
55e jaargang no l dinsdag 6 jan. 1986 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTBR8
Kerkstraat 17 • Postbus 3
725S ZO Hengelo Old
Telefoon 05708-1466
b.g. 1263 of 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo Old, Keijcnborg,
Velswtjk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen,
Rha, Toldijk, Wlchmond-Vierakker
en omstreken.

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

GOLDEN DELICIOUS appels

1.95
GESCHRAPTE WORTELEN

zak pi m 750 gram 93

GESNEDEN BOERENKOOL

per zak 93

Zie verder de dagreclames in onze
winkel

In onze VERKOOP BLOEMENKAS:

BLOEMSTUKJE ORCHIDEE

5.50

FA. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat e - Hengelo Oid - Tel. 0675*1471

Kom, kijk en ziet,

wat WIJNBERGEN U biedt!!

Hieuw jaar

NIEUWE
PRODUKTEN

FRANSE KOFFIEBROOD JES

van 1.25 voor 100

FRANKFURTER CROISSANT
gevuld met pittig worst je v. 1.35 v. 105

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

Ook in 1986
de zaak voor mensen met smaak

Onze jaarlijkse balansopruiming
begint met M MOOPM

Nachthemden

Dusfers, korf

Dusters, lang

B.H.'s

Corselet s

Pantybroekjes

Dcrmesondergoed voor jong

W/f /ongensondergoed

Restanten kinderondergoed

Badstof me/sjess/ips

Badstof herenslips

Dames badstof slips,

grote maat 48-52

Domes slips

Onderjurken

Wol 7.25 per bol

v.a. 75.00

9.95

v.a. 49.00

v.a. 5.00

v.a. 40.00

v.a. 5.00

en oud

3 v. 5.00

4 v. 70.00

5 v. 70.00

3 v. 70.00

3 v. 70.00

5 v. 70.00

v.a. 70.00

70 v. 70.00

Alle coupons HALVE PRIJS!!

Opstoffen 10-20-30-40 en 50% korting
ZIE ONZE 6 ETALAGES!!

SGHRÖDER
bij de kerk

500 gram
dik bevleesde hips

2,50
600 gram
magere speklappen

2.95
600 gram mager
hacheevlees + kruiden

5.95
Elke 2e rook worst
voor de

halve prijs

DAGREKLAMES:

Maandag en dinsdag
600 gr verse worst (mager) 460

Woensdag:
600 gr gehakt + kruiden 396

Donderdag, vitylag en zaterdag:
600 gram

malse varkenslappen
3.95

600 gram

schouderkarbonade
3.95

600 gram

mager ribstuk 7.95

WAARDEBON:

l kg vleesribbetjes
500 gr gehakt-kruiden

samen voor
Geldig van 6 t.e.m. 12 jan.

6.95

WAARDEBON:

150 gr gebr. gehakt
100 gr smjworst

samen voor
Geldig van 6 t.e.m. 12 jan.

1.95

Keurslager Peter v. Bark
BAADHUISSTSRAAT 7 - HENGELO GLD • TELEFOON 05753-1269

pedloor*

Voor afspraak:
Wllly Hoogev
Geitz
Loakendlek l
Veldhoek-Hen?elo Gld
teL 08736460

Wij wensen U allen een heel ge-
lukkig en gezond 1986 toe.

Hartelijk dank voor het ge-

- noten vertrouwen In 7985 en
wij hopen U in het nieuwe

jaar weer van dienst te mogen

lijn.

Loon- en grondverzetbedrijf

H. J, GROOT ROESSINK
en medewerkers

SLAGERIJ

RATERINK
Tel. 05753-1301

Tip van de week

ROLPENS uit't zuur
lOOgnun la

ZORG GOED VOORjEZElf (\njjs

Komf en liet, wat

VISHANDEL „HENGEL"
U biedt.'

Raadhuisstraat 51» (achter Edah) Tel. 8460

WIJ BIEDEN U:

l kg KOOLVIS

heerujk om te bakken nu 13i50

l pot ROLMOPS of ZURE HARING

i*, pot 3i98
Speciaal voor de HARTIGE HAP
als u Nieuwjaarsvisite krUgt

MAATJESHARING

6 stuks voor 10.00

Eet meer VIS

omdat het zo gezond is!

Voor familie- on handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS - Tol. 1455

L MA R HENGELO" Enlg officieel dealer

• •wl«IB» jr f mm ̂ m m^ \M mm mm\f voor Achterhoek en Liemers
Zelhemseweg 30 - HENGELO (GLD) 05753-1964

Wij wensen U een gezond en voorspoedig 1986



Opruiming

Wij ruimen op
Vele koopjes

Zie de etalage

KOM GERUST BINNEN EN
BEKIJK DE AANBIEDINGEN

10% korting
OP VOORRADIGE GOEDEREN

t.e.m. 18 januari a.s.

Grotenhuys
Spulstraat 18, Hengelo Gld, Tel. 1823

GOUDEN DCH SLUIT JUBILEUMJAAR AF MET
SUCCESVOL SNELDAMTOURNOOI

Een deelnemersaantal van 132 personen deed mee
aan het sneldamtournooi van de in 1985 50 jaar be-
staande damclub DCH, georganiseerd in zaal Con-
cordia.
Voorzitter H. Luimes merkte in zijn welkomswoord
op dat dit tournooi naast een gedenkwaardige periode
voor de damclub, ook een mijlpaal was voor organi-
sator J. W. Heijink, die vanaf de oprichting lid van
DCH is geweest
Voordat loco-burgemeester Th. Hooman, tevens wet-
houder van sportzaken van Hengelo Gld, het tour-
nooi opende met de Ie zet op het bord van de jeugd,
wees hij er op dat men zeer blij kon zijn met de op-
komst van zoveel jeugd, want wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst. Dit zal wel mede komen door de
organisatie van het schooldamtournooi. De jeugd
aktief maken voor de damsport, betekent verbreding
van de basis.
Onder de deelnemers waren ook enkele jonge dames.
De naam sneldamtournooi werd duidelijk eer aan ge-
daan, want in een recordtempo werden de partijen
afgewerkt.
DCH bracht dank uit aan al diegenen die in financieel
en materieel opzicht dit tournooi mede hebben doen
slagen.
Organisator J. W. Heijink is van mening dat er nog
veel talent buiten de vereniging rondloopt. Een wens
van hem is dat nog meerderen de weg naar de ver-
enigingen zullen vinden of hervinden.

SPANNEND JEUGDTOURNOOI

BILJARTVER. „CONCORDIA '54" • HENGELO GLD

Een boeiend slot zoals Patrick en Mark Jansen uit
Doetinchem maakten aan de finalepartij in het jeugd-
tournooi biljarten, georganiseerd door de biljartver.
„Concordia '54" uit Hengelo Gld. Een finalepartij
waarbij menig oudere biljarter zijn vingers voor af
kon likken.
Deze talenten in de notedop, waarbij vooral de klein-
ste in het gezelschap, Mark, een kop kleiner dan de
keu, dwongen grote bewondering af door hun vecht-
lust.
Concordia'54 beleefde een interessant slot van het
driedaags tournooi, waaraan 27 personen deelnamen.
Onder dit gezelschap bevonden zich ook 2 meisjes,
Gitte Boerman en Petra Harmsen.

Alle finale partijen dwongen bewondering door de
soms fraaie oplossingen van moeilijke spelsituaties.
Voorzitter Th. Dimmendaal van Concordia '54 gaf
uitdrukking van de algemene vreugde over het ge-
slaagde tournooi en deed een oproep dat er nog meer
jeugd naar de club toe zal stromen. Hij sprak de wens
uit dat meerdere ouders hun vertrouwen aan de ver-
eniging zullen geven.

ledere deelnemer kreeg een herinneringsplaquette
uitgereikt, terwijl er voor de zes finalisten een, beker
beschikbaar was, aangeboden door de fam. Boerman
in wiens etablissement het tournooi werd afgewerkt.
Gitte Boerman ontving de sportiviteitsbeker. Zij was
de enigste meisjesfinaliste.

Namens het districtsbestuur van de KNBB afdeling
Doetinchem deed jeugdbestuur H. Pannekoek een
oproep aan de verenigingen zich in grote getale te
melden voor jeugdtournooien. Het jeugdbiljarten be-
gint er aan te komen. In mei wordt in districtsver-
band weer een tournooi op poten gezet van niet aan-
gesloten biljartleden.

Opgave hiervoor kan geschieden bij de aangesloten
verenigingen. In september start de volgende jeugd-
competitie weer. Mocht men daaromtrent meer infor-
matie wensen, dan kan men zich wenden tot H. Pan-
nekoek, tel. 05753-1904.

De einduitslag van het tournooi was:
l Patrick Jansen, gem. 1.03; 2 Mark Jansen, gem. 0.57
3 Michiel Jansen, gem. 1.02; 4 Raymond Jolij, gem.
0.65; 5 Robert Haverkamp, gem. 0.56; 6 Gitte Boer-
man, gem. 0.21.

Aan dit tournooi heeft naast een team van tellers
secretaris Jan Roelofsen bergen werk verzet met het
bijhouden van de gegevens, berekening van standen,
gemiddeldes en eindresultaen.

VERVOLG APV

Artikel 130 handelt over het vervoenr van gevaar-
lijke stoffen en is gericht op de effectuering van zo-
genaamde routes voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen.

Op grond van dit artikel kan tot aanwijzing van een
of meer routes worden overgegaan middels een ter
openbare kennis te brengen besluit van burgemeester
en wethouders.

Is dit het geval dan worden op dergelijke wegen bor-
den geplaatst overeenkomstig model 98 van de Bij-
lage II van het Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens. U zult deze borden vast wel een in de grotere
plaatsen gezien hebben. Het is een rechthoekig bord
met oranje vlak, waarop een zwarte stip en een
zwarte pijl staat. De pijl geeft aan in welke richting
men moet.

Met bij of krachtens de Wet Gevaarlijke Stoffen aan-
gewezen transporteenheden met gevaarlijke stoffen
is het verboden gebruik te maken van andere dan de
aangewezen en aangeduide wegen eMweggedeelten.

•f» b™1 Wil t

Vanaf l januari 1986 zijn wij naast onze veevoeders, gestart met de
nterkoop van

VIANDO
hobby- en klein huisdiervoeders

Prijzen per 25 kg excl. BTW, af pakhuis

PAAKDEBROK

GEPLKTTK HAVER

SCHAPENBROK

KONIJNEKORRELS

KONIJNEKORRELS GEMENGD

GEM. GRAAN MET ZONNEPIT

VOLLEDIGE PLUIMVEEKORRELS

HONDEBROK

14.30

18.30

16.00

16.30

20.00

19.90

18.00

32.50

Afgehaald en kontant betaald 10% korting

Veevoeder- en kunstmesthandel

Harry Langwerden
HAZENHUTWEG 2 - HENGELO G - TEL. 05753-7555

KERSTVIERING KPO KEIJENBORG-HENGELO

In een volle zaal Winkelman kwam ende dames van
KPO Keijenborg-Hengelo bijeen voor de kerstviering.
Mevr. Steenkamp heette allen van harte welkom in de
versierde zaal in het bijzonder pastor Fleuren en het
kindekoor „de Keirakkers' o.l.v. Karin Sueters en
Carmen Sesink achter het orgel.
Pastor Fleuren, die werkzaam is bij „Nederheide",
las enkele kerstverhalen voor en liet verschillende
kerstliederen horen. Ook las hij zelf geschreven ge-
beden van gedetineerden voor en vertelde hoe zij het
kerstfeest beleven.
In de pauze was er gelegenheid om even bij te komen
en bedankte mevr. Steenkamp „de Keirakkers" die
enkele mooie kerstliederen hadden gezongen. Als aan-
denken kregen zij een kaars.
Na de pauze kregen de dames gelegenheid om vragen
te stellen aan pastor Fleuren. Daar werd veelvuldig
gebruikt gemaakt. De dames waren erg geïnteres-
seerd in het dagelijks leven van een gedetineerde.
Onder muzikale begeleiding zongen de dames als slot
verscheidene traditionele kerstliederen.
Mevr. Steenkamp dankte allen, in het bijzonder pas-
tor Fleuren voor de medewerking aan deze avond.
Hierna werd er nog een kopje koffie en een warm
hapje genuttigd.
Tot slot wenste mevr. Steenkamp iedereen wel thuis.

WIJZIGING SPREEKUURSYSTEEM
BURO VOOR RECHTSHULP DOETINCHEM

Zoals u vermoedelijk bekend is heeft het buro voor
rechtshulp te Doetinchem, Burg. van Nispenstraat 8,
momenteel open spreekuren op dinsdagmiddag en
donderdagochtend.
Bezoekers kunnen op deze tijden zo binnen lopen en
worden in volgorde van binnenkomst te woord ge-
staan.
Regelmatig ontstaan er tijdens de open spreekuren
lange wachttijden. Deze kunnen soms wel 2 uur be-
dragen. Vooral voor bezoekers, maar ook voor de
medewerkers van het buro zelf, is deze situatie on-
bevredigend.
Daarom heeft het buro voor rechtshulp dan ook be-
sloten het spreekuursysteem per l januari 1986 ge-
wijzigd.
De opzet van de algemene spreekuren is nu als volgt:
de open spreekuren komen te vervallen;
bezoekers kunnen voortaan alleen nog maar op af-
spraak bij het buro voor rechtshulp Doetinchem
terecht; •
afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden van
maandag t.e.m. donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur;
het telefoonnumer van het buro voor rechtshulp is:
08340-43200.
Het spreekuur voor niet Nederlands sprekende Tur-
ken op maandag van 16.00 tot 17.00 uur en het nota-
risspreekuur op de laatste donderdag van de maand
van 16.00 tot 18.00 uur blijven spreekuren waar u
zonder afspraak binnen kunt lopen.
Het buro voor rechtshulp is een instantie die gratis
juridische hulp verleent aan met name die mensen
die door hun inkomen, opleiding en maatschappelijke
positie het hardst behoeft hebben aan kosteloze in-
formatie en advies.
Het huro houdt zich vooral bezig met vragen en pro-
blemen op de gebieden van het woonrecht, arbeids-
recht sociale voorzieningen en vreemdelingenrecht.

KERSTVIERING NVEV

In een sfeervol met dennegroen en kaarsen versierde
zaal waren ongeveer 160 dames bijeen om het kerst-
feest van de NVEV te vieren.
Mevr. Versteege opende de avond met een gedicht
van mevr. Geertsma. Een koortje, gevormd uit eigen
leden van de vereniging, zong verschillende kerst-
liederen tussen de kerstliturgie.
In de pauze werd genoten van een versnapering.
Het kerstspel: „'t is vaak mis met kerst" werd na de
pauze opgevoerd door enkele dames.
De orgelbespeling werd verzorgd door dhr. J. Tijdink.
Een kerstverhaal in dialect werd door mevr. Ver-
steege voorgelezen.
Met een dankwoord aan de dames va$i het koortje en
de toneelspeelsters en het zingen van Ere zij God,
kwam een einde aan de kerstviering 1985.

AKTIVITEITEN-KALENDER 1986.

Evenals in 1985 is het de bedoeling in 1986 een akti-
viteiten-kalender met alle plaatselijke evenementen,
die er in onze gemeente plaatsvinden, samen te
stellen.
In pricipe gaat het om de publiektrekkende aktivi-
teiten, zoals tentoonstellingen, sport- en culturele
evenementen.
Hoewel er reeds een aantal aktiviteiten bekden zijn,
wordt getracht de kalender 1986 zo compleet mogelijk
te krijgen.
Het doel is om doublures te voorkomen en eventuele
lacunes op te sporen en zo mogelijk op te vullen.
Opgave kan gedaan worden bij de afdeling sportzaken
tele^op|yiumfner pvfr^ag 1541 en 's avonds 22^

HANDEL IN

fooi en stro
Offenfaerg
Hesterweg 10, Varwelder
Tel. 08356-86664

Te koop inruilmeubels
Lubbers Woonwinkel
Tel. 05753-1286

Schaatsen slijpen?

WILLEM VAN HAL
achter de Edah, Hengelo G
Tel. 05753-2257

Te huur 2 km buiten Hen-
gelo bovenverdieping,
kamer, keuken, slaap-
kamer, WC, gemeenschap-
pelijke badkamer, alles ge-
stoffeerd. Brieven onder
H - l - 86.

Paul en John Montf roy
wensen vrienden en beken-
den een zeer voorspoedig
1986.
Ons adres: Margriethof 2

Te koop consumptie-aard-
appelen. Loonbedrijf Nie-
sink, Weeninkweg l,
«Keijenborg

OPRUIMING bij TACX
Hoge sportschoenen „Brownies"
wit, grijs en blauw, met steun, maten 36-46
normale verkoopprijs v.a. 63.95 nu

i
Nullijnmollière „Brownies"
zwart süède met rubberzooi, maten 36-46
normale verkoopprijs v.a. 63.95

Voor de verzorgende beroepen
witte mollières en instappers, met steun, maten36-42

nu slechts

39.--

39.»

Jeugdige laarzen, lang model
wit, gebr. wit en zwart leder, maten 36-42
normale verkoopprijs v.a. 87.95

v.a.

nu slechts v.a.

39.--

59.-

Piédro jeugdschoenen
10 tot 25% op de gehele najaarscollectie, tot 31 januari 1986

Jeugdmollières en klittebanden „Gepy"
grijs en blauw leder maten 28-45
normale verkoopprijs v.a. 52.95 nu slechts v.a.

Jeugdklittebandschoenen „Eve + Adam"
grijs en blauw leder met steun, maten 22-35
normale verkoopprijs v.a. 59.00 nu slechts v.a.

29.-

39—
Sportieve mollières en instappers „Eve _j_ Adam"
diverse kleuren en modellen met steun, maten 36-41
normale verkoopprijs v.a. 79.95 nu slechts v.a. 45.--

Damesmollières en instappers
voor boodschappen en te wandelen
diverse kleuren en modellen met sleehak en steun, maten 36-42
normale verkoopprijs v.a- 43.95 nu slechts v.a. 35.--

Damesmollières en bandschoenen .Ortho"
voor losse steunzolen, diverse kleuren en modellen, maten 3-8y2

normale verkoopprijs v.a. 133.95 nu slechts 95.--

Herenschoenen
diverse kleuren en modellen nu slechts v.a. 29.—

Sportieve mollière „Colly"
naturel juchtleder met voetbed en rubberzooi, maten 36-47
normale verkoopprijs v.a. 121.95 nu slechts v.a. 89.—

Herenmollière „Jimmy Joy"
naturel, bruin en zwart juchtleder met voetbed en rubberzooi,
maten 6Ï/2-12, normale verkoopprijs v.a. 149.95 nu slechts 99.--

Dameslaarzen
diverse kleuren suède en warm gevoerd, maten 36-42
normale verkoopprijs v.a. 59.95 nu slechts v.a. 39.»

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

redden van een miljoen kinderen per Jaar
Het leven van meer dan een miljoen kinderen wordt
nu elk jaar gered door de recente verspreiding van 2
van de goedkoopste en eenvoudigste technieken ter
wereld, die de gezondheid van kinderen in ontwikke-
lingslanden beschermen. In de laatste twee jaar is de
immunisatie van kinderen in veel landen verdubbeld.
Dat voorkomt nu jaarlijks bijna een miljoen doden bij
kinderen onder de vijf jaar. Tegelijkertijd zorgt de
snelle verspreiding van de Orale Rehydratie Thera-
pie (ORT) ervoor dat naar schatting nog eens een
half miljoen kinderen van de dood door uitdroging
wordt gered. Dit goede nieuws staat in het rapport
de toestand van de kinderen in de wereld, van Uni-
cef's algemeen directeur, James Grant. Ondanks de
steeds voortudrende crisis in Afrika, wijzen immu-
nisatie en ORT de weg naar een overlevingsrevolutie
die elk jaar het leven zou kunnen redden van de helft
van 15 miljoen kinderen onder de vijf jaar, die nu
nog onnodig sterven.

Macht van ouders
Als de doorbraken in de gezondheidszorg voor kin-
deren op een lijst worden gezet inclusief de nieuwe
kennis voor borstvoeding en de kostenbesparende
manieren om ondervoeding te voorkomen, dan, zo
concludeert het rapport, is deze vooruitgang zo een-
voudig en kost zo weinig, dat het de ouders in de
armste landen kan veranderen in doeltreffende ge-
zondheidswerkes. ORT bijvoorbeeld kost niet veel
meer dan een kwartje en is zo eenvoudig te gebrui-
ken dat ouders ermee kunen voorkomen dat hun kind
uitdroogt als gevolg van diarree. Met miljoen doden
per jaar is uitdroging door diarree nog steeds de be-
langrijkste doodsoorzaak van kinderen in onze mo-
derne wereld. De revolutionaire potentie van de
nieuwe maatregelen hangt echter geheel af, zo zegt
Unicef, van een totale inspanning om de overgrote
meerderheid van de ouders te informeren en te hel-
pen bij het gebruik van de huidige kennis. Vandaag,
zo zegt het rapport, hebben de meeste landen commu-
nicatiekanalen opgebouwd, overheidsdienst, onderwijs
systemen en media, die het mogelijk maken, vrijwel
elk gezin in de ontwikkelingslanden te bereiken.

Immunisatie voor iedereen
Verschillende landen grijpen nu de kans met een
enthousiasme dat verraadt dat regeringen iets posi-
tiefs en hoopvols willen doen in tijden, die voor veel
landen in Afrika, Azië en Latijns Amerika, zonder
twijfel deprimerend zijn. Het is bekend dat zo'n 40
landen hun vaccinatiecampagnes versneld uitvoeren
om het doel, wereldwijde immunisatie in 1990, te be-
reiken. Opnieuw is het de betrokkenheid van de
ouders die hier een cruciale rol speelt. Of alle kinde-
ren in een land kunnen worden ingeënt, zegt Grant,
hangt af van zowel de ouders, die moeten weten wan-
neer, waar en waarom zij hun kinderen moeten
brengen als van de doktoren en gezondheidsdiensten
die de vaccins beschikbaar stellen. De doorbraak op
hetgebied van de immunisatie begint in het midden
van de tachtiger jaren op gang te komen, zo zegt het
rapport, door vernieuwde vaccins en verbeterde orga-

jj nfflatie van de nationale .vi^pafjepampagjne^, die zo^

wel de levering van als de vraag naar immunisatie-
diensten vergrootten. Boven alles, zegt Grant, hangt
het af van de leiders van een land, die inzien dat het
nu moet gebeuren, dat het doel om alle kinderen in
de komen vijf jaar in te enten iets is dat verschrik-
kelijk belangrijk is en ook daadwerkelijk haalbaar.

Keuze
Als antwoord op de voor de hand liggende vraag:
vereergert een drastische veerbetering van de gezond-
heidszorg met grotere overlevingskansen voor kin-
deren niet het bevolkingsprobleem, wijst het rapport
erop, dat geen enkel land ooit een duidelijke daling
van het geboortecijfer bereikte zonder een vooraf-
gaande vermindering van het kindersterftecijfer.
Ouders die erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen
in leven blijven, neigen ertoe minder kinderen te
krijgen. De huidige kennis, zo besluit het rapport,
biedt ons nu de kans om de ondervoeding van kin-
deren en de kindersterfte in ontwikkelingslanden met
de helft te verminderen en dit met relatief weinig
kosten in een relatief korte tijd. Als deze kans wordt
benut, dan zal in de komende jaren het bewijs wor-
den geleverd dat een van de belangrijkste doelstel-
lingen die de mensheid zichzelf ooit heeft gesteld,
bereikt kan worden, nl. elementaire bescherming van
het leven, de gezondheid en normale groei van alle
kinderen. Als deze kans niet wordt benut, dan zullen
de tachtiger en negentiger jaren terecht worden ge-
brandmerkt als de generatie die de beschikking had
over vrijwel onuitputtelijke financiële en technische
mogelijkheden, maar tegelijkertijd de voortdurende
ondervoeding, de belemmering van de groei van kin-
deren en de dood van miljoenen van zijn meest kwets
bare burgers toestond.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkaarten
jubileum- en gelegenheids-

kaarten

rouwcirculaires en bid-

prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,

enveloppen, sets, brief-

kaarten, circulaires, fol-

ders, prijslijsten enz.

is in Steenderén UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 • STEENDERÉN

Tel. 05755-1862



OPRUMNG lubbers
Raadhuisstraat 45 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1286

10% korting • 10% korting 10% korting • 10% korting 10% korting -10% korting 10% korting • 10% korting 10% korting • 10% korting

dansen met

N E W F O Ü R
zondag 12 jan.

Zondag 19 jan.

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Na een onlangs gehouden oproep in deze krant
waren de recaties zo groot, dat er besloten is
nog éénmaal een voorstelling te geven van de
inmiddels bekend geworden

JUBILEUMREVUE
50 JAAR „CRESCENDO"
Deze derde en beslist allerlaatste voorstelling

zal worden gehouden:

zaterdag 11 jan. a.s.
in-;,O*f» HUIS" t» Hengelo Old --»
Aanvang 20.00 uur • Entree f 6.00

Kom beslist op tijd, want vol is vol.
Er worden geen kaarten in de voorverkoop ge-
bracht. Let nu op!!

Extra service van uw Rabobank
De Rabobank „Hengelo Gld" B.A.
RAADHUISSTRAAT 21 te Hengelo Gld
Bijkantoor: Veldhoek: KAPEL WEG 16

stelt haar cliënten in de gelegenheid
op een voordelige manier een bezoek
te brengen aan de landbouwrai '86
te Amsterdam (20 t.e.m. 25 jan '86)

GRATIS INTRODUCTD3KAARTEN zijn te
verkrijgen op bovengenoemde adressen

W cisautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraat 13 Hengelo Gld Tel. 05753-1806

Va jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

OPRUIMING • VOORDEEL - OPRUIMING • VOORDEEL - OPRUIMING • VOORDEEL • OPRUIMING • VOORDEEL - OP

Bodywarmers
152 t.e.m. 176 nu

29.»

Jongenspyama's
tricot en badstof nu

19.-

FLANEL

overhemden
v.a.

29.--

Diverse restanten
voor nog lagere prijzen

Winterjassen
v.a.

169-

Sweatshirts
v.a.

39."

Melka jacks
t.e.m. maat 60

20% korting

KATOENEN

bandplooi broeken
V4U

69.-

Corduroy broeken
VA.

69.--

Pantalons
v.a.

Herenjacks
v.a.

109.»

Sokken
30% wol

Spaar 10,

Kostuums • kolberts
Tientallen guldens

voordeel

Kom vrijblijvende kijken

HENGELO - TEL.05753 -1383

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
afd. Hengelo Gld

Denkt U aan onze

nieuwjaarsbijeenkomst
TOT ZIENS

donderdag 9 jan. 1986
's middags 2 uur in „Ons Huis"

Wilt U opgehaald worden, dan opgave aan mevr.
Kramer, Raadhuisstraat 57, tel. 1408

Asl het eens tegenzit, wellicht ook in het
nieuwe jaar, dan zegt men al snel, het is toch .

KNUDDE met een rietje
Moed verloren, al verloren, houdt de moed er
in en lach.

LACHEN om de kostelijke avonturen van Toon
de onverbeterlijke

Stripserie van FC Knudde
Nu al 19 delen leverbaar.

Al is het soms knudde, Knudde is in.

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1253

Een dorpswinkel met parkeerruimte in de buurt

Op zaterdag 11 januari 1986 zijn wij 25 jaar
getrouwd.

Wij hopen dit op die dag samen met onze kin-
deren te vieren.

De Heilige Mis zal worden opgedragen om 13.30
uur in de St Willibrorduskerk te Hengelo Gld.

W. J. RONDEEL

E. RONDEEL VERHEIJ

7255 PG Hengelo Gld, januari 1986.
Roessinkweg 2.

Receptie van 15.00-16.30 uur in zaal Winkelman
te Keijenborg.

Kiillink
ruimt op!!

Kortingen

van 1O tot 6O pet

Schoenhandel WULLINK
KERKSTRAAT 5 - HENGELO GLD

CAFÉ HEEZEN
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN

Zaterdag 11 jan. a.s.

LIVE MUZIEK
MET DE SUPERBAND

„TRIO + EEN"
AANVANG 20.00 UUR

HENGELO'S TONEELGEZELSCHAP

„'t WEERHAANTJE"
WENST IEDEREEN VOOR 'T ND3UWE JAAR

voorspoed, heil en zegen
MET GENOEGEN STAAN WIJ OOK IN 1986
WEER VOOR U KLAAR!!

Ook namens het PERSONEEL wensen wij U
allen

een gezond 1986

EDAH
Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld

FAM. G. EN G. A. BOTTERMAN

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg: en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WENERS
Poelsweg 47 • Keijenborg Tel. 1307

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
Telefoon 07753-1845

Peugeot 205 - Honda automaat

HKM ROERT DE TROM!!
Ook in 1986!!

Opgeruimd gaan wij opruimen
i

nu kortingen op jacks, bloeses, truien etc.

Op goederen buiten de opruiming 1

\ TBOKSENHUUS l

O pet korting ̂ ^ ^^ l



Tapijt vuil?
Faal dan de

TAPINETTE

Verbluffend resultaat
Huur slechte f 15.— p. dag

LENSELINK
DBCGISTEfttt
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

SIERHE ESTERS
IIE IDE PI, ANTE N
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTLJKF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

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

SPORT GOED
met SPG3TGOED

van

in
Spalatraat 13. Henirelo G.

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

GEBR. ROSBIEF

SCHOUDERHAM

vacuüm

100 gr

100 gr

AH VERSE ROOKWORST

fijn of grof 250 gr

AH PATAT FRITES

239
129
229
159

ROMIGE VANILLEVLA

liter

AH SPLITERWTEN of
ERWTEN 500 gr

AH SNELKOOKRIJST
400 gr

AH MACARONI
500 gr

155
69

139
99

Blanke WITLOF QQ
500 gr \J %J

SALUSTIANA'S

voor hand en pers 21/2 kg 498

Entrecote
100 gr

Ma. - di. 13 en 14 jan.
KRABBETJES

Woensdag
GEHAKT h.o.h.
500 gr 398

169
kg

kg

350

698

WIT-TARWE VOLKORENBROOD
gratis gesneden

VLOERVOLKOREN

sesam en maanzaad (gratis gesneden)

188
188

V.d. Eelaart 3-sterren JONGE
JENEVER liter

Pollen KERSENBRANDEWIJN

liter

1725
1395

afbeet heijn

Aanbiedingen
geldig van donderdag
t/m zaterdag a.s.
bij Albert Heijn,
Raadhuisstraat 4,
Hengelo.

's Lands grootste kruidenier blijft ook in de Raadhuisstraat 4, Hengelo op de kleintjes letten.

BUITENLANDSE KAAS

vrijdagmiddagmarkt

ir boeren

r zoutloos v.v.

mefworsten

goudbekroonde rookworsren

e best verzorgde vakanties
beginnen bij de Rabobank.

^̂ •̂  Jry

-• -- -va-
Nieuwe agent voor drukwerk in de gemeente Steenderen

ALLEENVERKOOP voor Hengelo en omstr.

PHOENIX FIETSEN
2 kleur lak • veillglieidsslot - standaard, 2 kleur
banden • 28" wielen

remnaaf 39«f.--

t rommel rem 3 veren. 549.—

Fietsspecialist Reind Zweverink
lekink 8 • Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 12 JAN.

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur Jeugddlenst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Verhaere

Herv. Kerk
Geen dienst

Op bovenstaande foto, genomen tijdens het afscheid van de heer Wentink. V.l.n.r.: de heer K. F. Lubbers van
drukkerty Woïtere, mevrouw Wentink, de heer Wentink, mevrouw Epplnk en de nieuwe agent de heer Eppink.

Per l januari 1986 heeft drukkerij Wolters uit Hen-
gelo Gld een nieuwe agent voor alle soorten druk-
werk in de gemeente Steenderen.

Tot voor die datum heeft de heer B. A. Wentink deze
taak zeer nauwgezet vervuld.

Hij wordt opgevolgd door de heer J. B. Epplnk, Dorps-
straat 37, Steenderen, tel. 05755-1862.
De heer Eppink neemt de verzorging op zich van
alle voorkomende familie- en handelsdrukwerk.
Tevens kunnen bij hem ook advertenties voor het
weekblad „de Reclame" worden opgegeven.

l liter FLORIJN GENEVER

17.45
l liter DUJARDIN VIEUX

17.95
l liter COEBERGH BESSEN

15.45
l liter FLORIJN CITR.-BRANDEWIJN

12.95
l Hes JaGERMEISTER (0,7 liter)

18.45

Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

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 6 t.e.m, 12 jan.
B, A. M. Eijkelkamp, telefoon 2262

Kruisvereniging
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg:Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. tejm. vrijdag van 13 tot 14 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo Gld.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld
Tel. 05753-1230. Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen:05752-1230

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
H. EU, telefoon 1420

BJL Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Zondag 10.00 uur H. Mis.
Door de week op dinsdag en donderdag 19.00 uur
H. Mis.

K.K. Kerk KeUenborg
R.K. Kerk Keyenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vro*gmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uui
lagelljks rozenhoedje om 18.30 uur


