
56e jaargang no. 52 Dinsdag 29 december 1987 UITGAVE.
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 - 7255 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753 1455, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Ketyenborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

ToldUk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Jtingelo

W// wensen U allen een

gezellige jaarwisseling

en een

heel goed 1988

P.S. W/j nebben vakantie van

2 januari' f of en met 78 januari

Dinsdag 19 januari

bakken wij ze weer bruin

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1250

Hierbij willen wij U allemaal hartelijk bedanken

voor het genoten vertrouwen in het afgelopen

jaar.

Wy hopen dat wy ook in 1988 U weer van dienst

mogen zUn voor uw

TUINWERKZAAMHEDEN.

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G. J. BOSMAN
en medewerkers

wensen U een prettige

jaarwisseling en een

voorspoedig 1988

Raadhuisstraat 11-13 • Tel. 05753-1469

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

V
V
V

Al zin in de
zomervakantie?

Dan zijn er nu twee goede
redenen om naar de
Rabobank te komen.

De zomerreisprogramma's
1988 en het nieuwe gratis
RabobankVakantieMagazine
liggen voor u klaar.

Kom dus snel eens langs.

Hengelo Gld, Raadhuisstraat 21 Tel.

Spalstraat 23 Tel.

Keijenborg, St Janstraat 44 Tel.

Onze reisadviseurs willen u
er graag alles over vertellen.
De keuze is nu nog groot.

RabobankReizen

05753-2022

15753-1601

05753-1336

Café-restaurairt

'T HOEKJE

Donderdag 31 december

POTBILJARTEN
om wild en vleesprijzen

ledereen een Zalig Nieuwjaar

toegewenst.

Wij zijn donderdag

na 19.00 GESLOTEN

VAN DE WARME BAKKER VAN DE WARME BAK

*
Q RAADHUISSTRAAT 19 - TEL 1358

5
Voor

oud en nieuw maken j:

wij 2
w w

OLIEBOLLEN - APPELFLAPPEN j

APPELFLANZEN - SAUCIJZEN

enz. enz.

• W/j wensen u een gelukkig nieuwjaar <
VAN DE WARME BAKKER VAN DE WARME BAK

EILIG

UURWERK

OOR LAGE PRIJZEN

koopt U bij de vuurwerkspecialist

D. J A N S E N SMID
Bleekstraat l - Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1360
en verdien 10% voorverkoop-korting.

Wij wensen U een voorspoedig 1988 toe

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Hartig over de Drempel met heerlijkheden van de

KEURSLAGER

GELDERSE GEKOOKTE WORST 100 gram 0.95

VERSE WORST 500 gram 4.50

1 kg VERSE KIPPEPOTEN 4.95

HOLLANDSE BIEFSTUK 250 gram 5.95

keurslager

Peter van Hurk
RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO (GLD.) - TELEFOON 05753 1269

WIJNBERGEN
biedt U deze laatste week van 1987

RODE KOOL 95
500 gram gesneden

BAMI-GROENTE
500 gram

1.50

Verder volop spruiten, witlof,

sla, tomaten, komkommers,

champignons enz.

APPELS

voor de appelfoeignets

oliebollen

In onze bloemenkas diverse
aanbiedingen

ZATERDAG 2 JANUARI 1988

ZIJN WIJ GEOPEND

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengrelo (Gld.) - Tel. 05753-1473

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

Na de OLIEBOLLEN en APPELFLAPPEN

komt de HARTIGE HAP, en deze zijn natuurlijk

van vishandel „HENGEL"

Wij kunnen u bieden:

VISCONSERVEN - heeriUke gerookte PALING

ZALM, GARNALEN, gestoomde MAKREEL

SPEKBOKKING, SPROT

Zoute en Zure HARING

Wat denkt u van een mooie VISSCHOTEL?

Speciaal deze week GEEN 6 maar 7

ZOUTE HARINGEN NU f 10.00

Wü wensen een ieder een VOORSPOEDIG 1988

ledere dag warm gebakken vis

VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

KAPSALON

G. L U R V I N K
wenst u allen een voorspoedig 1988

Zaterdag 2 januari zi[n wij

CESLOTEN

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN

B. SMEIT INK
Telefoon 05753 - 2524



Dankbetuiging

Voor alle felicitaties, kaarten, bloemen en kado's

die ons 25-jarig huwelijksfeest tot een onverge-

telijke dag hebben gemaakt, willen wij U allen

hartelijk danken.

DIK ROOZEN

JO ROOZEN - MASSlNK

Toldijk, december 1987,

Beekstraat 8.

Voor Uw medeleven ons betoond bij het plotse-

ling heengaan van mijn lieve vrouw, onze moe-

der en oma

HENTJE WOLTEBS

echtgenote van H. B. Lubbers

betuigen wij U onze oprechte dank.

Uit aller naam,

H. B. Lubbers

Hengelo (Gld.), december 1987.

Kerkstraat 17.

Wij wensen U een

VOORSPOEDIG 1988

Gerritslammers bv
SPALSTBAAT 26 - HENGELO GLD

TEL. 05753-3000

Spaarbank

Specialisten in Sparen

POLITIE-INFORMATIE

RIJKSPOLITIE HENGELO (GLD.)

Ie jaargang nr. 36 en 37

Weken van 8 t.e.m. 14 en 15 t.e.m. 21 december 1987

Op dinsdag 8 december bereikte ons een klacht van
een ingezetene der gemeente over het optreden van de
politie. Ze kwamen niet wanneer hij ze nodig had en
ze moesten zo nodig op een stoel zitten. We hebben
niet kunnen achterhalen welke politie het betrof.
Er werd een proces-veribaal opgemaakt vanwege het
niet tonen van het rij- en kentekenbewijs en hél op-
geven van een valse naam.
Twee personen werd schriftelijk de toegang tot een
discotheek ontzegd.
Op woensdag 9 december 1987 werd een automobilist
bekeurd omdat alleen een gedeelte van de voorruit
ijsvrij gemaakt was.
Vanwege afwezigheid werden enige woningen gecon-
troleerd.
Donderdag 10 december 1987: één persoon werd be-
keurd terzake rijden zonder rijbewijs.
Op vrijdag 11 december 1987 werden twee autobe-
stuurders geverbaliseerd omdat zij met behoorlijke
snelheid de kruising Hengelosestraat-Kroezerijweg
opreden zonder inachtneming van het stopbord.
Enige tijd gecontroleerd aan weerszijden van de
markt. Aan beide zijden staat een hek met daaraan
bevestigd een wit bord met een rode rand: GESLO-
TEN in beide richtingen voor alle verkeer behalve
VOETGANGERS. Diverse personen vonden het toch

nog nodig over de markt te fietsen.
Omstreeks 20.10 uur vond er nabij 't Zelle aan de
Ruurloseweg een eenzijdige aanrijding plaats. De
bestuurder van een personenauto reed tegen een
boom. De bestuurder en de inzittenden werden ge-

wond.
Zaterdag 12 december 1987 :Aan de bestuurder van
een personenauto werd wegens het gebruik van alco-
holhoudende drank een rijverbod opgelegd. Aan de
Sarinkkamp werd weer eens een spiegel van een

auto vernield.
Op zondag 13 december 1987 omstreeks 00.15 uur

raakte de bestuurder van een personenauto op de
Teubenweg de macht over het stuur kwijt. Een per-
sonenauto en het hek van de St. Bernardusschool

werden beschadigd.
Eén persoon werd bekeurd omdat het zwaar trappen
was met de dynamo aan het voorwiel. Op de Raad-
huisstraat stond een persoon tegen de voordeur van
een bekend perceel te urineren. Dat feit leverde de

staat f20.— op.
In een pension werd bemiddeld terzake problemen
tussen huurders.
Maandag 14 december 1987: Op de Steenderenseweg
vond een aanrijding met materiële schade plaats.
TIP: Maak bij vorst de ruiten van de auto goed

schoon.

Hengelo (Gld.), 15 december 1987

R. Franke

GEMEENTE HENGELO

Provincie Gelderland

SPREEKUUR

De Raad van Arbeid houdt voortaan op iedere eerste
donderdag van de maand spreekuur, van 09.00 tot
10.00 uur, in het gemeentehuis van Hengelo (spreek-

kamer af d. sociale zaken).

Het eerste spreekuur is op 7 januari 1988.

GEMEENTE HENGELO

Provincie Gelderland

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING

17 DECEMBER 1987

In de raadsvergadering van 17 december 1987 is:
1. de heer E. W. Harmsen beëdigd als lid van de raad
2. de heer H. N. van Petersen benoemd tot wethouder

AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO (GLD.)

Op woensdag 6 januari a.s. is de eerste schrijfavond
van het nieuwe jaar. Als gewoonlijk van 19.00-21.00

uur in „de Blerjke".

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

BOUWBEDRIJF

toldijk steenderen SNELDER B.V. tel 05755 1316
z.e.-weg 11

WIJ WENSEN U EEN VOORSPOEDIG 1988

ORDELMAN - DIJKMAN
SPALSTRAAT 14 - HENGELO (GLD.)

Wegens inventarisatie

2 januari GESLOTEN
Voor storingen en spoedgevallen

bellen tel. 1285

DEEENDRACHT
de heurne 70 7255 CL hengelo gld.

Tel. 05753-2993

* Goede jaarwisseling en een voorspoedig 1988

* Zakelijk en privé alle goeds in 1988

* U toegewenst door alle medewerkers

* Dank voor het vertrouwen aan ons gegeven

V.V. KEIJENBORGSE BOYS

Vrijdag l januari

NIEUWJAARSRECEPTIE

onder het genot van een

drankje en een hapje

vanaf 14.00 tot 17.00 uur

in het clubgebouw

Aanrijdingen: In vernielde periode vonden er in de
gemeente een tweetal aanrijdingen plaats: — vrijdag
18 december 1987 vond op de Kruisbergseweg ter
hoogte van de verkeerslichten een zogenaamde kop-
staart-aanrijding plaats — zaterdag 19 december 1987
vond op de kruising van de Kruisbergseweg met de
Hengelosestraat een aanrijding plaats tussen twee
personenauto's. Een automobilist komende uit de
richting Keijenborg verleende geen voorrang aan een
automobilist komende uit de richting Doetinchem. Er
ontstond alleen materiële schade.

Verlichting: Het schijnt voor enkele jeugdigen nog
steeds niet duidelijk te wezen dat men verlichting oj1

hun fiets/bromfiets moet voeren op een tijdstip ge-
legen tussen een half uur na zonsondergang tot een
half uur voor zonsopkomst. Een negental jeugdigen
werden door ons terzake bekeurd.

Overlast: Een persoon werd bekeurd terzake het los
laten lopen van zijn hond. Naart aanleiding van enkele
klachten over racende automobilisten op de Varssel-
ring werden door ons een vijftal automobilisten op
de gevaren gewezen. Een aantal personen werd aan-
gesproken voor het illegaal afsteken van vuurwerk
en carbid. Het afsteken van vuurwerk is alleen toe-
gestaan op 31 december en l januari.

Diefstal/inbraak: Een tweetal woninginbraken hebben
er in deze periode plaatsgevonden, éénmaal in een
vrijstaande woning aan de Beunksteeg en éénmaal in
een woning aan de Plataanweg. Op dinsdag 15 decem-
ber werd aan de Spalstraat geprobeerd een personen-
auto weg* te nemen, een ruitje wrd ingeslagen en ge-
probeerd werd de auto te starten, hetgeen niet gelukte
Vrijdag 18 december werd bij de sporthal een dames-
fiets ontvreemd. Zaterdag 19 december 1987 werd
aangifte gedaan van diefstal van een kerstboom met
lichtjes en vernieling buitenspiegel van personenauto.
Via getuigen de dader op zondag 20 december 1987
terzake kunnen aanhouden.

Vernielingen: Ook deze week vonden onbekenden het
noodzakelijk vernielingen aan te brengen t.w.: — een
autoantenne werd afgebroken van een personenauto,
geparkeerd in de Rozenstraat — regenpijp van per-
ceel in de Kerkstraat werd vernield -- glazen ruit
van bushaltehokje werd aan gruzelementen geholpen
— een buitenspiegel van personenauto aan Sarink-
kamp werd vernield — een ruit van een woning aan
de Julianalaan werd vernield. De dader is terzake*
gehoord en proces-verbaal wordt opgemaakt,
ledere getuige is bij ons van harte welkom.

GEMEENTE HENGELO

Provincie Gelderland

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING

21 DECEMBER 1987

In zijn vergadering van 21 deceember 1987 heeft de

gemeenteraad:

1. besloten medewerking te verlenen voor de aan-
schaf van een klim/klautertoestel t.b.v. de prot: chr.
basisschool te Bekveld; 2. a. vastgesteld de begroting
van de algemene dienst 1988 - b. vastgesteld de be-
groting van het Grondbedrijf 1988 - c. besloten tot
wijziging van de „Verordening reinigingsheffingen";
3. de meerijarenramingen t.b.v. voorgenomen inves-
teringen voor de jaren 1988 t.e.m. 1992 vastgesteld,
alsmede de budgetprognose 1989 t.e.m. 1992 en het
daarbij behorende dekkingsplan; 4. vastgesteld het
krediet in rekening-courant voor het jaar 1988 bij de
N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten.

VERSE OLIEBOLLEN

Op woensdag 30 december houdt de Hervormde Ge-
meente van Steenderen en Bronkhorst haar traditio-

nele oliebollenaktie.
Evenals voorgaande jaren vindt de bezorging in de
gehele gemeente huis aan huis plaats.
Daarnaast is er gelegenheid om in ,,'t Anker" tussen
10.30 en 12.00 uur verse oliebollen af te halen. De op-
brengst van deze aktie komt weer ten goede aan het
onderhoudsfonds.

Tarijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend raralteat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

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

Roozegaarde sport
Bpalstraat 18. Hengelo OU

Fa. Hulstijn
loodgietersbedrijf en vis-
sersbenodigdheden, Raad-
huisstraat, Hengelo (Gld.)
wenst een ieder gelukkig

nieuwjaar

A. Maalderink
varikenshandel
wenst allen een voor-
spoedig 1988.

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTTJRF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofstraat 7 • Hengelo Gld

Tel. 06753-1424

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
if esterweg 10 - Varsselder

Tel. 08356-86664

MET GOEDE MOED HET NIEUWE JAAR IN

KERKSTRAAT 17 - HENGELO (GLD.)

• Voorspoed, geluk en zegen

• Lezen houdt de geest gezond

• Wie schrijft, die blijft

Boek- en Kantoorboekhandel

Tijdschriften - Stripboeken - Puzzelboeken en

Legpuzzels - Papierwaren - Hobbyboeken

Foto-albums - Fotolijsten - Teken- en

. Schrijfartikelen enz. enz.

TOT UW DIENST...

DE KAASPLANK
het

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

500 gram Maas/ander

25% minder zout 7.45

500 gram 20+ Halvetta 5.95

500 gram Leerdammer 6.85

2 Rookworsten a 250 gram

de goud bekroonde 6.50

4 Met worsten 11.00

Tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "

De nieuwbouw van onze drukkerij aan de Regelink-

straat 16 te Hengelo (Gld.) begint al aardige vormen

aan te nemen. Daar zijn we blij om.

W// wensen u allen een hele fijne jaar-

wisseling en een gelukkig nieuwjaar.

DRUKKERIJ WOLTERS
K. F. Lubbers en medewerkers

In het nieuwe jaar nog meer tot uw dienst

Loon- en Grondverzetbedrijf

H.J.GROOTROESSINK
VAALVERINKDIJK l - HENGELO (GLD.)

en medewerkers

Bedankt alle cliënten voor

het genoten vertrouwen in

het afgelopen jaar.

Tevens wensen wij iedereen een

VOORSPOEDIG 1988 toe.

Haarmode

KERKSTRAAT 7 - HENGELO (GLD)

'n Voorspoedig Nieuwjaar

GEMEENTE HENGELO

Provincie Gelderland

VUURWERK

Over enkele dagen is de tijd er weer, dat er vuurwerk
zal worden gekocht en afgestoken.

In de A.P.V. omvat dit de artikelen 124 t.e.m. 129 en
wordt er gesproken over de lijst van vuurwerken.
Dit is een lijst genoemd in de Wet Gevaarlijke Stof-
fen, die een opsomming geeft van vuurweiiken en de
hoeveelheid explosieve lading van elk stuk vuurwerk.
Het gaat hier dus om het goedgekeurde vuurwerk.
De verkoop van vuurwerk aan het publiek mag niet
plaatsvinden zonder vergunning van burgemeester en
wethouders.

De vergunning voor de verkoop zal in deze gemeente
gelden op woensdag 30 en donderdag 31 december
1987.

Het vuurwerk mag, ingevolge artikel 126, alleen ver-
kocht wonden door, dan wel aan personen, die de leef-
tijd van zestien (16) jaren hebben bereikt.

Ingevolge artikel 127 mag het vuurwerk alleen af
worden gestoken of mag men het alleen voor dadelijk
gebruik gereed hebben op 31 december en l januari,
mits het vuurwerk dan op eeh verantwoorde wijze en
niet in de nabijheid van een verpleegtehuis of bejaar-
denwooneenheden wordt gebruikt. Op andere dagen
is het dus verboden. Op beide toegestane dagen is
het verboden vuurwerk af te steken indien dat ge-
vaar, schade, hinder van euistige aard of overlast
kan veroorzaken.

Tot slot willen wij nog enkele aanwijzingen geven
voor een veilig gebruik. Daarom deze tips:

— Lees eerst de gebruiksaanwijzing;

— Steek het vuurwerk aan met een sigaret of een
aansteeklontje;

- Experimenteer niet met vuurwerk;

- Haal geen baldadigheid uit, gooi bijv. niet met
vuurwerk;

— Houd rekening met mens en dier;

- Let ook op het vuurwerk van anderen.

Als men deze aanwijzigingen opvolgt, kan het vuur-
werk probleemloos zijn werk doen: door geluid, kleur
en licht fleur geven aan de viering van de jaarwis-

seling!

Allen een voorspoedig 1988.

HET KLINKT ALS MUZIEK IN DE OREN

'Wuziefe
is daarom een onmisbaar gegeven in elke leef-

gemeenschap.

Muziek hoort erbij, telkens weer. „Crescendo"

blaast of roffelt gaarne haar partijtje mee in

het (levens) koor.

Dank voor het geschonken vertrouwen in 1987.

Ook in het nieuwe jaar hopen wij veler vertrou-

wen waardig te worden of te zijn. Alle goeds en

zegen, maar bovenal luisterplezier in muzTek.

CHR. MUZIEKVERENIGING

e i »
r&ócendo

Muziekkorps - Tamboer-Lyrakorps

Supportersvereniging - Leiding



NET EFFE GEZELLIGER

Bruin café

Flitsende discotheek

Grieks-Romeins terras

tapperij „DE Z W A A N "

Oudjaarsdag

gezellig POTBILJARTEN
om leuke prijzen, waaronder

wild en gevogelte

Oud jaarsavond vanaf 19.00 uur

gesloten

Nieuwjaarsdag vanaf 16.00 uur

geopend

Verder wensen wij U allen een

voorspoedig 1988

H. WAENINK en medewerkers

Voor hem en haar

Bel gerust voor een afspraak

Ook voor

zonnebank

Vordenseweg 5 Hengelo Gld. Tel 05753-1278

WIJ WENSEN U EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

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

HORSTINK
Prinsenmaatweg l, Rha/Steenderen

tel. 05755 - 1243

m
Hengelose en

Keijenborgse

Middenstandsvereniging

Zaterdag 2 januari

BEPERKTE OPENSTELLING

van winkels

in Hengelo en Keijenborg

Vanwege inventarisatie kunnen er

op deze dag enkele zaken gesloten

zijn.

Het Bestuur

Voor oud en nieuw lekkere hapjes

VERSE WORST, KARBONADE,

SAUCIJZEN enz. enz.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Wij wensen U een goede

jaarwisseling en een goed begin

. ZATERDAG 2 JANUARI

ZIJN WIJ GESLOTEN

Partij v.d. Arbeid
AFDELING HENGELO (GLD.)

wenst U allen

een zeer voorspoedig 1988

HARMSEN
VAKSCHILDERS

ISPALSTRAAT17
JHENGELOGLD. 05753-1292

Wij wensen allen

een voorspoedig 1988

KNIP-en NAAILESSEN
TEVENS PATROONTEKENEN

MODEVAKSCHOOL

B E K V E L D
Veermansweg 6, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1703

Hengelose Hengelaars Vereniging

Het bestuur wenst alle leden en jeugdleden

een goed 1988

en goede vangst

BOUWBEDRIJF

KLEIN ZESSINK
wenst allen een

gelukkig en voorspoedig

1988

Schildersbedrijf

H. S T E E G E
wenst U allen

een voorspoedig 1988

NNIND/V1OLEN BAKKERS

Uw windmolenbakker wenst U een

prettige jaarwisseling en een

gezond 1988

Ook dan staan wij weer klaar met

BROOD en BANKET van

BAKKERIJ HEKKELMAN

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 06753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEEV-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

De V. en A.V. PAX

wenst iedereen een

GELUKKIG EN

VOORSPOEDIG .

NIEUWJAAR toe

In 1988 vieren wij ons

60-JARIG JUBILEUM.

Heb je zin in voetballen?

Kom bij de grote PAX-familie en meld je als lid

want bij PAX is het fijn langs, en binnen de lijn.

RIJWIELENEN
BROMMERS

ALLE BEKENDE MERKEN

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Ook uw adres voor

onderdelen

gebruikte rijwielen en

brommers

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo GLD. - Tel. 05753-7278

Tevens wensen wij u een

prettige jaarwisseling

toe en een goed 1988

ATTENTIE!!

Bij onverwachte

sneeuwoverlast

Bel uw groenspecialist

Met onze

VOLHYDRAULISCHE

SNEEUWPLOEG
maken wij snel

TOEGANGSWEGEN, PARKEER.

PLAATSEN, BEDRIJFSTER-

REINEN E.D.

SNEEUWVRIJ

UW GROENSPECIALIST

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - HENGELO GLD.

Tel. 05753-2619

Wij wensen U een

voorspoedig 1988

Zaterdag 2 januari 1988 zijn wij

GESLOTEN

; H.Haterinlt
sfacfttefi Mimuftejft<tvte kwaliteit

Tef 05^537-1301

RUILVERKAVELING
HENGELO•ZELHEM

Hengelosestraat 26b, 7256 AC Keijenborg

Tel. 05753-3617

De Landinrichtingscommissie voor de ruilverka-

veling Hengelo Zelhem maakt hierbij bekend dat

in 1988 éénmaal per maand spreekuur zal wor-

den gehouden en wel op de 2e VRIJDAG VAN

DE MAAND VAN 09.00 UUR-11.00 UUR.

De Landinrichtingscommissie

J. G. A. Hilderink, plv. voorzitter

L. J. S. Reinders, secretaris

SCHOONHEIDSSALON

ALIE DINKELMAN
Fokkinkweg 9 • HENGELO (GLD.)

wenst allen een gelukkig

en voorspoedig 1988

SLIJTERIJ

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

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 f les LA CHASSE DU PAPE 8.75

IflesJOSEPH GUY COGNAC 25.75

l fles PEACHTHREE 14.95

Uw bestelling wordt gratis thuisbezorgd.

Tel. 05753-1252

Vuurwerkverkoop aan de BANNINKSTRAAT 5
op 30 ai 31 DECEMBER

Roozegaarde Sport - Hengelo Gld



UW BOVAG LID EN

APK-KEURINGSSTATION

AUTOBEDRIJF

DIK LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28 - Wichmond

Tel. 05754 - 621

wenst allen een gelukkig

en pech vrij 1988

Volop goedgekeurd

KNAL- EN SIERVUURWERK
goed en niet duur

Tevens wensen wij U allen een voorspoedig 1988

ALY EN EEF JANSSEN
Sint Janstraat 39 - Keijenborg - Tel. 05753 - 1760

Wij wensen iedereen

een gelukkig en voorspoedig 1988

Naaimachinehandel en reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

Assurantiekantoor

A. J. MEMELINK
WENST U ALLEN

een voorspoedig 1988

HENGELOSE AUTO- EN MOTORVER.

H.A.M.O.V.E.

wenst allen

een goed 1988 toe.

CHR. ZANGVER.

„LOOFT DEN HEER"
HENGELO (GLD.)

Wij wensen U allen

een voorspoedig 1988

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

telefoon 05753-1286

wenst allen

een voorspoedig 1988

Wij wensen U allen

een voorspoedig 1988
HOTEL CAFE-RESTAURANT SLIJTERIJ

„LEEMREIS"
HENGELO (GLD.)

AUTOMOBIELBEDRUF

PEUGEOT- TALBOT DEALER

Wij wensen U allen een

voorspoedig 1988

r^*j_ i _i_ •
Dit laatje

Goudreinetten

2 kg

Verse Ananas

ca 1300 gram

298

299

Slagers Achter-

ham 100 gr.

Gebraden borrel

balletjes

3 smaken, 12 st.

198

229

698
Zaterdapvoordeel:

Kippebouten

kg 498
Maandag; en dinsdag1 4 en 5 januari

Hachévlees

500 gr. 398 • kg 698

Oliebollen

10 voor

Appelbeignets

5 voor

349

349

Wij bedanken onze klantenkring

voor het genoten vertrouwen en de

prettige samenwerking en wensen

iedereen een fijn 1988.

Zaterdag 2 jan. zijn wij gesloten

DISBERGEN
woninginrichting - textiel
baby- en kleutermode

^Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spafctraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

wenst U een

gelukkig nieuwjaar

HOTEL LANGELER

wenst vrienden en

bekenden 'n voorspoedig

1988 toe.

Onze zaak is oudejaarsavond

na 6 uur gesloten

l, 2 en 3 januari gesloten

Wij wensen allen een

gelukkig en voorspoedig 1988.

Voegersbedrljf

E. G. H. KLEIN ZESSINK
HENGELO (GLD.)

Gymnastiekver. „Achilles"

wenst U allen

gelukkig nieuwjaar

Voegersbedrijf

A. HARMSEN
Boeninkweg l - HENGELO (GLD.)

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Florijn Jonge

Jenever Itr.

Pollen Kersen-

brandewijn Itr

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. cd
Onbetwist is BOSMAN

uw groenspecialist
Telefoon 05753-2619

NIEUWJAARSDAG

ZONDAG

Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Dirigent, bestuur en leden

Hengelo's Gemengd Koor

wensen allen een

gelukkig nieuwjaar

LENSELINK
DROGISTERIJ EN VERFCENTRUM

WENST ALLEN

gelukkig nieuwjaar

Schuiterij E.M.M. en

Hengelose Majorette Vereniging
Uw aandacht voor ons werk hebben w i j

ten zeerste op prijs gesteld.

Ook met een nieuw jaar voor de boeg

hopen wij die aandacht vast te mo^cn

houden.

Dank voor alle vertrouwen en wy

wensen een ieder een goede jaarwisse-

ling en een voorspoedig 1988.

BESTUUR, DIRIGENT EN LEDEN

van het Chr. gem. koor

„SOU DEO GLORIA"
BEKVELD

Wij wensen U allen

een voorspoedig 1988 toe.

Kerk- en andere diensten

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

OUDEJAARSAVOND
19.30 uur: ds. Hendriks

NIEUWJAARSDAG
10.15 uur: Ds. Hendriks „de Bleijke" Morgengebed

ZONDAG 3 JANUARI
10.00 uur: ds. Verhaere H. Avondmaal

Goede Herder Kapel

OUDEJAARSAVOND
19.30 uur: ds. Verhaere

ZONDAG 3 JANUARI
10.15 uur: ds. Molemaker

Vi-tfz. Herv. Kerk

OUDEJAARSAVOND
17.30 uur: ds. Laman-Trip

Diabetes Vereniging: Nederland

Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

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 28 DEC. T.E.M. 3 JAN. (incl. nieuwjaarsdag)

B. A. M. Eijkelkamp, telefoon 2262

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 fce.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 Thiüsstraat 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 jeugd telefoon Achterhoek

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

RJK. Kerk Hengelo Gld.

OUDEJAARSAVOND
19.00 uur: Woord en communiedienst
Zaterdag 2 jan.: 19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 3 jan.: 10.00 uur: Eucharistieviering
Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie

parochieblad

BJL Kerk KeUenborf

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-

mis; zondag 8.30 tuur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag te.m. vrijdag H. Mi*
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: Kastanjfllaan 15, Hengelo Gld

Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steend«*wit telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", 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 gemeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.


