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Zaterdag 17 januari a.s. starten wij weer met de ge-
hoorzaamheidscursus voor huishonden. InL: A. Peters,
tel. 08344-436 of EL Lichtenberg, tel. 05753-2042

Opruiming
Wij ruimen op

Vele koopjes

Zie de etalage

KOM GERUST BINNEN EN
BEKIJK DE AANBIEDINGEN

10% korting
OP VOORRADIGE GOEDEREN

t.e.m. 17 januari a.s.

Grotenhuys
Spalstraat 18, Hengelo Gld, Tel. 1823

Keuze bij ons is veel
meer dan
„wie van de drie!"
Enorme keuze en prezen waarvoor U graag1

koopt.

bij deze stip

uw voordee/fipf

0 Rood 10%

• Groen 20%
• Geel 50%

Zie onze

Nieuw/aars etalages

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Telefoon 05753-1235

OPRUIMING
bff Disbergcn

vanaf NU t.e.m. 31 jan.

10% KORTING
op ALLE voorradige artikelen bulten de opruiming!!

LET OP ONZE ADVERTENTIES VOLGENDE WEEK

DISBERGEN
woninginricht/ng en textiel - baby- en k/eufermode
RUURLOSEWEG 17 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1425

nieuwbouw en verbouwingen
stallenbouw en mestsilo's
kozijnen-ramen-trappen enz.
materialen voor zelfbouw.

BOUWBEDRIJF

toldijk steenderen
z.e.-weg 11

SNELDER B.V. tel. 05755 1316

Wu wensen U een voorspoedig 1987

Gratis af te halen jong
hondje, plm 3 maand oud
Jansen, Kerkhofweg 20,
Steenderen

Vraag het aan de
Hartstichting
Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie

lijn 070-614614
• e hartstichting

vnenden wn de h;w1sftchting
irmniirniiiiimTi^^

Familiedrukwerk?
de allernieuwste

S Geboorte-Huwelijks- 4

Verloyings- en Jubileumkaarten
~ -vindt u in de kollektie van

GRIJP NU UW KANSH

WIE NOG GEEN WINTERKLEDING GEKOCHT HEEFT,

moet NU toch maar eens gauw komen
Want we starten NU met onze

seizoen winteropruiming

DIVERSE KOOPJES EN AANBIEDINGEN:

broeken v.a. 25.00

bloeses v.a. 19.95

truien v.a. 39.95

sweatshirts v.a. 29.95

winterjacks, gevoerd v.a. 49.95

U weet allang, als wij gaan opruimen, doen we dat radicaal

Op goederen buiten de opruiming, o.a. werk- - regenkleding

10 pel korting

NU halen, betekent weinig betalen

K &ING even anders

WIDE FASHION
SPALSTRAAT 32 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1884

's Maandags gesloten - woensdags de hele dag geopend

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en

stro

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

We wensen een ieder een
gezond en voorspoedig
1987 toe.
ATOMICA, Steenderense-
weg H, Hengelo Gld

Gevraagd een bezorger
(ster) voor het NRG han-
delsblad, 's avonds plm 5
uur. Inl. bij Anja Regelink,
Vordenseweg 36, Hengelo
Tel. 05753-2468

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkaarten

jubileum- en gelegcnheids-

kaarten

rouwcirculaires en bid-

prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,

enveloppen, sets, brief-

kaarten, circulaires, fol-

ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 - STEENDEREN

Tel. 05755-1862

„DE RECLAME":

UW WEEKBLAD

Te koop nest gekruiste
Mechelse herders, tegen
billijke prijs. Prinsenmaat-
weg 12, Rha (Steenderen)
Tel. 05755-2244, na 18 uur

café coen evers
VELSWIIK tel.08344-392

KRUISJASAVOND

vrijdag 9 jan., aanvang 20.00 uur

Drogisterij Goossens
PASTOOR THUISSTRAAT 11 - KEUENBORG - TEL. 06753-1297

Nu ook als

depöt-stomerij

Ter kennismaking: SPECIALE AANBIEDINGEN

3 kledingstukken brengen, 2 betalen
(laagstgeprijsde artikel gratis)

Pantalon 6.25 Plooirok 9.75

Kolbert 7.30 Mantel 11.90

Japon v.a. 7.10 Regenjas, water afst. 14.95

Rok v.a. 5.10 Regen jack, water afst.

Vest 4.10 10.95

Blouse 4.85

f 7.50 korting
op het reinigen van suède en lederen kleding

Aanbiedingen geldig t.e.m. 31 januari a.s.



KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL

HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) - 05753-3460

Wij beginnen het nieuwe jaar goed

geen 6, maar 7 haringen
voor 10.--

ledere dag warm gebakken VIS

dansen met

FLAMING FEVER
zondag 11 jan.

Zondag 18 jan

La Strada
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

SLIJTERIJ

'T HOEKJE

l liter 3-STERBEN JENEVER 18.45

l liter FLORIJN VIEUX 18.45

l liter BOLS BESSEN 14.95

l fles HARVEY'S SHERRY 7.95

l fles PAERELSKRUUT 19.60

l fles COCKBURN PORT aeordo ruby

12.75

UW BESTELLING WORDT GRATIS

THUISBEZORGD

Tel. 05753-1225

Bronboringen
voor beregening of eigen drinkwater-

voorziening (tot max. 60 meter diep)

Ontljzeringsfllter

Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeiers

VERHEI J - Toldijk
Z. E.WEG 9 • TEL. 05755-2041

DEO
Opruim-koopje.
Een vurenhouten gelakt ledikant inkl.
lattenbodem 90 x 200 cm

:\
TAPIJTVOORDEEL

DESSO TAPIJT
100% scheerwol

jute rug volledige garantie

van 239.- voor 199.-. gelegd

KARPETTEN 170x240 vanaf 189.--

2-50

TEDDY TAMTTEGEL 40x40

groen en bruin nu per stuk

Uitlopende dessins NOVILON

200 breed vanaf 19.—

TA PUT VOORDEEL: modern

DESSO TAPIJT
voor huiskamei en slaapkamer

van 169. vo:>r 149...

7«50

GORDIJNSTOF
120 breed per meter vanaf

VITRAGES
150 hoog per meter vana f 8.50
DEKBED l pers., Hollofil nu 69.—

DKKBEDHOKS l pers nu 49...

KINDERDEKENTJES
wol -i- synthetisch 25.—

In samenwerking met een matrassenfabrikant de volgende aanbieding:

BINNENVERINGMATRAS
zomer- en winterkant, 16 cm dik

l pers., 90x200 325.—
opruimingsprijs
Inruilactie

U betaalt nu

2 pers., 140x200
opruimingsprijs
Inruilactie

U betaalt nu

299.—

279.»
470.—
430.—

40.—

390.»

Zwaarste kwaliteit

POLYETHERIMATRAS
44 s.g., zomer en winterkant, 16 cm dik
1 pers. 90x200
opruimingsprijs
Inruilactie

U betaalt nu

2 pers. 140x200
opruimingsprijs
Inruilactie

1 T betaalt nu

379.—
345.—
25.

320.»
587.—
535.—

40.—

495.»

Beeld en geluid
voordelig geborgen...
Mooi, dit blank eiken stereomeubel. Royaal,
funktbneelen toch kompakt genoeg: in de maten
140 x 50 cm. (Ook in donker eiken leverbaar).

voor

Zitten voor
een schijntje...

voor l

Nu in de opruiming deze
klasse fauteuil met eiken
'fomp, webbing flanken
en sterke bekleding.

' Wan d console
in eiken

Met royale ruimte voor telefoon en telefoonboek.

98rWlivan voor\

Leuke fauteuil...
leuk prijsje.

van voor

Eenvoudig en voordelig.
Een solide gebouwd en mooi afgewerkt TVkast/e.
met apart gevormde deurtjes. Het meet

100 x 50 cm en is opgeruid gepnjsd. l \ULf/jZÓmOOL. VOOr ZÓ WCinlg geld?

yOQ / ^4Rj*****^ l Goed gezien. Deze slaapkamer met royale ombouw
réd&Ot

t
Heel mooi notenkleung, met webbing rug en
perfekt gestoffeerd. Naar keuze in beige of oud
rose mohair.

van 635. voor

J^RrT^' / Goed gezien. Deze slaapkamer met royale
}ür'ei^rk Q^G / en :noebouwde verlichting inklusief twee

• - — ' .*»*» gg-
voor

Kies uit vijf kleuren... betaal het minimum.
Twee en driezits in een mooie sterke leerbekleding.
Veel royaal komfort voor weinig geld.

De salontafel op 140 x 65 cm, naar keuze in
donker of blank eiken nu 795.-van 3495. voor

Keuze blank of denker eiken - bedmaat
140 x 200 cm - (ook leverbaar 180 x 200 cm).

Linnenkast 1295.-
Bijpassend toiletmeubel verkrijgbaar.

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286GIMKGO

meubelen

Te keep gevraagd:

Oude kabinetten

Oude kleerkasten

Oude klaptaf els

Oude tafels met ronde poten

Oude stoelen met blezen
matten

Bentheimer bakken
(ook ronde)

Winkel inventarissen

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a

Hengelo G - TeL 05753-2524

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

l

Sini Nicolaas ea Kerstman
ZIJN VS I'.':

EIMKHUIZER ALMANAK
lo^: slechts enkele exemplaren. Goed veer voor 198?

HOEK- iJM KANTOORBCFKHtiNÜEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld
Tel.05755 - 1?53 (0031)
(Almahal:ken9 kalenders f agenda

Bekene tot ever landsgrenzen

Taxibedrijf

BERT LAMMERS
Wy verzorgen voor U:

O TAXIBITTEN

O ZIEKENVEBVOEB

(alle maatschappijen)

O GBOEPSVEBVOEB

O BOUW- EN TBOUWBITTEN

U kunt by ons ook

BUSSEN BESTELLEN

tot maximaal 54 personen

Bel gebeel vrybiyvend voor meer informatie

of kom even aan»

TAXIBEDRIJF BERT LAMMERS
Tel. 3005

Zelhemseweg 8 - 7255 PS Hengelo 6

CONTACTLENZEN
s

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374
Aan ons bedrijf zijn uitslxütend b« de A.N.V.C.

aangesloten contactlens-specialisten verbonden.

Dames nachthemden

Dgmes dusters

Dames onderjurken

Truien

Handdoeken

Damesslips

Badstof slips

v.a. 19.00

59.00

v.a. 9.90

v.a. 17.90

v.a. 8.95

5 voor 10.00

4 voor 10.00

Grote maten badstof slips 3 voor 10.00

Heren zakdoeken 7 voor 10.00

Majo's per paar 5.00 - 8.00 - 15.00

Wol per bol v.a. 0.99

Stoffen v.a. 5.00

Coupons HALVE PRIJS

ZIE ONZE ETALAGES!!

SGHRÖDER
bij de kerk - HENGELO GLD



SIERHEESTERS
HEroEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
BOZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
BPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

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

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde sport
Spuistraat 13, Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1300

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

ACHTERHAM

100 gr

BOEREN LEVERWORST

100 gr

Verse ROOKWORST
grof of fijn 250 gr

AH Goudse volvette KAAS

kg

179
«

59

229

790
AH volle CHOCOLADEVLA

liter

AH APPELSAP
literpak

ARIEL

koffer 2 kg

AH BRUINE BONEN

heel blik

179

99
649
79

KLEIBINTEN

5 kg

ZUURKOOL

500 gr

149

39
{ > WAARDEBON geldig t.e.m. 10 jan '87 |Jii
< 500 gr magere varkens-
J | lappen + 500 gr magere
< j speklappen
J ;

Zaterdagvoordeel:
FIJNE BIEFSTUK

100 gr

Ma. - di. 12 en 13 jan.
Magere RIBLAPPEN
500 gr 598 kg

169

1098

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

gratis gesneden

VLOERVOLKOREN met sesam

gratis gesneden

190

190
FLORIJN JONGE JENEVER

liter

HENKES BESSENJENEVER

liter

1785

1395

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

BINNEN. EN BUITENLANDSE KAAS
op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr belegen N.H.

500 gr 20+ Friese nagel

500 gr 40+ zoutloos komijn

l kg ba/kenbrlj

I pof appef-perestroop
(zonder toevoeging van suiker)

Tot ziens

„DE K A A S P L A N K "

e best verzorgde vakanties
beginnen bij 3e Rabo^nk.

rakanfiewensen.

Hengelo Gld, Raadhuisstraat 21
Spalstraat 23

Keijenborg, St Janstraat 44

Iel. 05753-2022
rel. 05753-1601
Fel. 05753-1336

JEUGD MEDE VERANTWOORDELIJK VOOR EEN
SNELLE GROEI TAFELTENNISVER. HETAC

De tjjd dat de Hengelose tafeltennisvereniging Hetac
mei üiecuis eiiKeie leuen naar start begon, is al lang
vooiDij. nir steutn momenteel 70 leaen bij de ver-
eniging geregistreerd.
Meue verantwoordelijk voor deze groei is wel het
groot aantal jeugdleden waarover men kan beschik-
ken.
Voor voorzitter Jan Tijdink was het een groot ge-
nogen om tijdens een bijeenkomst in zaal Micnels
nog even sul te staan brj de benaalde kampioenschap-
pen by de vereniging.
Hetac l, bestaande uit Michel Menting, Theo Tacx
en JSander Winters, slaagde er in om met 71 punten
van de maximaal te benalen 100, de zegepalm binnen
te naien. Siecnts tweemaal werd verloren, waarvan
ook de laatste uitwedstrijd. Door enige spanning trad
concentratieverlies op.
Zij verhuizen van district Oost Gelderland naar de
landelijke competitie (C-klasse).
Vooc Hetac 3 jeugd was er ook een kampioenschap.
Van de 100 punten kwamen zij op 81 uit. Het team
bestaande uit Peter Waenink, Christaan Wullink en
Gerbert Hiddink, heeft getoond uit het goede hout
te zijn gesneden. Promotie naar de 3e klasse van het
district Oost Gelderland was het gevolg.
Het meisjesteam Hetac 2 behaalde ook een hoge
klassering. Dit team bestond uit Henrique Bertveld,
Ingrid Waarlo en Ilse Freecicks, met daaraan toe-
gevoegd de zeer jeugdige Leonie Ttjdink.
Trainer Klaas Wessels, die vanaf de oprichting in
1978 het heft in handen heeft, doet het veel deugd
dat er veel beweging binnen de vereniging is.
Lof werd ook toegezwaaid aan de sponsor van de club.

DAMCLUB HENGELO KAN BOGEN OP VERSE
AANVOER VAN JEUGDLEDEN

De aktieve bemoeienis met het jeugdschooldammen
heeft damclub Hengelo geen windeieren gelegd.
Mede door deze tournooien is de belangstelling voor de
damsport aanmerkelijk gestegen.
Puttend uit een enthousiaste groep jeugdige dammers
zet damnestor Jan Hejjink, zelf al meer dan 50 jaar
lid van DCH, zich volledig in voor de toekomst.
De regelmatige bijeenkomst in het informatiecentrum

van de Hersonschool worden intensief aangewend om
het inzicht in de spoet te vergroten.
Onde de hoede van DCH namen schoolteams deel aan
regionale wedstrijden waarbij er voor de Ds Pierson-
scnool l een eerste plaats uit de bus kwam.
Tijdens deze wedstrijd kwam de St Bernardusschool
op de 4e plaats en Rozegaardsweide werd 7e.
De Piecsonschool l mag op zaterdag 24 januari deel-
nemen aan de oostelijke finale, die in Zevenaar ge-
houden wordt.
Met drie plaatsen bij de eerste zeven van de 16 deel-
nemers, is het resultaat zeer goed te noemen.
Voor Jan Heijink is dit een persoonlijke eer, temeer
hij al ontelbaar veel van zyn vrije tijd heeft gestoken
in de ontwikkeling van het jeugdammen in Hengelo
en bij zijn club DCH.

ILLUSTER DUO „MIKE EN FOKKIE" GEEFT PAX
KREDIET BIJ SPONSORLOOP

Nadat op 21 november j.l. al een groep haar beste
beentje had voorgezet in de sponsorloop voor de v.v.
PAX, werd reikhalzend uitgezien naar de tweede
uitgave hiervan en wel op zondag 28 december.
Intern was bekend dat Theo Claver (leider van PAX
2) en Teun Fokkink (oud-keepr en ex-terreinknecht)
een behoorlijke duit hadden genoteerd aan sponsors
voor hun rondjes op het sportpark.
Met de nodige training vooraf, bewezen zy hun loop
goed te hebben voorbereid.
Het aantal behaalde rondjes van 15, betekende 15x
het ingetekende bedrag voor de club.
Mike (Theo Claver) behaalde f 2350.— en Fokkie
(Teun Fokkink) f 1450.—, hetgeen samen f 3800.—
betekent voor PAX.

De opbrengst van de sponsorloop, naarschatting zo'n
f 7000,— is bestemd voor de hoognodige verbetering
van de accomodatie, in eerste instantie de kleed-
kamers en daarnaast de tribunes.

Met de hulp van de leden hoopt men de accomodatie
weer in een verantwoorde staat te brengen, zodat
men de gasten weer waardig kan ontvangen.

PAX heef t vooral door de resultaten van het eerste,
een grote naam gemaakt, waarbij ook een goede
accomodatie hoort.

Mike en Fokkie zijn duidelijk in hun sas met het be-
haalde resultaat in de sponsorloop.

FEEST BIJ D'N DRAEJER
Op 17 januari 1987 houdt het bestuur van het Vels-
wijkse dorpshuis een feestdag. Deze dag wordt geor-
ganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan
van dit centrum. Bij de ingebruikneming van dit ge-
bouw was dit voor een aantal inwoners aanleiding
een vereniging op te richten. Zo maken thans zo'n
11 organisaties gebruik van het gebouw. Tijdens deze
feestdag zullen zij zich aan de inwoners presenteren.
De aanvankelijke bedoeling was om het feest ter
gelegenheid van dit 10-jarig bestaan eerder te vieren,
doch doordat het gebouw steeds bezet was, werden de
feestelijkheden naar januari verschoven.

Kerk- en anaere diensten

ZONDAG 11 JAN.

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Verhaere Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Hendriks

VrUz. Herv. Kerk
Geen dienst

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

wy lessen in BMW SI G en Honda automatfc

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WENERS
Poelswi- 47 Keijenbori; Tel. 1307

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 • Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Avond - en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9 - 9.30
uur en op zondag van 12-1230 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden,

van 5 teon. 11 jan.
Th, J. Hanrath. tel. 1277

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

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473 of 08340-30612

NIEUW Alarmno. brandweer
Telefoon 06-0111

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

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 wjjkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

RJt. 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.

RJK. Kerk KeQenborg
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.


