
56e jaargang no 5 dinsdag 3 febr. 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17

Postbus 3 - 7255 ZO Hengelo Gld

Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

VerseUnt dinsdags In:

Hengelo, KeUenborg,

Velswijk (Zelhem), S teenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Foldyk, Wichmond-Vierakker

•n omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Tel. 05753-1269

De gehele week:

500 gram

vleesribbetjes

500 gram mager

hacheevlees + kruiden

De gehele week:

150 gram

boterhamworst

1OO
100 giram

bacon

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fUn of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag

500 gram

schouderkarbonade
(max. 2 kg per klant)

500 gram

malse varkenslappen

33MJ^

•tflrêsteTwkker
Tel/^o Jtèngelo

Vers uit de oven
van uw Echte Bakker

De gehele week:

APPELRONDO'S
5 stuks

Woensdag> Knarendag:

ROGGEKNAR
van 3.50 voor

Vrijdag en zaterdag:

OLIEBOLLEN
10 stuks

5.

2.98

5.25
is getekend uw Echte Bakker

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-12M

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

SPECIALE AANBIEDING bij

TACX SCHOENMODE

25 pet korting
op de gehele kollektie

Quick sportschoenen
Deze aanbieding loopt t.e.m. ZATERDAG 14 FEBR. '87

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Henqelo Gld - t.o. gemeentehuis
Tol. 05753-2547

TIP VAN DE WEEK:

OVERHEERLIJKE

GRILLWORST
(voor op het brood of bij de warme maaltijd)

100 GRAM 0-99

<^}r̂ ^

A, W

Toneelgezelschap 't Weerhaantje

Zaterdag 14 en 21 febr.a.s.

Opvoering van

Bokkesprongen
Een plattelands blijspel

van D. J. Eggengoor
•»

in „ONS HUIS", Hengelo Gld

Aanvang 20.00 uur

Kaarten a f 3.— zijn in voorverkoop bij instal-

latiebedrijf E. Janssen ,dirogisterij Marianne en

bij de spelers en speelsters

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

A POU.EM
•*- BESSENJENEVER

Dubbel zo lekker

dubbel zo fris

13.95 HUI

FLORUN

Als 't een jonge

borrel mag

FLORUH
BEREHTZEM
APPELKORN

Om te weten
Wat drinkt men bi)

oord geven.

U verkopen n.et alleen,

i adviseren u ook

i tl »

Kerkstraat 11 7256 AR Keyent)prg Tel. 05753-1293 00

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

g

H

M
<

H

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT l» • TEL 1358

DEZE WEEK:

KRENTEN- of
ROZIJNENBROOD

: 4 plak van 2.25 voor 1 RA g
^ • IWW H

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

SLIJTERIJ
Hengelo Gld

Raadhuisstraat 36

Telefoon 05753-1461

GELDIG TIJDENS DE GEHELE

MAAND FEBRUARI

14.75

WIJNBERGEN
biedt U deze week:

Gesneden WITTE KOOL

¥2 kg 50

STOOFGROENTE
¥2 kg 125
Volop
APPELS, PEREN, SINAASAPPELEN,

MANDARIJNEN, MELOENEN enz.

In onze verkoop bloemenkas

3 ACAULIS 350

F J L W I J N B E R C E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - TeL 05758-1473

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

YISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) - 05753 3460

Nieuw Nieuw Nieuw/

Schepverse VISSALADE

Speciaal deze week
HEEL KILO

KABEL JAUWFI LET J 2.50

ledere dag warm gebakken VIS

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

DRINGEND GEVRAAGD:

2 modelmakers
voor hout/kunstharsbewerking:

FLEX-0-THERM
Zelhemseweg 36 - Hengelo Gld - Tel. 05753-3833

De bakker
die zelf
elke dag
zijn vers
BROOD
bakt

NIEUW
en lekker vers

Die lekkere, licht verteerbare jmues/i
nu in een handiger verpakking.

UIT EIGEN BAKKERIJ, dus lekker vers:

MUESLI KROKANT

bakje ca. 250 gr van 2.98 nu ZidU

Licht gezoet met honing en ruwe rietsuiker

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

Hetb 'U onze voorgebakken

broodjes en stokbrood
al geprobeerd?



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze dochter

BOLDE

Jan en Dinie Wagenvoort

25 januari 1987.

Kremersdijk 5,

7255 KM Hengelo Gld.

Brandweerkorps van Hengelo Gld

Hartelijk dank vaar jullie snel en

vakkundig optreden op vrijdag

23 jan. 1987!

Bert en Anja Lammers

WARMTE
Waar u wilt!
Wanneer u wilt!

OLIEGEVULDE RADIATOREN
vanaf J 09.»

AEG BADKAMERKACHELS
van 155.— nu 129.50

ELECTRISCE DEKENS
vanaf 49.50

FA. BSSSELINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 7 februari a.s. hopen wij samen met

onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te vieren.

GEBBIT EN BEBTA OLTHOF

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 16.00

uur en 's avonds na 20.00 uur in zaal „Den

Bremer" te Toldijk.

7227 NJ Toldijk, februari 1987.

Hoogstraat 16a.

Vanuit Petersborough (Ontario) Canada, be-

reikte ons het droeve bericht, dat plotseling is

overleden

HABBY DICKMANN

echtgenoot van J os Knol

fam. Dickmann

fam. Knol

27 januari 1987.

METAA.LWARENFABRIEK

25 JAAR

Ter gelegenheid van dit heugelijke feit houden wij RECEPTIE

op vrydag 6 februari 1987 van 15.00 tot 18.00 uur

in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld.

GOMA B.V.

METAALWARENFABRIEK

Hengelo Gld, februari 1987.

Ruurloseweg 80a.

KAASPLANK

BUITENLANDSE KAAS
vrijdagmiddagmarkt

gedroogde pri

B leverworst

„ D E K A A S P L A N K

Doet ü al aan

HÏNESSTRAIEHNG?

tl
ZOofZÓ

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

Telefoon 05755 - 1844

Voorlopige openingstijden:
Maandag t/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

Lesgelden:
1 of 2 x per weck trainen / 33, - per maan J

of / 80,— per kwartaal.

3 x per week of meer f 43, - per maand

of f 105,- per kwartaal.

Vrij trainen: rest van de openingstijden Inschrijfgeld: eenmalig f 2 5 , —

NEEM EEN GRATIS PROEFLES!!

Vrijdagavond: speciale 40+avond!

Te koop gevraagd:
Oude kabinetten

Oude kleerkasten
Oude klaptafelft

Oude taf elft met ronde pelen

Oude stoelen met

Benthelmer bakken
(ook ronde)

Winkel Invent

Op dinsdag 3 februari 1987 vieren wij met

kinderen en kleinkinderen ons gouden huwe-

lijksfeest.

BERNARD WINKELMAN

RIEK WINKELMAN-STAPELBROEK

Om 13.00 uur wordt er uit dankbaarheid een

gezongen H. Mis opgedragen in de parochiekerk

van Johannes de Doper te Keijenborg.

Dagadres:

zaal Winkelman, St Janstraat 3, Keijenborg.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

Keijenborg, februari 1987.

Pastoor Thuisstraat 12.

De welgemeende belangstelling en medeleven

tijdens de ziekte en na het overlijden van onze

geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder

ANNA THEODORA HOOMAN-BULSINK

heeft ons bijzonder getroffen.

Langs deze weg willen wij daarvoor hartelijk

dank zeggen.

familie Hooman

Hengelo Gld, februari 1987.

Zelhemseweg 37.

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a

Hengelo G • TeL 05753-2524

BOSTEL: melkdrtfvend

MAISGLUTEN

gehalteverhogend

VEZELS

Goedkope V.E.M, voor uw

mestvee

BIJPRODUKTEN

voor zelfmengers

HOOI EN STRO

enz. enz. enz.

A. JANSSEN
Toldtfk - Tel. 05755 1482

SOEPENBERG

FOURAGES

DANKBETUIGING

Na het zo plotseling overlijden van onze dier-

bare zoon, kleinzoon, broer en vriend

WIM

hebben wij zoveel blijken van medeleven ont-

vangen, dat het voor ons helaas onmogelijk is

iedereen persoonlijk te bedanken.

Daarom willen wij langs deze weg iedereen

hartelijk dankzeggen voor uw belangstelling en

blijken van medeleven tijdens de voor ons zo

moeilijke dagen.

Dit is voor ons een grote steun geweest om dit

zo zware verlies te dragen.

Zoelen, fam. H. Wasseveld

Hengelo Gld, Opa en oma Wasseveld

Steenderen, Oma Klein Meulenkamp

Tiel, Chantal Dunnewijk

Zoelen, februari 1987.

Jr:
CAFE-SLIJTERU

'T HOEKJE
l Itr BOKMA JENEVER 18.95

l Itr V.D. EELAART JENEVER l g.45

l Itr BOLS VIEUX 18.75

l Itr SONNEMA BEERENBURG 17.95

l fles BERENTZEN Bongo APPELKORN

JotuuiniNhofer 14.75

l Itr HENKES BESSEN 14.95

l fles MARTINI 6.45

l fles PIKEURTJE 3.95

l Itr ZELLER HEISSENBERG moezel

6.75
l fles BERNAL SHERRY 6.95

\

ATTENTIE ATTENTIE
groot en kleinhandel van overprodukties en restantpartijen

STUNTVERKOOP
nmg van WALLY'S koophal, Ruurloseweg 43,

DE PRIJSBREKER
Partij diverse moderne kleding

voor oudere dames
o.a. Pakjes en Jurken 25,- per stuk

in Zweedse klonhpschoenen

1 en 2 persoons hoeslakens,

handdoeken, theedoeken en

washandjes

VAKKLEDING
&f ay we svöcalis : • 'Sanfór ' ' per J
Eteuws ̂ rkbroeköfl per 4 1 00 ,*
Q^ruits bskfcersbroekfcn pet $tuk 35 9~
Bakkers* öft koks ja$sen per stuk 3̂ ||
:Slofias$éii per stuk 3!>£ per4 lOOp
•Dtv. zornsr-en herfst br 25,- per 6 1 00 jp
|||psrbrwi<en 355~ 4 stuks 1tH3|l
Coi duroybroeken 25 ,* 6 stuks

735Ö 1

Eohte luxe 1
leren Jacks vanaf

Kunstieren
broeken en rokken per stUk

Moderne
blouses 5- +

per stuk

1-pers. en 2-pers.
dekbedden vanaf 100,- per stuk

Partij luxe speelgoed
(goedkope prijzen)

Luxe

Dames- en Kinderlaarzen 10,-p.p.
Echte

HEUGA vloertegel tapijt 30,-
500 stuks

Witte vensterenveloppen 15,-
Diverse soorten
VERF 7,50

10 kg 50,-

per kilo

Diverse maten

VLOERKLEDEN
vanaf

Plakplastic «l
houtkleurig l per rol

(10 meter)

Pïenty

truien 1 per Riemen 5,-
per stuk

Skai tafelzeil
dubbelbreed v.a. 9 per meter

Diverse stoffen
dubbel breed „rrfet

PARTIJ diverse mode artikelen (1986-1987) o.a.
Jeansbroeken, Rokken, Jassen (kort en lang),
Joggingpakken, Sweat- en Poloshirts, Vrijetijdskleding,
Blouses, Vesten, Truien, Spijkerjacks, Trainingspakken, etc.

Te veel om op te noemen, voor de helft van de winkelprijs.
per rrfeter

Het onmogelijke wordt door " WALLY1 ' mogelijk gemaakt. Regelmatig aanvoer van diverse nieuwe
artikelen. KIJK en VERGELIJK; Hier een kleine greep uit onze enorme kollektie:

Kom kijken om u zelf te overtuigen bij Dagelijks geopend van: 9.00 tot 12.00 uur

WALLY De Prijsbreker vrijdags koopavond tot 21.00 uur



l

PEUGEOT 205
De GROTE winnaar van Parijs-Dakar 1987!

Ar i Vatanen/Bernard Giroux Peugeot 205 Turbo 16 Winnaar 9de Rally Parijs-Dakar

AUTOMOBIELBEORIJF
Bleekstraat 14 f
HENGELO GLD l
Tel. 05753-1947

AANBIEDING
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. OP = OP

CASIO HORLOGES
digltal - solair battery - alarm -

chronograph - waterdicht tot 50 in-

6,5 mm dik, dus dun stalen band

Normale prijs 179.— nu 119.-

AGROOTKORMEIINK
horlogeriegoud & zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spuistraat 27 • Hengelo Gld - Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

Klaverjassen
op zaterdag 7 febr. a.s.
in zaal te Braake
Olburgen
Aanvang 20.00 uur

Inschrijven vanaf 19.30 uur

Inleggeld f 5.00

PBACHTIGE PBIJZEN

Organisatie B.V. „Olburgen"

De sortering wordt kleiner, maar
de korting wordt groter!!

KORTING minstens 20%
maar op veel artikelen veel hoger!!!

Zie onze etalages vol met
artikelen voor

HALVE PRIJS

Onze sortering strip-albums

Stripgoed
JAN JANS EN DE KINDEBEN

FC KNUDDE

BOEL DIJK8TBA

DE WONDEBSLOFFEN VAN SJAKIE

BOB VAN DE BOVEBS

LUCKY LUKE

DE FAMILIE DOOBZON

STOBM

KEIZEBBIJK TBIGIë

MICHAEL VAILLANT

DE BODE BIDDEB

SUSKE EN WISKE

Uit de serie Suske en Wiske nu ook het nieuwste

boek

DE PAREL
IN DE LOTUSBLOEM
EN NOG MEEB UITGAVEN

BOEK- EN KANTOOBBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

De allerlaatste week
van de opruiming

Een rek vol koopjes
nachthemden - pyama's

clusters - majo's - truien

wol - panty's - ondergoed

b.h.'s

STOFFEN
l e m 10. — , 2e m 5. —, 3e m l.--

Schröder
<U kerk - Hoek Ituuric

OPRUIMING
Verticale jalouzieën NIEUW
licht-beige

breed 319, hoog 112

breed 125, hoog 122

breed 300, hoog 240

breed 117V2, hoog 175

breed 197, hoog 164

van 586.— voor 350.-

van 292.— voor J 75..

van 710.— voor 425.-

van 298.— voor 175..

van 434,— voor 260.-

Rolgordijnen, leverkleur NIEUW
breed 2551/2, hoog 124 van 254.— voor 150.-

Novilon eiken parketmotief
lang 9.50 m, breed 3.50 m van 1130.— voor 675..

lang 3.75 m, breed 3.00 m van 335.— voor 198..

Novilon, gebroken wit, parketmotief
lang 3.10 m, breed 3.50 m van 369.— voor 230.-

lang 3.10 m, breed 3.80 m van 369.— voor 240.-

lang 4.60 m, breed 3.50m van 547.— voor 325.-

lang 6.35 m, breed 2.60 m van 567.— voor 350.-

„DESPANNEVOGEL"
RUURLOSEWEG 2 - HENGELO GLD

DE GR
GINKGO
meubelen

(Ook leverbaar in twee- en driezits).
De massief eiken salontafel 140 x 65 cm en
4.5 cm bladdikte, met handige lektuurbak QQ5.

EIKEN
BANKSTEL

VOOR
VERRASSINGSPRIJS.

Normaal betaalt u veel meer voor deze
klasse! Nu in de opruiming de laagste prijs.

Topkomfort, stofbeklede kuipkussens,
houten zijwanden.

NU VOOR

AAN TAFEL - VOOR EENQPRUIMPRIJSJE...
De robuuste tafel is massief eiken

Jieeft de bladmaat 140 x 85 cm en
een bladdiktc van 3,4 c

EIKEN
PARAPLUBAK
In de vorm van een
melkbus. Ook leuk als
siermeubel met
bijvoorbeeld
droogbloemen.
Geschenkidee?

NU
.VOOR

(doorsnee 30 cm.
hocqte 50 cm).

,139.

Eiken stoelen
met biezen

zitting.

Per stuk 179,
Kompleet: tafel +

4 stoelen

NU VOOR

f395.

ZÓ MOOI... VOOR ZÓ WEINIG GELD?
Goed gezien. Deze slaapkamer met royale ombouw
en ingebouwde verlichting inklusief twee
nachtkastjes.

NU VOOR

Keuze blank of donker eiken - bedmaat
140 x 200 cm -

(ook leverbaar 180 x 200 cm).

995,

Linnenkast 1295.

Bijpassend
toiletmeubel
verkrijgbaar.

lu
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

Zaalvoetbalver. D.S.S.

Uitslag trekking jaarverloting '87
Hoofdprijs lotno. 226

Overige prijswinnaars no.: 22 - 489

603 - 648 - 679 - 680 - 682 - 794 - 872
900

Prijzen af te halen bij J. Garritsen, Zonnestr. 15

Hengelo Gld - Tel. 05753-2966

Taxibedrijf Ko Veenendaal
Kon. Julianalaan 3 - Steenderen - Tel. 05755-2169

Wij verzorgen ai uw vervoer
naar ziekenhuizen en instellingen

Ook BOUW- EN TBOUWWAGENS

Tevens gevraagd een

part-time chauffeur

HET ADRES voor

kwalfteitshooi en
stro

H. OFFENBER6
HMterwe* !• • VarMelder
TeL

AUTOSLOPERIJ
GEBB. VBIEZE
Ntjverheids 8 - Zelhem
heeft in voorraad duizen-
den onderdelen van alle
merken auto's. r
Tevens nog sloopauto's ge-
vraagd.
Tel. 08342-3473

NIEUW, die lekkere verse
muesii, nu in handiger ver-
pakking.
BU bakkerij Kreunen

Vernieuwd Malsovit af-
slankbrood, minder kruime
lig, smakelijker en nog
gemakkelijker vol te hou-
den. Exclusief verkrijgbaar
bij bakkerij Hekkelman,
Raadhuisstraat 36, Hengelo

Te koop een handkar, en
consumptie- en voerworte-
len. Landlustweg 19,
Steenderen, tel. 05755-1681

Te koop dames skischoe-
nen, maat 41, rennhose,
skibroek, skitrui en skipak
mtn 40/42. Tel. 05753-1474

Vrouw zoekt werk voor
halve dagen. Liefst bij be-
jaarden, Brieven onder no
5, bureau de Reclame

AMNESTY INTEBNATIONAL HENGELO GLD

Woensdag 4 februari is de maandelijkse schrijfavond

in „De Bleijke", van 19-21 uur

Het gaat deze avond om een 48-jarige boer uit Peru

en een 56-jarige electro technicus uit Bulgarije

Een derde persoon is inmiddels vrijgelaten

Voorbeeldbrieven liggen klaar

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Aangifte t.b.v.
hondenbelasting 1987

l Ieder die over 1986 géén aanslagbiljet ontving
en toch houder is van een hond, dient dit vóór
20 februari a.s. schriftelijk te onzer kennis te
brengen.

2 Zij, die in 1986 wel een aanslagbiljet ontvingen
maar per 1-1-1987 geen houder van een hond
meer zijn en hiervan nog geen bericht hebben
gedaan, worden tot 20 februari in de gelegen*
heid gesteld hiervan opgave te doen onder ver-
melding van de redenen waarom men geen hou-
der meer is.
Wanneer vóór deze datum geen afmelding is
ontvangen, wordt voor 1087 een aanslag opge-
legd gelijk aan die van 1986.

3 Zij, die in 1986 in de hondenbelasting werden
aangeslagen en thans nog houder zijn van een
hond, behoeven geen aangifte te doen, zij ont-
vangen automatisch hun aanslagbiljet 1987.
Zodra men in de loep van het belastingjaar hou-
der van een hond wordt of geen houder meer
is, dient hiervan eveneens een kennisgeving te
worden gedaan

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.
Gemeentesecretarie,
afd. financiën



SEBBHEE8TEBS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

BOZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTINO

POTGROND

GAZONGRASZAAD

BPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hengelo OU

TeL 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Spalstraat IS. Hengelo Old

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slecht» f 10.— p. dag:

DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l» Hengelo Gld
Telefoon 00753-1300

Ons voordeel-lijstje
J J • ••

voor uw
RUNDERLEVER

gel. en ongel. 100 gr

Gek GELDERSE WORST

100 gr

Meester LEVERWORST

500 gr

Slagroom ADVOCAATSTER

400 gr

119

99
169
498

AH DUBBELVLA

liter

AH SNELKOOKRIJST

400 gr

AH GELDERSE

ROOKWORST 250 gr

POPLA 3000

12 rol

179
149
198
498

Franse

GOLDEN DELICIOUS 2 kg

AVOCADO'S

298
100

WAARDEBON

Magere
VARKENSLAPPEN 64$

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

gratis gesneden

WEENSE SNIJDER

.gratis gesneden

190
199

BOLS JONGE JENEVER

FLORIJN VIEUX

liter

liter

1875
1795

Zaterdagvoordeel:
Magere VARKENS-
ROLLADE kg

Ma. - di. 9 en 10 febr.
DIK BEVLEESDE HIPS
500 gr 298 kg

798
498 t heijn

Aanbiedingen
geldig van donderdag
t/m zaterdag a.s.
bij Albert Heijn,
Raadhuisstraat 4,
Hengelo.

'sLands grootste kruidenier blijft ook in de Raadhuisstraat 4, Hengelo op de kleintjes letten.

GOMA METAALWARENFABRIEK HENGELO GLD

25 JAAH

Een kwart eeuw geleden en wel op 2 januari 1962

sicu-ue wijien Gerrit uorigiesen op Descrieiuen wijze

naast caie „üe z*anoneuvei " aan üe Kuurloseweg te

Hengelo Gia, een metaalwareniabriek onder ae naam

GuiviA lueirit uortgiesen MAcnines). up üezelide

dag Kwam Aiie Teunissen bij nem in loondienst, waar-

mee luj jeuen üad samengewerkt ais gereedscnap-

maKer m een naarueniaorieK te Deventer.

De allereerste benuizing was een scnuur van ongeveer

luxu meie-i, waar al spoedig nouten loodsen werden

Djjgeoouwd om enigszins uit de voeten te kunnen,

in l;* (6 werd begonnen met een nieuwe hal van

8uo m2, die m l t f<4 gereed was. Direct daarop kwam

Gemt uortgiesen door een noodlottijg ongeval om

net leven.

De taak om het bedrijf voort te zetten kwam nu ge-

neei te liggen bij Arie Tennissen. Door ervaring op-

gedaan tot dan toe en 100% inzet van het personeel

werd de klap opgevangen. Een volgende uitbreiding

werd gerealiseerd in lyvy. Toen werd er naast het

bestaande gebouw een hal opgezet van 1200 m2 met

kantoor. JLn de jaren daaropvolgend werd het perso-

neelsbestand uitgebreid met ongeveer 12 man, zodat

er in net begin van de jaien '80 25 mensen werkzaam

waren.

Een tecnnische uitbreiding in 1983 in de vorm van een

computergestuurde ponsmachine heelt de mogelijk-

neuen van net bedriji dusdanig vergroot, dat in dat

jaar daarop wederom uitbreiding in bedrijlsurmite

noaig bleeK. Deze hal kreeg een oppervlakte van

Ibuu m2, zodat de totale bedrijlsurimte op 3600 m2

kwam.

Met de vraag naar meer kwaliteitsprodukten groeide

ook de vraag naar meer personeel. Het huidige per-

soneelsbestand bedraagt tnans 55 personen, inclusief

het kantoorpersoneel.

in april l^bb is de gereedschapmaker ij uitgebreid met

een draad vonkerosiemacnine, waarmee met ongeken-

de nauwKeurigneid stempels en matrijzen kunnen wor-

den vervaardigd. Het programma wordt evenals bij

de C.N.C, ponsmachine op net bedi ijf skantoor met de

computer geprogrammeerd. Voor de nabije toekomst

d.w.v. in maart 1̂ 87 wordt er een laser-ponsmachine

geïnstalleerd. Hiermede worden wederom de moge-

Ijjkneüen sterk uitgebreid, zodat naar verwachting

het klantenbestand verdMer zal gioeien. Dit betekent

voor het bedrijf een bredere basis en verdere sprei-

ding van risico s, waardoor de continïteit wordt ver-

sterkt.

Volgens dhr Teunissen is uitbreiding en vernieuwing

in materiaal en machines noodzakelijk. Maar in dit

kader kan de mens niet worden vergeten, want het

is nog altijd zo, hoe geavanceerd de macnines ook zijn,

het is de mens die uiteindelijk de machine op een zo

efficiënt mogelijke manier moet laten werken.

Daarom wordt er bij GOMA een interne bedrijfs-

cursus gegeven op hetg ebied van CAD/CAM. Een-

voudig voor te stellen als volgt: een produkt mbv de

computer ontwerpen, tekenen en programmeren.

Deze computer stuurt dan vervolgens alle gegevens

door naar de nummeriek bestuurde machines die de

produkten moeten vervaardigen.

Bovendien worden er door direct hierbij betrokken

personen externe cursussen op dit gebied gevolgd

met een meer specialistisch karakter. Terwijl andere

medewerkers zich specialiseren op bedrijfseconomich

organisatorisch, kwaliteitskundig en/of technisch ter-

rein. Men zou al die activiteiten ivestering in ken-

nis kunnen noemen.

Dergelijke ontwikkelingen gaan niet van de ene op de

andere dag, dit is een proces van lange adem. Die

is alleen te verwezenlijken door goed gemotiveerde

en positief ingestelde mensen die de wil hebben er

iets goeds van te maken en „wij beschikken", aldus

dhr Teunissen, „ over deze luxe".

Door al deze uitbreidingen en technische ontwikke-

lingen werd de behoefte aan een goede organisatie

groter. Volgens dhr Teunissen is dit het beste te

bereiken door goede adviseurs in te schakelen die een

bredere ervaring hebben op bedrijfsorganisatorisch

gebied in de metaalbrache. Het produküviteitscen-

trum voor de Metaalnijverheid heeft ons zeer veel

goede diensten bewezen om knelpunten in de organi-

satie op te lossen.

Maar hierbij geldt natuurlijk toch weer dat het eigen

personeel de gegeven adviezen moet oppakken en er

mee moeten gaan werken en dat is bij ons gebeurd.

De tot nu toe laatste organisatorische aanpassing is

op hetg ebied van kwaliteitsbeheersing. Dit is een

zeer uitgebreide operatie die bijna 2 jaar in beslag

heeft genomen en dat binnenkort wordt afgerond..

Hierbij is een kwaliteitshandboek samengesteld, waar-

in de procedures staan omschreven hoe van offerte

tot en met aflevering moet worden gehandeld om tot

een voorspelbaar eindprodukt te komen. Deze eind-

produkten c.q. halffabrikaten worden met eigen

vrachtwagen vervoerd. Hierdoor zij we ervan ver-

zekerd, aldus dhr Teunissen, dat een produkt met veel

zorg gefabriceerd, ook in dezelfde staat bij de klant

aankomt.

Het 25-jarig jubileum van het dynamische Hengelose

bedrijf zal gevierd worden met een receptie op vrij-

dag 6 februari 1987 in zaal Concordia aan de Raad-

huisstraat te Hengelo Gld. Hier kan men van 15.00

tot 18.00 uur terecht om de direktie geluk te wensen,

's Avonds volgt voor het personeel en de buren van

het bedrijf een feestavond.

In mei volgen nog een aantal open dagen om nader

kennis te kunnen maken met het bedrijf van binnen-

uit voor klanten, leveranciers en belangstellenden.

De toekomstverwachtingen van directeur Teunissen

zijn hoopvol gestemd. „Samen met het personeel

zullen wij de verworven kennis en de aanwezige hoog-

waardige technologie aanwenden voor een koppositie

in de toeleveringsmarkt."

Zo wordt de continuïteit gewaarborgd waaruit men

een maatschappelijke functie kan vervullen.

PRIMEUR

De uit vroeger dagen bekende Hengelose popgroep

„de Hurricanes" zijn door H.H.T.V. gestrikt voor het

maken van een heuse video-clip.

De uitzending hiervan vindt plaats op Hamove Hen-

gelo Televisie op 23, 24, 25 en 26 februari a.s. in zaal

Concordia te Hengelo Gld.

Bronboringen
voor beregening of eigen drinkwater

voorziening (tot max. 60 meter diep)

Ontijzeringsfilter
Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeiers

VERHEIJ - Toldijk
Z. E.WEG 9 - TEL. 05756-2041

dansen met

AVENUE
zondag 8 febr.

Zondag 15 febr.

Rendez-Vous
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTEXTIKL

WANDDECORATIES - BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: o A.

HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

GISBERGEN
woninginrichting - textiel
bob/- en kleutermode
Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Te/. 1425

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1306

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Taxibedrijf

BERT LAMMERS
WU verzorgen voor U:

O TAXIRITTEN

O ZIEKENVERVOER

(alle maatschappijen)

O GROEPSVERVOER

O ROUW- EN TROUWRITTEN

U kunt bU OM ook

BUSSEN BESTELLEN

tot maximaal 54 personen

Bel geheel vrUblUvend voor meer informatie

of kom even aan.

TAXIBEDRIJF BERT LAMMERS
Tel. 3005

Zelhemseweg 8 - 7töö PS Hengelo G

Kerk- en anaere diensten
ZONDAG 8 FEBR.

Herv. Kerk (Remigiuskerk)

10 uur mevr. Feenstra

Jeugddienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Hendriks

VrUz. Herv. Kerk

Geen dienst

WILLY HOOGEVEEN-GEITZ
Loakendiek l - Veldhoek - TeL 05736400

Schoonheidsspecialiste

en pedicure

adhadhuisstraat 1M3 • Tel. 05753-1469

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

Avond • en weekenddienst doktoren

Pijdens 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 2 te.m. 8 febr.

F. Schreuder, teL 1266

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473 of 08340-30612

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. Eil, telefoon 1420

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 wljkgebouw geeft u ten alle tjjde
de nodige informatie.

R Ji. 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.

Kerk KeUenborg

R. K. Kerk Keyenborg: 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;
i dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.


