Hengelo Gld

Org.: blljartver. „Concordia '54"

HOTEL LANGELER

wenst vrienden en
bekenden prettige feest-
dagen toe

Onze zaak is oudejaarsavond

na 6 uur gesloten

l en 2 januari gesloten

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

Allen een voorspoedig 1984
toegewenst

en tot ziens
op onze uitvoeringen

KNAL-en SIER VUUR WERK
voor spefferpr/'/zen

ROOZEGAARDE SPORT
BANNINKSTRAAT 5

Wij wensen allen

een voorspoedig 1984

Hotel LEEMREIS
Slijterij

Vuurwerkverkoop
op 30 en 31 december

D E S S E L I N K
Smid - Keijenborg
HENGELOSESTRAAT 2

Wij wensen u een voorspoedig 1984

Wij wensen U allen
een gelukkig 1984

BIJENHOF'S Bouwmarkt
Hummeloseweg 20 - Hengelo GId

Autobedrijf

DIK LANGWERDEN
Haokforterweff 33 - Wie h mond - Tel. 05754-621

wenst allen een gelukkig
en pech vrij 1984

CHB. ZANGVER.

„Looft den Heer"
HENGELO GLD

Wij wensen u
een gelukkig nieuwjaar

Toneelgezelschap

't WEERHAANTJE
wenst iedereen een

voorspoedig 1984 toe

WIJ WENSEN U ALLEMAAL

een prettige jaarwisseling

en een voorspoedig 1984

Fam. G. Botterman en
Personeel E.D.A.H.
Raadhuisstraat 53 - HENGELO GLD

Hierbij willen wij U allemaal hartelijk bedan-
ken voor het genoten vertrouwen in het afjfe
lopen jaar.
Wij hopen dat wij ook in 1984 U weer van
dienst mogen /ijn voor uw
TUINWERKZAAMHEDEN.

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G. J. BOSMAN
en medewerkers

wensen U een prettige

jaarwisseling en een voor-

spoedig 1984

Allemoale bedankt

en van 't zelfde!



NISSAN
OPENING NIEUWE SHOWROOM
AUTOBEDRIJF JOS HERWERS B.V.

Woensdagmiddag 21 december om 4 uur werd door
burgemeester J. E. de Boer de spiksplinternieuwe
showroom van autobedrijf Jos Herwers aan de Hum-
meloseweg te Hengelo Gld.
Na vele jaren van plannen maken en overleggen
werd tegenover de garage waar zijn vader met het
bedrijf was gestart, de nieuwe showroom geplaatst.
En het resultaat mag er zijn. Een prachtige ruimte
van 650 m2, waarin het merk Nissan dat gevoerd
wordt zeer goed tot uiting komt.
Namens Nissan Motor Nederland sprak de direkteur
de heer ter Haar tot de heer Herwers. Grote waar-
dering had hij voor het fraaie resultaat.
Na deze sprekers was het woord aan de heer Jos
Herwers. In zijn dankwoord bedankte hij de burge-
meester en de heer ter Haar. Ook allen die voor de
zeer snele tot standkoming van het fraaie gebouw
hadden gezorgd kregen een pluim op de hoed gesto-
ken. Op 24 oktober werd de vergunning voor de bouw
afgegeven en vandaag 21 december 1983 hebben wij
hem geopend. Hartelijk dank voor uw snelle werk.
Na de officiële opening konden de vele genodigden en
andere belangstellenden in een zeer geanimeerde
sfeer, onder het genot van een drankje en een hapje
de nieuwe modellen auto's en het interieur bekijken.
Ook het kantoor bevindf zich in de nieuwbouw.
Aan de totstandkoming van deze bouw hebben mee-
gewerkt aannemersbedrijf Klein Zessink-Notten,
schildersbedrijf Regelink, fa. Ordeman en Dijkman,
elektra, Jan Arendsen, loodgieterswerk en de fa.
Diepenmaat uit Neede, staalconstructies.

TAARTEN EN GEBAK IN EEN ANDER JASJE

De vraag naar nieuwe, leuke, attractieve dingen, is
nu ook doorgedrongen in de wereld van de taarten en
het gebak. Er valt namelijk bij de bakker een nieuwe
vorm van verjaardags- en jubileumtaarten te ont-
dekken. Deze taarten zijn sinds kort verkrijgbaar
onder de naam feestnummers.
Een feestnummer is e entaart in de vorm van een
cijfer <Ff'een combinatie van cijfers, bedoeld om al
die feestelijkheden waarbij een getal een rol speelt,
extra luister bij te zetten.
't Is dan ook bijzonder leuk om bijvoorbeeld een kind
een cijfertaart te geven, die aangeeft hoeveel jaar
hij of zij is geworden.
Maar ook bij jubilea en zilveren en gouden bruilofts-
feesten is een feestnummer een feestelijk geschenk.
Omdat uw bakker een vakman is, maakt hij de
feestnummers op zijn eigen wijze.
Zodoende is er niet één hetzelfde en heeft iedereen
die er een koopt alijdd een unieke f eesttaart. Een
taart om van te watertanden.

Het idee van de feestnummers komt erg leuk en bij-
zonder origineel over. In ieder geval heeft u bij be-
paalde gelegenheden de mogelijkheid om weer eens
wat nieuws te bieden. En dat is op zich ook wel
eens prettig.

KERSTAVOND NVEV

In een sfeervol versierde zaal Langeler vierden de
dames van NVEV hun kerstfeest.
Zeer bijzonder was de medewerking van het man-
nenkoor Ars Nova uit Doetinchem dat de avond
opende met het lied Nu zijt wellekome.
Hierna las de presidente mevr. J. Versteege-Eskes
de kerstliturgie afgewisseld met samenzang en zang
van het mannenkoor. De heer Jan Tijdink bege-
leidde de samenzang en zorgde ook voor de gepaste
achtergrondmuziek.
Na de pauze speelden de kinderen van de lagere
school uit Varssel o.l.v. de heren Starink en van
Hal de musical Drie rovers en een ster. Ze deden
het voortreffelijk en mede door de kleding en het
prachtige decor, gemaakt door leden van de ouder-
commissie en ouders van de kinderen, werd het een
geweldig kijk- en luisterspel.
De zangers van Ars Nova zongen tot slot nog enkele
liederen, waarna de presidente alle medewerkers
hartelijk dankte en allen een kleine attentie aanbood.
Als afsluiting werd gezamenlijk het Ere zij God ge-
zongen.

TAFELTJE-DEK-JE TE HENGELO GLD
BESTAAT 10 JAAR
Eerste Kerstdag is het 10 jaar geleden dat in Hen-
gelo en Keijenborg werd gestart met Tafeltje dek je.
Een organisatie die er voor zorgt, dat personen, die
niet in staat zijn voor zichzelf te koken, iedere dag
(ook in het weekend en op feestdagen) een warme
maaltijd krijgen.
Dit gebeurt over het algemeen op medische indi-
catie.
De eerste aanzet is gegeven door de diakonie en
charitas in direkt overleg met UW en de Hulpdienst
Momenteel valt de verantwoordelijkheid onder de
Hulpdienst. De maaltijden worden elke dag vers
bereid door koks en personeel van de bejaarden-
centra De Bleijke en Maria Postel, worden in gamel-
len gedaan en door vrijwilligers rondgebracht bij de
betreffende personen.
De gamellen worden weer mee teruggenomen, zo-
dat de vrijwilligers altijd binnen komen om het eten
op te scheppen of in een eigen pannetje te doen.
Hierdoor ontstaat er even tijd voor een ontspannen
praatje en vooral door mensen met weinig contac-
ten wordt dit zeer op prijs gesteld.
De maaltijden bestaan altijd uit soep, aardappels,
vlees, groenten en een toetje.
Kom men in 1974 volstaan met een bedrag van f 3.—
per maaltijd, in 1984 kost het f 8.50 + f 1.—- per dag
rijkosten, ongeacht hoe ver men van een bejaarden-
centrum afwoont.

In de afgelopen 10 jaar zijn ruim 27.500 maaltijden
rondgebracht.
Dit nuttige werk kon uiteraard alleen zo feilloos
gedaan worden dankzij de optimale inzetn van per-
soneel van bejaardencentra, rijders en rijdsters en
de organisatoren, die niet hun naam genoemd wilden
hebben omdat ze vinden dat dan ook iedereen ge-
noemd diende te worden, die in het heden en ver-
leden hebben meegewerkt.

KERSTFEEST BEJAARDEN

In de met dennegroen en kaarsen versierde zaal
van Hotel Langeler vierden ongeveer 180 bejaarden
uit Hengelo Gld samen met de dames van de Unie
van Vrijwilligers afd. Hengelo Gld het Kerstfeest.
De presidente opende de middag met het voorlezen
van een adventsgedachte, geschreven door mevr.
U. Geertsma-Driebergen.
De hierna volgende liturgie werd afgewisseld met
samenzang en zang van enkele UVV-sters. Het orgel
werd bespeeld door de dames Geertsma en Verhoeff
Na de pauze zong htt bejaardenkoor onder leiding
van de heer G. Starink op verdienstelijke wijze enke
Ie liederen en voerden kinderen van de school uit
Varssel o.l.v. de heren Starink en van Hal de musi-
cal Drie rovers en een ster op.
Aan het einde van de middag werd aan de aanwezi-
gen een kerstgeschenk uitgereikt en dankte de pre-
sidente allen die aan het welslagen van de middag
hadden meegewerkt.
Na de beste wensen voor de Kerstdagen en een tot
ziens op de nieuwjaarsbijeenmkomst op vrijdag 13
januari 1984" werd de middag besloten met het zingen
van Ere zij God.

KERSTCONCERT IN DE REMIGIUSKERK
In de Remigiuskerk te Hengelo Gld werd dinsdag
avond 20 december een kerstconcert gegeven, waar-
aan medewerkten de koren Soli Deo Gloria, Hen-
gelo's Gemengd Koor, Looft den Heer en de Kon.
Harm. Concordia o.l.v. drigent Jules Hendriks.
Het orgel werd bespeeld door Herman Lubbers.
Dirigent J. W. van Neck leidde de koren in enkele
gezamenlijke liederen.
De Kon. Harm. Concordia bracht ook enkele num-
mers ten gehore en begeleidde de samenzang.

ZANG EN MUZIEK IN KERSTSFEER
Diverse koren uit Keijenborg hebben in de St Jan
de Doperkerk een kerstconcert gegeven.
Door de verhoging von het priesterkoor een aantal
jaren geleden is het mogelijk dat een grotere groep
kan plaats nemen. Pastoor van Zanten verwoordde
dit in zijn toespraak.
Onder het motto Een uur vrede was er na een weken
lange voorbereiding een programma samengesteld

, waaraan medewerking werd verleend door het jeugd
en jongerenkoor o.l.v. Johan Idink en dames- en

herenkoor o.l.v. Jan Kleve, met assistentie van Riet
Kleve en de muziekver. St Jan o.l.v. Gerrit Wolsink
De toehoorders leefden intensief met het gebodene
mee en het uur vloog voorbij.
Een dankbaar applaus klonk op voor allen die
het prachtige programma hadden meegewerkt.

Kerk- en andere diensten
Herv. Kerk (Remigiuskerk)

OUDEJAARSAVOND
19.30 uur ds Hendriks
met medewerking van de clir. muziekvrr. ('n'srendo

NIEUWJAARSDAG
10 uur ds Verhaere

Goede Herder Kapel
OUDEJAARSAVOND

19.30 uur ds Verhaere

NIEUWJAARSDAG
10.15 uur ds Hendriks

VrUz. Herv. Kerk
OUDEJAARSAVOND

19.00 uur ds Brinkerink

Avond* en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 26 der. t .«MM. l jan.
B. A. M. Eijkelkamp, tel. 2262

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
A. R. J. van Ingen. telefoon 2002

Alarm Rijkspolitie
Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uui
meldkamer Rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

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. Kerk Kejjeuborg
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

en een heel gelukkig 1984 voor U allen

Een prettige jaarwisseling

wordt U toegewenst door

DRUKKERIJ WOLTERS
en medewerkers



Voor uw vele blijken van medeleven na het
toch vrij onverwachte overlijden van onze
vader en opa

BERNARDUS ANTONIUS HILDERINK

betuigen wij onze oprechte dank.

Uit aller naam,
fam. J. Hilderink

Keijenborg, december 1983.
Kerkstraat 11.

Biljartver. „De Eikeboom"
organiseert op OUDEJAARSDAG
weer een middag

POTBILJARTEN
met zeer aantrekkelijke prijzen

Aanvang 14.00 uur

Tevens wensen wij u
een voorspoedig 1984

Gafé-cafetaria De Eikeboom

AMBACHTELIJK
BROOD

Gut, ik ken je bijna niet meer terug:, zei de
ent' zus tegen de ander. Sinds ik Malsovit-
brood eet ben ik dan ook twee maatjes af-
gevallen, leuk hè, was het antwoord. Haal
morgen ook Malsovit-brood bij

Warme bakker Hekkelman
RAADHUISSTRAAT - HENGELO GLD

'n Hoop GEKNAL en GEKNETTER

en 't kost ow hoost gin SPETTER bi'j

ROOZEGAARDE SPORT
BANNINKSTRAAT 5

Stratenmakersbedrijf

A. BIJENHOF
wenst u allen
een gelukkig nieuwjaar

Assu r a n t i eka ntoor

A. J. MEMELINK
WENST U ALLEN
een voorspoedig 1984

Wij wensen allen een
een voorspoedig 1984

Schocnhandcl W U L L I N K
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Fraai
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindt u...
bij

^pschidersbedrijf
^̂ bennie harmsen
spal*Uaat17 7256 AA hengelolg) tetefoon 05753 1232
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a
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Wosautomoat stuk?

Bol UIT DE WEERD
Zonnestraal 15 • Hengelo Gld • TeL 05758-UM

% Ja»r garantte op reparatie

Onderdelen oli voorraad

Voor uw blijk van deelneming en medeleven
tijdens haar ziekte en na het overlijden van
onze dierbare en zorgzame moeder, groot- en
overgrootmoeder

WILLËMINA FREDRIKA GRADA BOOLTINK
weduwe van Johannes Stapelbroek

betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Stapelbroek

Hengelo Gld, dtcember 1983.
Hummeloseweg 3.

Gelegenheid tot betalen op zater-
dag 31 dec. van 9 tot 12 uur in ,,Ons
Huis" of door storting op girono.
905358 of op de Rabobank, rek.no.
3274.02.709, t.n.v. KerkvoogdU Ned.
Her v. Gemeente

Wie van plan is een kleuren TV of
een video te kopen, moet het snel
doen want in 1984 wordt alles
duurder

ITT SCHAUB LORENZ TV
met 2 jaar garantie op de beeldbuis
66 cm beeld • 16 kanaals

al vanaf I0«f«9i"

VIDEO 2000 SYSTEEM
2x4 uur band, kleur bruin metalic ^^-^

al vanaf l«f4wiM

Radio - TV

POORTERMAN
Wilhelminalaan 4 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2138

Wij wensen U
een voorspoedig 7984

Oudejaarsdag
Gezelligheid in de tent
rondom het ouderwetse

POTBILJARTEN
Deelname staat open voor iedereen

Vanaf 13.00 tot 18.00 uur

CAFÉ WOLBRINK
Bleekstraat 3 • Hengelo Gd

Wtf zijn ruim gesorteerd in

' koek-en wafelijzers

ORDELMAN & DIJKMAN
Spalstraat 14 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1285

WIJ WENSEN ALLEN VOORSPOEDIG 1984

Café-rest. „'t HOEKJE"
G. v.d. Weer

OUDEJAARSDAG

POTBILJARTEN
om wild en gevogelte

Verder wensen wij alle clientèle,

vrienden en kennissen
een voorspoedig T 984

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Het

CDA
Hengelo-Keijenborg-Steenderen

WENST HAAR LEDEN
EN STEMMERS

prettige feestdagen en
een voorspoedig 1984

Alle medewerkers hartelijk bedankt voor alle
inspanningen van het afgelopen jaar.

MEER

VUURWERK
voor MINDER GELD bij

ROOZEGAARDE

SPORT

Kennismaking. Lief motor
meisje zoekt leuke motor-
vriend. Wie komt op zijn
motor naar mij toe op
Katerdag 12 uur, onder de
molen?
Te koop aardappelen, Sur-
prise, uien en goudreinet-
ten, Toodwang. B. J. Wae
nink, Regelinkstraat 13.
Hengelo Gld
Te koop openhaard hout
(droog en kachelklaar)
Tel. 05753-2498
Te koop partij brandhout
populieren en eisen, ge-
mengd. Tel. 05753-1259
Goed tehuis gezocht voor
jonge hondjes. Tel. 05755-
2004
Autobedrijf Henk Wiendels
wenst u een voorspoedig
1984

Tankstation Jolij
Hummeloseweg, Hengelo
wenst allen een voor-
spoedig 1984

Harry Langwerden
veevoeder en kunstmest-
handel, wenst allen een
gezegend 1984

Slagery Raterink
Wij wensen u een voor-
spoedig 1984

NUenhuys, textiel
Hummeloseweg, Hengelo
wenst allen een voor-
spoedig 1984

B. A. Wentink
Paardestraat, Steenderen
wenst allen een gelukkig
nieuwjaar

Woninginrichting Grootbod
wenst u een voorspoedig
1984

• Ziekenvervoer
O.G.Z.O. - I.Z.A. - particulier

• Rouw- en trouwrïtten

• Taxiritfen

Tel. 05753-1493 Dag en nacht bereikbaar

Vordenseweg 3
7255 BV Hengelo Gld

Wij wensen iedereen een gelukkig 1984

Landbouwmechanisatiebedrijf

BOEKE-HEESTERS
1983

Het juar is weer voorbU en terugziende willen wij onze
klanten bedanken voor het geschonken vertrouwen.

Voor 1984
wensen wij irderec-n een heel goed en gezond Jaar toe
Wat dit jaar voor ons allen zal zijn, is een groot
vraagteken.
Zeker is, dat wij zullen stellen: alle artikelen tegen
zeer scherpe prijzen, maar met behoud van de wel-
bekende service.

ONS VERKOOPPROGRAMMA:

International tractoren
PZ artikelen
Carlo Pesci autolaadkranen

BOEKE-HEESTERS
Telefoon 05753-1964

WijwensènTI
**r x » i r>^ -̂-̂

en eenuooiïpoedigiQJM

H.C.l iBOUWMAT.CENTRUMi U.B.l
W/e bouwt kijkt eerst bij HCI

Kruisbergseweg 13. Hengelo (G). Tel: 05753-2121
Binnenweg 4. Ulft Tel.: 08356 -83141

UITNODIGING

tot bijwoning van de

Algemene ledenvergadering
van de vereniging tot stichting en instand-
houding van scholen met de Bi j lx ' i

te Hengelo Gld

op donderdag 12 jan a.s.
om 19.30 uur in „Ons Huis"

Agenda:

1 Opening.
2 Wijziging art. l en 3 huishoudelijk reglement

i.v.m. overname kleuterschool Varssel.
3 Rondvraag.
4 Sluiting.

A. M. Wentink-Berendsen
secretaresse

ff Wij wensen iedereen
een gelukkig en voorspoedig 1984
Naaimai h inchaml r l - reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VOBDEN - Tel. 05752-1385

IJsver. „STEINTJESWEIDE"
wenst iedereen een
gelukkig 1984 toe

Schildersbedrijf

H.STEEGE
wenst U allen
een voorspoedig 1984

Felix en Marianne
Takkenkamp
Tel. 05753-2062 • Hengelo Gld

wensen iedereen een
voorspoedig 1984 toe

Gymnastiekver. „Achilles"
wenst u allen
gelukkig nieuwjaar

V.enA.V.„PAX"
WENST ALLEN

een voorspoedig 1984

LoonbedrUf J. W. Bosch
, , ' t Hagenbeck" wenst
allen een voorspoedig 1984
Kalveren- en varkenshan-
del Henk van Leuss«>n,
Baak
Voorspoedig nieuwjaar
gewenst
Fa. Wijnbergen
bloemen, groente en fruit
wenst iedereen gelukkig
nieuwjaar
Harry Jolink
wenst iedereen een
aukkig nieuwjaar

ge-

il. Grotenhuys,
Spalstraat, wenst allen
een gelukkig nieuwjaar

A. Maalderink
varkenshandel
wenst allen een voor-
spoedig 1984

H. Lublw'is
levensmiddelenbedrijf
wenst allen een gelukkig
nieuwjaar
J. W. van Onna
kapper - parfumerie
wenst allen een voor-
spoedig 1984
Rijschool A. W. W. WeUers
wenst allen een gelukkig
nieuwjaar
Fa. v.d. Mond
Ruurloseweg, Hengelo G.
wenst u een voorspoedig
1984

Wij wensen iedereen een
gelukig nieuwjaar.
Ijzerhandel Harmscii
Banninkstraat 4, Hengelo

B. Boers
veehandel, wenst allen
een gelukkig nieuwjaar.


