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UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS
Reg-elinkstraat 16
Postbus 63 • 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velsw|jk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgeii, Rha,
Toldijk, 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 - Tel. 05753-1269

De gehele week:

100 gram

Gepaneerde Snitzeis

l kg

KIPPEPOTEN

De gehele week:
150 gram

BOTERHAMWORST

100
100 gram

Cebraden ROSBIEF

Maandag, dinsdag en woensdag
500 gram

Speklappen

gehakt + kruiden
500 gram

500 gram

verse worst
fUn of grof

Donderdag, vrUdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram

Schouderkarbonade

500 gram SUKADE

LAPPEN

SPECÜLAAS-
BAKKERS
SINDS
1820

èlkeclag
zijn vérs
.BROOD

Vbakt

Sinterklaas? SPECULAAS
Grote sortering poppen en popjes

DIKKE BROK
groot model deze week van 3.50

voor 2.98

Zo uit de oven ! ! !
BANKETSTAVEN - LETTERS
(Graag even bestellen a.u.b.)

Saucijzen, staven of letters
Gevuld Speculaas
TAAI TAAI. Deze week zak TAAI-

BROKKEN van 2.30 voor 1.98

NIEUW
Nu ook SUIKERVRIJE LETTERS van MAR-
SEPEIN met noten. Wel even bestellen a.u.b.

BAKKERIJ KREUNEN
TELEFOON 05753-1474

De zaak voor fijnproevers

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) • 05753-3460

Hint van Sint voor ieder kind! Groot of klein:
bU Vishandel „HENGEL" moet je ztfn!
Voor de hartige hap
Hoef je niet ver voor op stap!

Deze Sint kan u bieden:

Gerookte Paling, Gerookte Zalm,

Garnalen, heerlijke zoute Haring.
En natuurlijk niet te vergeten onze welbekende

VISSCHOTELS

Sint wenst u een prettige Sinterklaasavond.

Iedere dag warm gebakken vis

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

VAN DE WARME BAKKER VAN DE WARME BAK

>
V
eH

BERICHT VAN SINT NICOLAAS

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL 1358

"WDLT U EEN
HEERLIJK
AVONDJE?

GA NAAR DE BAKKER,

DIE MAAKT VOOR U:

Boterletter en staven. Speculaas: o

^ poppen, gevu 'd en dikke stukken. $

Taai-Taai, Roomborstplaat,

Marsepein en Chocolade letters. *

H

K

g P.S. VROEGTIJDIGE BESTELLINGEN C

| KUNNEN BEZORGD WORDEN. 3

VAN DE WARME BAKKER VAN DE WARME BAK

LAATSTE WEEK INRUILAKTIE

Bij aankoop van een nieuwe JEANS of CORD BROEK geven wij bij inruil

Aktie geldig t.e.m. Zaterdag 5 december 1987.

SPALSTRAAT32

HENGELO (GLD.)

TELEFOON 05753 -1884
WIDE FASHION

's Maandags ges bten. Woensdag de gehele dag geopend.

Deelnemer H.K.M. St. Nicolaas-aktie.

CDAICÏÏDAAT
wër

WIMBERGEN
Biedt U deze week:

HUTSPOT
750 gram

1.25

RODE KOOL
500 gram

95

Vrijtfag en zaterdag

1 DIPSCHOTEL 6.50
voor St. Nicolaasavond

In onze verkoopbloemenkas
deze week

ST. NICOLAASAANBIEDING:

AARDEWERKVAZEN 5,95
Handgebonden

Biedermeier boeketjes 6.95
in cadeauverpakking

F A. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 8 - Hengelo Gld - TeL 0076S-147S

VOOR AUTORIJLES

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

Peugeot 205

•rfliesteTiakker
Jtingelo

SINT NICOLAASVERRASSINGEN

Bij Uw Echte Bakker
MARSEPEIN, AMANDELSTAVEN en
LETTERS, CHOCOLADE LETTERS (uit elgfen
bakkerij) SPECULAAS te veel om op te noe-
men en natuurUJk Krakend vers ! ! !

Speciale
St NICOLAASAANBIEDINGEN

Een LETTER met gehakt
p.m. 500 gram 10.00

Een STAAF met gehakt
plm. 300 gram 4.98
Een prachtige

St NIGOLAAS SLAGROOMTAART
plm. 8 pers. van 14.00 voor 10.00
DEZE AANBIEDINGEN ZIJN OOK
VERKRIJGBAAR BIJ SLAGERIJ RATERINK

DE ECHTE BAKKER, ZIJN VROUW EN ZIJN
PERSONEEL WENSEN U EEN PRETTIGE
SINT NICOLAAS.

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

J O Z E F S C H A B B I N K
Spuistraat 21 - Hengelo Gld - TeL 05753-1260

Namida
collier 6 mm,

80 cm. Wit van
f 166,-voor f 129,-.

Of gecombineerd met
zwarte parels

van f 185,- voor f 149,-

Horlogerî Coud-Zilver-Optiek
Scalstraat 15 Hengelo (GW) Tel 05753-1374

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
ifesterweg 10 • Varaselder
Tel. 08356-86664

geldig van 2 te.m. 15 december

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld
Telefoon 05753-1461

6.45
EEN SINTERKLAASTIP:

Koop een mooie geschenkdoos of maak ze/f Uw
surprise mef een s/iowdoos of een leuk mandje.

Zie onze efa/age of kom vrijb/i/vend even binnen om
fe over/eggen.



Wegens modernisering van
onze fcapsa/on zijn wij

DINSDAG 8 DECEMBER
GESLOTEN

Woensdag 9 dec. staan we
weer voor u klaar.

Kom gerust een kijkje ne-
men. U bent van harte wel-
kom!

VORDENSEWEG 5 — HENGELO (GLD.) - TELEFOON 05753-1278

Volop keus in:

NACHTHEMDEN
keperflanel - Tricot

DISBERGEN
woninginrichting - textiel
baby- en kleutermode
Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Te/, f425

ROLLUIKEN
Spaart energie en houdt de
dieven buiten!

Zeer lage prijzen en
GRATIS GEPLAATST!
b. v. hoog 150 - breed 140 465.00

625.00
555.00

hoog 160 - breed 200

hoog 150 - breed 180

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

DE „SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2, Hengelo (G.) (bij de kerk)

GEMEENTE HENGELO
PROVINCIE GELDERLAND

HINDERWET
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken ingevolge artikel 12 en 29, eer-
ste lid van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne bekend dat bij hen aanvragen voor een
vergunning ingevolge de Hinderwet zijn binnen-
gekomen van:

de firma Stapelbroek en Jansen, Molenenk
4 te Hengelo (Gld.), voor het oprichten en
in werking hebben van een constructie-
werkplaats op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo (Gld.), sectie F,
nummers 2425 en 2426, plaatselijk gemerkt
Molenenk 4;

stratenmakersbedrijf A. Bijenhof, Boven-
straat 5 te Steenderen, voor het oprichten en
in werking hebben van een stratenmakers-
bedrijf op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Hengelo (Gld.), sectie F, nummer
2403, plaatselijk gemerkt Prunusstraat 2c;
drukkerij Wolters, Regelinkstraat 16 te
Hengelo (Gld.), voor het oprichten en in
werking hebben van een drukkerij op het
perceel kadastraal bekend gemeente Henge-
lo (Gld.), sectie K, nummers 1808 en 2215,
plaatselijk gemerkt Regelinkstraat 16.

Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen
onder het stellen van voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te onder-
vangen.

De aanvragen, de ontwerp-beschikking en ande-
re ter zake zijnde stukken liggen ter gemeente-
secretarie, afdeling bestuurszaken, vanaf l de-
cember 1987 tot l januari 1988 elke werkdag van
09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur ter
inzage en bovendien elke vrijdag van 18.00-21.00
uur in sporthal ,,de Kamp".

Na deze datum, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen
de beschikking op de aanvragen, liggen boven-
genoemde stukken elke werkdag van 09.00-21.00
uur ter gemeentesecretarie, alhier, ter inzage.
Desgewenst kan aldaar een mondelinge toelich-
ting op de stukken worden verkregen. Indien
daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 05753-
1541, toestelnr. 24), kunnen tot één week voor
bovengenoemde datum mondeling bezwaren
worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegen-
heid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling
over de betreffende aanvraag tussen het be-
voegd gezag, de aanvrager en de overige aan-
wezigen.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovenge-
noemde datum schriftelijk bij hun college wor-
den ingebracht.
Degene, die een bezwaarschrift indient kan ver-
zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend
te maken.

Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat de-
genen, die bezwaren hebben ingebracht op de
wijze als bovenomschreven en de belanghebben-
den die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest, naar aanleiding van
de beschikking beroep kunnen instellen bij de
Kroon.

Hengelo, l december 1987.
Burgemeester en wethouders
voornoemd,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen
burgemeester

K. Verhoeff, secretaris

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
Afd. Hengelo (G:d.)

Allen ,die op welke wijze ook, meegewerkt heb-

ben aan onze fancy fair heel hartelijk dank.

Prijzen, gevallen op onderstaande nummers,

kunnen afgehaald worden bij mevr. van Dijke-

de Goede, Kastanjelaan 4.

1479 Kussen; 1456 Kerstloper; 1402 Ontbijtla-

ken; 1419 Wandkleed.

SCHRÖDERSTQFFEN

De kou dient zich aan!
Nu een geschikte tijd om

iets warms aan te schaffen.
Kijk in onze winkel
naar grote kollektie

Truien, Sweetshirts
Extra voordelige prijzen

de moeite waard

SCHRöDER bij de kerk
Ruurloseweg 1- Hengelo Cld. Telefoon 0575

Wij maken uw

Sint Nicolaasaankopen

extra aantrekkelijk

ERRES STEREO-COMBI
tuner - versterker - platenspeler en
twee cassettedecks van 585.00 nu 239-00

KLOK-RADIO'S

vanaf 49.95

VIDEO BANDEN E 180
nu 9.95
PORTABLE KLEUREN TV 37 CM
nu 525.00
BUREAU CALCULATOR
werkt op zonne-energie van 69.00 nu 32.50

BESSEUNK - ELECTRA
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat, Hengelo

Telefoon 1215

Peugeot 505 GLD
Peugeot 505 GLD

Peugeot 505 GTI
Peugeot 505 GR
Peugeot 305 GLD
Peugeot 305 SR
Peugeot 305 Break Diesel
Peugeot 309 GT
Peugeot 205 XRD
Peugeot 205 GLD
Peugeot 205 XE
Peugeot 205 GL
Peugeot 205 GE

Alfa Romeo
Fiat Ritmo
Talbot Horizon Diesel
Honda Automaat
VW Golf Diesel

AUTOMOBIELSfDBIJF

1984

1983

1984
1983

1984

1983

1982

1986

1985

1984

1984

1985

1985

1980

1984

1984

1981
1984

of
BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD. - TEL. 1947

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lïjn 070-614614
\J/vnenden van de hartslchtng

11111111'. 1111111 ITlYl 1111! 111111! l i ' l ' ITT l

2*̂ J2jHHlJËJH'jH5̂ 22SUBB5!̂ «̂̂ SHfî L ly^^n

Deksel met verwisselbaar fitter.
Phffips-prijs 166,-

HS-TidioctfittUl 180 M
SpeeWuur 3 uur. Superkwalitert voor
universeel gebruik.

üJfel 9,95
Winters

Spalstraat 8, 7255 AC Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1280

KIERHEESTERS
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

Zilveren dasklemmen
f 49,- p.st.

Horlogerie<}oud-Zilver-Optiek
Spalstraat 1 s Hengelo (Od> Tel 05753-1374

^emÏP'tr

SINTERKLAAS KADO
een PLANT
voor do tuin

of een KADOBON
HOVEND3RSBEDRIJF EN KWEKERIJ

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

EEN GOED VERZORGD

Hotel • Restaurant

LEEMREIS - HENGELO (GLD.)
TELEFOON 05753 - 1274

Kinderen opgelet
t.e.m. 4 dec. kunnen jullie een schoen zetten in

onze winkel. ZATERDAG 5 DEC. mag je hem

op komen halen en er 'zal een Zwarte Piet zijn

met allerlei lekkers.

AANBIEDING VAN DEZE WEEK:

Ananas per stuk 1.95
Mandarijnen Clementines

25 voor 2.95
Eigen oogst WITLOF
vanaf f 1.00 per kilo

D.GARRITSEN
GROENTE EN FRUITBOERDERIJ

Kruisbrinkseweg 7, Toldijk

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag van

13.30-18.00 uur. Zaterdag van 9.00-12.00 uur en

13.00-16.00 uur.

Tapijt rail?
Haal dan de

TAPINETTE

Verbluffend resultaat

Haar slecht» f 10.— p. da*

DROGISTERU

LENSELIHK
Kerkstraat L Hengelo CUd

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Spalstraat IS. Hengelo Gld



Tijdens de Sint Nicolaas-koopavonden maken we het in de Spalstraat

echt gezellig. U wordt verrast door een fantastisch draaiorgel dat alle

bekende Sint Nicolaasliedjes op een gezellige en originele wijze ten ge-

hore zal brengen.

KADO'S

InMABMERLOOK

in STIJLVOL KERAMIEK

in PORSELEIN EN GLAS MET GOUD

voor het bak* en braadgebeuren

in onze kado-af deling

FA. BESSELINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Leer succesvol autorijden!!
VAIMOK AUTORIJSCHOOL WEI.IKRS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW 31G en Honda automatic

Theorielessen te Ke^enborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 Keijenborg Tel. ISO"

GOED, BETER, BEST

STRIPBOEKEN
nu in een uitgebreide keuze met meer meters
stripstandaard, o.a. SUSKE EN WISKE, ASTE-
RIX, JAN JANS EN DE KINDEREN, LUCKY
LUKE, FAMILIE DOORZON, F.C. KNUDDE...

TIJDSCHRIFTEN
met vele bekende titels o.a. LIBELLE, MAR-
GRIET, VIVA, STORY, PRIVé, WEEKEND,
PANORAMA, REVUE, en Radio- en Opiniebla-
den, Modebladen en Jeugdbladen. Regelmatig
specials op standaard.

VOOR LEESGOED UW KEUS

W O L T E R S
BOEK, EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17, Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1253 - Internationaal

>

; l

i!

VEEL wensen op een verlanglijstje?

Bij DROGISTERIJ LENSELINK

vele geschenken voor een vriendelijk prijsje

! j
• l
!

j s
! |

>
i ;

:

Pierre Cardin
eau de toilette-spray 30 ml. Deze
maand van 18.75 voor slechts 15.75

Choc de Cardin
eau de parfum-spray 50 ml.
van 36.50 voor 23.45

< •

Paradox de Cardin
eau de parfum-spray 30 ml.
van 18.75 nu slechts 15.95

Drie Franse Eau De Toilettes

Cabochard, Ma Griffe en

Ivoire De Balmain
nu in prachtige kadodoos
samen 29.95

KADODOOS met 7 bekende Franse
parfums w.o. Antilope en Cardin
nu 58.50

Cardin Af ter Shave
30 ml. nu van 18.75
voor slechts 15.50

Cardin After Shave
60 ml. nu van 29.50
voor slechts 24.95

Denim
after shave met zeep in kadodoos
nu 13.95

Denim
after shave musk met deoroller in
kadodoos nu 11.95

Vip After Shave
reeds vanaf 15.50

Wild Moss
after shave met zeep in kadover-
pakking nu 15.95

EN NOG VELE ANDERE

Parfums en Eau de Toilettes
reeds vanaf 4.95

KERKSTRAAT l • HENGELO (GLD.) - TELEFOON 05753-1300

ST NICOLAASGESCHENKEN!
Zie onxe folder vol speciale aanbiedingen

HARMSEN

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

T IP !
WINTERPAKKET

l Jskrabber - Slotspray - Antivries - Ruitontdooier

nu 17.50

Onmisbaar voorde doe-/?ef-ze/ver
Handig setje kabelver binders met

speciale tang

WIS-WAS INTERVALSCHAKELAAR
VEILIGHEIDSPECHLAMPEN
KAARTLEESLAMP
WIELSIERDOPPEN
TWEETONIGE HOORNSET
LICHT ALARM
DIGITAAL KLOKJE
LAMPSET
SLEEPKABEL
GEVAREN DRIEHOEK

24.90
vanaf 16.50

47.50
vanaf 90.—

69.—
19.95

vanaf 14.95
6.95
8.95

vanaf 8.95

Voor uw veiligheid tijdens mist, regen
en sneeuwval. Komplete set. Ook als

vèrstralerset verkrijgbaar.
*v _

Mistlampset model 173

Bij ons kan Sint terecht voor alle
FIETS- EN AUTO-ACCESSOIRES EN ONDERHOUDSMIDDELEN

WIJ GEVEN NU OOK H.K.M.-ZEGELS

St. Janstraat 28 ƒ1977 Keijenborg Gld

FAM. DISBERGEN VIEL IN DE (HKM) PRIJZEN

De start van de HKM-St. Nicolaasaktie is inmiddels
in Hengelo en Keijenborg weer krachtig ingezet. Uit
de talrijke vellen welke met zegels worden ingeleverd,
zijn al weer de nodigen prijzen getrokken en mensen
binnen en buiten de gemeente gelukkig gemaakt. Een
telefoontje aan Reinder en Dinie Disbergen, uit Tol-
dijk, leverde extra blijde gezichten. Zij hadden name-

lijk het eerste van de vijf halve varkens uit de St.
Nicolaas-aktie gewonnen. Bij slagerij Nieuwenhuis
(Keijenborg) moest het gezelschap op de prent. Voor-
zitter Gerrit Lenselink overhandigde onder toeziend
oog van HKM-varkenscommissaris Jan Hermans, de
prijswinnende bon aan Dinie Disbergen. Slager Ben-
nie Nieuwenhuis en Reinder Disbergen waren ge-
tuige.

GEMEENTE HENGELO (GLD.)

Agenda voor de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Hengelo op dinsdag 8 december
1987, te 20.00 uur, in het gemeentehuis.
1. Opening; 2. Vaststelling van de notulen van de
openbare vergadering van 3 november 1987; 3. Voor-
stel m.b.t. onder zoek geloofsbrief en toelating be-
noemd lid van de gemeenteraad; 4. Ingekomen stuk-
ken en mededelingen; 5. Voorstel m.b.t. de centrale
antenne-inrichting in het plan Oosterwijkse Vloed en
de aanleg van integrale netten in de dorpen Hengelo
en Keijenborg; 6. Voorstel tot vaststelling van het
bestemmingsplan Hengelo-Kom 1987, nr. 1; 7. Voor-
stel tot vaststelling van het bestemmingsplan Keijen-
borg 1987, nr. 1; 8. Voorstel betreffende de opheffing
van de gemeenschappelijke regeling regionale vuil-
verwerking Oost-eGlderland; 9. Voorstel tot opheffing
van de gemeenschappelijke regeling „Regionale

Woonwagencentra Oostelijk Gelderland"; 10. Voorstel
tot verdaging van de beslising op het beroepschrift
van de heer E. G. Half man, alhier, tegenzet besluit
tot weigering van een vergunning voor het geheel
verniewen van een garage/berging; 11. Voorstel in-
zake de in 1988 te houden kermis; 12. Voorstel tot
wijziging van de Verordening op de heffing van on-
roerend-goedbelastingen; 13. Voorstel tot voorlopige
vaststelling van de gemeenterekening 1985 en de daar-
bij behorende bedrijfsrekeningen; 14. Voorstel tot
vaststelling van de subsidienota voor het jaar 1987;
15. Voorstel tot wijziging van de bezoldigingsverorde-
ning; 16. Voorstel tot het voteren van een aanvullend-
krediet voor de verbouw van de R.K. basisschool „De
Leer" te Hengelo; 17. Voorstel tot vaststelling van de
verordening W.W.V.-vervangende maatregel; 18. Be-
grotingswijzigingen; 19. Rondvraag; 20. Sluiting.

40 JAREN ZANGERSVREUGD

Het mee mogen werken in de erediensten en dit via
het kerkkoor, heeft voor Teun Mullink uit Keijenborg,
een grote voorliefde gehad. Ruim 40 jaar is hij ver-
bonden geweest aan het kerkkoor van de parochie
St. Jan. Hiervoor ontving hij een oorkonde en insigne
van de Ned. Gregoriusvereniging en een insigne wel-
ke hem tijdens een eredienst onlangs werd opgespeld.
Onder meerdere dirigenten zong Teun Mullink van
..Hammink" op zijne wijze het hoogste lied. Dat waren
Hendrik Bergervoet, Jan Otten, Bernard Hoender-

boom en nu al weer 20 jaar onder de hoede van Jan
Kleve.
Vanuit het kerkkoor kreeg hij zitting in het liturgisch
beraad en de stuurgroep, welke zorg draagt voor de
plaatsbezetting van voorgangers bij erediensten. „Ik
zol mien insigne wel weer willen inleveren, a'w d'r
moar een vieftal jongeren bi'j ut koor konden krie-
gen" is een uitspraak van Teun Mullink.
Tijdens het onlangs gehouden Caeciliafeest werd het
jubileum nog eens feestelijk herdacht.

GEMEENTE HENGELO (GLD.)

PERSBERICHT

De raadscommissie voor de financiën houdt op maan-
dag 7 december 1987 een openbare vergadering in het
gemeentehuis, aanvang 09.00 uur 's morgens.
Agenda: 1. Begroting 1988. 2. Investeringsnota 1988-
1992, budgetprognose 1989-1992 en het daarbij beho-
rende dekkingsplan. 3. Wat verder ter tafel komt.

Het gemeentebestuur van Hengelo

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO

Woensdag 2 december a.s. is weer de maandelijkse
schrijfavond. Van 19-21 uur kunt u terecht in ,,de
Bleijke". Voorbeeldbrieven liggen klaar.

DRUKKERIJ WOLTERS

L-



De belangstelling tijdens de langdurige ziekte

en het medeleven na het overlijden van mijn

geliefde man en onze zorgzame vader

NICO WIENDELS

hebben ons gesterkt om verder te gaan.

Heel veel dank voor alle welgemeende belang-

stelling.

G. Wiendels-van Aken

Jurgn en Raymond

7256 AN Keijenborg,
Pastoriestraat 20

Te koop: electronisch orgel
merk Gems f 1000.—, tel.
2415.

Te koop: modern blauw/
grys stoffen bankstel. 3 +
2-zits, 3 jr. oud. tel. 05753-
3701, na 18.00 uur.

Te koop: 3 dragende vaar-
zen. W. Kornegoor, Heer-
lerweg 11, Vierakker, tel.
05754-453.

Gazon-bosmaaiers, Tuin-
pompen, Tuingereedschap,
H-D, Cleaners, Heaters,
Tuin bouwmachines.
Ook 2de hands.
Jan Vleemingh, Steende-
ren, tel. 05755-2005.

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

O70-614614
hartsbchdnj

: ,

Gratis af te halen hout-
vezels. Aannemersbedrijf
Hendriks, Keijenborg, Hen-
gelosestraat 26, tel. 1448.

Zoekt U een kado? Mooie
Vazen en Potten etc. tegen
redelijke prijzen. Atelier 't
Wemeitje, Kieftendorp 2,
Hengelo (Gld.), tel. 2415.

Marsepein? De grootste
sortering van de beste kwa-
liteit, meer dan 60 figuren
Ook maken wij voor U, op
bestelling, elke gewenste
surprise. Bakkerij Kreu-
nen, tel. 05753-1474.

Boomboter amandelletter?
MMMM maar dan wel
ovenvers. Even bestellen
en Bakkerij Kreunen bel-
len 05753-1474.

Te koop: Personal compu-
ter IBM met twee disc
drives voor een zoet prijsje
slechts 3.98. Bakkerij Kreu-
nen tel. 05753-1474.

Te koop: Prima consump-
tie-aardappelen. B. J. Wae-
nink, Regelinkstraat 13,
Hengelo (Gld.).

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkaarten

jubileum- en gelegenheids-

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

POLITIE-INFORMATIE
RIJKSPOLITIE HENGELO (GLD.)

Ie jaargang nr. 32 en 33
Weken van 10 t.e.m. 23 november

Dinsdag 10 november is er een brandje geweest in de
fietsenstalling van de basisschool „De Leer"; brand-
weer heeft het brandje geblust, dat vermoedelijk door
baldadige jongelui.is aangestoken.

Op woensdag 11 november brak er bij de slager in
Keijenborg een koe los, die min of meer door het dolle
heen was; gelukkig liep de koe na verloop van tijd
weer in het weiland en gebeurden er geen ongeluk-
ken, zodat er geen karabijn aan te pao hoefde te ko-
men. Tevens vond er diezelfde avond een aanrijdinkje
plaats tussen 2 personenauto's op de kruising Het
Karspel-Sanrinkkamp; het bleef gelukkig alleen bij
materiële schade.

Op donderdag 12 november is er gepoogd in te bre-
ken in een perceel aan de Bleekstraat te Hengelo
(Gld.); door het alarm heeft men de pogingen ge-
staakt.

Op vrijdag 13 november vond er een aanrijding plaats
op de Rondweg te Hengelo (Gld.); een bestuurder van
een personenauto reed de Rondweg op vanaf het
tankstation, doch keek niet goed uit, waardoor een
andere personenauto tegen deze auto botste; een van
de voertuigen moest worden afgesleept, doch geen
persoonlijke ongelukken deden zich voor; Tevens zijn
op deze dag een 5-tal jassen gestolen bij de Welkoop-
winkel te Hengelo (Gld.); de jassen hingen op een
stelling nabij de toegangsdeur, waarde plm. f700.—.
In de nacht van zaterdag op zondag 14 op 15 novem-
ber werden op diverse plaatsen in Hengelo (Gld.) al-
coholcontroles gehouden; hierbij kregen 2 automobi-
listen een rijverbod opgelegd.
Op zondagmorgen werden een tiental vissers gecon-
troleerd op hun papieren; bleken hun zaken allemaal
keurig voor elkaar te hebben. Op zondagmiddag wer-
den een 7-tal automobilisten bekeurd terzake foutief
parkeren (trottoir en nabij bushalte) in de St. Jan-
straat te Keijenborg. Tevens kwam er op deze dag
iemand aangifte doen van doorrijding na aanrijding;
de auto van betrokkene had rechtervoorzijde bescha-
digd; auto stond geparkeerd op Het Karspel in de
nacht van zaterdag op zondag; misschien heeft
iemand iets gezien?

Op maandag 16 november is een bestuurder van een
tractor bekeurd terzake niet verlenen van vrije door-
gang.
Dit was het nieuws van deze week, doch wij willen u
nog wel op een 2-tal zaken attenderen: 1. op de
STOP-kruising Hengelosestraat-Kroezerijweg/Kerk-
straat te Keijenborg wordt door zeer weinig automo-
bilisten ook daadwerkelijk gestopt; de politie zal hier
regelmatiger en nauwgezetter op toezien, daar er
levensgevaarlijke situaties ontstaan; een gewaar-
schuwd mens . . .; 2. de laatste tijd wordt steeds va-
ker door ons gesignaleerd, dat er een nieuw „schiet-
apparaat" in de omloop is, dat ook steeds vaker wordt
gebruikt door de jeugd; het gaat hier om een PVC-
buis of -ring waaraan een ballonnetje is bevestigd;
hiermee worden dan projektielen weggeschoten (o.a.
maïskorrels); deze dingen zijn echt gevaarlijk en kun-
nen gemakkelijk lichamelijk letsel toebrengen; daar-
om worden dergelijke instrumenten door ons onmid-
dellijk in beslag genomen als wij iemand hiermee sig-
naleren.

B. Koers

Hengelo (Gld.), 17 november 1987.

Het verschil tussen overlijden en overleven
is vijftien gulden. Wat doet u?

In de derde weie ld I U I M L ' I hel
k-u-11 \ ; i n (.ril k ind aan een / i jden
diaadje. l >e kans dal l K-I in hel
(.visir levensjaar al o v e i l i j d l is urolei
dan de kans op overleven, lien s i iua l i e
die schreeuw i om een oplossing.

Toch is er hoop: met
vijftien gulden per maand
is een kind gered.

Elke l\\ee sekonden (!) verl iest
een kind indedeidew ereld de ongelijke
snijd om hel beslaan. Dat /ijn ei
veertien miljoen per jaar. Nel /o\eel
als ons land aan inwoners le l t . . .

\Veuge\aagd dcx>r onderuxxling.
dvsenter ie en verwaarlo/ing.
Problemen die overigens met eenvon-
dige middelen bestreden kunnen u or-
den. Voor maar vij l t ien gulden per
maand redt neen kind.

V i j l t i e n gulden per maand / i jn
voldoende om een kind voedsel,
medische ver/orging en scholing
Ie i:e\ en./aken u aar u e vooi on/e kin-
deren niet eens bij s t i l slaan, \ i j l t i e n
gulden, l let is een schijntje van v\al v\e
on/e kinderen toestoppen aan /akgeld.
geld v ooi spon en andei e leuke dingen.

( i u n "on/e" kinderen in de
derde wereld een heel klein beetje van
de overvloed, vvaannee de kinderen
hier opgroeien

Word lid van UNICEF,
geef een kind 'n kans.

l \K l l werkt op dui/endeii
plaatsen, overde hele w ereld. l let enige
doel is de vei lxMering van de
levensomstandigheden voor kinderen,
l 'M( l il helpt alle kinderen. Ongeacht
ras. polilieke ol'godsdienstige
achtergrond. V(x>i UNK'EI geldt: de
kinderen van de derde wereld / i jn
kinderen van ons al len.

\ lsudalookvindl .geetlndanop
a l s l i d v a n l \1( 1 .1 Dal kan dooi v i j l
tien gulden per maand - meer

minlijk < x > k - o v e r Ie maken op
C'.iro 7515 \ an l ' \K l l . ondel verniel
d i i i . L ' " ! i d m a a t s c h a p l ' N K LI".
Namens alle kinderen van de derde
were ld , dank n

l NK l I .Bankas t r aa l l2 ,H .
25S5 l T Den Haag. Fel: 070- 50U>oo.

Geef kinderen een kans, word lid van UNICHE

Op dinsdag 17 november vond er op de Wichmondse-
weg voor de kruising met de Rondweg een aanrijding
plaats met alleen materiële schade.
Bij de sporthal aan de Sarinkkamvp ondervindt men
veel last van baldadige jongelui die op het dak krui
pen en door de lichtkoepels in de kleedruimten kijken
(vermoedelijk vindt men de dames leuk). Ook bij het
Maria Postel bejaardentehuis in de Keijenborg klom
baldadige jeugd weer op de balkons en joeg de be-
jaarden de stuipen op het lijf.
In het verzorgingstehuis „De Bleijke" vond tussen 15
en 17 uur een diefstal plaats. Een kastdeur werd open-
gebroken en er werd f25.— ontvreemd. Vermoedelijk
werd de diefstal gepleegd door een Duits sprekende
man, 1.70 lang, donker blond halflang haar, grijs-
beige trui, ongeveer 28 a 30 jaar. Hij verplaatste zich
met een zwarte BMW 320 personenauto met WF
(kreis WESEL) in het kenteken. Tips worden met
spanning afgewacht.

Op woensdag 18 november werd door ons bemidde-
lend opgetreden vanwege problemen tussen ex-samen-
wonenden.
Betreffende de voortdurende baldadigheden/vernielin-
gen in en om het Maria Postel bejaardentehuis wer-
den vijf jeugdige inwoners van de Keijenborg ge-
hooid. De vernieling van een lantaarn en een lamp
aan de Koldeweiweg werden daarbij opgelost.
Terzake vernielingen/baldadigheid richting Veldhoek
(Varsselseweg) werd een persoon uit de Veldhoek ge-
hoord. Daaruit rolden vernielingen aan een lamp/brie-
venbussen en bermpalen. De schade zal worden ver-
goed.
Op de Raadhuisstraat werd een hond dood gereden.
In een bosje aan de Oude Varsselseweg werden de
volgende beeldjes gevonden: 2 eendjes, een vaas, 2
handjjes, l brievenstandaard, l schoentje en l beertje.

Op vrijdag 20 november werd een advies gemaakt ter-
zake een op te richten klootschietvereniging.

Op zaterdag 21 november in verband met een alarm-
melding ter plaatse gegaan. Het alarm bleek vals.
Op de Kruisbergseweg/Rondweg vond voor de ver-
keerslichten een aanrijding plaats met alleen mate-
riële schade (zogenaamde kop-staart aanrijding).
Op zaterdag bleek (voor een oudere inwoonster der
gemeente) dat de apotheek dicht zat. Het bleek dat
de apotheek alleen geopend is in het dienstweekend
van Dr. Koning. Per l-l-'88 komt daar het dienst-
weekend van Dr. Hanrath bij. Per l-4-'88 volgt Dr.
Eijkelkamp. Hierover nog een apart stuk in de Re-
clame.
Er werden deze week weinig processen-verbaal opge-
maakt waaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat
de burgers zich (bij onze aanwezigheid ter plaatse)
keurig aan de regels hielden.
Tevens werden er deze week gemiddeld 16 uren pei
persoon besteed aan het afwerken van schriftelijk
werk vanwege aanrijdingen/vernielingen en derge-
lijke.

OPBRENGST KOLLEKTE DIABETES FONDS
NEDERLAND

De opbrengst van de kollekte „Geef 's voor diabetes"
in Hengelo en Keijenborg bedroeg dit jaar f2620,10.
Aan alle gevers en geefsters heel hartelijk dank.
Het geld is bestemd voor het wetenschappelijk onder-
zoek op het gebied van suikerziekte. Suikerziekte (dia-
betes) is nog altijd een ongeneeslijke ziekte, waaraan
naar schatting een kwart miljoen Nederlanders lijden.
In Hengelo en Keijenborg hebben zich 12 kollektantes
en kollektanten spontaan ingezet om de kollekte van
de grond te krijgen en dat is zo ook gelukt. Ook zij
wordt heel hartelijk dank gebracht voor de gedane
moeite. Het kollekte-resultaat is er naar.
Heeft u geen kollektant gezien, dan kunt u uw bij-
drage overmaken op giro 5766 of banknr. 70.70.70.805
t.n.v. Diabetes Fonds Nederland te Amersfoort.

R. Franke

Hengelo (Gld. > , 24 november

HET VOLK VAN BANGLADESH WERKT ALWEER
HARD AANDEOOGSTVAN APRIL 1988.

MAARTOTDAN MOETEN WEL
15 MILJOEN MENSEN ETEN.

HELP UW
RODE KRUIS HELPEN

GIRO 777
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DEN HAAG

Adventsoverdenking

//; de dagelijkse sleur van ons Leven

Wordt het ieder jaarlijks gegeven

De bijzondere Adventssfeer te mogen beleven

Ons voorbereidend op het mysterieuze gebeuren in de Heilige Nacht

Waarin het Christus-Kind ons zo veel vertrouwen heeft gebracht

En Zijn Boodschap ,,elkaar lief te hebben" weer is te horen

Maar, helaas, bevechten de volken elkaar nog steeds als tevoren

Moge eens, ondanks ontreddering en geweld,

De ware Vrede onder elkaar worden vermeld

Moge de opdracht van de Kerstnacht

Eens door de mensen tot werkelijkheid worden gebracht.

U. G.-D.

Zwemmen
of verzuipen

unice GIRO 7515

Het aantal zeehonden dat volslagen uitgeput op de
stranden van ons Waddengebied wordt aangetroffen
stijgt met de dag. Ziek, ondervoed en absoluut niet
meer in staat om op eigen kracht in leven te blijven,
schreeuwen zij letterlijk om een laatste redmiddel.

De zeehondencrèche in Pieterburen weet per jaar
vele tientallen van deze ten dode opgeschreven
zeehonden met de juiste verzorging, voeding en
medicijnen weer op krachten te helpen. Die
inspanning kost tijd en geld.

Donateur worden van de zeehondencrèche in
Pieterburen betekent een daadwerkelijke bijdrage
leveren aan het wel en wee van het zeehonden-
bestaan. Door het insturen van de bon of een
rechtstreekse overboeking op giro 36.73.095 t.n.v.
zeehondencrèche Pieterburen zet u een eerste stap in
de goede richling.

zeehondencrèche
P I E T E R B U R E N
["BON ~|
l Jaikredeenzeehondeleven! i

Maak mij donateur en stuur een acceptgiro |
' ter waarde van f
l Naam:
| Adres:
i Kode:

Plaats:

L

l

- l

- l

======= J,
Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 y
9950 WL Pieterburen (Postzegel niet nodig)rA)



GEHAKT LETTERS
per stuk 10.00

SAUCIJZEN STAAF
per «tuk 4.98

PAARDEROOKVLEES
100 gram 2.18

ONTBIJTSPEK
100 gram 1.28

HAMBURGERS
5 halen 4 BETALEN

P.S. Tips voor de Sinterklaasavond:
SAUCIJZESTAAF, SAUCIJZENLETTERS,

GRILL-WORST en LETTERS van Verse Worst

SCHRÖDERSTOFFEN

Speciale aanbieding
MODIEUZE

STOFFEN
w.o. gebreide stof

nu per meter

15.00
SCHRöDER TEXTIEL

Ruurlosewegl-htengeloGId. Telefoon 05753-1232

*_ Sint zegt
Voor St. Ni colaas geschenken

aan

DE „SPANNEVOGEL"
denken!

Sint, die goede man,
weet dat hij het best l » i j

HEKKELMAN
halen kan.

ROOMBOTER LETTER
gevuld met amandelspijs

van 13.50 voor 10.00
Uiterlijk 3 dec. bestellen, 4 en 5 dec. afhalen.

Wij maken uw

Sint Nicolaasaankopen

extra aantrekkelijk

PHILIPS KOFFIEZET-APPARAAT
vanaf 59.50

BRAUN KOFFIEZET-APPARAAT

vanaf 79.00

KRUIMELZUIGERS
inclusief lader vanaf 39.95

PHILIPS BROODROOSTER
van 84.50 nu 59.50

PHILIPS ELECTRISCHE DEKEN
van 130.00 nu 89.50

BESSELINK - ELECTRA
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat, Hengelo

Telefoon 1215

BOERMAN
voor al uw lederwaren

PARAPLU'S

WANDEL- en

STEUNSTOKKEN

SRAISIRMT

Kom voor uw

Sinterklaas-inkopen

eens bij ons kijken.

o.a. BREITASSEN, LOEPEN, KLEINE
BORDUURPAKKETTEN of KUSSENS,
HANDWERKPAKKETTEN van dieren
enz. enz.

Vanaf heden zijn wij ruim gesorteerd in

VOORBEDRUKT STRAMIEN.

Zeer ruime keus in

WOL en BREIGARENS

Tevens uw adres voor het

CHEMISCH REINIGEN van al uw kleding

WOLSHOP REGELINK
Raadhuisstraat 5, Hengelo (Gld.), tel. 05753-2266

LP'S, MC'S, CD'S

geschenk

SPANNEVOGE
Ruurloseweg 2, Hengelo (G.) (bij de kerk)

ALBERT HEIJN SUPERMARKT
heeft in zijn team van medewerkers plaats voor
een

Aktieve Jonge Medewerker/ster
die zich enthousiast in wil zetten in winkel en
magazijn;

die interesse heeft in het vajc;
die cursussen wil volgen in A.H.-verband;
die een rijbewijs heeft;
die ongeveer 20 jaar is;
die over goede contactuele eigenschappen be-
schikt;
die (misschien) een MAVO of gelijkwaardig di-
ploma heeft.

Als U vindt dat deze beschrijving op u
van toepassing is, vragen we schriftelijk
kontakt met ons op te nemen, want als
U ons ook kunt overtuigen .hebben we
een interessante baan met toekomst
voor U.

ALBERT HEIJN, t.a.v. J. H. Wansink,

Raadhuisstraat 4, 7255 BM Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1205

VISHANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05750 19771

Van de week niet alleen op vrijdag, maar ook
op WOENSDAG tijdens de St. Nicolaasmarkt te
Hengelo (Gld.).
ONZE ST. NICOLAASRECLAME:

Crote pot ZURE HARING
geen f 4.00 maar

f3.25

GRATIS twee maanden boeken en
tijdschriften lenen?
Dat kan: vanaf nu tot l febr. 1988
in de

ALGEMENE BIBLIOTHEEK

HENGELO (GLD.)

de auto van het jaar
'*Wï.

bij ons in de showroom

AÜTOMOBIELBEDRIJF
Bleekstraat 14
HENGELO GLD
Tel. 05753-1947

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l, 7255 AA HENGELO (Gld.)

Tel. 05753 - 1252

GELDIG T/M 4 JANUARI 1988
1-ltr. v/d EELAART JENEVER 17.95
lltr. FLORIJN JENEVER 17.95
l Itr. ST. ANDRE VIEUX 18.95
lltr. FLORIJN

CITROEN BRANDEWIJN 12.95
l fles TEACHERS WHISKY 20.95
lltr. POLLEN KERSEN BRANDEWIJN

BESSENJENEVER 14.75
l fles JaGERMEISTER 18.75
IflesHARVEYS SHERRY 8.25
l f les ZWARTE KIP ADVOCAAT 6.75
l f les LA CHASSE DU PAPE 8.76
IflesJOSEPH GUY COGNAC 25.75
l fles PEACHTHREE 14.95
Uw bestelling wordt gratis thuisbezorgd.

Tel. 05753-1252

GERO voor uw leven

nu met HOGE KORTING

Fa. JANSEN DE SMID
heeft het

Tel. 05753 -1360

9E HEgfiHSHBP
•MHBBÜ

SINT - TIP
Bij aankoop van kooi

DE VOGEL
of het

KLEINDIER
voor HALF GELD.

SPALSTRAAT 12 — HENGELO (GLD.)



Aan elke Husqvarna hangt een zwart-
op-wit Kwaliteits-verantwoording.

Mooi... maar wie werkelijk wil weten wat
betrouwbare degelijkheid inhoudt, moet

H) Husqvarna
KWALITEIT UIT ZWÉÉÉDEN
'm eigenlijk zelf komen testen.
Welkom! Neem gerust een stukje stof mee
en probeer het op de Classica - de laagst-
geprijsde échte Husqvarna naaimachine.

KUNT U TESTEN
BORGONJEN

KERKSTRAAT 73. VORDEN, TELEFOON 05752-7385

SPALSTRAAT 19. HENGELO f G/d J, TELEFOON 05753-7478

NIEUW STAD 37, LOC HEM, TELEFOON 05730-2748

Meisjes
Pyjama

Romantische meisjes
pyjama in twee

kleurtjes: pink en bleu.

de maten: 104 t/m 164

Lekker slapen
voor een
kadoprijs

15*,95

ROOZfGAARDE

Ik betaal 2 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN

B. SMEITINK
Telefoon 05753 - 2524

PEDICURE-VOETVERZORG ING

Behandeling vlgs. afspraak

Karien Gerrits
Margriethof 30

7255 EA Hengelo GLD
Tel. 05753-2368
Na 18.00 uur

. DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VOETVERZORGING

^ beschouwt haar leden eer:-t n» een lange opleid.ng. intensieve

*%! ,<^ "tUd" rn na hel afle99<" van een ungebre.d examen onder
fn^ medisch to^icht als volwaardig VOETKUNDIGE - CHIROPODIST

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

Ontijzeringsfilter
Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeien

VERHEL! - Toldijlc
Z.-E.WEG 9 - TEL. 05766-2041

Franse Golden

Delicious 2 kg

Perssinaasappels
Salustinia's

21/2 kg

299

499
Geroosterde
Achterham
100 gram

Gekookte
Gelderse Worst
100 gram

198
99

WAARDEBON

GEHAKT h.o.h. met gratis

kruiden

l kg 598
Zaterdagvoordeel:

Varkensfilet

100 gram 139
Maandag 7 dec. en dinsdag 8 dec.

Fijne Verse

Worst l kg 598

Tijger brood

A.H. Halfvolle
Vanille Yoghurt
liter

199

159
Van de Eelaart
drie sterren
Jonge Jenever Itr

Florijn Bessen-

jenever liter

1785
1395

TOPKWALITEIT ROLLUIKEN:

MONTAGE f 50.-

vele moderne kleuren,
zowel in duurzaam
PVC als in onver-
woestbaar aluminium.

houden de kou buiten,
besparen stookkosten,
beveiligen tegen
inbraak, zijn zon- en
hittewerend, lichtrege-
lend, verduisterend en
geluid isolerend.

EEN INVESTERING DIE
ZICHZELF TERUGVERDIENT!
Kom eens bij ons langs en wij zullen u alles over rolluiken
vertellen en laten zien. En natuurlijk geven wij een oerde-
gelijke service en garantie.

Uw vakspecialist:

EUGELINK ZONWERING
Berkenlaan 56

7255 XE HENGELO G.
05753-1210

5 December
is de dag
dat iedereen
iets vragen
mag
Sinterklaas doet met plezier

alle geschenken in mooi papier

De Eurodrogist dacht daarom zo:

'Als Sint b}j mjj komt binnenlopen

om ter waarde van 15.- te kopen,

geef ik een rol pakpapier cadeau!'
Zie onze St Nicolaas folder

Naast de HKM-bonnen ook bankzegels

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marknne
drogisterij en parfumerie

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

Dedrogtemefde /dl! opdeöcur

Raadhuisstraat 11-13 • Tel. 05753-1469

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh

DANSEN met

NEVER MIND
Zondag 6 december

Zondag 13 december

PPM. SHOW BAND

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619
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Dit jaar heeft de Sint ogen op 't oog. Mijn
eigen "oude" ogen zijn nog best maar wéét,
dat vele oude ogen blij te maken zijn met een
leesloupe. Of een nieuwe bril...! Sint ...
hartelijk welkom!

dcAGROOTKORMEUNK
ver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK • GOUD EN ZILVER • UURWERKEN

Spalitrut 27 • Hengelo Gld - Telefoon 06703-1711

'» MAANDAGS GESLOTEN

Z'A.OKUUI NUK/V
.̂horlogeriegoud &zil

IU

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

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

NU OOK REPARATIE VAN
KIJËIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Voor familie- en handelsdrukwerk
Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1455

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 6 DECEMBER

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10.00 uur: ds. Verhaere

Goede Herder Kapel
10.15 uur: ds. Gerbrandy

„Ons Huis"
10.00 uur: Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen)

Avond-en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt er op zateidag van 9-9.30
uur en op zondag van 12.00-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

Van 30 november t.e.m. 6 december
B. A. M. Eijkelkamp, telefoon 2262

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. EU, telefoon 1420

NIEUW Alarmnr. 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 2e, 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 tijde
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 5 dec.: 19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 6 dec.: 10.00 uur: Woord en Communiedienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie

parochieblad

RJL Kerk KeJJenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Poste!: 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.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centr. kantoor: corr.adres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld, Bezoek-adres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steendwwi^ telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennen-lust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzor.ging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de g-emeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Doi-psstraat 40a, 7251 BC
V orden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.60 uur.


