
55e jaargang no 51 dinsdag 16 dec. 1986 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTEB8

Kerkstraat 17 - Poatbus 8

7255 ZG Hengelo Gld

Telefoon 05758-1455

b.g. 1258 of 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo Gld, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steende ren,

Baak, Bronkhorat, Olburgen,

Bha, Toldijk, Wichmond-VIerakker

en omstreken.

f

KERSTMIS 1986 Met uw Echte Bakker worden de kerstdagen een waar feest!!!
Als aanbieding hebben wij:

VOLKORENSTOL
rijk gevuld met appel, nootjes,

Een prachtig heerlijke

KERSTSLAGROOMTAART
van 17.50 voor j TPi VJ^^ krenten en rozijnen plm 550 gr

Een niet te versmaden

BAVAROISE
chipolata, aardbei of sinaasappel

van 7.00 voor5.98 i

Verder natuurlijk ons gebruikelijke assortiment in BROOD

w.o.: wegge met spijs, weihnachtstollen, feestbrood, kerstkransen, tulbanden, bavaroisepunten enz.

GAARNE VROEGTIJDIG BESTELLEN!! Aanbiedingen gelden t.e.m. 24 dec.

WIJ WENSEN U HELE FIJNE FEESTDAGEN

Spalstraat 21

HENGELO GLD

Tel. 1250

Verse
GROENTEN en
FRUIT
koopt U bij:

Kiwi's

WIJNBERGEN

groot formaat

6 stuks 495
Hoiüngzoete

navelsi naasappelen
mooi groot formaat

12 stuks 475
Grote zoete

mandarijnen
zonder pit

10 stuks 375
Alle dagen aanvoer van

verse groente - fruit
o.a.prachtig BLANK WITLOF,

KOGELHARDE SPRUITEN,

HAGELWITTE BLOEMKOOL

MOOIE KROPSLA,

KOMKOMMERS, TOMATEN enz.

EXTRA AANBIEDING:

l zak

diepvries doperwten
179geen 245 maar l I w

IJstaarten
vanaf 395

SPECIALIST IN HET OPMAKEN VAN

mooie FRUITSCHALEN
GAARNE VROEGTIJDIG BESTELLEN!!

In onze verkoop bloemenkas
VOLOP

KERSTBAKJES, HULST

DENNEGROEN

SNIJBLOEMEN

POTPLANTEN enz.

Zie onze folder

Speciaal voor de
Kerstdagen voorradig:
ANANAS, MELOENEN, PAPRIKA

AUBERGINES, VENKEL, RADIJS

AVOCADO'S, TUINKERS,

IJSBERGSLA enz.

SPECIAAL VOOR BIJ UW

KERSTDINER:

dinsdag en woensdag diverse

rauwkostsalades

Speciale aanbieding:

1 witte cyclaam
1 rode kerstster 7Of}

i w ^a^9samen
iiiïmiiiiiMH IIHimtM

250 gram vanaf 195
Geschrapte

krielaardappelen

plm 750 gr per zak 95
Volop verse
CHAMPIGNONS

Fa. ffijnbergen
EN MEDEWERKERS

wensen U prettige feestdagen

en een voorspoedig 1987

KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

TEL. 05753-1473

DAT H ET GOED MOET ZIJN,
STAAT VOOROP!
Van de Keurslager dus
Voor uw kerstdiner:

Grote

KALFSTONGEN
per stuk l Mol 9

Lange

VARKENSHAAS
100 gram 2.25
FIJN GEKRUIDE EN HAND-

GEKNOOPTE

R O L L A D E S
Keuze u?t: filet, lende, procureur

kalfs

T-BONESTEAK
100 gram Z.üU

Broodbeleg:
150 gr SLAGERSHAM 1.95

100 gr ROSBIEF 2.25

150 gr SNMWORST 1.95

Maandag, dinsdag, woensdag

500 gram

gehakt + kruiden
395

500 ff ram

verse worst 450
grof of

Zaterdag:

500 gram

riblappen 7.95
150 gram

boterhamworst 95

m
l

Keurslaw Peter v. Bark
RAADHUISSTSRAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1269

SLIJTERIJ
Hengelo Gld

Raadhuisstraat 36

Telefoon 05753-1461

GELDIG TIJDENS DE GEHELE

MAAND DECEMBER

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

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

kunnen maken.

(Indien mogelijk, graag vroegtijdig bestellen)

Kers(t)verse
specialiteiten !
Een heerlijk kers (t) verse brood-
tafel met:
Weihnachtstollen (100% amandelspijs, extra ge-
vuld), ndtenstollen (met heerlijk gebruneerde hazel
noten), rozijnebrood en krentebrood (extra gevuld

Mueslibrood
400 gram met spijs nu 3i95

Gezellig die LEKKERE DINGEN BROODJES:

moutbrood, desem, korenzegen, melkponders,
suikerbrood. Stokbrood, onze specialiteit (bestel-
len voorkomt teleurstellen.

kaas-ui stokken
200 gram nu |j

Kers(t)verse banketspecialiteiten:

100% roomboter-amandel kerstkransen, gehakt-
kransen (goed gekruid), saucijzen, hanvkaasbrood-
jes, pasteitjes (om zelf te vullen)

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL. 05753-1474

Onze kersttaarten, een klasse apart
slagroom, mocca, chipolata of vruchten vanaf

(bestellen voorkomt teleurstellen) 15.--

kerstslagroomtaartje van 8.95 nu 8.50

Schwarzwalder kerststaaf van 8.50 nu

7.95
kerstschuimgebak, polonaises en hulstblaadjes

van 1.95 nu 1.85

kerstkransen pak a 9 stuks (100% roomboter)

3.75
schuimkransjes ca. 100 gr 1.95

gesorteerde luxe zout j es
ca. 100 gram (100% roomboter) 1.98

NIEUW! °P 2e Kerstdag de geur van ver&gebakken
brood in huis? Probeer dan onze voorgebakken
STOKKEN of BROODJES eens!



Ie Kerstdag

GROTE

KERSTBINGO
Aanvang 19.30 uur

Café

D'n Olden Kriet
WICHMOND

Tel. 05754-285

Chef Toto-Lotto

PAXX

Jan Oostendarp
wenst alle inleveraars van

lotto en tot oen alle lezers

van PAX-PRAAT

prettige f eestdogen

en een gelukkig

nieuwjaar

WU ZIJN RUIM GESORTEERD IN

koek- en wafelautomaten
kerstverlichfing
EN VELE ANDEBE

kerstgeschenken
o.a. elektr. verwarmingsdekens

FA. ORDELMAN &
DIJKMAN
8PALSTBAAT 14 • HENGELO GLD • 05753-1285

WAAMELINK
BLOEMEN - GROENTE EN FRUIT

ZAADHANDEL EN POOTGOED

IN ONZE BLOEMENWINKEL VOLOP

Kerststerren v.a. 2.50

Kerststukjes in iedere prijsklasse

Wand- en grafstukken

Ook voor de DOE-HET-ZELVERS hebben wU tijdelijk in de zaadwinkel

een groot assortiment KERSTARTIKELEN los verkrijgbaar o.a:

von vrijdag .19 t/hn woensdag 31 december'

Sftft de. zon bij
rs in

Jazeker, de traditionele Oud en Nieuwshow staat dit jaar
extra in het zonnetje en daar kunt u van profiteren. Van 19
t/m 31 december krijgt iedere koper van een nieuwe Nissan
een prachtige reis kado!
Tijdens deze zonnige periode kunt u de gehele Nissan-lijn
bewonderen, waaronder de nieuwe Sunny-kollektie.
Uiteraard staan ook onze vele gebruikte auto's er stralend
bij voor zeer aantrekkelijke prijzen. Een bezoek aan onze
showroom is nu zeker méér dan de moeite waard!

hyancinten - kaarsen enz.

KERSTBOMEN
g -̂ote sortering vanaf 6.95

8.95MET KLUIT

IN ONZE GROENTEWINKEL VOLOP KEUZE UIT O.A.:

champignons - paprika - aubergine

avokado - ananas - meloenen enz.

bloemkool - witlof

krielaardappeletjes enz.

OM TELEURSTELLINGEN TE VOORKOMEN

EN UW WENSEN UIT TE LATEN KOMEN:

bestel uw groente, fruit e.d. voor maandag 22 dec.

Wij wensen iedereen prettige en

smakelijke feestdagen toe.

WAAMELINK
Hen^elosestraat 47 - KEIJENBORG - Tel. 05753-1334

Bestel vroegtijdig uw
KERSTROLLADE

Tevens verzorgen w!) uw

FONDUE- EN GOURMETSCHOTELS
Ook uw adres voor het verzorgen van

KERSTPAKKETTEN
in diverse prijsklassen

Voor iedere klant een leuke attentie
zolang de voorraad strekt vanaf maandag 22 dec.

Slagerij RATERINK
Raadhuisstraat 10 • UENGELO GLD • Tel. 05753-1301

STAPELBROEK
UW KERSTSLAGER

Als vanouds vertrouwd en niet duur

Bekend om zijn (constante kwaliteit

En niet te evenaren in

verse worst en droge worstsoorten

i[
4
4*

/
< [

4*

<
<

Geef nu uw

ROLLADE
en andere bestellingen door. DOEN!

Ook graag tijdig bestellen:

Fondue- en gourmetschalen

TIP voor Kerstavond. ONZE

f ïjne en grove VERSE WORST
NIET VET, ZEKER WETEN!!

Wij wensen U prettige kerstdagen

SLAGERIJ J. STAPELBROEK
Tel. 1258-na 6 uur 1249

In de OPRUIMING bij STEVORD zijn ook
de KERSTARTIKELEN sterk afgeprijsd.
KAARSEN - KERSTSBALLEN - SLINGERS

ALLE MATEN

kunstkerstbomen nu voor de halve prijs
MAAR OOK IN

huishoudgoed weer veel prijzen nog ver-
der verlaagd
Deze keer zijn de PANNEN aan de beurt:

op de bekende SILVINOX VENUS pannen

30% korting

Sommige B.K.-SERIE'S

40% koring

Restanten goede emaille PANNEN

50% korting

Verschillende NAHRATH kwaliteits PANNEN

30 en 40 % korting

Goede artikelen goedkoper bij

STEVORD

Jos Herwers bv
NISSAN

Hummeloseweg 10, Hengelo gld.Tel. 05753-2244

l
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Voor do a.s. feestdagen!!

electrische
KERSTBOOM-
VERLICHTING
de veilige, met Kema-keur

FA. BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Bannlnkstraat

HENGELO GLD • TeL 05753-1215

Te koop prachtige kerst-
tomen, groot en klein, daar
voor moet je bij Regelink
zijn! Vo-rdenseweg 36, Hen-
-oio Gld, tol. 05753-2468

Gevraagd hulp in de huis-
houding voor 3 halve dagen
Tel. 05755-1213, na 20.30
uur

Te koop kerstdennen,
groot en klein. H. Teunis-
sen, Gietelinkdijk l, Hen-
gelo Gld, tel. 05753-7226

Te koop scharrelkalkoe-
nen. Voor de Kerst nu be-
stellen. Baaksevoetpad 5,
Hengelo Gld, tel. 05753-1537

Maak de kerstdagen
extra gezellig en zorg
dat u wat in huis hebt
van de brood- en
banketbakker,

zoals b.v.:

Kerst- of appeltaart
Boterkrans g™* <*

groot of klein

groot of klein

Suikerkransen
Nootkransen
en veel soorten

vers gebakken BROOD!
Uw bestelling1 willen wy graag voor U ver-

zorgen of bezorgen.

BAKKERIJ BRUGGINK
RAADHUISSTRAAT 19- HENGELO GLD

Ferm. Bruggink en personeel

wensen ü prettige feestdagen

HorlogerieGouci-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo <Gld> Tel. 05753-1374

Onder de
kerstboom
genieten van
sfeervolle boeken

e HET GROTE BESCHEUBBOEK
13 jaar verhalen van Koot en de Bie

• GEDICHTEN VAN „CANDLE-LIGHT"
Vertelsel van Jan van Veen

• HET MAG EEN WONDER HETEN
Voorkeurboek van Manen-Pieters

• TOON 70 JAAR
Autobiografie van ToonHermans

• VAN GANSER HARTE
Gedichtenbundel van Toon Hermans

• KERSTBOEK RODE KRUIS
Kerstverhalen door vele auteurs

• DIV. KERSTBOEKEN EN BUNDELS

• PRINSES DAYSY
De dochter van Mistral
Roman van Judith Krans

• HARFSDROA
Gedichten van Frans Lebbink, Vorden

• UN HEMD JEN VOL KRUMMELS
Gedichtenbundel Jantje Hendriks

Nog veel meer verhalen en boeken

in ons assortiment. Kom kijken.

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - TeL 06753-1253

Het oude vertrouwde adres



Deze kerst sfeervol tafelen bij:

Chinees-lndisch restaurant

De Chinese Muur
Raadhuisstraat l - Hengelo Gld

(min. 2 personen)

Chinese champignonsoep

#
Chia Siu
heerlijk geroosterd vlees op Kantonese wijze

Ka Li Kwak
gevuld krokant hapje

&
Po Lo Kal
geflambeerde kip met verse ananas

Szechuaii Hgau Yuk
gesneden vlees met diverse groenten

#
Coupe „De Chinese Muur"

»

B (min. 2 personen)

Hoi Sin soep
heldere bouillon met krab en garnalen

Lotusbloemwaaier
een „waaier" van verfijnde kleine Chinese hapjes

Sang Kwa Hgau La u
gesneden ossehaas met diverse groenten

Tjeun Yeem Ha
Chinese garnalen in de schaal gebakken
met peper

Coupe bloesem variatie
ijs met vers fruit

Koffie en bonbons

Voor reservering
05753-3722

Koffie met likeur en bonbons

47.50 P.P- 69.50 P.P-

SLIJTERIJ 'T HOEKJE
GELDIG T.E.M. 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 CITR.-BRANDEWIJN

12.95
1 liter COEBERGH BESSEN 14.95

2 liter LINSON SHERRY 14.95

l fles JaGERMEISTER 18.75

l fles BOOTZ div. likeuren 12.75

l fles kersenlikeur aJcoholvry 2.95

l fles TEACHER'S WHISKY 20.95

l fles JOSEPH GUY COGNAC 25.95

l fles ZWARTE KIP ADVOCAAT g.75

UW BESTELLING WORDT GRATIS
THUISBEZORGD

TEL. 05753-1252

Uw raam heeft
recht op hei

mooiste gordijn

Kom maar kijken naar
de strepen en stippen,

de ruitjes en rondjes, de
gele en groene, gedegen en

gedurfd. Voor ieder raam in elke
stijl naar ieders budget het mooiste gordijn...
Kijk binnen en ontdek de prachtige Beco-

rama presentatie.

lubbers
raadhuisstraat 45 hengoio g!d telefoon 05/53-1286

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

LET OP! LET OP! LET OP! LET OP!

SPECIALE AANBIEDING bij
TACX SCHOENMODE

25 pet korting
op afle Piédro [eugdschoenen

en

25 pet korting
op alle lederen dames-, heren- en

jeugdlaarzen

Eve + Adam Colly, Helioform, Jenny e.a.

Deze oonbiedingen gelden t.e.m. woensdag 24-12-'86.

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis
Tel. 05753-2547

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28 - WICHMOND - Tel. 05754-621

Te koop:
OPEL KADETT DIESEL, beige 1982

OPEL KADETT DIESEL 12N 1981

OPELKADETT 12S, met grijs 1983

OPEL KADETT 12S, blauw 1983

OPEL KADETT COUPé, 5-deurs + LPG, wit 1984

OPEL KADETT COUPé 1600, met blauw A.P.K. 1978

OPEL CORSA 1.0, rood 1983

OPEL ASCONA 19N, bruin met. AJP.K. 1978

OPEL MANTA 2.0S + LPG, met groen 1980

FORD FIëSTA 1.0, met groen A.P.K. 1978

FORD ESCORT 1.3, met grijs A.P.K. 1978

Diverse inruil o.a.:

PEUGEOT 305, rood + LPG 1979

RENAULT R5 TL, groen met 1979

DATSUN 1200 LUXE, blauw met. 1979

FORD TRANSIT, grtfs kenteken, wit 1978

A.P.K.-keuringsbedrijf

Bovag-garantie - Verkoop nieuw en gebruikt

Tevens het adres voor uw

reparatie en onderhoud
tectyleren + ML

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

YISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) - 05753-3460

Wirt U met Kerstmis
VIS op uw dis?

Wi'/" kunnen u bieden o.o:
VERSE ZALM GEROOKTE ZALM

ZALM FOREL

VERSE ZEETONG
groot en klein

OESTERS

KREEFT

KABELJAUW FILET

GEROOKTE PALING

Hollandse en Noorse
GARNALEN

GEROOKTE FOREL

MAATJES HARING

Gaarne uw bestelling vroegtijdig
opgeven.

Wij wensen U allen prettige

kerstdagen en een

voorspoedig 1987

WIJ ZIJN

maandag 22 dec. geopend

zaterdag 27 dec. gesloten

maandag 29 dec. gesloten

DAMES- EN HERENKAPSALON

MEMELINK
TEL. 05753-1278 HENGELO GLD

GEKNIPT VOOR DE KERST

Wij wensen U prettige kerstdagen

en een gelukkig nieuwjaar

VERLOVEN?
Grote keus in

TROUWRINGEN
Het grote merk:

DESIREE

^AGROOTKORMEUNK
^horlogeriegoud &zi!ver optiek

(iKDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld • Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

Voor de a.s. feestdagen!!

wafel- en oublie-ijzers

friteuses

gourmetsets

fonduesets

koffie-apparaten

mixers

keukenmachines

magnetronovens

FA. BESSELINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-B-\nninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

SFEERVOL

kerstversieringen - slingers
kaarsen
kerststerren
raamdecoraties
kerststickers - labels
kerstboomstandaards
electr. kerstverlichting
crèpe papier
karton
servetten en lopers
onderzetters
kerstboomkaarsjes
sierkaarsen
bloemkaarsen

WOLTER
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Het oude vertrouwde adres

p

\en m d" stijl

' Wij wensen U

j prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1987

runjriwejr \j&

dundei
/

HENGELO - TEL05753-1383

L



Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag:

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Old
Telefoon 05753-1300

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Rcozegaarde sport
Sp**»traat 18. Hcurelo O.

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
& ZN
Hof straat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

PATé proven?ale

100 gr

Rauwe BOERENHAM

100 gr

Westfaalse

SAFTSCHINKEN 100 gr

KERSTTAART Maitre Paul

600 gr

129
219
219
698

AH SLAGROOM

y2 liter

AH PERLA MILD KOFFIE

500 gr

Dclmontc PERZIKEN

heel blik

AH FEESTPUDDING

pak

309
795
199
129

Di. 16 t.e.m. do. 18 dec.
HARDE SPRUITEN

Vr. 19 t.e.m. wo. 24 dec.
NAVEL SINAASAPPELS

2 kg

79
348

WAARDEBON

500 gr gehakt + 500 gr

hacheévlees

samen

698
Za. 20 t.e.m. wo. 24 dec.
MALSE BIEFLAPJES

500 gr

Zie verder onze grote AH advertentie in de
landelijke dagbladen voor ons FEESTELIJK
VLEES. Bestelt U vroegtijdig?
Prettige feestdagen

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

gratis gesneden

KERSTSTOL

750 gr

199
395

V.d. Eelaart 3-sterren

JONGE JENEVER liter

Courvoisier FRANSE COGNAC

0,7 liter

1785
3195

Tenzij anders ver-
meld: aanbiedin-
gen geldig: te.m.
27 dec. a.s.

Aanbiedingen
f 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

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS
op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr boeren jong belegen 6.25

500 gr extra belegen 5.95

500 gr Maas/ander, 25% minder zout

bak/e zure zult

4 metworsten

Onder voorbehoud vergunning gem. Hengelo G.

staan wij in verband met de Kerst op woens-

dagmorgen 24 dec. vanaf 8.30 uur op de markt

Kunstjes op de lange latten? Wandelen in de kou?
Ga gerust uw gang, maar kom eerst voor uw
REISVERZEKERING naar

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv

Reisverzekering
volwassenen vanaf f 0.80

JKd.

kinderen vanaf f 0.60

p.d.

Wintersport-
dekking
vanaf f 3.25 p.d.

Auto- en motorcascoverzekeriitg
(tijdens vakantie)

Automobilistenhulp

Annuleringsverzekering

Voor informatie:

SPALSTKAAT 26 7255 AC HENGELO GLD TEL. 05753- 3000

BOLIESTRAAT 40 7001 BD DOETINCHEM TEL. 08340-34025

T
Lid N.V.A.

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende
goederen, taxaties en juridische adveizen.

ti
UdNVM

Smakelijke ideetjes
voorde Kerst

ROLIADE (gaarne vroegtijdig bestellen)

Biefstuk • Runderhaas

Kip
Rundertong. Rosblef - Varkensfllet

Alles vers van het mes en 1e kwaliteit

Hapjes tussendoor of voor fondue
gehaktballetjes - klppelevertjes • snit-

sels - bltterballen • kroketten

verse worst • leverworst. roókworst

droge metworst - borrelworstjes • fcaas

Bestellingen graag zo vroeg mogelijk

Bij aankoop van f 30.» aan boodschappen

IJSTAARTvoorfl.50
Zaterdag 27 dee. GESLOTEN

SLAGERIJ

Hieuwenhuis
KEIJENBORG - Telefoon 05753-1320

CONIORDIA

dansen met

L I B E R T Y
zondag 21 dec.

2e Kerstdag

Teamwork
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

••••••••••••BÉ
Kerk- en andere diensten

ZONDAG 21 DEC.

Verzorgingscentrum De Kleyke
9 uur ds Henddks

Herv. Kerk (Remlftaskerk)

10 uur ds Hendriks

H. Avondmaal

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Molemaker

Herv. Kerk

Geen dienst

Zaterdag 20 dec.
1986

GROTE

KERST-
VERLOTING

tob.v. de PAX-jeugd

PRACHTIGE PRIJZEN

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGBLO GkL

Zonnestraat 13 - Telefoon 09753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

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

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en
stro

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

Gevraagd konijnen voor de

slacht. Tevens bosfazanten

en eenden. Goossens,

Voortseweg 6, Toldijk
Tel. 05753-1670

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 15 t.e.m. 21 dec.

Th. J. Hanrath, tel. 1277

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. te.m, vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle ttfde
de nodige informatie.

RJL Kerk Hengeio 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 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.
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DRUHKBRM WOfcTEBS

Kerkstraat 17 • Postbus 8

7255 ZG Hengelo Gld

Telefoon 05758-1455
*>.g. 1258 of 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo Gld, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steende ren,

Baak, Brinkhorst, Olburgen,

Rha, Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken.

HET ADRES VOOR UW

overheerlijke SCHOTELS
tijdens de a.s. feestdagen

• Huzarensalade f 4.50 p.p.

• Russisch ei f 6.00 p.p.
• Zalmsalade f 7.00 p.p.
• Hors d'oeuvre f 8.50 p.p.

GRAAG VROEGTIJDIG BESTELLEN

Kerstavond vanaf 18.00 uur gesloten
1e Kerstdag de gehele dag gesloten
Oudejaarsdag vanaf 18.00 uur gesloten

Wij wensen u prettige feestdagen

FAM. BOERMAN EN MEDEWERKERS

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461 |

SCHRÖDERSTQEFEN

Aanbieding Aanbieding

STOFFEN STOFFEN STOFFEN

joggingstof
rib
broekenkatoen
katoentjes
prachtige ruiten
dames yersey's

12.50

10.» en 12.50
per m 5.»

15.50
per m 10.--

Ruurlosewegl-HengeloGld Telefoon 05753-1232

De nieuwe,duidelijke
Rabo Lijfrente Koopsompolis.

Geeft fiscaal voordeel nu
en zekerheid voor later.

De Rabobank introduceert
een nieuwe polis die u vele voor-
delen biedt.

Met voordeel van een wel-
kome aanvulling op de oudedags-
voorziening.

I Iet voordeel van een interes-
sante fiscale aftrekpost op het
moment van storting, tot maxi-
maal f 16.697,- (meer of minder
storten mag ook).

Het voordeel van een gega-
randeerde rente zonder het risico
van f luctuaties.
Nieuw: Een hogerspaardeel, dus hoger
rendement

De Rabo Lijfrente Koopsom pol is* kan
ook voor u voordeliger /ijn.

Omdat de kosten en het ver/ekerings-
deel laag zijn gehouden, is het spaardeel
groter dan gewoonlijk.

Dit betekent dat u vanaf de eerste dag
direct begint met een hoger spaardeel;
met gunstige gevolgen voor het eindbe-
drag.

VOORBEELDEN BIJ.EEN EENMALIGE STORTING'VAtfF 10.697-

Man 45 jaar

gegarandeerd minimum
eindbedrag

bij 50 jaar ƒ 22.043 -
bij 55 jaar / 29.074,-
bij 60 jaar/ 37.533,-
bij 65 jaar ƒ 46.698-

Vrou

nenarand

Vrouw 45 jaar

gegarandeerd minimum
eindbedrag

bij 50 jaar ƒ 22.082,-
bi]55jaar/ 29.315,-
bij 60 jaar ƒ 38.413,--
bij 65 jaar/ 49.118,-

Dit voorbeeld heeft betrekking op de gemengde verzekering

Nieuw: De Rabo Lijfrente Koopsom polis
is een glashelder produkt
En vooral... overzichtelijk.

Jaarlijks ontvangt u automatisch een
overzicht van de stand van zaken en ziet u
hoe uw bedrag groeit. Geen onduidelijk-
heid, geen administratieve rompslomp. Er is
een gunstige en eenvoudige afkoop re ge l ing.

Aan de hand van het spaartegoed kunt
u tijdens de looptijd /elf de afkoopwaarde
bepalen. De polis wordt voor u op maat
gemaakt en u hebt 'm binnen enkele dagen
in huis.

Dus zoekt u een interessante
aftrekpost nu en zekerheid voor
later, kom dan snel praten met
de Rabobank.

Aan het eind van de looptijd
kan het vrijgekomen bedrag omge-
zet worden in lijf rente-uitkeringen.
Dit geeft u de zekerheid van een
aanvulling op uw inkomen. Op het
moment dat dit fiscaal het meest
interessant is.
De Rabo Lijfrente Koopsompolis is

een interessante en concurrerende polis.
Duidelijk en overzichtelijk.

De voorbeelden, die zijn algestemd op
twee verschillende realistische situaties,
bewijzen dat.

Wij rekenen u graag voor wat de Rabo
Lijfrente Koopsompolis in uw persoonlijke
situatie kan betekenen.

Rabobank
geld en goede raad

*De Rabobank is een bemiddelaar voor Interpolis, Avé ro-Verze keringen en De Twaalf
Gewesten, in samenwerking waarmee deze polis wordt aangeboden.

Hengelo Gld,

Keijenborg,

Raadhuisstraat 21
Spalstraat 23

St Janstraat 44

Tel. 05753-2022
Tel. 05753-1601
Tel. 05753-1336

Fam, van Dorssen
Kervel»weg: 5* Hengelo Gld

wenst allen prettige

feestdagen en een

voorspoedig

nieuwjaar

Te koop jonge honden
6 weken. G. Luimes, Mei-
doornstraat 17, Hengelo G,
Tel. 1624

Te koop prima consumptie

aardappelen. Surprise.
B. J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld

van bruin café
tot flitsende diskotheek

van onze bar-discotheek
De laatste maanden is er hard gewerkt

aan de face-lift van onze discotheek.

Wij willen u hiervan het resultaat

graag laten zien

op vrijdag 19 dec. 1986
Wij stellen het op prijs u op deze

avond te begroeten.

U bent welkom vanaf 20.30 uur.

Entree gratis.

GRAAG TOT DAN.

H. WAENINK
Verder is onze discotheek zaterdags

van 20.30 - 1.30 uur geopend.

Zondags van 14.30 - 18.30 uur en van

20.30 - 12.30 uur.

VOLOP KEUS IN

DEKBEDDEN
dons - wol • synthetisch

Ook de zgii

„seizoen-dekbedden"
2 verschillende gewichten, die aan
elkaar vastgemaakt kunnen worden
zodat u drie mogelijkheden hebt

Uitgebreide kollektie flanellen en katoenen

OVERTREKKEN
Daarnaast natuurlijk een groot assortiment

LAKENS - HOESLAKENS
katoen • flanel - badstof stretch
yersey stretch

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby. en kleutermode

Ruurlosewag 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Voor de feestdagen

Hors d'oeuvres
bestellen?
Leemreis bellen!!

Tel. 05753-1274
IN DIV. PRIJSKLASSEN

Kerstbomen
IN VELE MATEN

met en zonder kluit

Verkoop alleen op zaterdag

UW GROENSPECIALIST

G.J. BOSMAN
Kerveteeweg 23 * Hengelo Gld - Tel. 06758-2619

Bloemen-, groente en fruithuis

KUIPERS
Voor de Kerst:

3 kg cox, lekkere _ ftft

handappel 500

l zak rode kool 49

VOLOP

champignons - ananas

druiven - boontjes enz.

Zie verder de reclame in de winkel

KERSTBOMEN
MET OF ZONDER KLUIT

In onze BLOEMENAFDEIING grote sortering

kerstbakjes

kerststukjes
kerststerren
cyclamen - azalea's

Ook het adres voor

bruids-en graf werk
Wij wensen u prettige feestdagen
BESTELLINGEN LIEFST ZO VROEG
MOGELIJK

Tel. 05753-1227



Belangengroep „PAX"
PAX levert prima prestaties!!

PAX verdient uw steun en krUfft deze, getuige

de enorme supportersschare.

Naast deze morele steun heeft PAX ook een
financiële steun nodig om PAX blijvend op hoog
niveau te kunnen laten f unktioneren.

Hef is derhalve dat per 5-Ï2-I986
een Stichting „Befcrngengroep fax"

is opgericht
met als doelstelling

een zakelijke promotie van PAX-belangen

middels een sponsoring vanuit het bedrijfsleven

Belangstelling?
INFORMATIE: POSTBUS 64, HENGELO GLD

Wij staan tevens open voor ideeën!

NIEUW • NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW

®
CORNERBILJART

Biljartliefhebbers opgelet!!
<
Elke zondagmiddag v.a. 2 uur geven
wij de mogelijkheid tot instructie )
van dit spannende en gezellige spel

©
©0

p Een voorbeeld van één van de vele speelmoge-
Ë lijkheden. Ook met meerdere personen speel-
« baar.

| Natuurlijk bent u ook op andere
l dagen van harte welkom dit spel of
4 het normale biljartspel te beoefenen

NIEUW

r
/)tirhj - Westdiirtnit - (Jtift - Mtjfcr/j 2

KEIJENBORG - TEL. 1293

NIEUW • NIEUW - NIEUW - NIEUW

Het kantoor van

notaris Mr. A. Schellenbach
te Hengelo (Gelderland)

is GESLOTEN vanaf

24 dec 1986 om 12.00 uur
tot en met

4 jan. 1987

Hartelijk dank voor de grote belangstelling,

kado's, bloemen en kaarten.
Dit alles heeft mijn 80e verjaardag tot een fijne

dag gemaakt.

H. J. GROTENHUIJS

Hengelo Gld, december 1986.

Kieftendorp 9.

Voor uw belangstelling en medeleven, ons be-

toond tijdens de ziekte en na het overlijden van

onze lieve vader, groot- en overgrootvader

JAN WILLEM WOEBTS

weduwnaar van D. J. ten Have
betuigen wij u onze oprechte dank.

Fam. Woerts

Fam. Wagenvoort

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, december 1986.

Voor de vele blijken van medeleven, welke wij

mochten ontvangen na het overlijden van mijn

geliefde man, onze zorgzame vader en opa

A. J. ZWEVERINK

zeggen wij u oprecht dank.

Uit aller naam:
H. Zweverink-Olthof

Hengelo Gld, december 1986.
Ruurloseweg 84 .

SCHRÖDERSTOFFEN"~
DE WINTER KOMT ER AAN!

Brei nu een

VOORDELIGE TRUI
ACRYL van 1.00 nu

MOHAIR van &50 nu

TWEED alle kleuren

van 5.80 nu

FRISSé van 6.00 nu

FRICE-TIME van 6.96 nu

Restanten KATOEN

0.99
1.50

3.95
3.95
4.95

nu per bol

1.50

Ruur^ceweg" ,o Gld. Telefoon 05753 -1232

GEMEENTE HENGELO GLD
Huisvuilophaaldienst feestdagen

In verband met de komende feestdagen zjjn er
enkele wijzigingen ontstaan met betrekking tot

het ophalen van het huisvuil in zowel de dorpen

als in het buitengebied.

In plaats van: wordt;

donderdag Ie Kerstdag zaterdag 27 dec.

vrijdag 2e Kerstdag vrijdag 2 jan.

donderdag Nieuwjaarsdag donderdag 8 jan.

Gemeentewerken Hengelo

AFWEZIG
van 27 december

t.e.m. 7 jan. 1987

WILLEM VAN HAL
UW SCHOENMAKER
Raadhuisstraat (achter de Edah) Hengelo Gld

W//* wensen u prettige feestdagen

en een voorspoedig 7987

KERKVOOGDIJ Herv. Gem.
Een ieder, die nog niet de toezegging voor

kerkbalans 1986 voldaan heeft, wordt vriende-

lijk verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen.

Giro 905358 of banknr. 3274.02.709, tn.v. kerk-

voogdij X.H. Gemeente, Ruurloseweg1 4, Hen-

gelo Gld.

Of op 31 december van 10.00 tot 12.00 uur in

„Ons Huis".

ATTENTIE»

zaterdag 27 dec.
zijn de Hengelose bak-

kers geopend van 8 uur

tot 12.30 uur

Bakkerij Bruggink

Bakkerij Hekkelman

Bakkerij Kreunen

Bakkerij Schabbink

Installatiebedrijf

en medewerkers

wensen een ieder

prettige feestdagen

en een voorspoedig 1987

BIJEENKOMST BESPREKING FEESTWEEK

1025 JAAR HENGELO GLD, IN 1988

Op initiatief van het bestuur des schutterij Eendracht
Maakt Macht te Hengelo Gld, kwamen een aantal
afgevaardigen van VVV, marktvereniging, HKM en
Hamove bijeen in hotel Leemreis, om de mogelijk-
heden te bespreken, te komen tot het organiseren
van een feestweek ter gelegenheid van het 1025-jarig

bestaan van Hengelo Gld, in 1988.
Alle aanwezigen waren het er over eens dat een
feestprogramma samen te stellen is en zij zegden
hun medewerking toe.
Er is besloten om op maandag 5 januari 1987 in café
van de Weer ('t Hoekje) opnieuw een vergadering te
beleggen, waar alle verenigingen, instellingen enz. en
individuele personen worden uitgenodigd, die aan een
dergelijk programma willen meewerken.
Alle ideeën en suggesties zijn van harte welkom.

VEEL VOORLICHTING OVER NIEUWE

STUDIEFINANCIERING

De Jongerenwijzer is een soort mini-catalogus van
voorlichtingsmaterialen die jongeren kunnen raad-
plegen als ze meer willen weten over geldzaken. In
de zojuist verschenen herdruk van deze Rabobank-
brochutre is extra plaats ingeruimd voor publicaties
over de nieuwe studiefinancieringsregeling.
In de loop der jaren hebben overheids- en andere in-
stellingen tal van folders en brochures uitgegeven
over financiële aangelegenheeden.
In feite is zoveel materiaal beschikbaar dat het soms
moeilijk is om in de veelheid van publicaties de uit-
gave te vinden die antwoord geeft op een concrete
vraag. De Jongerenwijzer vergemakkelijkt het zoeken
door een omslagafbeelding en een korte omschrijving
te geven van de inhoud van een zestigtal publicaties.
Ook wordt vermeld waar en eventueel tegen welke
prijs de betreffende uitgave verkrijgbaar is. De folders
en brochures zijn ingedeeld naar thema's als omgaan
met geld, werk (zoeken), werkeloosheid, studiefinan-
ciering, sociale zekerheid en huisvesting.
De laatste tijd is gebleken dat de nieuwe Wet op de
Studiefinanciering volop in de belangstelling staat. Er
is veel behoeft aan informatie over dit onderwerp. In
de geactualiseerde verse van de Jongerenwijzer wordt
dan ook extra aandacht besteed aan de voorlichtings-
uitgaven over studiekostenregelingen.
De nieuwe editie van de Jongerenwijzer is gratis ver-
krijgbaar bij de Rabobank.

EXPOSITIE IN VERZORGINGSHUIS

„DE BLEIJKE"

Het bhjkt dat er onder de Achterhoekse bevolking
zeer veel kreatieve mensen te vinüen zrjn. Regelmatig
zjjn er de laatste trjd exposities in galeries, kunstzalen
en kerken.
Ook in net bejaarden- en verzorgingshuis „De Bleijke"
in Hengelo Gld worden regelmatig exposities geor-
ganiseerd.
inmiüüeis is het alweer cuim vier jaar geleden dat
üe eerste exposant, de houtsnijder Jan Notten, een
expositie inrichtte.
nin na die tijd zijn er velen hem gevolgd. De ver-
scnüiende tecnnieken, zoals b.v. schilderkunst, poppen
maKen, kantklossen, weven en potten bakken, heb-
ben üe bewoners van het verzorgingshuis en de vele
bezoekers telkens weer wat nieuws geboden. Nieuws
om samen naar te kijken, samen over te praten en in
sommige gevallen ook om het zelf uit te proberen.
De exposities trekken ook vele bezoekrs van buiten
net verzorgingshuis aan. Lieihebbers van kunst
komen „De Bleijke" binnen om de werkstukken te
bekijken en ongemerkt wordt hiermee de drempel
van net huis verlaagd.
Zo kcjjgt „De BleijKe ' er, naast woon- en verblijf-
plaats voor ouderen, een f unktie bij binnen de gemeen
scnap en ontstaat er geleidgeüjk meer integratie.
In de periode tot 5 januari a.s. is het werk te bezich-
tigen van amateurschilder Adri Raaymakers, oud-in-
woner van Hengelo Gld.
Raaymakers is eigenlijk auto-didacticus die zjjn in-
spiratie ontleent aan de wecken van Vincent van Gogh
Acht jaar geleden begon luj wat te schilderen als
ontspanning en tegelijk groeide zijn belangstelling
voor de schilderkunst
Zijn werk is overigens al eerder te bezichtigen ge-
weest, o.a. in de bibliotheek in Warnsveld. Het zal de
inwoners van Hengelo vooral boeien dat er schilde-
rijen te zien uit de omgeving.
Zo is e>r een werstuk van het huis „De Knipscheer"
in „De Bleijke" te zien, maar ook de boerderij 't Menk
veld uit Vierakker heeft Raaymakers schitterend
uitgebeeld.
Daarnaast worden er stillevens tentoongesteld.
„De Bleijke" hoopt met deze expositie weer op een
grote publieke belangstelling en laat hiermee duide-
lijk zien dat binnen onze samenleving ouderen niet
afegsneden hoeven te woeden van de rest van de be-
volking.
Bij „De Bleijke" kunt u dagelijks terecht om de expo-
sitie te bezoeken, bij voorkeur tussen 14.00 en 17.00
uur. U bent van harte welkom.

UNICEF AKTIES DOOR HENGELOSE

BASISSCHOLEN

Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties,

werd opgericht in 1946. Miljoenen kinderen in Europa
waren tengevolge van de Tweede Wereldoorlog in
zeer ernstige mate ondervoed. Dagelijks stierven velen

van hen aan de gevolgen van o.m. tuberculose en
dysenterie. Het doel van het Kinderfonds was om

door het op grote schaal verstrekken van voedsel en
medicamenten zo snel mogelijk een eind te maken

aan deze afschuwelijke noodtoestand. Na vier jaar
was het doel bereikt en het had niet veel gescheeld
of het Kinderfonds was toen opgeheven. Hiertegen

kwam echter fel verzet van de decde wereldlanden,
waar de nood minstens zo groot was in het Europa
van 194b. Dit sloeg aan, waarna het Kinderfonds een
permanent mandaat kreeg.

bincisüien is er onnoemelijk veel gedaan voor ontel-
bare kinderen over de genele wereld: ziektes als
iromboesia en tuberculose werden bestreden, het

onaerwijs werd bevorderd, de drinkwatervoorziening

verbeterd enz. enz. Unicei heeft zich voeig jaar ten

aoei gesteld, dat rond 1990 alle kinderen op de hele

wereld gemsemineerd dienen te zijn tegen kinkhoest,
ciilterie, tetanus, mazelen, pplio en tuberculose.

Dit jaar bestaat Unicef 40 jaar en naar het zich laat

aanzien zuilen er zeker nog vier decennia nodig zijn
voor het Kindenonds overbodig is geworden,

i er gelegenheid van dit jubileum zullen de kinderen

van alle Hengelose basisscholen enkele gemeenschap-
pelijke akties houden. Op vrijdag 19 december wordt

onder het motto: „Versier uw boom voor een ander"

door de schoolkinderen op een deietal lokaties in het

dorp zelf gemaakte kerstboomversiering verkocht.

In de tweede week van januari is een z.g. klusjes-

aktie gepland. Tenslotte zal een groep kinderen mede

werking verlenen aan het Unicef-jubileum-concert
dat op 24 januari in de sporthal gegeven wordt.

Dan zal ook de opbrengst van de akties bekend wor-
den gemaakt.

We hopen oprecht dat u in financiële zin zult beant-

woorden aan het enthousiasme waarmee de school-

jeugd zich in' de komende weken voor Unicef inzet.

Inlichtingen bij het directieberaad basisscholen gern.

Hengelo Gld, dhr. . Hoogeveen.

VERSCHIJNINGSDATA

van uw weekblad „DE RECLAME"

Dinsdag 23 dec.
Advertenties inleveren t.e.m. woensdag 17 dec.

Dinsdag 30 dec.
Advertenties inleveren UITERLIJK maandag

22 dec. om 10.00 van.

Dinsdag 6 jan. 1987
Advertenties inleveren UITERLIJK maandag

29 dec. om 10.00 uur v.m.

SCHENKING RABOBANK

De 75-jarige Rabobank van Hengelo Gld schenkt
l 10.000,— aan de openbare bibliotheek.
Bai ik voorzitter G. J. Harmsen overhandigde dit
jubileumgschenk tijdens de receptie van de Rabobank
aan de bibliotiieekvoorzitter de heer F. Schreuder.
Keu van de weinige zakelijke momenten op een fees*
ielyke receptie waar de gezelligheid de boventoon
voerde. Harmsen vertelde kort de ontwikkeling van
ue oank in Hengelo Gld. „By de eerste kascontrole in
1U12 hadden we een saldo van f 39,68. Van dat geld
is toen gelyk een brandkast gekocht".
Het eerste echte bankgebouw stond aan de Kastanje-
laan. In 1975 verhuisde bank naar een nieuw pand
aan de Raadhuisstraat, maar ook daar dreigt de
ruimte te krap te worden.
Burgemeester Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen sprak
over de vertrouwensrelatie van de bank en de grote
solidariteit die de instelling voor haar leden aan de
dag legt. „Vooral in deze tyd van langs elkaar heen
leven is het goed, dat er zoveel solidariteit is", aldus
ae burgemeester.

HET VERRICHTEN VAN SECTIES OP

KADAVERS

Met ingang van l ajnuari 1987 is het niet meer moge-
njK om op kadavers secties te laten verrichten door
het destructiebdrijf D.A.V. te Winterswijk.
Genoemd beornf stelt wel de ruimte beschikbaar om
secties uit te voeren.
Indien men sectie wil laten verrichten dan dient men
zeil voor een veearts en voor betaling aan de veearts
te zorgen.
Vermelding van de wens te sectie aan de chauffeur
cue de kadavers ophaalt blijft gehandhaafd, zodat het
desbetrellende kadaver bij de destructor apart wordt
gehouden.
indien men hierom verzoekt kan tegen vergoeding
oak sectie word enuitgevoerd door de Dierenartsen-
praktijk te Winterswijk (telefoon 05430-12835); dit
dient men dan via zijn eigen veearts te regelen.

A.P.V. (VERVOLG)

VUURWERK

Over enkele weken is de tijd er weer, dat er vuurwerk
zal worden gekocht en afgestoken.
In de A.P.V. omvat dit de artikelen 124 te.m. 129 en
wordt er gesproken over de lijst van vuurwecken.
Dit is een lijst genoemd in de Wet Gevaarüjke Stof-
ten, die een opsomming geeft van vuurwerken en
de hoeveelheid explosieve lading van elk stuk vuur-
werk. Het gaat hier dus om het goedgekeurde vuur-
werk.
De verkoop van vuurwerk aan het publiek mag niet
plaatsvinden zonder vergunning van burgemeester
en wethouders.
De vergunning voor de verkoop zal in deze gemeente
gelden op dinsdag 30 en woensdag 31 december 1986.
Het vuurwerk mag ingevolge artikel 126 alleen ver-
kocht worden dooc dan wel aan personen, die de
leeftijd van zestien (16) jaren hebben bereikt.
Ingevolge artikel 127 mag het vuurwerk alleen af
worden gestoken of mag men het alleen voor dadelijk
gebruik gereed hebben op 31 december en l januari,
mits het vuurwerk dan op een verantwoorde wyze en
niet in de nabijheid van een verpleegtehuis om be-
jaarden wooneenheden worden gebruikt. Op andere
dagen is het dus verboden.
Op beide toegestane dagen is het verboden vuurwerk
af te steken indien dat gevaar, schade, hinder van
ernstige aard of overlast kan veroorzaken.
Tenslotte willen wij nog enkele aanwijzingen geven
voor een veilig gebruik. Daarom deze tips:
Lees eerst de gebruiksaanwijzing.
Steek het vuurwerk aan met een sigaret of een aan-
steeklontje.
Experimenteer niet met vuurwerk.
Haal geen baldadigheid uit, gooi bijv. niet met vuur-
werk.
Houd rekening met mens en dier.
Let ook op het vurwerk van anderen.
Als men deze aanwijzingen opvolgt, kan het vuur-
werk probleemloos zijn werk doen: door geluid, kleur
en licht fleur geven aan de viering van de jaar
wisseling!
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ASSURANTIE

W.B.J. GROOTBOD

VORDENSEWEG54
7255 BX HENGELO GLD.
TEL.05753-1778 OF 05470-73305

HENGELOSE EN
KEIJENBORGSE
MIDDENSTANDSVERENIGING

Secretariaat: Kerkstraat 13 - Hengelo Gld

Algehele openstelling

rond kerst en oud en nieuw

maandag 22 dec. 18.00 uur

dinsdag 23 dec. 21.00 uur

woensdag 24 dec. 16.00 uur

maandag 29 dec. 18.00 uur

dinsdag 30 dec. 18.00 uur

woensdag 31 dec 16.00 uur

De H K M wenst u

prettige feestdagen

en een voorspoedig 1987

*
*

*

Bestel uw

salades
voor de komende feestdagen

gaarne vroegtijdig

Café-bar-zaal

WINKELMAN
Keijenborg

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Beter laat

dan nooit

HOOGSTE TIJD
Koop tijdig uw spullen voor 1987

Almanak, Enkhuizer of Achterhoek

Poortvliet kalender

NCRV provincie kalender

Pro Juventute kalender

Succes agenda interieurs

Bureau- en kantooragenda's

Scheurkalenders

Wenskaarten, kerst en nieuwjaar
kalenderbloks

Kom kijken en kiezen b//

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05758-1258

Het oude vertrouwde adres

Te koop kerstbomen, met
of zonder voet bij A. Goos-
sens, Steenderenseweg 11,
Hengelo Gld, tel. 05753-2139

Te koop aanrecht met rvs
blad, 2 spoelbakken, afm.
183x55 cm. Tel. 05755-1675

VOOR

handels- en
familie
DRUKWERK

Wolters
Tel. 05759-1455

Hengelo Cld,

Keijenborg,

Raadhuisstraat 21
Spalstraat 23
St Janstraat 44

Tel. 05753-2022

rel. 05753-1601

Fel. 05753-1336

Te koop aangeboden

PRACHTIGE KERSTBOMEN
van klein tot groot (ook met kluit)

KERSTSTUKJES - KERSTTAKKEN

LOSSE MATERIALEN

om uw eigen stukjes te maken

Wij wensen n prettige kerstdagen

K wekerij-Tuincentrum

HUBERS Baak (bij de kerk).

Tel. 05754-406

VOOR DE A.S. FEESTDAGEN f

Geniet van onze overbekende <K

SALADES i
HORS D'OEUVRES l
Ook in Ij

ZONDAG 21 DEC.

BINGO
Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur

ZAAL WINKELMAN
KEIJENBORG

Ore.: B.V. „'t Centrum'

Ook dit jaar verzorgen wij gaarne .

div. soorten

S A L A D E S
voor de komende feestdagen

Ie kerstdag gesloten

2e kerstdag v.a. 16.00 uur open

Wij wensen u allen een voor-

spoedig 1987

August en Liesbeth Smeenk

Spalstrcat 3 Hengelo Gld. Tel 05753-2488

Te koop:

aan de LangrencHjk te Baak gelegen

1.5 ha pachtvrije landbouwgrond
ZONDER MELK

H. HUURNINK

makelaar en taxateur B. en O.G.

Knitebrinkseweg 12 - Toldtfk - Tel. 06765-1376

wij ruim gesorteerd

Kerstavond vanaf 18.00 uur gesloten

Ie Kerstdag gesloten

Oudejaarsdag vanaf 13.00 uur

POTBILJARTEN
Na 19.00 uur gesloten

Tevens alle vrienden en beken-

den prettige feestdagen

gewenst

CAFE-REST.-SLIJTEBW

,,'tAVERENCK"
f AM. MICHELS

AANBIEDING:

witte KERSTSTAL
compleet met figuren

voor de prijs van

147.50
REGELINK schildersbedrijf
RAADHUISSTRAAT 40 - HENGELO GLD

Zie etalage

UW SLIJTER HEEFT HET!!
Slijterij

L E E M R E l S
SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05753-1274

RUIM GESORTEERD IN

gedistilleerd, likeur en wijn
SCHERP CONCURRERENDE PRIJZEN!!

VERGEET DE

eOUDREINETTEN
NIET VOOR DE A.S. FEESTDAGEN

Al vanaf 0.75 per kg

Verder heerlijke

Jonagold - Lombarts

Golden Delicious

Tevens prima

consumptie-aardappelen
van de klei

FRÜITBEDRIJF HORSTINK
Prinsenmaatweg l • Steenderen • Tel. 05753-1243

OCCASIONS

CITROëN VISA 1.1

GOLF C

GOLF D

OPEL ASCONA 1.6S LPG

OPEL ASCONA 2.0

OPEL ASCONA AUTOMATIC

OPEL KADETT 1.2S LPG

SEAT FURA

PEUGEOT 305 LPG

PEUGEOT 305

RENAULT R4

RENAULT 20 TS

LADA 1200

1986

1084

1978

1982

1981

1979

1981

1985

1981

1979

1983

1980

1979

A»P.K.-keurin<|sstation

voor alle merken

AUTOBEDRIJF

G. SCHIPHORST
TEL. 08344-700

Wi; wensen u prettige feestdagen

en een voorspoedig 1987

CAFETARIA LANGELER
SPALSTRAAT - HENGELO GLD

Kerstavond om 6 uur gesloten

Ie Kerstdag gesloten

2e Kerstdag geopend vanaf 3.30 tot

7.30 uur

KNIEKOUSEN
in alle maten

Ook 35-88 en 3942

in de nieuwe modetinten

- textiel

Ruur/oseweg 17 - Hengelo G!d - Tel. 1425
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Trouw^annen?
Ga dan nu naar uw drukker
want de nieuwe Intercard-

kollektie is uit!

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

IE) literaard

eboprte-
<dc3ltje?

Een geboortekaartje moet apart zijn. Net zo apart
als uw baby.

Intercard heeft voor u zo'n kollektie met
bijzondere kaarten.

jĵ k. Komt u eens langs en zoek in alle rust uit.
Ook met de tekst kunnen

wij u helpen.

DRUKKERI) WOLTERS
Kerkstraat 17 - HENGELO GLD - Tol. 05763-1455

L


