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Deze week bij uw

ECHTE BAKKER:

Afd. brood:

OBERLaNDER
van 2.47 voor Z.1U

Afd. banket:

Heerlijk romige

SLAGROOMSNIT
p l m 8 pers. van 8.50 voor

6.98
is getekend uw Echte Bakker

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 -Hengelo Gld. - Tel. 05753-1250

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL

„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) - 05753-8460

Speciaal deze week:

l kg KABELJAUW FILET 12.5Q

LET OP!
ZE ZIJN ER WEER:

de echte ouderwetse
RISJES BOKKING

12 stuks 6.00

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

Wij maken uw St Nicolaas-
inkopen extra aantrekkelijk
PHILIPS STOOMIJZER

van 95.— nu 79i50

PHILIPS
AUTOM. BROODROOSTER

van 66.— nu 49i95

PHILIPS KOFFIE-APPARAAT

van 69.95 nu 59.50

KRUIMELZUIGERS

vanaf 44.90

FA. BESSELINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO GUL

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

i;
!

Voor uw tuin hebben we in voorraad

van Al ardbei J f of Z f war te bes)

VRUCHTBOMEN
IN 30 SOORTEN

Appel - Peer - Pruim - Kers - Nektarine

Abrikoos - Perzik • Bessestruiken

Bramen - Druiven enz.

VOLOP

STRUIKROZEN

G. J. HALFMAN
Boomkwekerij en Tuinaanleg B.V.

HOFSTRAAT 7 • HENGELO GLD - TEL. 05753-1424

Hef vanouds bekende adres met de grootste sortering

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF!!!
Op maandag 24 november a.s.
KOMT

MR G. VAN MUIDEN
Lid van de Tweede Kamer, SPREKEN OVER

„HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF"
IN HOTEL LEEMREIS, AANVANG 20.15 UUR

In het midden- en kleinbedrijf zijn nog al wat problemen. Op 24 nov. a.s.

krijgt U als middenstanders van Hengelo-Keijenborg en omgeving een

unieke kans om aan een „SPECIALIST" op dit gebied vragen te stellen

en van gedachten te wisselen.

Alle belangstellenden van harte welkom op maandag

24 november a.s.

BESTUUR CDA HENGELO GLD

Ook in de herfst
LEKKER van de Keurslager

De gehele week:

150 gram

boterhamworst

1.00
100 gram

gebraden rosbief

2.25
500 gram

speklappen

2.95
ikg

kippenpoten

5.95

Dagreklames

Maandag, dinsdag, woensdag

500 gram

gehakt + krulden

395
500 gram

verse worst 450

Donderdag, vrtfdag, zaterdag

500 gram

malse varkenslappen

3.95
500 gram

schouderkarbonade

3.95
800 gram

sucadelappen

7.95

Keurster Peter v. Bürk
7 • HENGELO GLD • TELEFOON 05753-1269

HET ADRES voor

kwaltteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
Hesterweg 10 - Vanselder

Tel. 08356-85664

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon or>753-?(>19

c,\,UTE%

WIJNBERGEN
biedt U deze week:

WITTE KOOL SALADE
volgens recept uit eigen keuken

y2 kg 150

NASI - BAMI GROENTE

*/2 kg 150

VOLOP aanvoer van

verse groente, fruit en
cïtrusvruchten

ZIE ONZE SCHERPE -

DAGAANBEDINGEN

Wij hebben de bloemenkas gedeeltelijk

veranderd, o

DAAROM DEZE WEEK:

2 CYCLAMEN

1GEM. BOEKET

550
495

F A. W IJ H B E R G E H
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 08758-1478

'CELO
l liter JONGE 3-sterren

18.45
l liter FLORIJN VIEUX

18.45
l liter BOOMSMA VLIERBESSEN

14.75
l fles MATA HARI

13.45
l fles KEIZERBITTER

17.95

Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Nieuw in Zutphen:

BRUIN-CENTER
Open: ma. • vr. 9.00-21.00 uur

za. 10.00-18-00 uur

Nieuwstad 49 - Zutphen
Hoek Norenburgerstraat

TEL. 05750-11017

Na 5x zonnen bruin
voor slechts f 40.--
Gratis kopje koffie staat voor u klaar

STUNTAANBIEDINC:

PERSONAL COMPUTERS
l BM pc/256 KB
diskettestation, incl. monochroom, beeldscherm,

toetsenbord, printer-adapter

Geen f 4995,-

Bij ons voor maar 4i95

Kreunen's Bites inplaats van Kilo Bites

dièrf
elke dag
zijn vérs

.BROOD
Meer dan 60 leuke

figuren

dieren, boekjes, fruit enz.

Van de beste AMANDEL MARSEPEIN

natuurlijk!

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

De creatieve bakkers, sinds 1820

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTEXTEEL

WANDDECORATIES • BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: o.a.

HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

DISBERGEN
woninginrichting - textiel
baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

TIP VAN DE WEEK:

ROLPENS(uit'tzuur)
100 gram van 1.65 voor 1.28

!

/



GEMEENTE HENGELO GLD
Provincie Gelderland

Inspraak bestemmingsplan

Keijenborg-Noord 1986

Burgemeester en wethouders maken ingevolge
artikel 4 van de Inspraakverordening bekend,
dat met ingang van 20 november 1986 tot 8 dec.
1986 tijdens kantooruren, ter gemeentesecre-
tarie, afdeling Algemene Zaken (sectie Bestuurs
zaken) ter inzage ligt het ontwerp-bestemmings-

plan Keijenborg-noord 1986.
Gedurende genoemde termijn kunnen de inge-
zetenen en de in de gemeente Hengelo Gld een
belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen

schriftelijk inspreken op basis van de ter in-
zage gelegde stukken door hun reaktie te zen-
den aan het college van burgemeester en wet-
houders voornoemd.
Voorts zal er op donderdag 27 nov. 1986 in
dorpshuis ,,de Horst", St Janstraat 6 te Keijen-
borg een inspraak-bijeenkomst worden gehou-

den waar van gemeentewege informatie zal
worden verstrekt over het ontwerp-bestemmings

plan. Daarna zal er gelegenheid zijn tot een ge-
dachtenwisseling met het gemeentebestuur.
De inspraakbijeenkomst begint om 20.15 uur.

Het gemeentebestuur kan proberen zoveel moge
lijk rekening te houden met de wensen en op-
merkingen die tijdens de bijeenkomst en schrif-

lijk zijn gemaakt .

Hengelo Gld, 18 november 1986.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester

K. Verhoeff, secretaris

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
af d. Hengelo Gld

UITNODIGING
Zoals U langzamerhand wel zult weten,

wordt U in de novembermaand steeds weer

welkom geheten

op de Fancy-Fair van de U.V.V.

een zeer aktieve vereniging in Hengelo G

waar vele dames daadwerkelijk voor bejaarden

en eenzamen klaar willen staan

hopen ze dootr uw financiële bijdrage hiermee

door te kunnen gaan.

In „Ons Huis" wordt weer van alles bijeen

gebracht,

waar U

woensdag 26 november
's middags van 2 - 5 en 's avonds van 7 • 9 uur

heel graag wordt verwacht!

GEMEENTENIEUWS

VERVOLG A.P.V.

We gaan de winter weer tegemoet, zodat sneeuw,
ijs en gladheid weer in het verschiet liggen.
In de A.P.V. staan ook enkele artikelen, die hiermee
te maken hebben. Zoals het zich bevinden op gevaar-
lijk ijs en paarden met scherp beslag, als ook de
bestrijding van gladheid en het ruimen van sneeuw.
Misschien zijn ec onder u die denken: „maar daar
hebben we toch een dienst gemeentewerken voor?"
Dat klopt, die doen ook aan gladheidsbestrijding en

sneeuwruimen, doch u als particulier heeft in deze
ook verplichtingen. Deze verplichtingen staan in arti-
kel 140 en luiden als volgt: De rechthebbende van een
binnen de bebouwde kom gelegen onroerend goed
is verplicht te zorgen:
a dat bij gladheid het trottoir of voetpad grenzend
aan dit goed zo spoedig mogelijk over een breedte
van tenminste l meter gemeten van dat goed af, met
zand, as of andere stroefmakende stof wordt be-
strooid ;
b dat na sneeuwvol de sneeuw wordt opgeruimd en op
de trand van het trottoir of voetpad wordt gebracht.
Dit moet ook over een breedte van tenminste l meter

UNIEK tëRSTKADO
HET

[)E KRUIS
KERSTBOEK

DOOR BEKENDF AUTEURS EN ILLUSTRATOREN
VERKRIJGBAAR BIJ UW BOEKHAMDEL

f.i

enorm n pasvorm

waiidelpump

Stijlvolle
vormgeving.

• Verend, zeer zacht
supplement (verwisselbaar!), geeft extra steun aan
uw voetholte, • Gebruik van eigen steunzod is
mogelijk. * Blijvende pasvorm. • Verhoogde
stevige hiel voorkomt het "slippen" in de schoen.
«Originele, soepele "mQccassin"-maakwlj2e.

WULLINK • VORDEN
Dorpsstraat 4 • Tel. 1342

Reind Zweverink
heeft voor u van Dyane

Auto polish

Auto shampo

Ruitensproeier, aiitivries

Voor de fiets:

Lak polish

Chroom polish

Spuitbus vaseline

Doosje vaseline
tvogeiiagervet

lekink 8 - Hengelo Gld

l'ei. 05753-2888

Die feestelijke jurk (dat
donkere kostuum) staat
straKs neel wat leuker als
u nu even een paar
küootjes afslankt. Met Mal
sovit-alslankbrood gaat het
gemakkelijk en veilig.
Uw Malsovit wordt am-
bacntelyk voor U gebakken
door:
Bakkerij Hekkelmaa, Raad

Url(i

Gevraagd hulp in de huis-
houding voor 2 middagen.

Brieven onder no 47
bureau de Reclame

Meisje, 19 jaar, met erva-
ring op kantoor en in
winkel zoekt werk op
administratief gebied of in
winkel. Tel. 05753-1915

Te huur garagebox. Raad-
huisstraat, Hengelo Gld

Tel. 05753-1286, na 18 uur

Het museum '40-'45

moet ook deze winter wat
te doen hebben. Als u nog
iets uit die periode heeft,
neem dan even kontakt op
met Jean Kreunen, Hen-
gelo Gld, tel. 05753-1474 of
tel. 05753-3942

Te koop een luchtbanden-
wagen met opzet, een stort
kar, een wentelploeg en 'n
partij pannen. W. J. Men-

tink, Uilenesterstraat 24,

TE KOOP

massief eiken eethoek
170x85 cm, met 6 knop*

stoelen f 875.—
Massief eiken wandkast,
200 cm. Kan in 2 delen van
l m f1950.—
Massief eiken salontafel,

90x90 cm f 275.—
Tel. 05753-2419

Te koop 2 gebr. gaskachels
en een partijtje brandhout.
Bakermarksedijk 14, Baak,

Tel. 223

Te koop zwaareiken bank-
stel met salontafel, enkele
jaren oud. f 1000,—
Tel. 05755-2346, na 19 uur

Te koop prima slachtkippen
W. Kemperman, Lamstr. 5
Toldijk, tel. 05755-1329

Doe 't zelf

Amandel marsepein staaf-"»
j es in diverse kleuren
Bakkery B. Kreunen

Tel. 05753-1474

PLAY BACK WEDSTRIJD TOONT VELE

TALENTJES

In de middag, voorafgaande aan de elfde van de
elfde avond in „D'n Draejer" in Velswjjk, organi-
seerde de karnavalsvereniging „de Doldraejers" een

middag voor de jongeren.
Voor de pauze werden enige spannende films ver-
toond, terwijl na de pauze de playback show los-

barstte.
De belangstelling om deel te nenjen was. vrij groot,
hetgeen het bestuur erg veel deugd deed, dat ook de
jeugd zich betrokken voelt bij de Doldraejers.
Na een spannende strijd werd de einduislag bekend
gemaakt en die luidde als volgt:
l Carol van de Toorn, 2 Anne Verstege en 3 Mireille

Hilferink.

DAMNIEUWS DCH

In de vierde ronde speelde het eerste tiental van
DCH een thuiswedstrijd tegen Varsseveld, die met

7-13 verloren ging.
De bordresultaten waren:
J. Visschers-H. Seinhorst 1-1, H. Luimes-J. Bruggink
2O, H. Vos-W. Seinhorst 1-1, J. Heijink-A. Saman 0-2,
J. Vos-H. Bruggink 1-1, R. Regelink-J. Seinhorst 1-1,
G. Halfman-B. Rougoor 0-2, J. Wentink-B. KI. Wassink
0-2, B. Harkink-G. Wisselink 1-1, H. Dijkman-M. Lub-

bers 0-2.
In de onderlinge competitie werden de volgende
partijen gespeeld: G. Botterman-W. Eijkelkamp 1-1,
mevr. Vriezekolk-T. van Manen 0-2, G. Kreunen-J. Lui

ten 1-1.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILtEDRUKWERK

geboorte» en frouwkoarten

jubileum» en gelegenheids-

koorten

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

Uit onze familiekring is heden vrij onverwacht

weggenomen

BERNARD SCHEFFEB

weduwnaar van H. J. Silvold

op de leeftijd van bijna 88 jaar.

Hengelo Gld, W. Firing-Klein Winkel

G. H. Firing

Zelhem, L. Garritsen-Besselink

J. Garritsen

Hengelo Gld, 14 november 1896.

PRINS HANS l UIT HET GOEDE HOUT

GESNEDEN

De karnavalsvereniging „De Doldraejers" uit Vels-
wijk, die nu al ruim 10 jaar een hechte organisatie
op de been brengt, met veel leden, wachtte tijdens
haar vervroegde elfde van de elfde avond in „D'n
Draejer" vol spanning op een brief, welke rond 10
uur bezorgd had moeten worden.

Dan eindelijk rond elf uur kwam het gewichtige post-
stuk binnen, waarbij de mannen van de Raad van
Elf zich behoorlijk moesten inspannen om deze bin-
nen te brengen. Bij het openmaken van de brief
kwam de innoud te voorschijn in de persoon van de
nieuwe Prins Hans l, de opvolger van Prins Johan l
die even tevoren op waardige wijze was onttroond.
Jonannes Fransiscus Antonius Jansen, de burger-
lijke naam van de Prins en van beroep timmerman,
is uit het goede hout gesneden.
Met een enthousiast onthaal kwam de Prins te voor-
schijn, vergezeld van de lieftallge hofdames Monique
Tolkamp en Jacqueline Ibink.

Na alle beloften te hebben toegezegd op vragen van
zijn adjudant Walter Rovers, macht Prins Hans zijn
waardigheden, steek en scepter* in ontvangst nemen.
De proclamatie die mj hierna voorlas, gaf de aan-
wezigen de kans om de nieuwe Prins beter te leren
kennen. Onbekend is Hans echter niet, want als voor-
zitter van de Doldraejers is luj een stuwende kracht
achter de vereniging. Het motto dat mj invoerde, luidt
„Un doldraejers bo's hef altied do's (een doldraejers
borst heeft altijd dorst)

De karnavalsavond stak uitstekend in elkaar. Een
grote bijdrage kwam van de buutredners Dieka uut
de Diek en Striekhöltjen.
Hun moppen sloegen goed aan bij de feestvierders
Het vaste buutduo uit eigen kring, de buuttantes
Mardy Hobelman en Betsy Stienissen, brachten aktu-
ele praat, waarbij deze en gene er nog wel eens werd
doorgehaald.
Zeer büj was de karnavalsver. „de Doldraejers" met
het gastbezoek van de karnavalsvereniging „De Kei-
darpers" uit Keijenborg, onder aanvoering van hun
Prins Chris 1.

De hofkapel en huisorkest Splendid had er deze avond
extra veel zin in.

FIETSTOCHT EN NATUURWANDELING
De gymnastiekvereniging „Achilles" uit Hengelo Gld
organiseerde onlangs een fietstocht en een natuur-
wandeling, die onder leiding stonden van de heer
R. Versteegen.
De deelnemers aan deze tocht hebben bijzonder ge-
noten en de reacties waren van dien aard, dat er in
1987 wel een herhaling van deze tocht komt.

CPB BIJEENKOMST
De presidente mevr. v.d. Velde heette de aanwezige
dames aan het begin van de avond welkom en in het
bijzonder mevr. Olieman uit Varsseveld die een cau-

serie verzorgde over biotechnologie.
Aan de hand van dia's vertelde ze verschillende din-
gen over embryo's en hormonen. Over groeihor-
monen bij varkens en over het gebruik van hor-
monen in de rundveehouderij, waarbij de koeien inge-
spoten kunnen worden om de melkplas te vergroten
Na de koffiepauze kregen de dames vragen om in
groepen te beantwoorden. Ook mevr. Olieman beant-

woordde gestelde vragen.
Aan het eind van de avond werd zij bedankt en kreeg

een plant aangeboden.

WAARSCHUWING
Tijdens onze laatstgehouden spaarweek is aan

een aantal kinderen die onze bank bezochten,

een popje cadeau gedaan.

Het betreft een blauwe, gele of roze pop, circa

15 centimeter groot, waarvan handen en gezicht

uit kunstsof zijn vervaardigd.

Helaas moeten wij thans constateren dat het

popje zodanig is vervaardigd dat een kleinkind

de kunstoffen onderdelen gemakkelijk kan af-

bijten en dooslikken.

Hierdoor kunnen gevaren voor de gezondheid
ontstaan.

Wij adviseren daarom met klem om de betref?

fende poppen naar ons terug te brengen en om

te ruilen voor een ander presentje.

Onze verontschuldigingen voor de veroorzaakte
overlast.

Rabobank 53
RAADHUISSTRAAT 21

7255 KZ HENGELO GLD

NATIONALE JEUGDCOLLECTE WAS SUCCES
De onlangs in Keijenborg gehouden collecte van het
Nationaal Jeugd Fonds, het fonds van Jantje Beton,
heeft het bedrag van f 800,50 opgeleverd.
Van dit bedrag komt 50% ten goede aan de aktivi-

teitencommissie Keijenborg, die dit zal besteden voor
speelmiddagen voor kinderen in dorpshuis „de Horst"
Het overige deel zal door het Nationaal Jeugd Fonds
worden gebruikt in de financiering van andere pro-
jekten ten behoeve van het jeugdwerk in ons land.
Het plaatselijk actieteam dankt iedereen voor zijn
bijdrage.

OPENBARE VERGADERING
RAADSCOMMISSIE FINANCIëN
In de bekendmaking van de openbare vergadering
op 18 november van de raadscommissie voor de finan
ciën is een verkeerd aanvangsuur opgegeven.
Er staat aanvang 17.30 uur, doch dit moet echter
19.30 uur zijn.

Familiedrukwerk?
De mooiste geboorte-, jubileum- en

^elegenheidskaarten kunt U bij ons

uitzoeken en laten drukken.

U kunt ook de boeken mee naar

huis nemen om daar alles rustig te

bekijken.

Wilt U bij ons uitzoeken, maar is

het overdag wat moeilijkvmaak dan

gerust telefonisch een afspraak om

's avonds op ons privé-adres

Rozenhoflaan 9 - Hengelo Gld

Tel. 05753-2771

een keuze te maken met ons des-

' kundig advies erbij.

Ook voor al uw andere drukwerk

kunt u hier natuurlijk terecht.

U bent van harte welkom.

Drukkerij Wolters
Kerkstraat 17 - Tel 05753-145^

i?Trouwplannen?
Ga dan nu naar uw drukker
want de nieuwe Intercard-

kollektie is uit!

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

Hhrtercard



U VINDT HET
IN ONZE

o •-
~° : ! fa>2.Ë-Ê; :oo
N C > ' C C L . a O ) . ± . Q ( / ) 0 5

raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

REORGANISATIE-OPRUIMING
in SPEELGOED en
HUISHOUDGOED bij

STEVORD
aan de Kastanjelaan in Hengelo Gld

FORSE KORTINGEN

SINTERKLAASJE,

kom maar binnen met je knecht,

/e kunt nu bij STEVORD voordelig terecht.'

Als U deze bon inlevert,

ontvangt u

6 flesjes Clausthaler bier
voor f 8.95
Hierbij GRATIS GLAS

Bierspecialist't HOEKJE
Spalstraat l - Hengelo Gld

Onze troetelbeestjes zijn
niet alleen om te knuffelen
ze zijn zo lief, ze zijn wer-
kelijk om te eeeten!
Bakkerij B. Kreunen
Tel. 05753-1474
Puur amandel marsepein
natuurlijk!

SCHRODER^TQFFEN

WEEKAANBIEDING

Wij hebben midden in de winkel 4 schappen vol

met prachtige stoffen

VOOR ZEER SPECIALE PRIJS!
Broekenkatoen
Blouse- en mantelstoff en

ZWART - OKER - BLAUW - PAARS ENZ.

Prijs per meter

f 1 5.00
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

SLIJTERIJ

' T H O E K J E

GELDIG T.E.M. l DEC. 1986

l liter VAN DE EELAABT

18.45
l liter DUJABDIN VIEUX

18.75
l liter BOOMSMA BRAMENJENEVER

15.95
l liter MUIEB SCHIPPEB BITTEB

18.75
l Hes MONTEIRO PORT 8.95

l fles GROLSCH BOKBIER 1.10

Krat GBOLSCH BOKBIER

met gratis glas 23.95

UW BESTELLING WORDT GRATIS

THUISBEZORGD

Tel. 05753-1252

Gelegenheid tot verzilveren van

vak.bonnen voor schilder en RBS
voor de Kerst en verlofdagen

op vrijdagavond 21 nov.
van 7 tot 9 uur bij

A. HULSTIJN

Vordenseweg 27 - Hengelo Gld

Het bestuur

Hout- en Bouwbond FNV Hengelo Gld

BUURTVERENIGING ,VELSWIJK'

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan

van het

dorpshuis „iD'n Draejer"

organiseert de buurtvereniging

op zondag 23 nov.

STER RIT voor auto's
Start om 13.30 uur

Inschrijving vanaf 13.00 uur in „D'n Draejer"

te Velswflk.

Deelname voor iedereen

Geen gepuzzel meer en gemier,

voor urenlang en avondvullend plezier!!

LEGPUZZELS
Voor jong en oud, klein en groot.

Van weinig tot zeer veel stukjes.

Puzzelen, goed voor de geest.

Ook op het gebied van ander soort puzzels

zoals kruiswoordraadsels, kryptogrammen enz.

een uitgebreid assortiment.

WOLTER
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17
HENGELO GLD • TEL. 05753-1253

Verzoek om uitbetaling RBS
Voor de a.s. feestdagen

op dinsdag 25 nov.
's avonds van 7 tot 8 uur bij

H. OOMS

Vordenseweg 24 - Hengelo Gld

Het bestuur

Hout- en Bouwbond CNV

CDA LEDENVERGADERING

op maandag 24 nov.
in zaal Leemreis - Hengelo Gld

Aanvang 19.45 uur

Huishoudelijk gedeelte tot 20.15 uur.

Daarna openbare vergadering met als spreker:

Mr. G. van Muiden, lid van de Tweede Kamer

Iedereen is van harte welkom

St Nicolaas en HKM
slaan de handen ineen

Intocht van St Nicolaas

op zaterdag 22 nov.

f 12.500.— aan prijzen

w.o. waardebonnen en halve varkens

'n zeer aantrekkelijke St Nicolaas-aktie

17 nov. t.e.m. 6 dec. in Hengelo en Keijenborg



Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Rcozegaarde sport
Sp»M»traat 18. Hecrolo O.

SIERHEESTER»

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
& ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Ons voordeel-lijstje. .
voor uw boodschappenlijstje.

LANDRAUCHSCHINKEN

100 gr

Aufschnitt CERVELAAT

4 soorten 100 gr

Bakker GEHAKTBALLEN

3 soorten 12 stuks

Maitre Paul MOCCATAART

650 gr

198

179

229

698
AH CHOCOLADEVLA

Zaanse BESCHUIT

liter

rol

DUBBELDRANK

5 smaken liter

BEAUJOLAIS PRIMEUR

0,7 liter

179
79

199
495

Di. 18 t.e.m. do. 20 nov.

HUTSPOT
500 gr

Vr. 21 en za. 22 nov.

BROCCOLI 500 gr 149

WAARDEBON geldig t.e.m. 22 nov.

500 gr gekruide gehakt

+ 500 gr magere spek-

lapjes

>

Zaterdagvoordeel:

Malse BIEFLAPJES 698500 gr

Ma. - di. 24 en 25 nov. KARBONADE

RIB kg 698 H A AS kg 798

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

gratis gesneden

WEENSE SNIJDER

gratis gesneden

190

198
Delflander JONGE JENEVER

liter

Florijn VIEUX

liter

1395
1795

alb^rfc heijn

Aanbiedingen
l 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.

DE KAASPLANK

BUITENLANDSE KAAS
vrijdagmiddagmarkt

ococ/o honing

metworsten

„ D E K A A S P L A N K "

VOOR ONGEKEND LAGE PRIJZEN:
Rolluiken
aluminium of PVC

Zomers koel,
's winters

isolerend

In diverse kleuren leverbaar

vanaf 298.-

Knal-aanbieding
MAX. MONTAGEPBIJS 200.-

Ongeacht de hoeveelheid

Kunststof schroten
• Diverse kleuren,

ook houtnerf

• Voor wand, plafond, dak-

kapel en dak groot bekle-

ding

• Binnen- en buitenkwaliteit

• V.a. f 1.60 per str. meter

(werkende breedte 10 cm)

3 jaar garantie met 100% kwaliteit

UW ADRES VOOR KUNSTSTOFKOZIJNEN

Eugelink zonwering
Berkenlaan 56 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1210

dansenmet

FREE SENSE
zondag 23 nov.

Zondag 30 nov.

New Four
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

DE SINT LAAT U EEN LICHTJE OPGAAN»
Prachtige uitgebreide sortering

hang- en slaande verlichting

c schemeriampkappen

buitenlampen

FA.ORDELMAN& DIJKMAN
SPALSTBAAT 14 HENGELO GLD TELEFOON 05753-1285

De leukste, de gekste

SUBPBISES van amandel

marsepein maken wij voor

u op bestelling.

Bakkerij B. Kreunen

de creatieve bakker

Tel. 05753-1474

Te koop gevraagd:
Oude kabinetten

Oude kleerkasten

Oude klaptaf els

Oude tafels met ronde poten

Oude stoelen met biezen

matten

Bentheimer bakken

(ook ronde)

Winkel Inventarissen

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a

Hengelo G - Tel. 05753-2524

VEMA
SPALSTRAAT 11 - HENGELO GLD - TEL. 05753-2113

Knip deze BON uit, want:
BIJ INLEVERING HIERVAN KRIJGT U

10 gulden korting op japonnen

5 gulden korting op blouses

5 gulden korting op truien

15 gulden korting op mantels

Deze bon is geldig tot 15 december 1986

TOT ZIENS

Loop er liever
langer op

Loop'ns naar
uw schoenmaker

Een primo schoenmaker

Voor service en kwaliteits schoen reparaties:

WILLEN VAN HAL
Achter de Edah Hengelo Gld - Tel. 05753-2257

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 23 NOV.

Herv. Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Verhaere

H. Avondmaal

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Meulenberg

Jeugddienst

Vrtfz. Herv. Kerk

Geen dienst

zoekt zyn spullen hoogst

persoonlijk uit bij:

Pottenbakkerij

ERIKWINOIG
Zutphen-Emmerikseweg 42

BAAK • Tel. 05754-995

Te koop prima consumptie

aardappelen, Surprise.

B. J. Waenink, Regelink-

straat 13, Hengelo Gld

VOOR AUTORIJLES

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

Telefoon OCT53-1845

Peugeot 205

l! 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 17 t.e.m. 23 nov.

B. A. M. Eijkelkamp tel. 2262

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

NIEUW Alarmno. brandweer

Telefoon 06-0111

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

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397

Keijenborg: Past. Thuisstraat 18 tel. 05753-1543

Spreekuur: ma. t.e.m. vrijdag van 13 tot 14 uur.

Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-

apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde

de nodige informatie.

B.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 Reenborg

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;

dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.


