
56e jaargang no 50 Dindag 15 dec. 1987UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 - 7255 ZH Hengelo (Gld.)

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

Verschijnt dinsdags In:

Hengelo, KeUenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk. Wichmond-Vlerakker

en omstreken

RECTIFICATIE

KORTING 50 pet
op TALENS HOBBY-ARTIKELEN
en BLANK HOUT

wegens herindeling
van onze winkel

VAKSC DERS
l S PALSTRAAT 17
'HENGELO GLD. 05753-1292

1987

:

MET BROOD EN BANKET VAN UW ECHTE BAKKER
(gebakken met de meeste zorg en natuurlijk kerstvers)

wordt kerstmis een waar feest!!
ALS AANBIEDINGEN HEBBEN WIJ MET DE KERST:

ECHTE
BAKKER

FEESTKRENTENBROOD
(met amandelspijs)

prachtig opgemaakt van 11.00 voor 8.50

Afd. banket:

Een prachtige

KERSTSLAGROOMTAART
van 17.50 voor 14.00

Afd. banket:

Chipolata, aardbeien of bananen

BAVAROISE
0,7 liter 6.50

Verder natuurli.k ons brede assortiment BROOD ei BANKET, zoals:
weihnachtstollen, volkoren stollen, croissants, kaas croissants, stokbrood, gerezen tulbanden, wegge's krenten- of rozijnen-
brood, kerstkransen, kerststaven, tulbanden, bavaroise punten, slagroomgebak, schuimkransjes, appelgebak, enz. enz.
(te veel om op te noemen) GAARNE VROEGTIJDIG BESTELLEN ! ! !

De Echte Bakker, zijn vrouw en zijn personeel wensen u hele fijne kerstdagen

Bakkerij JOZEF SCHABBIMK
SRALSTRAAT 21 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1250

DINEREN IN KERSTSFEER

RESTAURANT REIS

Keuze uit diverse menu's

Kerstdagen keuken geopend vanaf 16.00 uur #

Graag voortijdig reserveren .' / 6j

TELEFOON 05753 - 1274 ï&

^*s^*^^*^*^*^

VOOR BEN MOOIE

KERSTBOOM
SERVISCHE SPAR OF ABIES
MOET U BIJ DE BOOMKWEKER ZIJN

G J.. HALFMAN
BOOM KWEKER! J EN TUINAANLEG

HOFSTRA AT 7 T- HENGELO (GLD.) — TELEFOON 1424

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (Molenhoek) - 05753-3460

Wilt u met Kerstmis FIJNE VISSOORTEN

eten? Dat kan, wij bieden u:

Verse KREEFT (op bestelling:) - OESTERS

Verse ZALM - ZALM FOREL . Verse FOREL

ZEETONG - MOSSELEN - Gerookte ZALM

Gerookte FOREL - Gerookte PALING

Holl. GARNALEN - Noorse GARNALEN

ZOUTE en ZURE HARING

Gaarne uw bestelling vroegtijdig bestellen.

Speciaal deze week:

KABELJAUW

ledere dag warm gebakken vis

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

geldig van 16 t.e.m. 31 december

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld
Telefoon 05753-1461

32.95

Een geschenk voor Oud en Nieuw?

Wij hebben complete geschenkverpakkingen maar ook
dozen, ffessenzakken en mandjes voor Uw eigen
dranken keuze



feestdagen
sfeervol
en met stijl

Wij wensen U

prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1988

HENGELO-TEL05753-1383

GEKOOKTE WORST
100 grram 1.05

KUIKENBOUTEN
500 gram 3.48

RIB- OF HAASKARBONADE
500 gram 4.98

TONGEWORST
100 gram 1.15

Aanbieding in de decembermaand

Grote KERSTSTAL en KRIBBE
f 150.00

Kleine KERSTSTAL en KRIBBE
f75.00

RAADHUISSTRAAT 40, HENGELO (GLD.)

VOOR DE A.S. FEESTDAGEN

Geniet van onze overbekende

SALADES
HORS D'OEÜVRES
Ook in

DRANKEN
zijn w\j ruim gesorteerd

Kerstavond vanaf 18.00 uur gesloten

h- Kerstdag gesloten

Ook op de Kerstmarkt staan wij met onz<>

bekende hapjes voor U klaar.

Tevens alle vrienden en beken-
den prettige feestdagen en een

gelukkig nieuwjaar gewenst

JCAFE-REST.-SLIJTERIJ

,,'tAVERENCK"
f AM. MfCHELS

Ook dit jaar verzorgen wij gaarne

div. soorten

SALADES
voor de komende feestdagen

Ie kerstdag gesloten
2e kerstdag v.a. 17.00 uur open
Nieuwjaarsdag v.a. 17.00 uur

open.

Wij wensen u allen een
voorspoedig 1988.

August en Liesbeth Smeenk

Spalstraat 3 Hengelo Gld. Tel. 05753 2488

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 ccn oerde-
gelijke service en garantie

Uw vakspecialist:

EUGELINK ZONWERING
Berkenlaan 56

7255 XE HENGELO G.
05753-1210

PEDICURE-VOETVERZORGING

Behandeling vlgs. afspraak

Karien Gerrits
Margriethof 30
7255 EA Hengelo GLD
Tel. 05753-2368
Na 18.00 uur

DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VOETVERZORGING

beschouwt n»er leden er- „ op|eiding .„tensieve

stud.e en na hel afleggen «an een uitgebreid examen onder

medisch loej.cht als volwaard.g VOETKUNDlGE . CHIRQPODIST

Natuurlijk praat u met uw collega's
over een koopsompolis.

Maar bij de Rabobank kan
het gesprek heel wat concreter zijn.

Maak nu die afspraak met de Rabo-
bank voor een advies op maat over de
Rabo Lijfrente Koopsompolis.

Deze biedt u een welkome aanvulling
op uw pensioen en een interessante
aftrekpost van maximaal f 16.998,- voor
uw inkomstenbelasting 1987. Plus, heel
belangrijk, een aantal op uw persoonlijke
situatie af te stemmen voordelen.

De voordelen op een rij.
In de eerste plaats hebt u de zekerheid

van een gegarandeerd van te voren afge-
sproken eindbedrag. Op een van te voren
af te spreken einddatum.

• De Rabobank is een bemiddelaar voor Interpolis, Avéro Verzekeringen en De Twaalf Gewesten,
in samenwerking waarmee de Rabo Lijfrente Koopsompolis wordt aangeboden.

Tel. 05753-2022

Tel. 05753-1601

Tel. 05753-1336

Dit eindbedrag is zeer aantrekkelijk
dank zij een hoog spaurdccl en een hoog
rendement. Ook wat het verzekerings-
aspect betreft bent u in vertrouwde handen?

Bovendien kiest u met de Rabo
Lijfrente Koopsompolis voorduidelijkheid.
Zo ontvangt u jaarlijks automatisch een
overzicht van de stand van zaken.

Zeer bijzonder is tenslotte het maat-
werk dat u krijgt. Want de Rabo Lijfrente
Koopsompolis kan geheel op uw financiële
situatie nu en uw wensen voor later
worden afgestemd. Dit geldt bijvoorbeeld
ook voor de door u gewenste einddatum.

Maak nu een afspraak.
Als u nu een afspraak maakt met de

adviseur van de Rabobank, rekent hij u,
op basis van uw wensen, snel en concreet
de mogelijkheden voor.

Zodat u precies weet waarvoor u in
uw situatie het beste kunt kiezen.

Rabobank
geld en goede raad

Hengelo Cld, Raadhuisstraat 21

Spalstraat 23

Keijenborg, St Janstraat 44

SCHRÖDERSTQFEEN

RESTANTEN

K I N D E R M A J O
nu 2 stuks

10.00
per stuk 7.50

SCHRöDER bij de kerk
Ruurlosewegl-HengeloGId.Telefoon 05753-1232

slijterij LEEMREIS

• VOOR BINNEN

• VOOR BUITEN

HARMSEN
IJZBMAREN
Banninkstraat 4

7255 AW Hengelo G.

Tel. 05753 1220

Aanbiedingen geldig tot 22 dec.

jongedriesterren franse cognac
Joseph Guy ***

Vieux Florijn

Ik betaal 2 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN

B. SMEITINK
Telefoon 05753 - 2524

Wij' verzorgen ook uw

HORS D 'OEUVRE-SCHOTELS

voor de Kerstdagen en oud en nieuw/aar

RESTAURANT LEEMREIS
telefoon 05753 1274

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1

Peugeot 205

N1CE-PBICE

C O M P A C T D l SC

GROTE KEUZE NU 29.95

PLATENBAR

D E S P A N N I i V O G I



KORTINGEN
BIJ

TACXSCHOENMODE

van 10 tot 50 pet

op bijna de gehele
najaarskollektie

Het kortingspercentage is aangegeven

d.m.v. witte plakkers met rode opdruk

Tot ziens bij

TACX SCHOENMODE
Raadhuisstraat 27, Hengelo (GId.) t.o. Gemeentehuis, tel. 05753-2547

'S MAANDAGS GESLOTEN

voor de komende feestdagen

gaarne vroegtijdig

Café-bar-zaal

WINKELMAN
Keijenborg

silver polish
nieuwe formule...

sneller werkzaam...

*AGROOTKORMEIINK
^horlogeriegoud & zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK GOUD EN ZILVEB • UUBWERKEN

SpatetrMt 27 • Hengelo GId • Telefoon 061*11771

'* MAANDAGS GESLOTEN

Wil wensen U

Prettige feestdagen

en een

goede en gezonde

start voor 7988.

WJCOXKEMP

Uw schoorsteen laten ve-
gen. Een goed adres: „de
Deurdouwer, Keijenborg,
tel. 05753-1550, b.g.g. 3635.

Gevraagd: slachtkonynen,
tevens te koop: jonge hen-
nen, aan de leg. Goossens,
Voortseweg 6, Toldijk, tel.
05753-1670.

Te koop: Scharrel kalkoen
voor de Kerst. Nu bestel-
len, Baakse voetpad 5, tel.
05753-1537, Hengelo (GId.).

Te koop: Kerstbomen met
of zonder voet. A. Goos-
sens („Atomica"), Steende-
renseweg 11, Hengelo (G.),
tel. 05753-2139.

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
Ueaterweg 10 - Varwelder

Tel. 08366-85664

SPORT GOED
met SPORTGOED

Wij nebben vee/ i'n
huis voor een
sfeervolle

Kerstversiering

o.a. KERSTBALLEN - SLINGERS

KAARSEN - KANDELAARS

MOBILES enz. enz.

BESSELINK - ELECTRA
Hoek Raadhuisstraat - Banninkstraat, Hengelo

Telefoon 1215

Roozegaarde sport
Sp*l»tra»t 13. Hcn*«lo OU

Smakelijke ideetjes
voor de Kerst

ROLLADE (gaarne vroegtijdig besteilen)
Biefstuk - Runderhaas
Kip
Rundertong - Ros bief - Va r ken sf i l et

Alles vers van het mes en Ie kwaliteit

Hapjes tussendoor voor fondue en
gourmet

gehaktbal let jes - kippelevertjes
snitsels - bitterballen - kroketten
verse worst - leverworst - rookworst
droge metworst - borrelworstjes - kaas
Bestellingen graag zo vroeg mogelijk

Bij aankoop van f 30.00 aan boodschappen

IJSTAARTvoorfl.50

SLAGERIJ

Nieuwenhuis
KEI JENBORG - Telefoon 05753-1320

Ml BI LSHOW ridens winkeluren

Zie de prachtige BANKSTELLEN met

LAMOUS bekleding

Kom vrijblijvend binnen, het verplicht U tot niets

MEUBEL-EN TAPIJ1 ENHl IS

RUURLOSEWEG 2 — HENGELO (GLD.)

Bestel vroegtijdig uw

KERSTROLLADE
Tevens verzorgen wij uw

FONDUE- EN GOURMETSCHOTELS
Ook uw adres voor het verzorgen van

KERSTPAKKETTEN
in diverse prijsklassen

slagerij RATERINK
Raadhuisstraat 10 - HENGELO GLD. - Tel. 05753 1301

Kerstbomen
IN VELE MATEN

met en zonder kluit

Verkoop alleen op zaterdag

UW GROENSPECIALIST

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 . Hengelo GId. - Tel. 06753.4619

Voor do a.s. feestdagen!!

electrische
KERSTBOOM-
VERLICHTING
de veilige, met Kema keur

FA.BESSELINK
Hoek Raadhuisatraat-Baiininkstraat

HENGELO GLD • Tel.05753 1215



BESPAAR TIJD EN GELD
Om onnodig wachten op 30 en 37 decem-

ber a.s. f e voorkomen kunt u vanaf heden

GOEDGEKEURD VUURWERK bestellen.

Er liggen vuurwerk-besteltijsten klaar op

Spa/straat 73.

Besteld kunnen worden:

• STANDAARDPAKKETTEN

f 9.00 - f 15.00 - f 25.00 - f 35.00

• zelf samen te stellen pakket

tot elk gewenst bedrag.

Indien besteld en betaald vóór 29 december 1987

1S% KORTING op alle soorten vuurwerk
Afhalen van de bestelling op 30 en 37 december 7987

uitsluitend aan personen van 76 jaar en ouder.

Verkoop vuurwerk op 30 en 37 december

7987 Banninkstraat 5, Hengelo (Gld )

Keuze uit meer dan 700 soorten voor

redelijke prijzen.

ROOZEGAARDE
Sport & Mode

SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD

WAAMEUNK'S
Bloemen, groente en fruit, zaadhandel en pootgoed
HENGELOSESTRAAT 47 - KEIJENBORG - TEL. 1334

Ruime sortering KERSTARTIKELEN om uw huis in Kerst-

sfeer t« brengen o.a. KERSTSTERREN, KERSTBAKJES,

HYACINTHEN of SNIJBLOEMEN, WAND-, RAAM en

GRAFSTUKKEN. In verschillende kleuren en prezen.

KERSTBOMEN grote sortering
vanaf 5.95 met kluit vanaf 8.50

In onze groentewinkel keuze uit veel lekkers ooi.:

KRUIDEN WIJNZUURKOOL ('n delicaat bU wild),

SPRUITEN, WITLOF, BLOEMKOOL,

KRIELAARDAPPELTJES, SOEPGROENTE enz.

CHAMPIGNONS, PAPRIKA'S, ANANAS, NOTEN,

VIJGEN, DADELS enz.

Opening i.v.m. de Kerst:

Maandag tot 's avonds 21.00 (21 / 12)

Dinsdag tot 's avonds 21.00 (22 / 12)

tot 's avonds 21.00 (23 / 12)

tot 16.00(24/12)
WIJ WENSEN IEDEREEN GEZELLIGE EN SMAKELIJKE
KERSTDAGEN TOE.

WIJ ZIJN RUIM GESORTEERD IN

koek- en wafelautomaten
kerstverlichting
EN VELE ANDERE

kerstgeschenken
o.a. elektr. verwarmingsdekens

FA. ORDELMAN &
DIJKMAN
SPALSTRAAT 14 -HENGELO GLD - 05753 -1285

Dit laatje
niet schieten.

Cox Orange

2 kg

Kiwi's

per stuk

350
59

Varkensrollade

100 gram

Maitre Paul

Slagroomtaart

700 gram

219
698

WAARDEBON

Schouderkarbonade

l kg 598
Zaterdagvoordeel:
Fricandeau of

Hamlappen

500 gram
Maandag en dinsdag 21 en 22 dec.

598
Vleesribbetjes

l kg 298

Kerststal

750 gram

A.H. volle

Yoghurt liter

395

139
Bokma Jonge

Jenever liter

Teachers

Whiskey fles

1925
1998

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes !etten.

SIERHE ESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANEOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

BPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

HALFMM
&ZN
Hofstraat 7 • Hengelo Gld

Tel. 06753-1424

DANSEN met

PUZZLE
Zondag 20 december

Zaterdag 26 december

SUPER FLY

Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten, |
die met vragen zitten, Ê
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn S 070-614 614
'vneoden van de hartslcnting

STAPELBROEK
UW KERSTSLAGER

Als vanouds vertrouwd en niet duur

Bekend om zijn kon s tante kwaliteit

En niet te evenaren in

verse worst en droge worstsoorten

Geef nu uw

ROLLADE
en andere bestellingen door. DOEN!

Ook graag tijdig bestellen

Fondue- en gourmetschalen

TIP voor Kerstavond. ONZE

fijne en grove VERSE WORST
NIET VET, ZEKER WETEN!!

DENK AAN ONZE DAGREKLAME IN DE WINKEL

Wij wensen U prettige kerstdagen

SLAGERIJ J. STAPELBROEK
Tel. 1258-na 18.00 uur 1249

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 20 DECEMBER

Verzorgingscentrum De Bletyke

9.00 uur: ds. Hendriks

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur: ds. Hendriks (H.A.i

Goede Herder Kapel

10.00 uur: ds. Molemaker

„Ons Huis"

10.00 uur: Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen)

Avond-en weekenddienst doktoren

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

Van 14 t.r.ni. 20 december

J. Koning, tel. 1266.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
H. Eil, telefoon 1420

NIEUW Alarmnr. brandweer

Telefoon 06 - 0111

Openstelling postbureau itykspolitif Hengelo Gld.

Tel. 05753-1230. Maandag t:e.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen: 05752-1230

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, tel. 05753-1397
Keyenborg: 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

BJL Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 19 dec.: 19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 20 dec.: 10.00 uur: Woord en Communiedienst
Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie
parochieblad

BJK. Kerk KeJJenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmls, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H, Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Stichting MaatgchappeUJke Dienstverlening

Centr. kantoor: corr.adres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld. Bezoek-adres : Kastanjclaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Hot Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennervlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Doi-iosstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.
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GEMEENTE HENGELO

Provincie Gelderland

GEMEENTENIEUWS
Ter gemeente-secretarie, afdeling bestuurszaken, ligt
tot 9 januari 1988 ter inzage, het verslag van de Com-
missie van Provinciale Staten van Gelderland voor het
horen van indieners van bezwaren tegen de ontwerp-
verordening grondwaterbeschermingsgebieden Gelder-
land.

DAMMEN: EEN GEZONDE DENKSPOBT

Als het aan Jan Heijink, bekend van „De Spannevo-
gel" en Dam Club Hengelo, ligt, dan zat half Hengelo
en Keijenborg wekelijks aan het bord met de witte
en zwarte schijven. Met inzet werkt deze gouden dam-
mer mede aan opleiding van de jeugd en ook aan het
jaarlijks schooldamtournooi, waarvan onlangs weer
de finale plaats vond in het documentatiecentrum van
de Ds. Piersonschool op de hoek van de Schoolstraat
en Snethlageweg te Hengelo (Gld.).
Ditmaal was de groep wat klein, wat diverse oorzaken
kan hebben. Aan het begin van de prijsuitreiking me-
moi/eerd voorzitter Herman Luimes daaraan en sprak
de wens uit dat het de volgende keer weer groter
mag zijn, wat de deelname betreft.
Wethouder Hooman brak een lans om eens overleg
te plegen binnen het hoofdenberaad, om eens de
mensen te stimuleren.
Damsport is belangrijk voor de jeugd, het schept mo-
gelijkheden tot scherper denken en creatieve inslag.
Hij deed een oproep het jaarlijks schooldamtournooi
met de nodige entourage te omgeven, zodat het aan-
trekkelijker wordt. Aan dam-nestor Jan Heijink zal
het niet liggen. Hij inspireert de jeugd tot en met.
De winnaar 1987 werd PiersonA., terwijl de St. Ber-
nardusschool A. de tweede prijs inpalmde. Een nieuwe
wisselbeker voor Pierson A en voor beide groepen
een herinneringsbeker. De vorige wisselbeker was de-
finitief voor Pierson A. in 1986.
Op 19 december mag deelgenomen worden aan de re-
gionale wedstrijden in Ulft. De individuele winnaars
waren Mare Harmsen enHarmen Droppers.

HETAC

De herfstcompetitie heeft HETAC bij de senioren 2
kampioenschap opgeleverd.
Het eerste werd ongeslagen kampioen in de derde
klasse van de afdeling wat voor HETAC een nieuw
hoogtepunt is. Michel Menting wist in 30 partijen on-
geslagen te blijven, terwijl Theo Tacx 4 partijen van
de 30 verloor. Erik Wessels, debutant bij de senioren,
hield het op 4 winstpartijen.
HETAC 2 werd met overmacht kampioen in de 4e
klasse. Jeroen Joly, Manfred Besselink en Jan Tijsink
verloren slechts 9 partijen in totaal.
Voor de 3e maal mag HETAC 2 het proberen in de 3e
klasse. Hopelijk kunnen zij zich dit keer handhaven.
Voor het eerst in lange tijd ditmaal geen kampioenen
bij de jeugd, hoewel enkele teams er dicht bij waren.
Op een toernooi in Zevenaar wist Peter Waenink een
eerste en een tweede prijs te winnen.
Momenteel wordt door de HET AC-jeugd met 5 jon-
gens- en 2 meisjesteams aan de competitie deelgeno-
men. In januari gaat de competitie weer van start,
ook voor de senioren, die met 4 teams vertegenwoor-
digd zijn.
Hebt u interesse, kom dan eens kijken op de club-,
avonden. Senioren maandag vanaf 20.00 uur, jeugd op
vrijdag van 18.30 uur tot 22.00 uur en zaterdag van
12.00 uur tot 16.00 uur. Ook telefonische informatie
bij J. Tijdink, tel. 05753-3389.

BERICHT

Aan de bestuursschool te Velp slaagde G. Wolsink,
Vordenseweg 3, Hengelo (Gld.), voor het diploma
deurwaarder en gemeentelijke belasting en water-
schapsbelasting. Geslaagde is werkzaam als bode op
het gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

VERPLAATSING VRIJDAG-MARKT

De vrijdagmarkt van 25 december wordt verplaatst
naar woensdag 23 december. De vrijdag-markt van
l januari wordt verplaatst naar woensdag 30 decem-
ber. Openingstijd van beide markten is van 13.30 uur
tot 18.30 uur. Tevens zal er woensdag 23 december
gezellige Kerstmuziek ten gehore worden gebracht.

POLITIE INFORMATD3 RIJKSPOLITIE

HENGELO, Ie jaargang, nr. 35

Week van l t.e.m. 7 december 1987

Op woensdag 2 december vond er op de Kruisbergse-
weg een aanrijding plaats, waarbij alleen materiële
schade ontstond. Eveneens op woensdag is er een con-
trole op de iDerenbeschermingswet geweest. Zowel op
de paardemarkt als bij de „Woage" was de zaak goed
en gezond voor elkaar.
Op donderdag 3 december vond er een vreemd voor-
val plaats: Bij een winkel in geluidsapparatuur te
Hengelo (Gld.) kwam een manspersoon binnen welke
met een vlotte babbel en een geloofwaardig verhaal
een stereocombinatie t.w.v. f 1399,— wist los te pra-
ten. De winkelier schreef een koopbon uit en liet de
man daaronder een handtekening zetten. (U raadt het
al; inderdaad de naam klopte niet). De man pakte de
stereo in zijn auto en reed weg. De winkelier kreeg
op dat moment twijfels over het door de man vertelde
verhaal en noteerde het kenteken van de auto. Het
verhaal was inderdaad niet juist. (De man gaf zich
uit als iemand van de Gemeente en moest voor de
Gemeente een stereo kopen). Door ons werd het ken-
teken opgevraagd en kwamen wij bij de eigenaar te-
recht. Deze was echter niet op zijn huisadres. Via In-
lichtingen van onze collega's uit de naburige Gemeen-
te bleek dat de man al een waslijst met dergelijke
feiten op zijn naam had staan. Wij, met foto van ver-
moedelijke dader, naar de benadeelde om de aangifte
op te nemen. Aldaar stond de eigenaresse van de zaak
sprakeloos te kijken en te wijzen op een doos met
daarin, jawel, de ontvreemde stereo. Wat bleek: de
man was zojuist terug gekomen en had de stereo weer
afgegeven met de mededeling dat hij het helemaal
fout had gedaan. De man heeft zich vervolgens bij
ons op het bureau gemeld. Dus H.H. winkeliers: Zo
gaat het wel erg gemakkelijk / het kan ook bij u ge-
beuren.
Op vrijdag 4 december tussen 09.30 en 12.45 uur von-
den er twee woninginbraken plaats op de Koningsweg
alhier. Er werden verischillende sieraden ontvreemd.
Heeft iemand iets bijzonders opgemerkt, laat het ons
dan weten. Op vrijdagavond (nog geen 31 december)
heeft er al weer vuurwerk geknald. Aan de Berken-
laan is een PTT-brievenbus opgeblazen. Kinderachtig
hè.
Bij de schitterende discotheken in het Dorp was het
afgelopen weekend iets onrustig. Het dreigde uit de
hand te lopen, doch e.e,a. liep goed af. Wel werd er
een honkbalknuppel van een vermoedelijke ruziezoe-
ker in de struiken gevonden.
Op maandag 7 december vond er een verlichtingscon-
trole plaats op de Kruisbergseweg, waarbij de school-
gaande jeugd gecontroleerd werd. Nagenoeg alles was
oké. Drie dames hadden het niet voor elkaar en wer-
den op een bon getrakteerd.
Nog enkele tips/aanwijzingen:
1. het is niet toegestaan om op vrijdag over de markt
te fietsen; 2. de afwateringsputjes langs de weg zijn
geen VET-putjes; laat daarom uw huishoudelijke vet-
ten en oliën niet hierin weglopen. (Bedankt ook na-
mens de Gemeente); 3. H.H. tractoren bezitters; Laat
uw dieselmotoren goed afstellen; het blijkt n.l. dat op
verschillende wegen in de gemeente de diesel op het
wegdek ligt, hetgeen gevaarlijke situaties teweeg kan
brengen.

H. de Voer
Hengelo (Gld.), 8 december 1987

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

In ik1 ikTik1 xu'ickl hangl hrl
leven v a n een k n u l aan een / i j i len
i l i ; i ; u l j e De kans ilai hel in hel
eeiMe levens jaar ; i l over l i jd ! is giolei
Uan ile kans op overleven I en simalie
die schreeuw l om een oplossing.

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

Hke ivvee sekomlen (!) ver l ies t
een k i iK l i i u l ede ix l evv ei elc l de ongelijke
slrijd om het hesiaan. [ )al / i jn er
veertien miljoen per jaar \el /o\eel
als ons land aan inwoners tel t . . .

\\et^e\aa.ud c k x > r ondervoeding
ilvsenleiïeen venvaai lo
Problemen die overigens mei eenvou-
dige middelen bestreden kunnen \\or-
den. Voor maar vij l t ien gulden per
maand redt u een kind.

Vijltien gulden per maand /ijn
voldoende om een kind voedsel,
medische ver/oiging en scholing
iege\en./aken waarvvevooron /e kin-
deren niet eens bij stil staan. Yijl l ien
gulden, l lel is een schijntje van \v;it we
on/e kinderen toestoppen aan zakgeld,
geld \ ooi sport en andere leuke dingen

( i u n "on/e" kinderen in de
tierde \\ereld een heel klein beetje \an
de overvloed, waarmee de kinderen
hier opgroeien

Word lid van UNICEF,
geef een kind 'n kans

l \\C\.\ \verkl op dui/enden
plaatsen, over de hele wereld, l lel enige
doel is de verbetering van de
levensomstandigheden V C X K kinderen,
l \K C l h e l p l alle kinderen.Ongeacht
ras. politieke ol godsdienstige
achtergrond. \oor UNICEF geldt: de
kinderen \an de derde wereld / i jn
kinderen van ons allen.

• \ l sndal (X)kvindt .gee l ludanop
als HU van UNICEF. Dal k a ï u k x K v j j i -
lien gulden per maand - meer
mag natuurlijk ook - over te maken op
C i i r o 7S|s van l \l( M . ondei vennel-
ding "l idmaatschap l '\\( l l "
Namens alle kinderen van de derde
wereld: dank u

UNICEF. Bankastraai l _'N.
JSS.S F' | Den Haag.Tel: 070-50I600.

GEMEENTE HENGELO

Provincie Gelderland

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING

8 DECEMBER 1987

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 de-
cember 1987:

1. de notulen vastgesteld van zijn vergadering van
3 november 1987; 2. de heer E. W. Harmsesn toege-
laten tot lid van de raad; 3. een voorstel aangenomen
m.b.t. de centrale antenne-inrichting in het bestem-
mingsplan Oosterwijkse Vloed en de aanleg van inte-
grale netten in de dorpen Hengelo en Keijenborg; 4.
vastgesteld het bestemmingsplan Hengelo Kom 1987,
nr. 1; 5. vastgesteld het bestemmingsplan Keijenborg
1987, nr. 1; 6. besloten tot opheffing van de gemeen-
schappelijke regeling regionale vuilverwerking Oost-
Gelderland; 7. besloten tot opheffing van de gemeen-
schappelijke regeling „Regionale Woonwagencentra
Oostelijk Gelderland'; 8. de beslissing op het beroep-
schrift van de heer E. G. Halfman, ingediend tegen
het besluit tot weigering van een vergunning voor het
geheel vernieuwen van een garage/berging, verdaagd;
9. de verordening op de heffing van onroerend-goed-
belastingen gewijzigd; 10. de gemeenterekening 1985
en de daarbij behorende bedi ijfsrekeningen voorlopig
vastgesteld; 11 vastgesteld de subsidienota voor het
jaar 1987; 12. de bezoldigingsverordening gewijzigd;
13. een aanvullend krediet gevoteerd voor de verbouw
van de R.K. basisschool ,,De Leer"; 14. vastgesteld
de Verordening W.W.V.-vervangende maatregel.

GEMEENTE HENGELO

Provincie Gelderland

AGENDA voor de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Hengelo op donderdag 17 december
1987, te 20.00 uur, in het gemeentehuis.
1. Opening; 2. Beëdiging benoemd lid van de raad;
3. Benoeming van een wethouder; 4. Sluiting.

GEMEENTE HENGELO

Provincie Gelderland

AGENDA voor de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Hengelo op maandag 21 december
1987, te 20.00 ur, in het gemeentehuis.
1. Opening; 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
3. Voorstel tot vaststelling van de: a. begroting van de
algemene dienst 1987; b. begroting van het Grond-
bedrijf 1987; c. Ie wijziging van de „Verordening rei-
nigingsheffingen"; 4. Voorstel tot vaststelling van de
meerjarenramingen t.b.v. voorgenomen investeringen
voor de jaren 1988 t.e.m. 1992, de budgetprognose
1989 t.e.m. 1991 en het daarbij behorende dekkings-
plan; 5. Voorstel tot vaststelling krediet in rekening-
courant voor 1988 bij de N.V. Bank voor Nederland-
sche Gemeenten; 6. Begrotingswijzigingen; 7. Rond-
vraag; 8. Sluiting.

OPBRENGST DIABETES COLLECTE

TE STEENDEREN

De opbrengst van de collecte „Geef 's voor diabetes"
bedroeg dit jaar in onze gemeente f 1542,40. Alle ge-
vers hartelijk dank.

Persbericht

MARANATHA-SAMENKOMST met Gert en Hermien

Het Zoeklicht opgericht door Johannes de Heer, houdt
onder het thema „De toekomst in Bijbels licht" Mara-
natha-bijeenkomsten in het gehele land.
Op woensdag 16 december a.s. wordt een samen-
komst belegd in de Ned. Herv. Lambertikerk, Markt
te Zelhem.
Medewerking aan deze avond wordt verleend door:
Ds. J. A. Malgo uit Hengelo, Gert en Hermien Tim-
merman, zang en Peter Kits, algehele leiding.
Het Zoeklicht werd vooral bekend door haar gelijk-
namige tijdschrift, dat reeds haar 63e jaargang be-
leeft, en gewijd is aan het onderzoek der Heilige
Sc-hriften en het letten op de tekenen der tijden.
De aanvang van deze avond is 20.00 uur en de toe-
gang is vrij.
Inlichtingen over het werk der Evangelisatiecommis-
sie onder tel. 08340-2878.

SCHILDERSBEDRIJF HARMSEN

GAAT DE WINKEL HER-INRICHTEN

Schildersbedrijf Harmsen in de Spalstraat te Hengelo
(Gld.) gaat zijn winkel in behang, schilders- en aan-
verwante artikelen veranderen.
Dit zou ook worden aangekondigd in een advertentie
in „De Reclame" van dinsdag 8 december j.l.
Echter in deze advertentie is een zeer vervelende en
storende fout geslopen.
Er stond „wegens beëindiging van de winkel", dit was
uiteraard niet juist.

De fa. Haimsen, wiens bedrijf in het komende voor-
jaar 10 jaar bestaat, gaat zijn zaak HER-INRICHTEN.
Zie hiervoor de advertentie op de voorpagina van ,,De
Reclame" van deze week.
Ook zal in het voorjaar van 1988 de gevel van het
pand worden aangepast.

INGEZONDEN MEDEDELING

Aan Bestuur en fraktie van CDA, PvdA en VVD:

De besturen van de gezamenlijke standsorganisaties
te Hengelo (Gld.) in vergadering bijeen op 3 decem-
ber, brengen het volgende onder uw aandacht.
Zoals de zaken er nu voorstaan, bestaat de kans dat
het nieuwe college geen agrarische vertegenwoordi-
ging zal krijgen. Wij zijn hierover zeer verontrust en
wel om de volgende redenen:
Als overwegend plattelandsgemeente is er altijd een
afspiegeling geweest tussen dorpskern en buitenge-
bied in het college. De belangen die in het buitenge-
bied spelen zijn nogal verschillend van die in de ker-
nen.
Gezien de grote veranderingen welke op het agrarisch
buitengebied afkomen, zoals ruilverkaveling, milieu-
aspecten etc., menen wij dat iemand met een agra-
rische achtergrond deze zaken beter kan beoordelen.
Gaarne willen wij over deze punten met uw afde-
lingsbestuur en fraktie van gedachten wisselen.

Gezamenlijke Standsorganisaties
ABTB, CBTB, GMvL

Zwemmen
of verzuipen

Het aantal zeehonden dat volslagen uitgeput op de
stranden von 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 zeehondoncrèche 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 richting.

zeehondencrèche
P I E T E R B U R E N

BON
Ja, ik red een zeehondeleven!

Maak mij donateur en stuur een acceptgiro
ter waarde van f
Naam:
Adres:
Kode: _
Plaats:

Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 y
9950 WL Pieterburen (Postzegel niet nodig)̂

Geef kinderen een kans, word lid van UNICEF
Unicef $̂ GIROTSIS

Gedenksteen „steen des aanstoots"

geeft stoot tot oprichting;

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING KOMT ER AAN

Op persoonlijke titel werd er in Hengelo (Gld.) al
jaren gesproken over het gemis aan een oudheidkun-
dige vereniging. De geschiedenis van de gemeente
Hengelo (Gld.) met daarin de dorpen Hengelo en
Keijenborg heeft een rijke geschiedenis.
Naar aanleiding van gesprekken met de gemeente-
archivaris over het behoud van de gedenksteen in de
voormalige Zuivelfabriek aan de Spalstraat, kwam
het idee naar voren, om een oudheidkundige vereni-
ging het licht te doen zien.
Geïnspireerd door de woorden van gemeente-archiva-
ris Molenaar togen de heren B. Harmsen en J. G. Rue-
sink, welke indertijd ook de initiatieven aandroegen
voor het veldnamenonderzoek in de gemeente, op pad,
om inwoners te interesseren.
Zeer recentelijk werd een bijeenkomst belegd in het
gemeentehuis, waarin met de aanwezigen werd over-
eengekomen om op donderdag 14 januari 1988 een
oprichtingsvergadering te beleggen en dan een voor-
lopig bestuur in te stellen.
Over allerlei zaken zal dan overleg moeten worden
gepleegd, zoals voorstellen over contributie, naamge-
ving van de op te richten vereniging, zaken welke
urgent zijn om in oudheidkundig opzicht directe aan-
dacht vragen.
Op de eerstvolgende bijeenkomst in de Raadszaal van

het gemeentehuis te Hengelo zal o.m. de gemeente-
archivaris een inleiding houden over het onderwerp
„oudheidkundige vereniging". R. Kreunen, zelf een
verwoed verzamelaar van oude materialen, o.a. foto's
en dia's deed de toezegging om een dia-serie over
oud-Hengelo te vertonen, met begeleidende klank-
beelden.
Ter voorbereiding op het een en ander werd een
werkgroep samengesteld, bestaande uit B. Harmsen,
G. J. Ruesink en A. Lubbers.
Daar diverse personen, van wie enige interesse voor
een oudheidkundige vereniging vermoed zou kunnen
worden al benaderd of worden benaderd. Mochten er
echter nog meer belangstellenden zijn om zich aan te
sluiten bij een genoemde op te richten vereniging,
dan zijn deze van harte welkom op de bijeenkomst
van 14 januari 1988 in het gemeentehuis te Hengelo
(Gld.). I.v.m. de organisatie en beschikbare plaats-
ruimte verdient het aanbeveling, belangstelling met
opgave van naam, adres, woonplaats me postcode en
telefoonnummer, zo spoedig mogelijk door te geven
aan het correspondentie-adres der werkgroep: A. Lub-
bers, Kerkstraat 17, 7255 CB Hengelo (Gld.), tel.
05753-1253. Eventuele voorstellen i.v.m. de oprichting
kunnen ook reeds worden doorgegeven.
Eindelijk is dan het initiatief genomen om de diverse
aspecten Oudheidkunde in de gemeente Hengelo ge-
zamenlijk en daadkrachtig ter hand te nemen.



Op zaterdag 19 december a.s. hopen wij met on

ze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig hu-

welijk te vieren

WIM EN RIEK EVERS

Wij houden receptie van 15.00-16.30 uur in Hotel

Langeler, Spalstraat 5, Hengelo (GId.).

7256 AB Keijenborg

Hengelosestraat 67

Het kantoor van

notaris Mr. A. Schellenbach
te Hengelo (Gelderland)

is GESLOTEN vanaf

24 dec. 1987 om 12.00 uur
tot en met

3 jan. 1988

GEMEENTE HENGELO (GLD.)

Huisvuilophaaldienst feestdagen
Met de feestdagen in het vooruitzicht maken wij

U erop attent, dat het huisvuil voor de wijdag-

route NIET op Ie Kerstdag en nieuwjaarsdag

wordt opgehaald maar op zaterdag 2 jan. 1988.

Gemeentewerken Hengelo

GEMEENTE HENGELO

provincie Gelderland

De burgemeester van Hengelo brengt ter vol
doening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6, en
artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning ter openbare kennis, dat Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland bij besluit van 25 november
1987, nr. RO87. 30391-ROV/G5208, goedkeuring
hebben verleend aan het bestemmingsplan bui-
tengebied 1987, nr. l, vastgesteld bij raadsbe-
sluit van 6 oktober 1987, nr. 69-1-1.
Ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid l, van
< l r Wet op de Ruimtelijke Ordening is het be-
sluit tot goedkeuring voor het gehele plan on-
herroepelijk.
Het besluit van Gedeputeerde Staten en het ge-
noemde bestemmingsplan liggen met ingang
van 21 december 1987 gedurende een maand
voor een ieder ter gemeente-seecretarie (sectie
bestuurszaken) ter inzage.
Niemand is gerechtigd om tegen voormeld goed-
keuringsbesluit beroep in te stellen bij de Kroon.

De burgemeester voornoemd,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 15 december 1987

Natuurlijk staan wij ook op de Kerstmarkt, 22
december

heerlijke verse

WEIHNACHTSSTOL

voor 7.00
(U kan ze ook proeven)

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo GId • Tel. 05753-1260

PIETJE PBAGA WINT BRONS

Op de Nationale Filmmanifestatie te Ede won Rudi
Kreunen met zijn speelfilm „Pietje Praga pokkelt in
panieke problemen" een bronzen medaille. Uit heel
Nederland deden 42 filmamateurs mee. Deze waren
gekomen uit een voorselectie van 230 speelfilms, do-
cumentaires en animatiefilms.

ATTENTD3

Voor „DE RECLAME" van dinsdag 22 december die-
nen de advertenties woensdag: 16 december vóór 16.00
uur in ons bezit te zijn.
Voor „DE RECLAME" van dinsdag 29 december die-
nen de advertenties dinsdag* 22 december vóór 12.00
uur in ons bezit te zijn.
Voor „DE RECLAME" van dinsdag 5 januari 1988
dienen de advertenties dinsdag 29 december vóór
12.00 uur in ons bezit te zijn.

Mogen wij U even voorsfeffen

de duitse Kerstsfeer van

DRESDNER STOLLEN
Niet te vergelijken met de nederlandse stol, ook

al omdat hij zonder spijs wordt gebakken.

De kenner zal hem daarom echter des te meer

waarderen. Een korte afbeet, typische malsheid

(roomboter), kruidige smaak, niet te rUk gevuld

en zeer lang houdbaar.

DEZE WEEK:

DRESDNER PROEFSTOLLETJES
van 500 voor 4.25

NIEUW DIT JAAR:

KERSTKRUIDCAKE
deze week 6.95

gevuld met ? ? Dat laten wU U graag even

proeven

BAKKERIJ KREUNEN
TELEFOON 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak

l Opel Rekord LS 23D 4-deurs 1985 f 20.000,—

l Opel Ascona LS 16D 2-deura 1985 f 18.000,—

l Opel Kadett LS 16D 3-deurs 1985 f 16.000,—

l Opel Kadett 12S 3-deurs + LPG 1983 f 11.000,—

l Opel Corsa TR l.OS nov. 1983 f 10.500,—

l Ford Fiesta 50.000 km 1983 f 10.250,—

l Opel Ascona 1.9N 1981 f 8.250,—

l Opel Manta 1.9 N 61.000 km 1980 f 8.250,—

Al deze auto's worden onder garantie verkocht.
Voor grote- en kleine beurten en nieuwe en
gebruikte onderdelen van diverse Opeis kunt U
ook bij ons terecht.

APK- keuringsstation

AUTOBEDRIJF

WILLY BERGERVOET
Nijverheidsweg 3-5 (Industrieterrein), Zelhem

Tel. 08342 - 3068

SCHEURKALENDER
zo wel in kalenderblok als boekvorm

& HONIGDROPPELS

* KRUIMKENS VAN

'S HEREN TAFEL

* MARANATHA
* IMMANUEL

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

VOOR 1988 OOK ONMISBAAR

* ACHTERHOEKSE ALMANAK

* ENKHUIZER ALMANAK

* HOROSCOOP BOEKVORM

* NCRV-PLATENKALENDER

* POORTVLIET-KALENDER

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo (GId.), Holland
Tel. 05753-1253

NET EFFE GEZELLIGER

Bruin café
Flitsende discotheek

Grieks-Romeins terras

Gegroet
zij U allen en de beste wensen.
Met de feestdagen in zicht worden er weer
talloze goede wensen verzonden aan talloze
mensen

Hiervoor hebben wij een uitgebreide kollektie...

WENSKAARTEN
zowel los als in verpakkingen.

Verstuur uw wensen op tijd!

W O L T E R S
KERKSTRAAT 17

HENGELO (GLD.)

TEL. 05753 - 1253

Denk nu aan de aanschaf van:

Agenda's Almanakken, Kalenders,

Scheurkalenders, Horoscopen.

CAFETARIA C O N C O R D I A
HENGELO (GLD.) TEL. 05753-1461

Maak Uw keus uit onze heerlUke salades

• HUZARENSALADE

• RUSSISCH El

• ZALMSALADE

• HORS D'OEUVRE

GRAAG VROEGTIJDIG BESTELLEN

WU wensen U prettige feestdagen

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK
geboorte- en trouwkaarfen

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

DISKOTHEER „DE ZWAAN"
presenteert op vrijdag 18 december een

PIEKAVOND
GLAS BIER OF FRIS f 1.00

Wij zijn dan één jaar heropend.

Tevens bieden wij deze avond iedere

gast een leuke attentie aan.

SLIJTERIJ

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

Tel. 05753 . 1252

GELDIG T/M 4 JANUARI 1988

l Itr. 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 KERSENBRANDEWIJN

BESSENJENEVER 14.75
l fles JaGERMEISTER 18.75
IflesHARVEYS SHERRY 8.25
l fles ZWARTE KIP ADVOCAAT 6.75
l fles LA CHASSE DU PAPE 8.75
IflesJOSEPH GUY COGNAC 25.75
l fles PEACHTHREE 14.95

Uw bestelling wordt gratis thuisbezorgd.
Tel. 05753-1252

Bij BakkerU

HEKKELMAN
is het 3 weken

Kerstmarkt

NNIND/MOLE^B/ÏKKERS

Donderdag, vrijdag en zaterdag

KERSTSTAAF
bereid met echte roomboter en amandeispUs

voor maar

f 5.00
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Voor de Kerst te koop:
kalkoenen en konijnen,
evt. geslacht. Goossens,
Voortseweg 6, Toldijk, tel.
05753-1670.

Te koop: Kerstdennen bij
H. Teunissen, Gietelinkdijk
l, Hengelo GId., tel. 05753-
7226.

Volgende week volop voor-
radig: Kubane pudding,
Chlpolata pudding, Aard-
beien bavaroise. Echte ban-
ketbakkerskwaliteit ! Bak-
kerij Kreunen, tel. 05753-
1474. De zaak voor fijn-
proevers!

Te koop: Kerstbomen. B.
Regelink, Vordenseweg 36,
Hengelo (GId.), tel. 05753-
2468.

Unieke L.P.-verkoop we-
gens aanschaf C.D., van ro-
mantische popsongs tot
hardrock. L.P. flO.OO/dub-
bel L.P. f15.00. Tel. 05753-
1874.

Te koop: kanaria-kooi met
standaard. Oranjehof 46,
Hengelo (GId.), tel. 1680.

Te koop: jonge hennen aan
de leg, bij J. H. Helmink,
Dorpsstraat 24, Wichmond,
tel. 05754-290.

Grote bingo eerste Kerst-
dag 's avonds 25 december,
met extra grote vleespak-
ketten en vele andere
mooie prijzen. Aanvang
19.30 uur. Café d'n Olden
Kriet, tel. 05754-285, Wich-
mond.

Tapijt vuil?
Haal dan d«

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend reralteat

Haar slechte f 10.— p. d«f

DROGISTERLI

LENSELIHK
KertartnuU l, Hen*eto OU

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

Hjn 070-614614

.Qi jmHiirTi i i i i i i i i imi i i imii i i 1111111

20 pel korting op ALLE STOFFEN
SCHRöDER bij de kerk - Hengelo GId



De ochtkantige „Vlccmingmolen aar de Vordenseweg

ET BANKSTEL DAT U ZOEKT...
STAAT BIJ LUBBERS

DORPSMOLEN HENGELO -

GELDERLAND
De ingang van de molen in de molenbult zit op
de plek waar zich nu de glasbak van de EDAH
bevindt.

EEN STUKJE OUD HENGELO NIEUW LEVEN INGEBLAZEN.
Op het terrein waar zich thans het winkelbedrijf Edah met bijbehorend parkeerterrein bevindt aan de Raadhuisstraat
werd ca. 225 jaar geleden een oliemolen gesticht.
70 jaar later werd een vergunning aangevraagd deze molen te mogen uitbreiden tot korenmolen, iets wat nogal wat
voeten in aarde had omdat er al veel korenmolens in de omgeving draaiden.
Toch kwam deze verbouwing in 1833 tot stand. De toenmalige eigenaren waren de heren Langeler en Branderhorst.

In 1848 werd de molen overgenomen door H. W. Wiegerink, daarna door F.H. Wiegerink.
Daarna ging de molen over naar de Fam. Vleeming die de molen hebben gerund van 1859 tot 1915.
Antoni Lebbink kocht de molen in 1916 en tot de afbraak in 1952 (gedeeltelijk) is de naam van deze familie aan de
molen verbonden gebleven.
Inmiddels was het een moderne maalderij geworden, die met een gedeelte van de oude molen in 1979 werd afgebroken.

MOLENHOEK

U begrijpt nu waarom dit plein met winkels MOLENHOEK zal gaan heten.
Omdat al het oude snel wordt vergeten is voor deze naam gekozen.

Op het parkeerterrein bevinden zich zelfs de molenstenen (gewicht
2000 kg. per stuk) van de in 1760 gestichtte oliemolen.
Hier is dus een „gewichtig" stukje historie bewaard gebleven.

Wilt u boodschappen doen, gezellig winkelen zonder parkeerproble-
men, dan bent u hartelijk welkom op deze historische grond.

De ondernemers wensen u fijne feestdagen toe, en tot ziens in
DE MOLENHOEK.

...OF BENT U UIT OP EEN GEZELLIGE EETHOEK,
een mooie slaapkamer of een praktische
kast? B/i Lubbers Woonwinkel vindt u
precies wat u zoekt: -ook voor tapijt en
woningtextiel. Een grote meubelkollektie *?<^4 gJ . '4+~±\-
in klassiek en modern, 1500 m2, nét even
anders en... altijd betaalbaar. Persoon-
lijke service en uitstekende garantie
inklusief.
Kom eens kijken...!

Qlubbers|
°° raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

EDAB
Ook voor vors oon

GOED ADRES

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL

HENGEL
U BIEDT!!!

RAADHUISSTRAAT Sla - TELEFOON 05753 - 3460

SCHOENMAKERIJ

„DE MOLENHOEK"

Tevens uw adres voor

hef slijpen van

SCHAATSEN

W. v. Hal Tel. 05753 - 2257

AFWEZIG
VAN 28 DECEMBER T.E.M. 31 DECEMBER 1987

JEANETTE HEBBINK

Oefentherapeute Cesar

Raadhuisstraat 51b, Hengelo (Gld.)

lid V.B.C.
Voor dringende gevallen kunt u héC volgende nummer

bellen: 08344-494.

Tevens wens ik U prettige Kerstdagen en een

voorspoedig 1988.

Voor de Kerst

30 zoete MANDARIJNEN
zonder pit 5.00

18 zoete SINAASAPPELS 5.00

l zak gesneden RODE KOOL 0.95
Zie verdere aanbiedingen in de winkel.

IN DE BLOEMENAFDELING VOLOP

KERSTSTUKJES

KERSTBAKKEN

CYCLAMEN

AZALEA'S

KERSTSTERREN enz.

Kom en zie dit alles bij

BLOEMEN, GROENTE EN FRUITHUIS

J. K U I P E R S
Raadhuisstraat 2 Tel. 1227

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

ZONDAG 20 DECEMBER

BINGO
aanvang 20.00 uuir
zaal open 19.30 uur

Zaal WINKELMAN Keijenborg
Org. B.V. 't CENTRUM

Voor sfeervol tafelen: mooie

T A F E L L A K E N S

o.a. uit wit damast

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Jïuurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

DE K N O T S
Voor

KERSTVERSIERINGEN

KAARSEN

KANDELAARS

KERSTSTALLEN (beperkt)

enz.

P.S.

KAARSEN EN KANDELAARS

Voor Kerstpakketten graag

VROEGTIJDIG bestellen!

W// zijn van 28 t.e.m. 4 jan.

GESLOTEN ! !!

DE KNOTS
Ruurloseweg 45, tel 05753-2616 Hengelo (Gld.)

VOOR DE A.S. FEESTDAGEN:

APPELS
om te bakken, voor de appelmoes
en een gezonde appel voor de hand

PRIMA AARDAPPELEN
van de klei

NATUURLIJK BIJ FRUITBEDRIJF

HORSTIN K
Prinsenmaatweg l, Rha/Steenderen

tel. 05755 - 1243

KONIJNENFOKKERS
ook dit jaar worden konijnen ont-
vangen aan huis op vrydag 18 dec.
vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur en op
zaterdag 19 dec. vanaf 9.00 uur v.m.
tot 15.00 uur n.m.

HARRY JOLINK

Hogenkampweg 28, Hengelo Gld., tel. 05753-1454

VOOR EEN MOOIE

KERSTBOOM
moet men bij

K U I P E R S
ztfn

Raadhuisstraat 2

KERSTMIDDAG U.V.V.
op maandag 21 december 7987

Aanvang 14.00 uur

in Zaal Langeler

Voor afhalen kan men bellen

M w. Kramer, tel. 1408

Raadhuisstraat 11-13 • Tel. 05753-1469

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

DENK NU EENS OVER EEN

om de gewrichten en spieren in de
winter los te houden en de extra pond-
jes van de feestdagen geen kans te
geven.

4 modellen in voorraad

FIETS- EN BROMFIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
lekink 8, tel. 05753-2888, Hengelo (Gld.)

IEKINK Bééére goed en geen parkeer-
problemen.

Mocht U verder het centrum in moeten dan kan
dat beter met een fiets van

REIND ZWEVERINK


