
56e jaargang no 3 dinsdag 20 jan. 1987 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17
Postbus 3 - 7255 ZG Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verscynt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
VelswUk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldyk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

P E T E R V A N B U R K
Raadhuisstraat 7 - TH. 05758 1269

De gehele week:

500 gram

magere speklappen

500 gram mager

hacheevlees + kruiden

De gehele week:

150 gram

gebraden gehakt

1OO
100 gram

rauwe ham

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
f|Jn of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag

500 gram

schouderkarbonade
(max. 2 kg per klant)

500 gram

malse varfcenslappen

WIJNBERGEN
biedt U met deze winterkoude

ERWTENSOEPGROENTE
l zakje 125
Vers gesneden UIEN
V2 kg 75
Verder volop WITLOF, PRE I, ANDIJVIE
BLOEMKOOL

Zie onze dagaanbiedingen

In onze verkoop bloemenkas

VOLOP

POTPLANTEN en
SNIJBLOEMEN

F A . W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - TeL 05758-1478

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
l liter 3-STERREN JENEVER 18.45

l liter FLORIJN VIEUX 18.45

i liter BOLS BESSEN 14.95

l fles HARVEVS SHERRY 7.95

l fles PAERELSKRUUT 19.60

l fles COCKBURN PORT acordo ruby

12.75

UW BESTELLING WORDT GRATIS
THUISBEZORGD

Tel. 05753-1252

Tip van de week:

DIKKE VLEESRIBBEN
500 GRAM VAN 5.00 VOOR

&£f^ " '

G R A A G R RIL DRAGEN

ZIEN B I J

Horlogene<öua-Zilver-Optiek
Spaktraat 15 Hengelo iCW) Tel. 05753-1374

De korting bij Stevord
is nu tenminste 20 pet

In veel gevallen is die korting hoger:

bij speciale opruimingsartikelen

tot 60% toe!

OPRUIMING
bij STEVORD

Maandag apen, woensdagmiddag gesloten

VAN DE WARME BAKKER VAN DE WARME BA

Bakkerij Bruggink

Doet ü al aan

FITNESSTRAINING?

ZOofZÓ

FITNESS-CENTRUM
steenderen
J.F. Oltmansstraat 5 / Marktplein Steenderen
Telefoon 05755 - 1844

Voorlopige openingstijden:
Maandag l/m vrijdag 18.30- 21.00 uur
Zaterdags 10 00 - 12.00 uur
Les onder leiding: 20.00 -21.00 uur
Zaterdags 11.00 -12.00 uur
Vrij trainen: rest van de openingstijden

Lesgelden:
1 of 2 x per week trainen / 33. - per maand
of f 80.- per kwartaal
3 x per week of meer f 43. - per maand
of f 105.- per kwartaal.
Inschrijfgeld: eenmalig f 25,-.

NEEM EEN GRATIS PROEFLES!!

Vrijdagavond: speciale40+avond!

RAADHUISSTRAAT l» - TEL 1*08

l
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DEZE WEEK:
dl., wo., do., vr, za.

KOFFIE- of
ROOMBROODJES

van 1.25 voor 1BQQ

99

M

VAN DE WARME BAKKER • VAN DE WARME BA

^///'//>//////////>^^^^ m

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) - 05753-3460

l kg SCHOL fl.25
HEEFT U ONS

ZEEBANKET
AL EENS GEPROEFD?

Speciaal deze week

500 GRAM 6.50

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

11
I

. ,n
Soms is de natuur witte-winter-droom-mooi!
Maar in het verkeer zit het door glibberige
wegen vaak "minder glad"... Ook is het zicht
vaak duidelijk minder. En zon op sneeuw...
Een goede bril en een zonnebril zijn geen
luxe!

AGROOT KORMEli N K
r^horlogeriegoud & zilver optiek

VVV
^•^ GEDIPLOMEERD OPTICIEN

'/////, OPTIEK - GOUD EN ZILVER • UURWERKEN
SpaUtraat 27 • Hengelo Gld • Telefoon 05733-1771
'H MAANDAGS GESLOTEN

hebben voorlopig: weer VOLDOENDE

reflecterende WIELCIRKELS
alle maten

UW FIETSSPECIALIST

REIND ZWEYERINK
lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

Da's veel!

De bakker
ctezelf
elke dag
zijn «MS
•BROOD £»^\ rv

Zeker, veel keus bij bakkerij
Kreunen in KOEKEN
gevulde koeken, Valencia sinaasappelkoeken,
diverse kaaskoeken, mueslikoeken, bolussen

DEZE WEEK:

APPELKOEKEN
met de fijnste appelconfiture gevuld

van 95 nu |Q

OOK LEKKER GEVULD:

KRENTEBOLLEN
deze week 6 halen, 5 betalen
Vanzelfsprekend gebruiken wij puur natuur

Griekse rozijnen, dus ongebleekt!

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

De lekkere dingen bakker!

-

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

BelülTDEWEERD
HENGELO GldL
Zonnestraal 13 - Telefoon 06753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KT JETV-H11 tM¥T.

GARANTIE OP ONDERDELEN

ZONDAG 25 JAN.

BINGO
Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur

ZAAL WINKELMAN
KEIJENBOBG

Org.: B.V. „'t Centrum"

Voor familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1455



telefoon 05753-1286 lubbers
D

GIIMKGO
meubelen

Verstandig is om zich met deze kou

warm fe kleden, b.v.:

wol en onderblouse
lange en korte mouw

wo 'en ma j o's
tot maat 54

60 den. panty's
ka'oenen panty's
hemden met mouw
directoires met pijp
dikke onderjurken
flanel nachthemden

hij de kerk Hengelo Gld

Zondag 1 febr. a.s.

WANDELTOCHT
Hamove
Start tussen 13.00 en 14.00 uur bij

de molen in Varssel, waar ook in-

geschreven kan worden.

Eilke deelnemer ontvangt een kop koffie en een

attentie.

GOED EN NIET DUURÏ!

WILLEM VAN HAL
achte de Edah - HENGELO GLD

Voor de vele belangstelling, felicitaties, bloemen

en cadeaus, ontvangen bij ons 25 jarig huwe-

lijksfeest, dat voor ons een onvergetelijke dag

is geworden, zeggen wij u allen hartelijk dank.

FAM. VISSER

Hengelo Gld, januari 1987.

Spalstraat 40.

HOTEL LEEMREIS

Kerk- en anaere diensten
ZONDAG 25 JAN.

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur Bevestiging ambtsdragers

ds Verhaere p: eek - ds Hendriks liturgie

Goede Herder Kapel
10.15 uur Mevr. Lindenborn

Jeugddienst

VrU*. Herv. Kerk
10.30 uur ds Brinkerink

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 19 t.e.m. 25 jan.
B. A. M. Eijkelkamp tel. 2262

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

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

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 tyde
de nodige informatie.

R.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
El Mis.

RJi. Kerk Ketfenborg
R. K. Kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Pos tel: maandag t.e.m. vrgdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

• i - nB i I B • i iAlgemene Bibliotheek
Hengelo Gld

Vrijdag 23 jan. a.s.
vindt de officiële opening plaats van

de bibliotheek in de voormalige

kleuterschool „Dikkertje Dap".

's Avonds is er gelegenheid de bibliotheek te

bezichtigen tijdens het

„Open Huis"
dat gehouden wordt van 18.30 tot 20.30 uur.

De eerste UITLEENDATUM is

dinsdag 27 jan.
's middags om 15.00 uui .

Bestuur en medewerksters

Hengelo Gld, januari 1987.

Het SCHIETTOURNOOI

georganiseerd door

S. V. „WILLEN TELL"
in samenwerking met Pac/Sport Real

wordt gehouden op:

2, 3 en 4 februari
9, 10 en 11 februari
16, 17 en 18 februari

Inschrijfformulieren verkrijgbaar bij sporthal

„de Kamp" en S.V. „Willem Teil".

Het tournooi staat open voor alle inwoners van

de gemeente Hengelo Gld, dus ook voor teams

uit de Veldhoek en Keijenborg!

Inlichtingen bij:

S.V. „Willem Teil" - Tel. 1944

C. Dekker - Tel. 3959

Wie heeft per vergis mee-
genomen in dec. 1986 een
herenschoen, Engels model
Bordeaux-kleui. Gaarne
omwisselen bij schoen-
reparatie Willem van Hal,
achter de Edah, Hengelo G.

Te koop kinderledikant en
commode (kleur grenen/
bruin), kinderwagen (kleur
denim), wandelwagen en
box, i.z.g.st. D. J. Meme-
link, de Heurne 72, Hen-
gelo Gld, tel. 05753-2202

Te koop prima consumptie
aardappelen, Surprise. B. J.
Waenink, Regelinkstraat
13, Hengelo Gld.

VOOB

handels- en
familie
DRUKWERK

Mfolters
TeL •575S-14M

HAMOVE FILMTEAM NIEUWS

Een cameraploeg van H.H.T.V. (Hamove Hengelo TV)
wilde opnamen in Afrika maken van de pasontdekte
Oeloe-oeleo stam Zij deed daar een verrassende vondst
De eenclusieve beelden hiervan zijn te zien op 23, 24,
25 en 26 februari in zaal Concordia te Hengelo Gld,
als Nederlands eerste en enige lokale commerciële
TV-zender de lucht ingaat.

FIETSKIJK- EN VERKOOPDAG
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Wie in de omgeving van Hengelo of Keijenborg zijn
of haar fiets is kwrjtge:aakt, heeft zaterdag 24 jan.
1987, van 10.00 tot 12.00 uur de gelegenheid alle
fietsen de de afgelopen tijd in Hengelo Gld zijn aan-
getroffen te bekijken. Misschien staat de vermiste
fiets er wel bij.

Tevens is een ieder in de gelegenheid een bod te doen
op de daar aanwezige overgebleven fietsen.. De ver-
koop geschiedt bij inschrijving en de hoogste bieder
wordt de nieuwe eigenaar.

Een en ander vindt plaats bij het kantoor van de Rijks
politie te Hengelo Gld, Raadhuisstraat 39.

DAMNIEUWS

In de afgelopen week speelde het eerste team van
DCH een thuiswedstrijd tegen Laren.
En zoals gewoonlijk tegen Laren, was het een zware
wedstrijd, temeer daat DCH met drie invallers moest
spelen. G. Botterman wist als invaller zeer verdiens-
telijk een punt binnen te halen J. Vos haalde als
enigste een overwinning, terwijl J. Visschers, H. Lui-
mes, H. Vos, J. Heijink, A. Hoebinken R. Regelink
remise speelden. J. Wentink en W. Visschers verloren
hun partij. De uitslag werd daardoor 11-9 in het voor-
deel van Laren.

In de onderlinge competie wisten W. Eijkelkamp en
H. Dijkman hun partijen te winnen van J. Luiten en
mevr. Vriezekolk. De jeugdwedstrrjd G. Verhoeff en
M. Rrjpkema werd een gelijkspel.

TONEELGEZELSCHAP 'T WEERHAANTJE
WEER IN AKTIE

Al geruime tijd is toneelgezelschap 't Weerhaantje
uit Hengelo Gld in de weer met het voorbereiden van
een nieuw op te voeren toneelstuk.
„Bokkesprongen" is de titel van dit zeer actuele
plattelandsblijspel van de schrijver Eggengoor.
Van deze schrijver zijn al meerdere stukken door
't Weerhaantje met g toot succes opgevoerd.
Velen zullen zich. weten te herinneren dat de naam
Eggengoor borg staat voor een plezierige avond.
Daarbij beschikt 't Weerhaantje over een stel goede
spelers en speelsters.

DE HENGELOSK GEMEENSCHAP
KAN BLIJ ZIJN MET DE UITGEBREIDE

algemene bibliotheek
in de voormalige kleuterschool aan de Sterre-
weg te Hengelo Gld.

Een boek is in feite een cultuurgoed, dat zo

breed mogelijk zijn verspreiding moet hebben.

Een bibliotheek heeft daarin zijn dienende

functie.

Er mag gerust een pluim op de hoed gestoken

worden van de talloze medewerkenden, die er

voor zorgen, dat men ook zo veel mogelijk aan

de bak komt met lezen.

Daarom mag er vanuit de bevolking iets meer

besef en waardering worden opgebracht voor al

dat werk en de geldswaarde in boeken, die bijna

voor niets ter beschikking staan.

VAN LEZEN WORDT MEN NIET DOMMER.

Wij staan ?a i rne tot uw dienst met de

Mocht een bepaalde titel niet in voorraad ztfn,
een bestelling is zo gepleegd en dan hebt «
binnen korte tyd deze ter beschikking.

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Steeds vaker gebeurt het dat toneelgezelschappen uit
de regio een beroep doen op individuele spelers om in
te vallen bij ziekte e.d.

Door de hieruit ontstane contacten is uitwisseling van
decor en toneeltechniek mogelijk geworden.
Het publiek zal derhalve op de zaterdagen 14 en 21
februari in „Ons Huis" te Hengelo Gld nog beter aan
zijn trekken kunnen komen.
Houdt u één van deze data vrij.
De regie is wederom in handen 'van Han Oldenhave.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
UNIE VAN VRIJWILLIGERS HENGELO GLD

Ondanks de felle kou waren er toch nog 80 ouderen
naar „Ons Huis" gekomen voor de nieuwjaarsbijeen-
komst, georganiseerd door de Unie van Vrijwilligers
De presidente mevr. van Drjke-de Goede heette de
aanwezigen welkom en wenste allen een goed, maar
vooral gezond 1987.

Enkele nieuwe UVV-sters werden aan de aanwezigen
voorgesteld. Daarna werd door mevr. van Petersen
een door haar gemaakt lied gezongen. De UVV-sters
beeldden nog de maanden van het jaar uit, terwijl
de bejaarden zelf de middag vulden met voordrachten
De heren Lubbers en Lenselink zorgden voor een ge-
zelïig muziekje.

Natuurlijk ontbraken de oliebollen niet en werd een
draakje gentuttigd op het nieuwe jaar.

JAARVERGADERING SOLI DEO GLORIA

Na het zingen van gezang 464 kon voorzitter Anton
Maalderink bijna alle leden een hartelijk welkom
toeroepen in het bijzonder de heer en mevrouw van
Neck. Hij hoopte op een goede irtbreng van de leden
en gaf het woord aan de secretaresse mevr. A. Hid-
dink-Weernink. Uit haar verslag bleek de vele aktivi
teiten die het koor aan de dag had gelegd.
Vooral de uitvoeringen in het najaar werden druk
bezocht en zijn erg geslaagd.

De eigen toneelgroep komt hier een compliment toe.
Vele malen is ev gezongen in bejaardencentra, revali-

datiecentra e.d.

Uit 't verslag van de penningmeesjter de heer A. Derk

sen bleek dat de vereniging op een gezonde basis

stoelt ondanks de hoge post uitgaven.

H. Korten die de absentielijst bijhoudt, toonde zich

tevreden over het repetitiebezoek. Zes leden hadden

alle repetities bijgewoond, n.d. mevr. B. Lijftogt, en

de heren H. Lubbe s Jzn, A. Maalderink, J. Wijers,

H. Olthof en J. Eenink.

Na het doornemen \an de ingekomen stukken was

de bestuursverkiezing. Aftredend, maar met algemene

stemmen, werden herkozen mevr. A. Hiddink-Weer-

nink en de heer II. Korten.

De heer en mev:ouw v;,n Neck werd een attentie aan

geboden voor het vclcwoi k uat zij voor de vereniging

doen, terwijl de Ihv. i n mevr. Derksen een taart

kregen aangeboden voor liet wekelijkse afwassen van •

de koffiekopjes.

Er we.d besloten deel te nemen aan de zangavond

van de Bond van chr. zangver. Diverse optredens in

centra e.d. werden vastgesteld.

De oliebollen-aktie wordt gehouden op 16 en 17 okt

a.s. en de data voor de Uitvoeringen werden in prin-

cipe gepland op 10 en 14 novembei a.s.

In de rondvraag kwamen vele punten aan de orde

die alle uitvoerig besproken werden.

Met een opwekking van de voorzitter om de repetities

goed te blijven bezoeken, kwam een eind aan deze

geanimeerde vergadering.

BOEKEN-TIPS
van goedlopende boek-uitgaven
• Enkhulzer almanak
• VW brochure Achterhoek 1987
• Boute tips VW Gelderland

Historische kerken Gelderland
Molens in Gelderland

Kastelen en buitenplaatsen

• Aornt Peppelenkamp

• Harfsdroa (van Frans Lebbink)

• Hendjen vol krummels
gedichten van Jantje Hendriksen

• Het grote bescheurboek
• Aanzien 1986
• Kluwer's belastinggids
• Elseviers belastingalmanak
• Bomen in woord en beeld
• Het complete kookboek
• Planten verzorgen in huis en tuin
• 50 gouden huwelijksjaren
• Het beste boek van de weg
• Erfgoed van Nederland
• Koninkrijk dqr Nederlanden

in de Tweede Wereldoorlog
• De ark van Noach (Rien Poort vliet)

• Bomen in woord en beeld
(door Henri van Dorsten, Vorden)

• Hengelo in oude ansichten
• Uit kroniek en volksmond van de Achter-

hoek
• Achterhoek in groot vader's tijd
• Jaarboek Achterhoek 1987
• En nog veel meer titels

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld Tel. 05753-1253

GEKARD GROOT BRUINDERINK
50 JAAR LID VAN KON. HARM. CONCORDIA

Tegengehouden door zijn kinderen, moest Gerard
Groot Bruinderink in huis blijven en zijn wekelijkse
kaartavond laten schieten.
Overigens zeer tegen zijn zin, want kaarten is zijn
tweede grote hobby.
Hij zal ongetwijfeld zijn vermoedens wel hebben ge-
hau wat hem boven het hoofd hing, want niemand
beter dan hijzelf wist dat 14 januari 1987 een hoogte
punt zou zijn in zijn muzikale loopbaan
Een huldiging, prima, maar dan ook op de dag zelf.
Vergezeld van zijn kinderen ging het richting repe-
tielokaal. Hier stonden de Harmonie en het tamboer-
korps opgesteld om de jubilaris een muzikale hulde
te brengen. Namens het bestuur sprak voorzitter
Kraassenberg enkele lovende woorden tot jubilaris
en hoopte dat de vereniging nog lang van de muzi-
kale kwaliteiten van de jubilaris mag profiteren.
Ook het K.N.F, was vertegenwoordigd en wel door
de heer Simmelink. Deze memoreerde de velever-
diensten van Gerard voor de vereniging, niet alleen
als muzikant maar ook als bestuurslid (32 jaar).
In zijn toespraak riep hij de aanwezige jeugdleden op
een voorbeeld te nemen aan Gerard. Zelden slaat hij
een repetitie, een kermisoptocht, een serenade oï wat
voor andere aktiviteit dan ook, over.
Namens het K.N.F, reikte dhr. Simmelink de oor-
konde en speld uit welke horen bij een 50-jarig
jubileum.

Na de muzikale hulde bleven de muzikanten en
familieleden nog gezellig een tijdje bij elkaar onder
het genot van een door de jubilaris aangeboden
borreltje.

CAFÉ HEEZEN STEENDEREN BRENGT WEER
LIVE MUZIEK

Café Heezen in Steenderen is al enkele jaren bezig
in zijn etablisement muziek te laten spelen wat be-
paalde peisonen erg aanspreekt. Deze pogingen van
de heer Heezen mogen toch wel een succes genoemd
worden.
Zo is er op zaterdag 24 jan. a.s. een optreden van de
groep Heinones.

De groep Heinones bevat bekende namen als band-
leden. 3 leden van „Normaal", Wimken van Diene,
Brekken Jan Schampschot en Paultje Mealmoes

maken er deel van uit, evenals Jo de Loo.

Degene die van het soort muziek houdt, dat groepen

als Heinones maken, mag daarom op 24 jan. bij café

Meezen beslist niet ontbreken. U bent er altijd van

welkom.

OPENING ALGEMENE BIBLIOTHEEK

Vrijdag 23 januari a.s. is het een grote dag voor de

talloze medewerksters van de bibliotheek in Hengelo

Op deze dag wordt officieel de opening van de nieuwe

algemene bibliotheek in de voormalige kleuterschool

,,Dikkertje Dap" aan de Sterreweg.

Van een zeer kleine behuizing ging men eerst naar

sporthal „de Kamp", maar alras bleek ook hier de

ruimte te klein. Na het leegkomen van de kleuter-

school werden plannen ontwikkeld om hierin de

bibliotheek onder te brengen en dit is thans gereali-

seerd. Zoals gezegd is de offciële opening op vrijdag

23 jan. en deze zal verricht worden door wethouder

Hooman. 's Avonds is er gelegenheid het nieuwe

riante onderkomen van de bibliotheek te bewonderen

tijden het te houden „Open Huis".

De nieuwe algemene bibliotheek in Hengelo Gld heeft

ook een vaste bibliothecaresse in dienst.



telefoon 05753-1286

S OERR E ESTERS
HBIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
BPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTÜRF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
A ZN
Hofstra** 7 • Henrelo OU
TeL 05758-14*4

SPORT GOED
met SPORT60ED

van

Roozegaarde sport
Spuistraat IS, Hcncelo Gld

Tapijtvuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slecht» f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LEHSELIHK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

a
GINKGO
rneubelen

lubbers

voor uw boodschappen!!
•

KATENSPEK

Zwan BAKBACON

100 gr

100 gr

BOTERHAMWORST
vacuüm 100 gr

Schwarzwalder
KIRSCHSCHNITT 360 gr

129
149
79

498
AH magere YOGHURT met
vruchten 3 smaken liter

Goudse vol vette KAAS
licht belegen kg

AH Perla Mild KOFFIE
snelfilter 3 pak

ZELLER GRAFSCHAFT
(Moezel) 3 fles

198
950

1000
1000

HUTSPOT

500 gr 138
NAVEL SINAASAPPELEN

2 kg

<| 500 gr hachévlees
< » + 500 gr
< ; gehakt h.o.h.

WAARDEBON

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD
gratis gesneden

BOERENWIT of BRUIN
gratis gesneden

190
190

V.d. Eelaart 3-sterren
JONGE JENEVER liter

Zaterdagvoordeel:

Malse BIEFLAPJES
100 gr

Ma. - di. 26 en 27 jan.

Magere SPEKLAPPEN
500 gr 348 kg

139
598

Gorter JACHTBITTER
fles 0,7 liter

*

1785
1375

Aanbiedingen
f geldig van donderdag

t/m zaterdag a.s.
bij Albert Heijn,
Raadhuisstraat 4,

f Hengelo.

's Lands grootste kruidenier blijft ook in de Raadhuisstraat 4, Hengelo cp ds kleintjes letten.

DE KAASPLANK
het

BINNEN^ FN BUITENLANDSE KAAS
op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr extra belegen N.H. 5.95

500 gr Gouwenaar
33% minder zout 6.75

Ku/p/e S/ank/e s mee rk aas 1.00
diverse smaken

2 rook worsten fgoudbefcroondJ 6.00
7 kg bokbfoedworst 5.00

Tot ziens

„D E K A A S P L A N K"

Onverwacht
sneeuwoverlast?
Bel uw groen»
specialist

Tel. 05753-2619

Te koop gevraagd:
Oude kablnettai

Oude klapte*el*
Oude tafcJ* met ronde
Oude rtoelem HM
matten
Benthelmer bakkea
(ook ronde)
Winkel InventarlMem

B. SMEITINK

BREI NU mutsen, dassen, truien,
vesten

ZIE ONZE

wol spotpr; zen
al vanaf 99 et

Schröder
M| de kerk - Koek Baurioeewe*-KeiiuÉra*t

Wichmondsewef

Hengelo G - Tel. 05753-2534

kwalHeltshool en
stro

H. OFFENBERG
Herterweff !• • Tl
Tel. Mffli tmi

LAST VAN KOUDE VOETEN?

Dan een paar

warme K LOM PEN
tegen FABRIEKSPRIJZEN

Ook handig voor schaatsers

FA. GEBR. SUETERS
Uilenesterstraat lOa - Keijenborg

Tel. 05753-3030

Teamwork
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753

Te huur:

BEDRIJFSRUIMTE/
OPSLAGRUIMTE
met ruime parkeergelegenheid en
goede bereikbaarheid.

In bebouwde kom van Steenderen

Af m.: 12x12 m + zolder.

Inlichtingen:
A. M. HEKKELMAN
Ferd. Huyoklaan 17 - 3743 AK Baarn
Tel. 02154-18095 of 05755-1291

CONTACTLENZEN

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374
Aan ons bedrijf zijn uitsluitend bij de A.N.V.C.
aangesloten contactlens-specialisten verbonden.

Raadhuisstraat 11-13 - Tel. 05753-1469

• MEUBELEN
• VLOERBEDEKKING etc.
• GORDIJNEN
• ZONWERING
• Voor VAKWERK

CAFEHEEZEH
Marktplein 5 - Steenderen • Tel. 05755-1204

Zaterdag 24 januari

LAATSTE OPTREDEN VAN DE

HEINONES
met o.a. 3 leden van „Normaal":
Wimken van Diene, BrekkenJan
Schampschot en Pauftje Mealmoes

Jo de Loo, Rik Stooks
Hete Harry

AANVANG 21.00 UUR

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

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

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: o.a.
HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

GISBERGEN
woninginrichting - textiel
baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - TeL 1425

Wij zoeken

enkele JONGELUI
die ons dinsdag, en of donderdag-
middag willen helpen de winkel in
te pakken.

Minimum leeftijd 16 jaar.

ALBERT HEIJN SUPERMARKT
HENGELO GLD - Tel. 05753 1205
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Voorwoord burgemeester van Hengelo Gld
Unicef en Kansen voor Kinderen zijn in de 40 jaar dat dit Kinder
Noodfonds van de Verenigde Naties nu bestaat, onverbrekelijk met
elkaar verbonden geraakt. Unicef is in 1946 opgericht. De directe
nood onder de vele kinderen die, als gevolg van de Tweede Wereld
Oorlog, acuut die hulp nodig hadden, verschilt in wezen niet van de
noodsituatie van het kind in de derde wereld van nu.
Echter is de noodsituatie in wezen thans nog indndringender dan
toen. Het is een gevolg van een structurele achterstandsituatie, waar-

van de oorzaken ons zo goed bekend zijn. Het wordt ons d.m.v. de

pers, de radio en T.V. immers zo vaak dicht bij huis gebracht.

Mede dank zij de inzet van de zeer vele vrijwilligers, die Unicef

steunen, is het mogelijk iets concreets te kunnen doen aan een toe-

komst gerichte verbetering. Een verbetering die gericht is op betere

kansen van het kind; op overlevingskansen.

Unicef hoopt dat ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum de

financiële basis gelegd kan worden voor een omvangrijk inentings-

programma.

Gaarne wil ik dit ondersteunen door mijn waardering uit te spreken

voor de inzet van het plaatselijk Unicef-comité.

Voor de 5e keer organiseert dit comité, met de enthousiaste mede-

werking van velen, weer een culturele manifestatie in sporthal

,,de Kamp".

Ik spreek de hoop uit, dat de culturele manifestatie op 24 januari

1987 voor U een vanzelfsprekende aangelegenheid zal zijn, deze bij

te wonen en in financiële zin krachtig te ondersteunen.

De burgemeester van Hengelo,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

KINDERFONDS DER
VERENIGDE NATIES

24 JANUAR11987

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

.5e

Nieuwjaarsconcert
ten bate van UNICEF, het Kinderfonds

van de Verenigde Naties

Voorwoord plaatselijk Unicef-comité
Hard blijven werken voor de verbetering van de levenskansen van alle

kinderen waar ook ter wereld, is de ideaalstelling geweest van Unicef

in de afgelopen 40 jaar.

Het is dan ook met gevoelens van vreugde en dankbaarheid, dat het

plaatselijk Unicef-comité zich in dit jeubileumjaar gesteund weet

door alle basisscholen binnen onze gemeente om deze ideaalstelling

te helpen uitdragen.

Als een lichtend voorbeeld hebben zij zich daags voor Kerstmis in-

gezet met de actie „Versier een boom voor een ander". Een concrete

bijdrage van kinderen voor kinderen, die nog niet vanzelfsprekend

een overlevingskans krijgen.

Intussen is een 2e actie van de basisscholen, de z.g. „klusjesactie",

in volle gang! Wij hopen, dat velen onder U daar ruimschoots ge-

bruik van zullen maken.

Tenslotte besluiten wij onze activiteiten met als hoogtepunt, de

viering van het eerste lustrum van het traditionele Nieuwjaars-

concert waaraan zoals bekend, alle plaatselijke muziek- en zang-

verenigingen deelnemen.

5 jaar Nieuwjaarsconcert ten bate van 40 jaar UNICEF!

een dubbel lustrum

een dubbele opkomst

een dubbele bijdrage

Maakt U ons dit mogelijk?

Het Unicef-comité Hengelo Gld

S'
~

Sporthal „DE KAMP
te Hengelo (Gld.)

ENTREE GRATIS

Medewerkenden:
het, Achterhoeks Vocaal Kwartet

de Koninklijke Harmonie „Concordia"
de Christelijke Muziekvereniging „Crescendo"

Hengelo's Gemengd Koor
de Zangvereniging „de Keirakkers"

de Christelijke Zangvereniging „Looft den Heer"
Muziekvereniging „Sint Jan"

Christelijke Gemengde Zangvereniging „Soli Deo Gloria"

Dank aan de gezamenlijke RABOBANKEN in Hengelo en Keijenborg
en de onderstaande adverteerders voor hun steun

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

* Alle Nissan-modellen bij ons in de
showroom!

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

Hummeloseweg 10, Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2244

assurantiën

NU NOG KOOPJES
in onze opruiming

KL IDING - nef even anders

WIDE FASHION

HARMSEN
VAKSCHILDERS
SPALSTRAAT17
HENGELO GLD. 05753-1292

STIHL

METAALWARENFABRIEK

^*r *• *É -̂m BV. moMewn * . . ^
f J Ruurlos«?v»cg SOA ^ ^ |

v/ £^«&8^7toMoll'"- uw toeleverancier van plaatwerk
T^^ Telc. 49439 . . .

. b«: OS7SJ-J17J' in grote en kleine series

HARMSEN
IJZERAAREN
Bannmkstraat 4
7255 AW Hengelo Gld

Voor ... betere kwaliteit
... meer rendement
... meer veiligheid


