
55e jaargang no 49 dinsdag 2 dec. 1986 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 - Postbus 8
7255 ZO Hengelo Old

Telefoon 05753-1455
b.g. 1258 of 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo Gld, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorsi, Olburgen,
Rha, Toldijk, Wlchmond-Vierakker

en omstreken.

Voor het heerlijk avondje op een

draf naar uw Echte Bakker!!

Als aanbieding hebben wij

een prachtig heerlijke

St Nicolaas
SLAGROOMTAART
voor plm 12 pers.

van 16.00 voor l U-Ho

Een ovenverse, van roomboter en

heerlijk gekruid gehakt gemaakte

SAUCIJZESTAAF
plm 250 gr van 6.75 voor

4.75
Natuurlijk ook in lettervorm verkrijg

baar bij slagerij Raterink.

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

WIJNBERGEN
biedt U deze week:

Groene SAYOYEKOOL
500 gr gesneden l D

RAUWKOST
VERSCHILLENDE SOORTEN

deze week 250 gr l .

Denkt u aan de hap/essc/iaaf

voor St Nicolaas

DAGELIJKS AANVOER VAN

verse groente en fruit

In onze verkoop bloemenkas

1 bos FRESIA'S 2.50

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05758-1473

WILLY HOOGEVEEN-GEITZ

Loakendiek l - Veldhoek - Tel. 05786460

Schoonheidsspecialiste

en pedicure

Philips frituur-
en f ondueset
HD 4244 L/B
Temperatuur thermostatisch mstelbaar
voor fonduen (170°C) en frituren
(190°C). Kompleet met spatrand, deksel
en fntuurmandje. Met 6 vorkjes.
Adviespnjs 130,-

St. Nicolaas ^7 '
PLÜs

Inventum l persoons
onderdeken HN 4150
Met Kema keur en 3 iaar garantie
Adviespnjs 69,50

St. Nicolaas

winters
SPAUSTUAAT 8 - HENGBLO GLD • TKLKFOON 0078*1280

Ook in de herfst
LEKKER van de Keurslager

De gehele week:

150 gram

boterhamworst

1.00
100 gram

pekeMoes
1.95

500 gram

dik bevleesde hips
2.95

500 gram

balkenbrij
met of zonder krenten

2.95
l doos

grote fricandellen

40 stuks l VB"

Dagreklames

Maandag, dinsdag, woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
395

500 gram

verse worst 450
Donderdag, vrijdag, zaterdag
500 gram

malse varkenslappen
3.95

500 mun

schouderkarbonade
3.95

500 gram

sucadelappen
7.95

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

SINT
geeft graag een

LP. of M.C. kado!
DAAR ZIT MUZIEK IN!

Ook PLATENBONNEN en acces-
g^

ven
 vinden de Pieten heerlijk l

PLATENBAR

»

SINTERKLAAS KADO
een PLANT

•t

voor de tuin
of een KADOBON

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERM

G. J. BOSMAN
Kervelsweg 23 - HENGELO GLD
Tel. 05753-2619

SINTERKLAAS?

SPECULAAS!!

Dé bakker
diezelf
elke dag
zijn vers
BROOD

SPECULAASJES, DIKKE BROKKEN,

DIVERSE POPPEN
gebakken volgens oud recept anno 1820

Opgelet!!
SPECULAASRONDO'S, SPE CULA AST AART-

JES, GEVULD SPECULAAS

Alleen Ie kwaliteit, dus 100% amandelspijs

Roomboter AMANDELSTAVEN, lekker vers
Roomboter AMANDELLETTERS, lekker vers

Bestellen voorkomt teleurstellen

Ook letters en staven met heerlijke GEHAKT-

VULLING

De grootste keus uit Ie klas amandel marsepein
FIGUURTJES, BOEKJES, DIEREN enz.

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

P.S. Ook de

leukste en gekste surprises

van marsepein maken wij voor U"

BAKKERIJ BRUGGINK
Raadhuisstraat 19 • HENGELO GLD

DEZE WEEK:

Allerlei lekkere dingen voor

het heerlijk avondje

zoals:

BOTERLETTEBS

BOTERSTAVEN

SPECULAASPOPPEN

FIGUREN MARSEPEIN

CHOCOLADE LETTERS

(ook eigengemaakt
en ook voor diabetici)

TAAI TAAI

GEVULD SPECULAAS

Uitnodiging

Op 9 december bestaat onze bank

75 jaar.

Een periode van groei en bloei waarop

met vreugde teruggezien mag worden.

Vreugde die wij graag met U delen

tijdens een receptie op 9 december

1986 in zaal Concordia aan de

Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld.

Tussen 19.30 en 22.00 uur bent U welkom

voor een toast op Uw en onze toekomst.

In verband met de jubileumviering is

onze bank op de dag van de viering,

9 december 1986, de gehele dag

gesloten.

Rabobank
Coöperatieve Raiffeisenbank

Hengelo Gld, BA
Raadhuisstraat 21

7255 BK HENGELO GLD.

SLIJTERIJ
Hengelo Gld

Raadhuisstraat 36

Telefoon 05753-1461

GELDIG TIJDENS DE GEHELE
MAAND DECEMBER

18.45 11.45
Kom geheel vri/bf//vend binnen of bekijk onze etalage, don weef U . . . .

dot wij elk slijterskado voor Sint Kerst of Nieuwjaar naar uw eigen keuze

kunnen maken.

(Indien mogelijk, graag vroegtijdig bestellen)



GEMEENTE HENGELO
PROVINCIE GELDERLAND

HINDERWET
Kennisgeving van bekendmaking beschikkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente

Hengelo maken, ingevolge artikel 31 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be-
kend, dat door hen onder de gebruikelijke voor-
waarden om gevaar, schade of hinder buiten
de inrichting te voorkomen of te beperken, op
24 november 1986 vergunning is verleend inge-

volge de Hinderwet aan:

de heer G. A. Luesink, Banninkstraat 40 te Hen-
gelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen van
een veehouderij met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sec-
tie L, nummer 423, plaatselijk gemerkt Bannink-
straat 40;

de maatschap Lassche, Oosterinkdijk 2 te Hen-
gelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen van
een veehouderij met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sec-
tie G, nummer 1710, plaatselijk gemerkt Ooste-

rinkdijk 2;

A.H.C. Staltechniek b.v., Broekweg 11 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten en inwerking heb-
ben van een reparatiewerkplaats/montageruimte
en opslagloods op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld, sectie F, nummers 2423
en 2428, plaatselijk gemerkt Molenenk 8.

De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken
liggen op de gemeentesecretarie, afdeling be-
stuurszaken, ter inzage op werkdagen van 8.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en boven-
dien elke vrijdag van 18.00-21.00 uur in sporthal
„de Kamp".
Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet

algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot
3 januari 1987 beroep open bij de Kroon voor:

a de aanvrager;

b de betrokken adviseur;

c degenen die tegen de aanvraag om vergunning
tijdig bezwaren hebben ingediend;

d enig andere belanghebbende die aantoont
dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
eerder bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de beroeps-
termijn van kracht tenzij voor deze datum be-
roep is ingesteld en met toepassing van artikel
60a van de Wet op de Raad van State een ver-
zoek wordt gedaan tot schorsing van de beschik
king, dan wel tot het treffen van een voor-
lopige voorziening.

Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare
Majesteit de Koningin en worden gezonden aan:
Raad van State, Afdeling voor de geschillen van
bestuur, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige
voorziening moet worden gericht aan de voor-
zitter van de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist. Voor nadere inlich-
tingen kunt u zich wenden tot de gemeente-
secretarie van Hengelo, afdeling bestuurszaken,
telefoon 05753-1541, toestel 24.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

K. Verhoeff, secretaris

Hengelo, 2 december 1986.

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

Een-jarig meisje gelukkig in de Sint Nicolaas-aktie van de HKM

f
^**"**" ;

Jjm

Op de foto overhandigt H K M-bestuurslid Jan Hermans het prijswinnende lot.
Verder slager Bennie Nieuwenhuis, de heer Berendsen, de 1-jarige Tosca en mevr.
Berendsen.

De verrassing was groot bij het bestuur van HKM,
toen bleek dat de winnares van één der halve varkens
in de Sint Nicolaas-aktie van de Hengelose en Keijen-
borgse Middenstandsvereniging, t.w. Tosca Berendsen,
Snethlageweg 25 te Hengelo Gld, een meisje van één
jaar te zijn.
Kordaat namen vader en moeder Berendsen de kleine
op de arm en togen mee naar slagerij Bennie Nieuwen
huis, waar hen de prijs werd getoond en boven-

RABOBANK VIERT 75-JARIG BESTAAN!

Op dinsdag 9 december a.s. viert de Rabobank Hen-
gelo haar 75-jarig jubileum.

De bank, die officieel de naam Coöperatieve Raif f eisen
bank Hengelo Gld B.A. draagt, koos als feestadres
Concordia, gevestigd aan de Raadhuisstraat 36 te

Hengelo Gld.

De officiële bijeenkomst voor genodigden begint om
14.00 uur en 's avonds houdt de bank van 19.30 tot
22.00 uur een receptie waarop iedereen van harte
welkom is.

De geschiedenis van de bank

Op 9 december 1911 werd de jubilerende bank opge-
richt door de heren G. Elzinga, B. Esselenbroek,
K. Enzerink en J. Walgemoed.

De eerste was hoofdonderwijzer en de anderen waren
landbouwers. Eerste kassier was de heer J. Klem, die
in de Spalstraat woonde. Bankzaken werden bij hem
thuis gedaan, 'n gebruikelijk beeld in die jaren.

In 1936 opende de bank haar eerste kantoor aan de
Kastanjelaan. 39 jaar later verhuisde de bank naar de
Raadhuisstraat.

Er is behalve de huisvesting veel veranderd in de
75 jaar. De bank begon als landbouwteredietbank, die
de ontvangen gelden in de vorm van leningen doorgaf
aan de leden. Geleidelijk groeide het dienstenpakket
en ontstond de Rabobank, de bank voor iedereen.

Wat gebleven is de coöperatieve ondernemingsvorm.
Belangrijkste doelstelling van deze ondernemingsvorm
is het behartigen van de financiële belangen van de
leden en cliënten in het eigen werkgebied. Ook het
stimuleren van economische en maatschappelijke ont-

wikkelingen in de plaatselijke gemeenschap is een be-

langrijk uitgangspunt voor de Rabobank.

Het balanstotaal bedroeg in die beginperiode 44000,—

Eind vorig jaar noteerde de bank niet minder dan

88.000.000,— De heer G. J. Harmsen is voorzitter van

het bestuur en de heer G. Lenselink is voorzitter van

de Raad van Toezicht. Directeur van de bank is de

heer C. Bonenberg. De Rabobank Hengelo telt 19

personeelsleden.

Te koop ponykar op lucht-
banden (4 wielen) Sesink,
Wichmondseweg 30, Baak,

Tel. 05754-315

Denk aan de

waardebonnen

van de HKM

OOK

Sinterklaas
zoekt ztfn spullen hoogst
persoonlek uit btf:

Pottenbakkerij

ERIKWINDIG
Zutphen-Emmeriksewe? 42
BAAK - TeL 05754-995

Dagelijks vers fruit en
groenten, natuurlijk bij
bakkerij Kreunen, van de
beste amandel marsepein

staande foto werd genomen.
Namens het HKM-bestuur overhandigde Jan Hermans
hen de prijs. De aküe duurt nog t.e.m. 6 december,
waarin vele waardebonnen ziften en een aantal halve
varkens.

Ook kunt u nog uw voordeel doen met de vele waarde
bonnen van de Hengelose en Keijenborgse winkeliers
die afgedrukt staan in de speciale St Nicolaaskrant.

DE HENGELOSE MARKTKOOPLIEDEN

ZIJN OOK IN ST NICOLAAS STEMMING

De gezamenlijke kooplieden van de Hengelose vrijdag
markt zijn in St Nicolaas stemming. Dat komt tot uit-
drukking in een aktie die zij in overleg met St Nico-
laas en Zwarte Piet gaan voeren op vrijdag 5 dec. a.s.
Op de matrkt deelt Zwarte Piet penningen uit ter
waarde van f 1.50 aan de klanten
Deze penningen kunnen dan weer besteed worden bij
de kooplieden.
De kleintjes worden niet vergeten, want Pieterbaas
deelt aan hen pepernoten uit.
U merkt het, de kooplieden van de Hengelose vrijdag-
markt vestigen weer de aandacht op de vrijdagmarkt.

DCH DAMNIEUWS

In de onderlinge competitie werden de volgende par-
tijen gespeeld. Bij de jeugd G. Verhoef f-R. KL Bramel
2-0. Bij de senioren: B. Harkink-R. Regelink 1-1, T. v.
Manen-J. Luiten 0-2, mevr. Vriezekolk-W. Eijkelkamp
0-2, J. Kreunen-H. Dijkman 1-1, J. Wentink-J. Vis-
schersO-2, H. Luimes-T. Harmsen 2-0, J. Vos-H. Vos
0-2.

De jeugdgroep speelde de volgende wedstrijden:
Sander de Gr e ef-Jan Berendsen 2-0, Dennie Jolink-
Sander KI. Bramel 2-0, Sander KL Bramel-Jan Berend-
sen 2-0, Dennie Jolink-Sander de Greef 2-0.
Voor deze jeugdgroep is er elke dinsdagavond van
half zes tot half acht dammen in de ds J. L. Pierson-
school aan de Schoolstraat.

Het eerste team moest voor een uitwedstrijd naar
Zevenaar en ondanks dat er met drie invallers ge-
speeld werd, behaalde men toch een ruime 14-6 zege.
Het tweede team verging het niet zo best. In Brum-
men werd ondanks enkele goede winstpartijen toch
verloren met9-7.

SPORTHAL AKTFVITEITEN

Vrijdag 5 dec. 19.45 uur: start stratenvolleybal.
Zaterdag 6 dec. Korfbal.
12.00 uur Quick '81 pup. - Rapiditas; 12.45 uue: Quick
'81 asp. - Overschot je; 14.45 tot 17.30 uur DVO volley-
bal competitiewedstrijden.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Slijterij'T HOEKJE
GELDIG T.EJVL 5 JAN. 1987

l liter DRIE STERBEN 17.95
l liter FLORIJN JENEVER 17.95
l liter ST ANDRé VIEUX 18.95
l liter FLORIJN

CITROEN-BRANDEWIJN 12.95
l liter COEBERGH BESSEN 14.95
21iterLINSON SHERRY 14.95
l fles JaGERMEISTER J g.75
l fles BOOTZ div. likeuren 12.75
l fles KERSENLIKEUR

alcoholvrij 2.95
l fles TEACHER'S WHISKY 20.95

l fles JOSEPH GUY COGNAC 25.95

l fles ZWARTE KIP ADVOCAAT 0.75

UW BESTELLING WORDT GRATIS

THUISBEZORGD

TEL. 05753-1252

Telefoon 05753-2619

In de sfeer van Advent

Advent! met een 4-weekse voorbereidingstijd

Valt als een oase van rust in deze wereld vol onrust en strijd.

De weg die we samen eerbiedig betreden

Voert ons jaarlijks naar het verre verleden.

Toen in een schamele stal te Bethlehem het Chr.Kind 'werd geboren

En de Engel Gabriël in Efrata's velden de Blijde Boodschap liet horen.

Luisterend naar de vertrouwde klanken

Kan een mens alleen in stilte danken.

Voor het Mysterie in de Heilige Nacht

Toen God door Zijn Zoon ons vertrouwen en geborgenheid

heeft gebracht.

Moge het dan velen zijn gegeven

Deze vreugdevolle Kersttijd naar waarde te beleven.

OPBRENGST DIABETES-COLLECTE

De onlangs in Hengelo Gld gehouden collecte voor het
diabetesfonds heeft f 978.— opgebracht.
Dit bedrag lijkt laag en dat is het ook Een reden is
dat er zeer weinig collectanten waren die wilden col-
lecteren en daardoor is het toch nog een aardig bedrag
Voor de collecte van volgend jaar wordt een beroep
gedaan op de mensen om zich beschikbaar te stellen
als collectant.
De onderzoekingen naar de oorzaak en het vinden
van geneesmethoden kosten veel geld en daarom is
het noodzakelijk dat de collecte voor de diabetes mel-
litus (suikerziekte) ook resultaat oplevert. De dank
gaat uit naar collectanten en gevers.

NIÉUWE TRAINER VOOR PAX

Het bestuur van de Hengelose voetbalvereniging PAX
heeft zeer slagvaardig gehandeld.

Omdat de huidige trainer Leo te Woerd niet over de
vereiste papieren beschikt om 2e klas KNVB te mogen
trainen, doch voor dit seizoen dispensatie had omdat

PAX kampioen werd en promoveerde naar de 2e klas

moest de vereniging op zoek naar een nieuwe trainer

Met de ideeën van de selectiegroep op zak ging het

bestuur op zoek en kwam terecht bij Henny Wevers,

de trainer van het Aaltense AZSV.

Na ampel overleg werden er zaken gedaan en con-

tracteerde PAX hem als de nieuwe trainer, met ingang

van het volgend seizoen.

Het bovenstaande gebeurde op eigen verzoek onder-

meer van Leo te Woerd, de succesvolle trainer van

PAX. Op dit moment staan het Ie en 2e elftal boven-

aan in de competitie.

Van al die indianenverhalen in de dagbladen als zou

de spelergroep uitgekeken zijn op Leo te Woerd, is

niets van waar.

Beide trainers wensen wij veel succes bij hun tegen-

woordige en toekomstige vereniging.

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO GLD

Op woensdag 3 dec. is de maandelijkse schrijfavond
in „De Bletjke". Van 19.00 tot 21.00 uur kunt u daar
terecht.
Er wordt geschreven voor een 30-jarige uitgever uit
Turkije, een ambtenaar uit Laos en een leraar uit
Tunesië.
Geen van deze drie mensen heeft geweld gebruikt.
We hopen op een grote opkomst.
De werkgroep Vorden, waarbij Hengelo is aangesloten
zou heel graag wat mensen erby hebben, waardoor
wat meer en beter actie gevoerd kan worden.

HAMOVE VIERT FEEST EN HULDIGT HAAK

KAMPIONEN.

Graag betitelt het Hamove-bestuur haar leden als één
grote familie. Een stukje saamhorigheid dat ieder jaar
weer blijkt als er iets op touw gezet moet worden,
met cross, wegrace of andere aktiviteit, maar ook op
jaarlijkse feestavond in zaal Concordia.
Er wordt dan een terugblik gedaan op het bijna voor-
bije jaar en komen de diverse kampioenen binnen de
vereniging aan de orde.
Namens de sportcommissie deed voorzitter J. Vos-
kamp een dringend beroep om de vele oriënterings-
ritten die zij uitzetten, beter te bezoeken, dan tot nu
toe het geval is geweest. Vooral de leden werd ge-
vraagd mee te doen. Een kampioen kon gehuldigd
worden in de persoon van de heer Oldenhave uit Zel-
hem, een niet-lid. Bij de wat meer ervaren rijders
haalde het echtpaar Dolf en Wilma Versteege de zege-
palm naar zich toe.

De commissie Wossinkbos had uiteraard ook weer
enige kampioenen te huldigen. Dit geschiedde bij
monde van Tonny Bos.
125 cc: l Hans Berendsen, 2 Mike Jongelie, 3 Jan
Mokkink.

250-500 cc: l Erik Berendsen, 2 Bennie Wissink, 3
Ronald Nijhof.

Algeheel kampioen 1986 werd Erik Berendsen die het
maximale aantal punten wist te scoren.
Bennie Wissink was op zijn 500 cc machine zeer suc-
cesvol in de streekwedstrijden. En Hans Hilferink be-
haalde een 2e plaats in de 500 cc bij de regiowed-
strijden, terwijl Walter Arendsen het heel goed doet
in de enduro's.

Hamove staat een deuk jaar te wachten. In 1987
wordt het 50-jarig bestaan van de vereniging her-
dacht en de wedstrijdkalender vermeld op zondag 12
maart een kampioenscross 500 cc op circuit 't Zand,

2e Paasdag de traditionele internationale wegeraces
en zondag 12 juli de organisatie van een kampioens-
•race op circuit Varssel-Ring.

NIEUWE DOMINEE IN STEENDEREN

De Hervormde gemeente van Steenderen-Bronkhorst
heeft weer een nieuwe dominee.

De momenteel nog in Nederhorst den Berg woon-
achtige predikant L. Horjus heeft het beroep dat op
hem uitgebracht was door de kerkeraad, aangenomen.
De nieuwe dominee zal binnenkort benoemd worden.

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD



KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

YISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) - 05753-3460

BESTE SINT,
U weef dot u bij vishandel .Hengel"

veel lekkers vindt.

Wij maken heerlijke VISSCHALEN
met GEROOKTE PALING, ZALM, GARNALEN
SPROT en HARING, het staat heel net!!

Of een blikje VIS, wat ook gezellig Is!

TOT ZIENS

Speciaal deze week/
250 gr GEROOKTE PALING

van 10.95 voor 9.95

l heel kilo KABELJAUW FILET

12.50
VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

Want Vis is het gezondste vlees!

Tip voor Sinterklaas avond
HEERLIJK GEKRUIDE

SAUCUZENSTAAF
van 6.25 voor 4.75

Lo ^>^
 c
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Verkoop van, in eigen pottenbakkery

handgevormd en gedraaid
KERAMIEK

Grote en kleine KANDELAARS, VAZEN,
POTTEN, FIGUREN enz.

(Zie kleine etalage drogisterij Marianne)

„T WEMELDE"
BARBARA SIEDSMA (keramiste)
Kieftendorp 2 - Hengelo GId - Tel. 05753-2415

Open: wo. en do. van 11.00-16.00 uur, za. en zo.
van 13.00-16.00 uur

Hartelijk dank voor de grote belangstelling, de

kado's, bloemen en vele kaarten.

Dit alles heeft mijn 90e verjaardag tot een fijne

onvergetelijke dag gemaakt.

OMA R. COOBS-ANKERSMIT

Keijenborg, december 1986.

„Maria Poste!".

Na het plotseling heengaan van onze geliefde

broer, zwager en oom

GERRIT JAN POORTERMAN

mochten wij vele blijken van medeleven ont-

vangen.

Langs deze weg willen wij dank zeggen voor

de getoonde belangsteling.

Uit aller naam:

D. Poorterman

Toldijk, december 1986.

Voortseweg la.

FANTASTISCH
was het de ZWARTE PIETEN in de

wit geverfde winkel van Heijink te

zien ronddolen met armen vol ge-

schenken.

SINT
was er verrukt over zo fijn te kun-

nen slagen en zoveel geschenken te

kunnen kopen in

„DE SPANNEVOGEL"
Een tip voor U, beste mensen: maakt het U ge-
makkelijk en tra naar

de kadowinkel

, De Spannevogel'
hij de kerk

Rabobank C9
HENGELO GLD - Raadhuisstraat 21 - Hengelo GId

(n verband met de Sint Nicofaasvlering wordt de
avondzitticg van vrijdag 5 december

verplaatst naar donderdagavond 4 dec. a.s.
Opensteffingsuren bfijven ongewijzigd 18.30- 20 00 uur

Rabobank
HENGELO GLD - Raadhuisstraat 21 - Hengelo GId

SINTERKLAAS....
H ET l S KORT D AG!

Maar U kunt nog terecht bij

STEVORD
En profiteert dan nog mooi van de korting in de

reorganisatie-opruiming

RESERVEER het bij

hotel-rest. LEEMREIS

KEUZE UIT 4 MENU'S

Tel. 05753 1274

St Nicolaas dec.maand aanbieding

Op alle Sparta - Juncker
rijwielen en andere

f 40.-. tot f 75.-- korting!!
Reflecterende banden worden gratis
gemonteerd.

Ook Spartamet, de fiets met iets
uit voorraad leverbaar en dubbele tas GRATIS

Demonstratiemodel aanwezig

Tweewielerbedrijf H. J. BOBBINK
Steenderenseweg 7 - Hengelo G - Tel. 05753-1463

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
afd. Hengelo GId

ALLEN, die op welke wijze ook, mede gewerkt

hebben aan het slagen van fancy-fair ten bate

van het werk van de UW, heel hartelijk dank.

Prijzen op nrs 1893 wit, 644 geel,
1749 wit en 522 geel.

Afhalen bij mevr. van Dijke, Kastanjelaan 4,

Hengelo GId

Leuke artikelen

om te geven of te krijgen
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WIJZIGING OPENINGSTIJDEN
Vanaf 6 december zijn wij tijdens de wintermaanden
ook op zondag geopend.

OPENINGSTIJDEN zondag 14.00-17.00 uur
maandag: t.e.m. donderdag 14.00-17.30 uur
vrijdag 14.00-20.30 uur
zaterdag 12.00-17.30 uur

Ie Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten

• GROTE COLLECTIE VIDEOBANDEN OP VHS EN VCC

• VERHUUR VAN VIDEORECORDERS

• VIDEO KADOBONNEN

VIDEO-INN" - Spalstraat 28a - Tel. 05753-3636
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Ook dit jaar weer
onze alom bekende

eigengemaakte
geschenkverpakkingen

SLIJTERIJ'T HOEKJE
Spalstraat l - Hengelo GId Tel. 05753-1252

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

Wij lessen in BMW 31G en Honda automatic

Theorielessen te Ketfenborff en Hengelo GId

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
47 Keijenborg Tel. 1307

Nieuw in Zutphen:

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

za. 10.00-1800 uur

Nieuwstad 49 - Zutphen
Hoek Norenburgwitrmat
TEL. 06750-11017

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

AKTIE • AKTIE - AKTIE - AKTIE • AKTIE • AKTIE - AKTIE - AKTIE - AKTIE

| UW OUDE SPIJKER- OF CORDURROYBROEK l
ë IS BI J ONS f 10.00 WAARD!! 1
* 7*

• FTl

Deze week geven wij bij aankoop van een nieuwe broek, .
uitgezonderd werkkleding ^

i

ü f 10.00 voor uw oude broek ••

** Verkoop van alle bekende merken JEANS
UJ o. a. Love - Rifle - Trader • Edwin - Landlubber - Mc Cloud - US top *• "

tterloen
W I D E F A S H I O N

KLEDING NET EVEN ANDERS
Spalstraat 32 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1884

Deelnemer St Nicolaas-aktie

- 3ii)iv - aim - alm - au*v • aiijiv - aim • au*v



Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 10.— p. dag:

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1300

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Reszegaarde sport
Sp**»traat 18. Henrelo O.

SIERHE ESTERS
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.

Geroosterde ACHTERHAM
100 gr

Mager ONTBIJTSPEK
vacuüm 100 gr

FILET AMERICAIN
100 gr

Schwarzwalder KIRSCH
BOL 525 gr

189
129
159
598

AH BLANKE VLA
liter

Koopman OLIEBOLLEN-
MIX 500 gr

Roomboter AMANDEL-
LETTER 500 gr

AH CHOCOLADELETTERS
per stuk

169
119

695
179

Di. 2 t.e.m. do. 4 dec.
CHIQUITA BANANEN

kilo

Vr. 5 en za. 6 dec.

Spaanse MANDA-

RIJNEN zonder pit kilo

139
169

WAARDEBON geldig t.e.m. 6 dec.

< > 500 gr Bretons gehakt
+ 500 gr fijne verse
worst 598

Zaterdagvoordeel:

HAMLAPPEN
500 gr

Ma. - di. 8 en 9 dec.
SCHOUDERKARBONADE

kg
Woensdag: altjjd GEHAKTDAG

548
698

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD
gratis gesneden

BOERENBRUIN met zemelen of

tarwevlokken gratis gesneden

190
199

FLORIJN JONGE JENEVER
liter

PISANG AMBON
0,7 liter

1785
1595

--v

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.

DE KAASPLANK

N BUITENLANDSE KAAS
vrijdagmiddagmarkt

belegen N H.

zoutloos volvet

pefp/ndcr

salami of peperworst

„ D E K A A S P L A N K "

Lekker meedoen met de
feestdagen? Nu maar ook
daarna wordt Malsovit-
afslankbrood gebakken

door:
BakkerU Hekkelman, Raad
huisstraat 30, Hengelo Gld

Te koop gevraagd olie-
kachel, merk Efel. Tevens

verkrijgbaar jong gekruisd
fox-hondje. Tel. 05753-1451

Gevraagd konijnen voor de
slacht. Tevens bosfazanten
en eenden. Goossens,
Voortseweg 6, Toldijk
Tel. 05753-1670

Te koop prima consumptie
aardappelen, Surprise.
R J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en
stro

H. OFFENBERG
Hesterweg 10 • Varsselder
Tel. 08356-85664

Dagelijks verse worst en
salami, bereid uit amandel-

marsepein bij bakker^
Kreunen

TE KOOP:

boerderij, groot 12.50 ha
Gelegen in het ruilverkavelingsplan van de ge-

meente Zelhem, aan de Lageweg.

Ook te koop in percelen.

Inlichtingen: Ace. kantoor

WESTERVELD EN BREUKELAAR
dhr Berendsen Tel. 08352-41355 - Varsseveld

CONTACTLENZEN

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Cld> Tel. 05753-1374

Aan ons bedrijf zijn uitsluitend bij de A.N.V.C.

aangesloten contactlens-specialisten verbonden.

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

VISHANDEL

J. HOEKSTRA
TEL. 05750-19771

Van de week niet alleen op vri/dog,

moor ook op woensdag tijdens de

St Nicolaasmarkt te Hengelo Gld.

Onze St Nicolaasmarktreklame:

grote pot ZURE HARING

geen f 4.00 moor O.Z5

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraat 13 • Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTEXTIEL
WANDDECORATIES - BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: o.a.
HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

bob/- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Hebt u de 4 bonnen uit de St Nico-
laaskrant al ingeleverd?

HET IS ECHT DE MOEITE WAARD

„DE SPANNEVOGEL"

Bronboringen
voor beregening of eigen drinkwater-
voorziening (tot max. 60 meter diep)

Ontijzeringsfilter
Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeiers

VERHEIJ - Toldijk
/. E.WEG 9 • TEL. 05755-8041

Taxibedrijf

BERT LAMMERS
WU verzorgen voor U:

• TAXIBITTEN

• ZIEKENVEBVOEB
(alle maatschappijen)

• GBOEPSVEBVOEB

• BOUW- EN TBOUWBITTEN

U kunt bij ons ook
BUSSEN BESTELLEN
tot maximaal 54 personen

Bel geheel vrijblijvend voor meer informatie
of kom even aan.

TAXIBEDRIJF BERT LAMMERS
Tel. 3005

Zelhemseweg 8 - 7255 PS Hengelo G

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 7 DEC.

Herv. Kerk (Bemigiuskerk)
10 uur ds Hendriks

H. Doop

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds van Dorp

Verzorgingscentrum De Bleijke
10 uur Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen

Vrüz. Herv. Kerk
Geen dienst

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 • Hengelo Gld
Telefoon 09753-1845

Piftugeot 205

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 l t.e.m. 7 dec.

F. Schreuder, tel. 1266

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 tjjde

de nodige informatie.

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.

R.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 te.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.


