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DRUKKERIJ WOLTKRS

Kerkstraat 17 • Poctbufl 8

7255 ZG Hengelo Gld

Telefoon 05758-1455
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Verschijnt dinsdags In:

Hengelo Gld, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steende ren,

Baak, Bronkhorst, Olburgea,

Rha, Toldijk, Wichmond-Vlerakker

en omstreken.

KIJK EENS...
WAT EEN VOORDEEL

2 weken lang grandioze opruiming en aanbiedingen
Vanaf vrijdag 17 januari

Fenjal
bodylotion

150 ml nu slechte UB V V

COC
250 ml nu slechte «!• VV

Tandenborstel Bled-a-med
de betere borstel

van 4.25 nu slechte 1.65
Grote kollektfo

boodschappetassen
nu vanaf 2.95

Polyset Föhn lotion
grote fles 200 ml

van 4.25 nu slechte 1.50

Palun handcreme
grote pot 250 ml

kost normaal 4.25 nu slechts 1.95

Dog-cleaner Cesarine
Reinig uw hond met deze unieke lotion

ZONDER WATER EN ZEEP

Reinigt desinfecteert en neemt onaangename

geur weg

kost normaal 4.50 nu slechte 1.95

WAT EEN KEUS...
WAT EEN LAGE PRIJZEN

Lipsticks • nagellak

diverse kleuren nu vanaf

Baby-artikelen opruiming
badjes • commodedeks - babymandjes - luier-

emmers etc.

nu 40 tot 60% korting

Byoux
KRALEN - OORKNOPJES - diverse soorten

nu voor spotprijzen!

HEERLIJK WARM

Wulf gezondheids ondergoed
ANGORA WOL

nu 30 % korting

Diverse soorten

oog make-up

1.95
Mascara's opruiming

2.95van 7.95 • nu slecht»

Lavona schuimversteviger
MET KLEUR - lichtblond, donkerblond, bruin

2•
VERMOEDDE BENEN OF VOETEN?

bekende merken van o.a. 9.95 - 7.95

nu voor slechte 2.95

Fenjal '
cremebad10° ml van nu

5.95
250 ml van 19.95 nu slechts

11.95

Warmwaferzak

DUBBELZIJDIG GERIBD

van 11.95 voor 8.95

Andrelon cremebad
500 ml goed voor 25 baden

nu slechts 3.69
PLAKPLASTIC
restanten • diverse dessins

van 4.75 per meter nu slechts 1.95

Restanten WANDWEEFSEL
LINNEN STRUCTUUR

nu 50% korting

Rollen van 10 meter - super wasbaar

Ideaal voor keuken en badkamer

van 29.90 nu slechts 16.95
DEURPOSTERS

OPRUIMING per stuk 5.00

BEHANG RESTANTEN perrol nu vanaf 1.00

SLAAPKAMERBEHANG perrol vanaf 3.95

BEHANGBORSTEL van 3.95 nu slechts 1.95

2 WEKEN LANG, maar wees er snel bij, want op is op!

DA drogisterij

Verfcentrum

KERKSTRAAT l - HENGELO GLD

9IBRHB ESTERS

HEIDKPLANTEN

LAAN BOMEN

CONIFEREN

BOZEN

VBUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

vlAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

8PORTVELDMENGSEL

COMPOST

JTURFMOLM

TUINTUBF

VASTE PLANTEN
TUINONTWEKPJfiN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

GJ.HALFMAN
& ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1434

[SPORT GOED
met SPORTGOED

mm

ftoozegaarde sport
Spuistraat 13. H«neelo O

HANDEL IN

hooi en stro

Hesterweg 10, VarMelder
Tel. 08356-85664

van de Keurslager
r^\ f^\ *& ^ \

4.95
500 gram

balkenbrij

met of zonder krenten | .95

500 gram

bakbloed worst J B

l doos

grote fricandellen

40 stuks f 2.95

DAOREKLAMES:

Maandag en dinsdag

500 gr verse worst (mager) 450

Woensdag:
500 gr gehakt + kruiden 395

Donderdag, vrVdag en zaterdag:
500 gram

malse varkenslappen
3.95

100 gram

gepaneerde snitzeis
(v.d.ham)

500 gram

hamlappen of
fricandeau 5,95

WAARDEBON:

500 gr magere runderlappen

500 gr varkenslappen

samen voor

Geldig van 13 t.e.m. 18 jan.

9.95

WAARDEBON:

100 gr Gelderse gekookte worst

100 gr pekelvlees

samen voor

Geldig van 13 t.e.m. 18 jan.

1.95

«-••r*

Keurslager Peter v. Burk
RAADHUISSTSRAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1269

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

Nieuwe oogst JAFFA'S
vol vitamine

15 stuks 395
Rauwkost WORTELEN
deze week

500 gram 100
RODE KOOL
500 gram 75

Zie verder de dagreclames in onze
winkel

In onze verkoop bloemenkas:

495

FA. W U N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld • Tel. 05768-1478

Kom, kijk en ziet,
wat WIJNBERGEN U biedt!

SLAGERIJ

RATERINK
TeJ. 05753-1301

Tip van de week

HAMBURGERS
5 halen, 4 betalen

Een nieuw jaar met

Geen 4, geen 5, maar . . . .

ZES GRANEN BROOD
Ter kennismaking van 260 nu 2i25

Bereid mét tarwe, rogge, gerst, haver, rUst en

mals

HAZELNOOTSCHIJVEN
pak A 8 koeken van 4.95 voor

met lekker veel hazelnoten
4i40

EXTRA DEZE WEEK:

BANKETBAKKERSSCHUIM

grote zak nu | ,

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

Ook in 1986
de zaak voor mensen met smaak

Kom* en ziet, waf

VISHANDEL „HENGEL"
U biedt!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) Tel. 8460

l kg VERSE SCHOL

gratis gefileerd nu per kg QiZa

l pot ROLMOPS off ZURE HARING

per pot 3.98

GESTOOMDE MAKREEL

per stuk 2i75

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

S *

! Bakkerij Bruggink
§ RAADHUISSTRAAT 19 - TEL 1858

DEZE WEEK:

c
H

H

APPELFLAPPEN

Eigengebakken ROGGEBROOD
van 1.25 voor |BQQ

va awHVM aa MVA • HUMHVH 'JKHVAV aa

H

>
H
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Voorwoord burgemeester van Hengelo Gld
Vlak na de tweede wereldoorlog werd de volkerenorganisatie de Ver. Naties
opgericht. Het doel was: internationale vrede en veiligheid te waarborgen.
Eén orgaan ervan was UNICEF - het Kinderfonds van de V.N. Het zou zich
bezig gaan houden met de enorme problemen die met name voor de kinderen
ontstaan waren door de tweede wereldoorlog.
Unicef bestaat dit jaar 40 jaar. Haar werk is langzamerhand verlegd naar hulp
aan alle kinderen, voornamelijk aan hen in de door ons zo vaak genoemde
Derde Wereld. Ook is Unicef zich gaan inzetten voor hulp aan moeders en geeft
zij ook haar medewerking aan projecten waar het gaat om ontwikkeling van land-
bouw, drinkwatervoorziening en verleent zij hulp bij rampen zoals aardbevingen,
overstromingen en vulkaanuitbarstingen.
Om een paar concrete gevallen te noemen: vorig jaar schrokken we van de gruwe
lijke TV-beelden over de hongerslachtoffers in Ethiopië. Nederland kwam in
aktie „Eén voor Agrika", waaraan ook Unicef deelnam. Door Unicef werden
goederen overgevlogen en verscheept naar de getroffen gebieden. Om dergelijke
rampen in de toekomst te Voorkomen, is vooral structurele hulp nodig. Unicef
werkt daaraan.
Miljoenen kinderen sterven aan een ziekte waartegen ingeënt kan worden, zoals
tetanus, kinkhoest, difterie, polio, tuberculoste, mazelen. Door Unicef zijn mas-
sale inentingscampagnes op touw gezet. Met behulp van het Rode Kruis werlen
in het afgelopen jaar in El Salvador 400.000 kinderen ingeënt. Éénderde van de
kosten aan vaccin, koelboxen, transport nam Unicef voor haar rekening (1,5
miljoen dollar). Voor al dat werk is geld nodig, geld dat men verwacht van de
welvarende westerse wereld.
Ook het plaatselijk Unicef-comité stelt alles in het werk hiertoe een steentje bij
te dragen. Voor een aantal jaren is het prachtige initiatief geboren, jaarlijks een
culturele avond te houden in sporthal „de Kamp", waar alle muziek- en zang-
verenigingen uit onze gemeente aan deelnemen.
Op zaterdag 18 januari 1986 is het weer zover en wordt u in grote getale ver-
wacht bij deze prachtige culturele manifestatie. De toegang is gratis, maar in de
pauze wordt gecollecteerd voor UNICEF!
U geniet van een avond van zang en muziek en bent tevens in staat leed op de
wereld te doen verminderen.
Laat 't jubilerende UNICEF weten dat u er een feestelijk jaar voor hen van wilt
maken door 'n extra gift voor de kinderen die niet voor zichzelf op kunnen komen.
Ik hoop u allen 18 januari in de sporthal te ontmoeten'
De plaatselijke afdeling van Unicef wens ik alle sterkte toe met de voorbe-
reidingen en de deelnemende verenigingen een succesvolle avond.

Loco-burgemeester,

Th. A. A. Hooman

Voorwoord plaatselijk Unicef-comité
UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, heeft sinds de 40 jaren van
haar bestaan, een traditie opgebouwd, wat betreft hoge kwaliteit hulpverlening
aan die landen overal in de wereld waar kinderen in nood zijn.
De rampen volgen zich in snel tempo op. Vroegen wij vorig jaar al uw aandacht
voor de gezinnen in de droogtegebieden van midden Afrika. Inmiddels zijn er
acute acties gestart voor hulp aan de slachtoffers in Mexico, waar een aard-
beving een gedeelte van Mexico-stad wegvaagde en talrijke doden en gewonden
verzorgd moesten worden.
Een paar maanden later volgde de catastrofe, die het stadje Armero in Columbia
overkwam, als gevolg van een vulkanische uitbarsting.
Opnieuw moest hiervoor op grote schaal hulp worden geboden.
De taak, die Unicef op zich heeft genomen, om nood te lenigen daar waar
nodig is, zal nooit eindigen! Steeds zal zij zich opnieuw moeten oriënteren, om
zo efficiënt mogelijk hulp te kunnen geven!
Ons kleine land is gróót in haar ondersteuning, want Unicef Nederland staat op
de derde plaats in de wereldranglijst wat betreft de opbrengsten per hoofd
van de bevolking.
Daarom roept het plaatselijk Unicef-comité u allen op tot het bijwonen van het
Nieuwjaarsconcert, dat wederom ten bate van UNCEF, het Kinderfonds van de
Verenigde Naties zal worden gehouden, op zaterdag 18 januari a.s. te 20.00 uur
in sporthal „de Kamp" te Hengelo Gld.
Door de belangeloze medewerking van de plaatselijke verenigingen en koren
zal de entree weer gratis kunnen zijn.
Uw komst is belangrijk, Unicef heeft uw HULP nodig!

Het plaatselijk Unicef-comiïé Hengelo Gld

KINDERFONDS DER
VERENIGDE NATIES

18 J A N U A R I 1986

C U L T U R E L E A V O N D
A A N V A N G 20.00 U U R

Nieuwjaarsconcert
ten bate van UNICEF, het Kinderfonds

van de Verenigde Naties

ü

Sporthal „DE KAMP
te Hengelo (Gld.)

ENTREE GRATIS

Medewerkenden:
het Achterhoeks Vocaal Kwartet
de Koninklijke Harmonie „Concordia"
de Christelijke Muziekvereniging „Crescendo"
Hengelo's Gemengd Koor
de Zangvereniging „de Keirakkers"
de Christelijke Zangvereniging „Looft den Heer"
Muziekvereniging „Sint Jan"
Christelijke Gemengde Zangvereniging „Soli Deo Gloria"

Dank aan de Rabobank, Raadhuisstraat 21
en de onderstaande adverteerders voor hun steun

VAKSC DEiRS

S PALSTRAAT 17
HENGELO GLD. 05753-1292

• Bouwkosten voor de helft van nf\ r\f\f\
een dubbel: reeds vanaf ÖU.UUU,-

• Energie- en geluidsarm.

• Kwaliteitsafwerking en weinig onderhoud.
• Korte bouwtijd dus lage rentekosten.

• 100% garantie t/m 2e oplevering.
• Lage bouwkosten.

Bel ons voor een afspraak 05753-1921
of vraag gratis dokumentatie.

GEENHUIZEN BV
Architekluur en Bouwplonbureau van Geenhuizen B.V. de Heurne 24, 7255 CL Hengelo Gld. Tel. 05753-192)

echte service en een
glashelder advies

assurantiën

verzekeringen • pensioenen - hypotheken

de Heurne 27 - 7255 CK Hengelo Gld - Telefoon 05753-1800

* Ruime keuze in occasions,
zowel Nissan als vreemde merken.

* Alle Nissan-modellen bij ons in de
showroom!

Jos Herwers
Hengelo gld.
De zaak waar service nog gewoon is...

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

msrlame
drogisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

Hummeloseweg 10, Hengelo (Gld.) -tel. 05753-2244
SPORTSCHOENEN HEBBEN TWEE STREEPJES VOOR



Op maandag 20 januari 1986 zijn wij 25 jaar
getrouwd.

BEINT BEGELINK

BABTJE BEGELINK-LEBBINK

Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan

Daarom geven wij een receptie op zaterdag

25 januari in zaal Concordia te Hengelo Gld,
van 15.00 tot 16.30 uur.

7255 BN Hengelo Gld, jaunari 1986.
Raadhuisstraat 40.

WEGENS FAMILIEFEEST

de gehele dag gesloten
maandag 20 en
zaterdag 25 jan.

Regelink's schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - HENGELO GLD

DANKBETUIGING

Bij deze willen wij een ieder hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus,
die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig

huwelijk.

W. J. BESSELINK

A. BESSELINK-BUTTEN

en kinderen

Hengelo Gld, januari 1986.
Aaltenseweg 1.

Het is voor ons onmogelijk U allen persoonlijk
te bedanken voor uw blijken van belangstelling
en medeleven na het plotseling overlijden van
mijn inniggeliefde man, onze zorgzame vader,
zoon en schoonzoon

HEBMAN WIJNBEBGEN

Zijn manier van leven geeft ons de kracht om
verder te gaan.

Gerrie Wijnbergen-Egbers
Manon
Renzo

M. Wijnbergen
H. Wijnbergen-Dikkeboer

G. Egbers
J. Egbers-Bois

Hengelo Gld, januari 1986.

Ieder van U was een voorbeeld zoals het kan,
maar ook moet!
De troost, maar vooral de liefde en opoffering
tijdens haar lijden, heeft haar heel erg gesterkt.

Namens BKBDIE heel erg: bedankt.

Ook een ieder die tijdens de crematie of op een
andere wijze hun deelneming betuigden,
hartelijk dank.

Zaarbelinkdijk 7,
Keijenborg, januari 1986.

HONDERD JAAR KOSTER

Kosterschap fam.naam Lubbers
van l jan. 1886 tot l jan. 1986
l jan 1886 • l jan. 1921 Harmen Lubbers

l jan. 1921 • l jan. 1961 Evert Jan Lubbers

l jan. 1961 • l jan. 1986 Herman Lubbers

Samen met ons kosterechtpaar willen wij een
dankdienst houden

op zaterdag 18 jan. a.s.
om 14.30 uur in de Bemigluskerk

In deze dienst zullen de beide predikanten voor-
gaan.

Ieder is daarbij van harte welkom!

De kerkeraad

Stoffen - Stoffen - Stoffen
nu nog GOEDKOPER

BOSE STIP

GBOENE STIP

BLAUWE STIP

ZWABTE STIP

BODE STIP

nu 5.00
7.50

nu 10.00
"u 12.50
nu 15.00

En extra veel coupons
HALVE PRIJS

Schröder
hij de kerk • Hoek Buurloseweg-Kerkstraat

GEVESTIGD PEB 15 JANUABI 1986

TE HENGELO GLD

Jeanette Hebbink
OEFENTHEBAPEUTE CESAB

Raadhuisstraat 51b - Hengelo Gld

Tel. 05753-3664

ABTB CBTB
HENGELO GLD

GMvL

De gezamenlijke standsorganisaties nodigen hun
leden en echtgenoten uit voor een

ONTSPANNINGSAVOND
op donderdag 30 jan. a.s.
IN ZAAL LANGELEB

Op deze avond zal voor U optreden het Winters-
wijkse gezelschap:

„Hulzer Willem en zien
leu"

Een vroljjk gezelschap.dat al op veel plaatsen
succes geboekt heeft met haar optreden.

U ontvangt nog een uitnodiging, maar noteer
vast deze avond.

De besturen

SCHIETTOURNOOI
VOOR STRATENTEAMS

Ook dit jaar weer te organiseren
door

S.V. „WILLEM TELL'
in samenwerking met 't plaatselijke
commitée Stimulering Sport Deel-
name

Het tournooi vindt plaats op
27 en 28 januari, 3 en 4 februari

en 10 en 11 februari

Inschrijfformulieren verkrijgbaar bij sporthal
„de Kamp" en S.V. „Willem Teil".

Het tournooi staat open voor alle inwoners van
de gemeente Hengelo Gld, dus ook voor teams
uit Keijenborg en de Veldhoek!

'GELO
l liter FLOBIJN GENEVEB

17.45
l liter DUJABDIN VD3UX

17.95
l liter GOEBEBGH BESSEN

15.45
l liter FLOBIJN CITB.-BBANDEWIJN

12.95
l fles JaGEBMEISTEB (0,7 liter)

18.45

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

DIERENLIEFHEBBERS OPGELET!

Vanaf heden dierenpension opgeheven.

Hartelijk dank voor het genoten vertrouwen.

F AM. W. J. GEUBTSEN

Gietelinkdijk 3,
7255 MH Hengelo Gld.

Alpina, Remmington

kettingzagen

Honda, Carraro, Ferrari
tuinbouwtrekkers
2- en 4-wielig

met aonbouwwerktuigen

Bladblazers

Veegmachines

Tevens '» avonds en zaterdag* bereikbaar

Branderhorstwr 5e •KeUenborf • TeL 05753-2426



NU NOG TE KOOP

lekkere APPELS
JONAGOLD - LOMBARTS

GOLDEN DELICIOUS

FRUITBEDRIJF HORSTINK
Prinsenmaatweg l - Steenderen - Tel. 05755-1243

Verzorgingscentrum „de Bleijke"
Beukenlaan 37 - 7255 DL HENGELO GLD

WU vragen per l februari 1986

een HUISHOUDELIJKE HULP
Sollicitaties vóór 20 januari 1986 schriftelijk aan
de directeur, de heer P. Noordijk, Beukenlaan 37
te Hengelo Gld.

Wosautcmaai stuk?

Bei UIT DE WEERD
Zonnestraal 13 Hengelo Gld Tel. 05753-1806

Va jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

HONDERD JAAR KOSTERSCHAP
IN DE FAMILIE LUBBERS

Het kosterschap van de N.H. gemeente te Hengelo G.
is per l januari 1986 een eeuw lang vervuld door de
familie Lubbers.
l januari 1886 werd Harmen Lubbers als koster be-
noemd, terwijl diens zoon'Evert Jan vanaf l januari
1921 deze taak op zich nam.
Per l januari 1961 werd de tegenwoordige koster,
Herman Lubbers, aangesteld.
l januari 1986 is deze functie dus 100 jaar vervuld
door personen uit één en dezelfde familie.
Een mijlpaal om bij stil te staan.
Daarom wordt er op zaterdag 18 januari a.s. 's mid-
dags om 14.30 uur in de Remigiuskerk te Hengelo G.
samen met het kostersechtpaar Herman en Gerda
Lubbers, een dankdienst gehouden, waarin de beide
predikanten zullen voorgaan.
Een ieder is van harte welkom.

OPENBARE VERGADERING

De raadscommissie voor de ruimtelijke ordening
houdt op donderdag 28 januari 1986 een openbare ver
gadering in het gemeentehuis, die om 20.00 uur begint
De agenda luidt als volgt:'l opening; 2 besluitenlijst
van de vergadering van 4 april 1985; 3 behandeling
voorontwerp herziening streekplan Oost-CJelderland;
4 behandeling ontwerp-bestemmingsplari Wiïikels-

;kamp; 5 rondvraag; € sluiting.

OP VAKANTIE MET HET

NED. RODE KRUIS

Het is algemeen bekend dat het Ned. Rode .Kruis
vakanties organiseert voor chronisch zieken en ge-
handicapten.
In de gemeente Hengelo zijn er mogelijk ook zieken
en gehandicapten die zich afvragen of zij voor een
dergelijke vakantie in aanmerking komen.
Het Rode Kruis richt zich hierbij op die groep mensen
die zwaar verpleeg- en verzorgingsbehoeftig zijn en
die geen andere vakantiemogelijkheid hebben.
De accomodaties zijn hierop ingericht en er is vol-
doende verpleegkundige en medische hulp aanwezig.
Geestelijk gehandicapten en personen die Hjden aan
uitgebride decubitus (doorliggen), ernstige vormen
van epilepsie, een besmettelijke ziekte of ernstige
hartaandoeningen komen hiervoor niet in aanmerking
Voor deze vakanties heeft het Rode Kruis de beschik-
king o.a. over de „J. Henri Dunant". Dit schip biedt
mogelijkheden voor hen die bedlegering zijn of per-
manent van een rolstoel gebruik maken. Het is een
varende vakantie zodat de gasten weinig of niet van
boord gaan.
Voor jeugdigen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar wordt
een jongerenboottocht georganiseerd.
Voorts zijn er de vakantiehuizen „De Valkenberg" in
Rheden en „IJsselvliet" te Wezep. Beide vakantie-
huizen zijn aangepast voor rolstoelgebruikers en ge-
legen in een prachtige omgeving.
Wanneer U denkt voor een van deze vakantieprojek-
ten in aanmerking te komen, dan kunt U zich hier-
voor aanmelden bij G. H. Wentink, Zaarbelinkdijk 11
te Keijenborg, tel. 1779. Gaarne vóór 8 februari a.s.
Doordat het aantal plaatsen beperkt is, houdt het niet
automatisch in, dat U kunt deelnemen aan een vakan-
tie van een week nadat U zich heeft aangemeld.
Bovendien zullen zij die het meest op medische en
verpleegkundige hulp aangewezen zijn, eerder een
kans maken.

WERKGROEP WIL SPORTDEELNAME
STIMULEREN

In de gemeente Hengelo Gld is onlangs de werkgroep
Stimulering Sportdeelneming van start gegaan.
De werkgroep, bestaande uit afgevaardigden van de
georganiseerde sport en het PAG Sportreal, wil zich
inzetten om inwoners, die niet of nauwelijks aan
sportbeoefening toekomen, te activeren.
Dit nieuwe initiatief is een vervolg op het project
Sport Overdag. Die werd in 1984 in het leven geroe-
pen om het .sporten buiten- de avonduren te bevorde-
ren. Sport Overdag kwam •echter nooit goed van de
grond.
De nieuwe werkgroep denkt, dat de juiste koers is
gevonden. Het initiatief tot Stimulering Sportdeel-
name is in samenwerking met de clubbesturen tot
stand gekomen, afegvaardigden van clubs zijn in de
werkgroep vertegenwoordigd, er zijn goede contacten
zo wordt bij aktivitelten, het clubhuis, sportaccomo-
datie en zelfs clubkader ter beschikking gesteld.
Hoewel een ideaal van Stimulering Sportdeelneming
is, dat niet-sporters kunnen kiezen uit een scala van
aktiviteiten, is ïn Hengelo Gld voor een rustige aan-
pak gekozen. Het streven is om sportverenigingen en
potentiële sporters bg elkaar te brengen, Men gaat
Samen met de sport nieuwe uktivi tei ten op/etten voor

bevolkingsgroepen als werklozen, huisvrouwen,
ouderen, part-timers en mensen in ploegendienst.
De werkgroep zal in de aanloopfase het geheel orga-
nisatorisch en financieel ondersteunen, uiteindelijk
hoopt men, dat het nieuwe initiatief later door de
vereniging zal worden overgenomen zodat het een ver
enigingsaktiviteit wordt.
Het project Stimulering Sportdeelneming begint
steeds meer vaste vormen aan te nemen, de instuif
op dinsdagen bij „Willem Teil' kent een vast aantal
deelnemers, het aantal deelnemers op woensdagen
voor de badmintonsport in „de Kamp" is stijgende.
Alle gewenste inlichtingen worden gaarne verstrekt
door de contactpersoon van de werkgroep Stimulering
Sportdeelneming, G. van Aken, tel. 05753-1541.

BESLUITENLIJST RAAD HENGELO GLD

In zijn vergadering van 8 januari 1986 heeft de raad:
1 besloten tot aan koop van e enstrookje grond, ge-
legen aan de Hummeloseweg van de heer G. A. Papen
2 besloten tot het aanvragen en aanvaarden van rijks-
bijdragen alsmede het garanderen van een geldlening
t.b.v. de bouw van 4 zelfstandige wooneenheden
(H.A.T.) door de woningbouwvereniging Thuis Best;
3 besloten tot aanpasing van diverse rechtspositie-
regelingen; 4 een krediet gevoteerd voor het treffen
van energiebesparende maatregelen in de basisscholen
en gymnastieklokalen.

AKTIVITEITEN AGENDA

Januari: 13 en 20 stratentafeltennis; 18 nieuwjaars-
concert Unicef; 27-28 start stratenschieten; 31 finales
stratenvolleybal.
Februari: 3, 4 en 10 en 11 stratenschieten.

EXPOSITIE IN „DE BLEIJKE"

Poppen in klederdracht.
Het is zo ongeveer 10 jaar geleden dat To Veld-
huizen uit Zelhem haar eerste poppen maakte.
Het boerenechtpaar in klederdracht dat zij maakte
sloeg zo aan, dat het direct verkocht werd.
Het was natuurlijk een grote stimulans voor haar om
door te gaan.
In de jaren, die volgden maakte To Veldhuizen plm
300 poppen, waarbij voor de kleren veel oude kleding
werd gebruikt, geen kunststof, maar wol, katoen en
zijde.
To Veldhuizen is één van de oprichtsters van galerie
„de Beuk" in Zelhem.
Op „de Bleyke" staan poppen opgesteld die oude am-
bachten uitbeelden, zoals een mandenvlechter, een
schoenmaker en een pottenbakker.
De expositie duurt van vrijdag 17 t.e.m. woensdag
22 januari.
Zelf zal To Veldhuizen op woensdagmiddag 22 jan.
aanwezig zijn om een demonstratie te geven van de
techniek, die zij gebruikt.

SPORTHAL „DE KAMP" AKTIVITEITEN

Vrijdag 17 jan. 19.40 uur kwartfinales stratenvolley-
bal.
Zaterdag 18 januari: korfbal 12.10 uur Quick '81 pup.
Overschot je; 1&55 uur Quick '81 - SE V 5.
20.00 uur Unicef nieuwjaarsconcert
Zondag 19 januari: handbal 12.00 uur Quintus dames
2 - Erica 3; 13.10 uur Quintus dames l - Pacelli 2;
14.20 uur Quintus heren l - Arnhemia 4; 15.25 uur
Quintus heren 2 - WWV 2.

... en we noemenhem... ]
Val trots en blijdschap brengt u Uit heuglijke

L nieuws.

\ Een gebeurtenis, 20 unieken bijzonder,
.vertaald in een persoonlijke kaart.

Met zurg gekozen en altij
in de nieuwe, unieke en zeer

K * uitgebreide Kennemer Kaarten Kollektie.

DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 Hengelo Gld Tel. 05753-1455



KOM

dansen met

SUPERFLY
zondag 19 jan.

Zondag 26 jan.

Excalibur
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

EEN BOEIENDE EN LEERZAME SERIE

BOEKEN OVER WERELDOORLOG II:

Koninkrijk der Nederlanden
in de 2e Wereldoorlog
De serie bestaat uit 24 banden

Thans verschenen: deel llb

Losse delen

700.00
totaal 883,50

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

Spaar 3 Hotelpunten
voordrie gratis tweepersoons

overnachtingen.

Drogisten) - Parfumerie - Schoonheidssalon

drogisterij en parfumerie
Felix en Marianne Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

Projecten Sport Overdag

Schiet- en nevenakti viteiten
op dinsdagen om 14.00 uur

bU „Willem Teil"

Badminton
op woensdagen 9.30-11.00 uur

in sporthal „de Kamp"

Kom en doe mee,

eigen bijdrage is zeer laag gesteld

DE VERPLICHTE AUTOKEURING
Voor alle auto's t.e.m. bouwjaar 1978
tot 3500 kg f

Alle auto's in die leeftijdsgroep waarvan het
kenteken is afgegeven in januari, februari

MOETEN voor de keuring verschijnen en van
begin maart mogen voor de keuring.
Uw datum op deel l van het kenteken is de
vervaldag.
U kunt steeds ieder jaar 2 maanden voor deze
datum ter keuring verschijnen.

Op deze vervaldag moet hij goed gekeurd zijn
anders mag

U er niet meer mee op de weg rijden

Maak vroegtijdig een afspraak en breng uw

autopapieren mee.

Erkend A.P.K.-keuringsstation

Garage Bergervoet
Nijverheidsweff 3-5 • ZELHKM • Tel. 08342-3068

Er zUn maar weinig pro-

feten, doch er is één goede

(weer) profeet:

Enkhuizer
ALMANAK
Al meer dan 300 jaar een

vertrouwde vraagbaak voor

jong* en oud.

Nog slechts 'n kleine voor-

raad.

WOLTERS
Kerkstraat 17, Hengelo G.

Tel. 05753-1253

VOOR

faaiilia
handels- ai
DRUKWERK

Drukkerij
Wolters

Tel. 05753-1455

BREI nu nog een wintertrui
De kou is nog lang niet voorbij

ACRYL
50 gram 1.25 per bol

12 voor 10.00

BOLLEN
200 gram 6.00 per bol

4 voor 20.00

MOHAIR PLUS
van 4.45 nu per bol

2.00

MOHAIR
50 gram 2.00 per bol

12 voor 20.00

BISTRO
van 4.40 nu per bol

2.00

MOHAIR LAINE
van 4.45 nu per bo

2.0C

i

>

Schröder
bU de kerk Hengelo Gld

Raadhuisstraat 45 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1286

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



Begin het nieuwe jaar goed
CURSUS POTTEN BAK-
KEN, 2 uur in de week,
dinsdag- en donderdag-
av 8-10 uur. Vrijdagmiddag
13.30-15.30 uur. Handvor-
men en draaien op de
schopschijf. Les van pro-
fessionele pottenbakker.
Inl. bij Erik Windig, Z.-E.
weg 42, Baak, 05754-995

Op zondagmorgen 26 jan.
1986 starten wij weer met
de Ie bijeenkomst van de
GEHOORZAAMHEIDS-
CURSUS voor huishonden
De volgende cursussen wor
den gegeven op de zater-
dagmiddagen. Voor Inl.:
Ap Peters, tel. 08344436 of
Hans Lichtenberg, tel.
05753-2042

Te koop vaatwasmachine
Bosch. In gebruik te zien
f 350.—. Tel. 05753-1286

Te koop bruine bonen
H. G. Lebbink, Hesselink-
dijk l, Hengelo Gld, tel.
05753-1214

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

TapÉj} vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepiereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slecht» f 15.— p. d*g

LENSELINK
DROGISTK&tt

Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 06763-1800

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

PRAGER SAFTSCHINKEN

100 gr

GEGRILD GEHAKT

100 gr

PIZZA CONFRUTA

van 398 voor

198
99

129
298

BLANKE VLA

liter

AMARYLLISBOL

(zo lang de voorraad strekt)

AH FRITESSAUS

0,65 liter

AH SLAOLIE

liter

159
398
169
219

Vers gesneden

COX ORANGE

400 gr

3x i/2 kg 275

rundiTworstjes |||Q
100 gr %J V

Ma. - di. 20 en 21 jan.
HAMSCHIJF

500 gr 398 kg

Woensdag
GEHAKT h.o.h.

500 gr 398 kg

698

698

WIT-TARWE VOLKORENBROOD

gratis gesneden

WEENSE SNIJDER (sesam)

gratis gesneden

188
1

Delflander JONGE JENEVER

liter

Floryn CITROEN BRANDEWIJN

liter

1395
1195

afb0rt hei/n

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.

Weet U wat er met ingang van 1 april 1986 met het

VRIJWILLIG ZIEKENFONDS gaat gebeuren?

Wij wel en wij geven U hierover gaarne deskundig

advies.

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv

••
i

LidNVMN v A
Spuistraat 26

7255 AG HENGELO GLD

Tel. 05753-3000

Bolieatraat 40

7001 BD DOETINCHEM

Tel. 08340-34025

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 19 JAN.

Verzorgingscentrum De Bletfke

9 uur ds Verhaere

H. Avondmaal

Herv. Kerk (Remlghukerk)
10 uur ds Hendriks

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Gerbrandy

Herv. Kerk

Geen dienst

VERVOLG APV
Arit. 131 zegt dat het verboden is een voertuig, geladen met gevaarlijke stoffen als
bedoeld in arti. 2, eerste lid van de Wet Gevaarlijke Stoffen te parkeren: a binnen
de bebouwde kom; buiten de bebouwde kom op andere dan door burgemeester en
wethouders bij openbare kennisgeving aan te wijzen gedeelten van de weg. Dit
bepaalde geldt niet in gevallen waarin de Wet Gevaarlijke Stoffen en de Hinderwet
van toepassing zijn. U zult begrijpen dat dit artikel uit oogpunt van openbare
veiligheid is opgenomen.
Art. 132 handelt over de aflevering van gevaarlijke stoffen en zegt dat het verboden
is deze af te leveren, anders dan in installaties welke behoren tot de inrichting voor
het verwerken of afvoeren van deze stoffen.
In art. 133 staat, dat een ieder die betrokken is bij een voorval met gevaarlijke stof-
fen, dat gevaar oplevert of kan opleveren voor de veiligheid van personen, het
milieu of goederen alsmede ieder, die van zodanig voorval uit eigen waarneming
kennis draagt, verplicht is dit voorval onverwijld te melden aan de politie.

OPRUIMING BIJ DISBERGEN

per m 69. —

per m 119.—

In de babyboek:

boxpakjes 10.— - truitjes 10.— - tuinbroeken 19.95

maillots 4.95

Kibofa boxen uitlopende modellen nu met forse korting

In de woninginrichting:

SLAAPKAMERTAPIJT

WOONKAMERTAPIJT

65% wol van 179.-

Zwaar WOLMERKTAPIJT

Desso Latino van 289.— nu per m 229.—

Couponnen voor de HALVE PRIJS

TAPIJTEN GRATIS VAKKUNDIG GELEGD

Vinyl PLAVUIS 400 breed

VINYL

grijs-blauw 200 breed van 69.— nu per m

Gordijnstoffen - vitrages per m vanaf

Prachtige CHENILLE VELOURS per m

ACRYL VELOURS per m

per m 69.—

49.-

5.-

23.50

17.90

Prachtige SLAAPKAMER met verlichting - spiegel

leverbaar in blank en wit eiken v. 1040.— nu 895.—

In de textiefafdeling:

Ascona el a s tof it dames- heren- en kinder ON DERGOED

voor minder dan de helft

Thermolane halfwollen DAMES ONDERGOED

voor de halve prijs

Alle DAMESPULLOVERS en ROKKEN halve prijs

Aanbiedingen in:

badlakens - keukendoeken - droogdoeken

nachthemden - pyama's - bedtextiel

Op alle voorradige artikelen buiten de opruiming

10% korting

De opruiming duurt t.e.m. 1 februari a.s.

DIT EN NOG VEEL MEER

IN DE GRANDIOZE OPRUIMING BIJ

D/sbergen
Ruurloseweg 17 - HENGELO ,G - Tel. 05753-1425

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 13 t.e,m. 19 jan.
Th. J. Hanrath. tel. 1277

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, tel. 05753-1397
Keijenborg:Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. tean. 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 te.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

K.K. 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.

B.K. Kerk KeUenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 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 uur
\ageU1ks rozenhoed.le om 18.30 uur

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 Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 • STEENDEREN

Tel. 05755-1862


