
57e jaargang no 3 Dinsdag 19 jan. 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTEBS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 • 7255 ZH Hengelo (Gld.)

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

Verschijnt dinsdags In:

Hengelo, KeJJenborg,

Vel s w U k (Zei hem), S teenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, B ha,

Toldük, Wichmond Vlerakker

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

Rauwe Casselerrib

500 gram

BAKBLOEDWORST

De gehele week:

150 gram

GEBRADEN GEHAKT

100 gram

PEKELVLEES

gehakt + kruiden
500 gram

500 gram

verse worst
f|)n of grof

Donderdag, vrijdag en zaterdag
500 gram

malse varkensiappen

500 gram

Schouderkarbonade

250 gram HOLLANDSE

BIEFSTUK

^
•rffisteWtker

De Echte Bakker heeft deze week

in de reklame:

Af d. brood:

KRENTEN-of
ROZIJNENBROOD

3.25VAN 4.75 VOOB

Af d. banket:

KERSENRONDO'S
5.505 STUKS

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

CONTACT-
LENZEN

Uw beter
zien op maat
gemaakt
A.GROOTKORMELINK
optiek horlogerie goud&zilver
HengetoG Spuistraat 27 Twello Stationsstraat 9
Telefoon 057S3-I77I TetefoonOS7l2-720ll

Nieuw en
erg lekker!!

NUZUW:

VOLKOREN SESAM PUNTJES

(zacht) deze week QivO

Gezond en erg lekker

NFEUW:

SUIKERVRIJi BAVAROISE

GEBAK
Nu uit eigen bakkerij, voor diabetici
of slanke lijn

BAKKERIJ KREUNEN
TELEFOON 05753-1474

Sinds 1820 bakkers in Hengelo

geldig van 20 januari te.m. 2 febroarl

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld

Telefoon 05753-1461

lies

de la force
sei» port

11.75 TB-
KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 5la (Molenhoek) • 05753-3460

Speciaal deze week

1 risje ouderwetse Bak Bokking
12 stuks aan de twijg

6.25
Heeft u onze KIBBELING of

ZEEBANKET al eens geproefd?

nu 1.50 per 100 gram
ledere dag warm gebakken vis

VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

ERRES droogautomaat RSD 455-78G

• Schitterende droger
met grote, links- en rechts-
draaiende 4 1/2 kg trommel
twee warmte standen en
tijdklok tot 120 minuten.
• Verrijdbaar, krasvast
blad, u'tneembaar stof-

Wordt gelegeverd inclusief
adapter voor aansluiting
op universele afvoerslang.

De deur kan zowel links-
als rechts draaiend worden
gemonteerd.

AKTIEPRIJS:

Fa. BESSELINK
ELECTR. INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO (GLD.) - Tel. 05753-1215

VAN DE WARME BAKKER . VAN DE WARME BA

>
nRAADHUISSTRAAT 19 - TEL 1358

l Deze week:

KOFFIE-BROODJES
of ROOMBROODJES *

RAUWE HAM

100 gram 2.18

ROLLADE SCHIJVEN

5 halen - 4 BETALEN

H.O.H. GEHAKT
500 gram 4.48

SNIJWORST
100 gram 1.48

A H.Rat€riïilt
te

van 1.25 voor |§QQ

> M
va HNHVAV aa NVA • H3HMVH HKHVAI aa KVA

Voor al uw«
TAPIJTEN • GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTEXTIEL

WANDDECORATIES - BABY- EN KLEUTER-

MODE • BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: o.a-
HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

^Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

ERWTENSOEPGROENTE
gesneden 150 gram 1QQ

Volop SLA, ANDIJVIE, BLOEMKOOL,

SPRUITEN enx.

In onze verkoopbloemenkas:

1 CACTUSBAKJE 4.95

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



Wegens grote toename van het aantal ritten

vragen wij op korte termijn een

part-time taxichauffeur
uit Hengelo of directe omgeving

Men dient bereid te ztfn weekenddiensten te

verrichten

Taxibedrijf Bert Lammers
Zelhemseweg 8 7255 PS Hengelo Gid

Tel. 05753-3005

TONEELAVOND
JONGGELRE

Zaterdag 23 januari

Zaal Langeler Hengelo (Gld.)

GEMEENTE HENGELO

Provincie Gelderland

AANGIFTE T.B.V.

HONDENBELASTING 1988
1. Ieder die over 1987 géén aanslagbiljet ont-
ving en toch houder is van een hond, dient dit

vóór 15 februari a.s. schriftelijk te onzer ken-
nis te brengen.

2. Zij, die in 1987 wel een aanslagbiljet ontvin-
gen, maar per 1-1-1988 geen houder van een
hond meer zijn en hiervan nog geen bericht
hebben gedaan, worden tot 15 februari in de
gelegenheid gesteld hiervan opgave te doen
onder vermelding van de redenen waarom
men geen houder meer is.
Wanneer vóór deze datum geen afmelding is
ontvangen, wordt voor 1988 een aanslag op-
gelegd gelijk aan die van 1987.

3. Zij, die in 1987 in de hondenbelasting werden
aangeslagen en thans nog houder zjjfjn van
een hond, behoeven geen aangifte te doen,
zij ontvangen automatisch hun aanslagbiljet
1988. Zodra men in de loop van het belasting-
jaar houder van een hond wordt of geen
houder meer is, dient hiervan eveneens een
kennisgeving te worden gedaan.

Het gemeentebestuur van Hengelo (Gld.)
Gemeentesecretarie, afdeling financiën.

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN

B. SMEIT INK
Telefoon 05753 - 2524

BIJNA HALF MILJARD ALS PBIJZENPOT
STAATSLOTERIJ IN 1988

De Nederlandse Staatsloterij maakt de laatste jaren
een positieve ontwikkeling door. Bedroeg de reguliere
omzet in 1986 nog 572 miljoen gulden, 1987 wordt ai
gesloten met een omzet van 638 miljoen gulden. In
1986 was de omvang van de prijzenpot 405 miljoen
guljden en steeg in 1987 tot 451 miljoen gulden, inclu-
sief kansspelbelasting.
Dit resultaat is onder meer bereikt door het prijzen-
pakket netto samen te stellen, zodat de winnaar zijn
prijs volledig krijgt uitbetaald.
De heer J. Berkhout heeft een optimistische kijk op
1988: „de omzet voor 1988 is begroot op 695 miljoen
gulden en de prijzenpot zal in 1988 491 miljoen gulden
bedragen". Een groei van maar liefst 10%!

Oud papier voor de DAMCLUB bij de container achter
de „Spannevogel". Alvast bedankt!

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE

HENGELO (GLD.), Ie jaargang nr. 40

week van 5 januari t.ejn. 11 januari 1988
Op dinsdag Sjanuari werd nog een aangifte opgeno-
men terzake vernieling brievenbus (oud op nieuw).
Tevens vond een aanrijding plaats met een ree op de
Riefelerdijk.
Woensdag 6 januari: Een aanrijding met materiële
schade op de kruising Zelhemseweg-Olde Kaste. Een
auto total loss.
Donderdag 7 januari: Op diverse plaatsen in Hengelo
werd een verkeerscontrole gehouden. De weggebrui-
kers hielden zich aan de wet.
Vrijdag, 8 januari: 's Morgens een verlichtingscon-
trole gehouden. Vier fietsers geverbaliseerd. Tijdens
deze controle zag l automoblist het rode licht '(ver-
keerslichten Rondweg) voor een groen licht aan.
Zaterdag, 9 januari: Uit een café moest een dronken
persoon worden verwijderd. Twee bestuurders bleken
een opgevoerde bromfiets te bezitten.
Zondag, 10 januari Een autobestuurder werd de bloed-
proef afgenomen. Een caféhouder werd geverbali-
seerd terzake overschrijding sluitingsuur.
Maandag, 11 januari: In een perceel aan de Hengelo-
sestraat brak een schoorsteenbrand uit.

R. Franke

Zondag 24 januari

GROTE BINGO
Aanvang 19.30 uur

Café-biljartcentrum

D'N OLDEN KRIET
WICHMOND

Tel. 05754-258

Te huur gevraagd: land-
bouwgrond voor seizoen
1988. Loonbedrijf Niesink,
Weeninkweg l, Keijenborg
tel. 05753-1585.

STERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

BPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 - Hengelo Gld

TeL 00753-1424

Te koop prima gerstestro
tel. 05753-7346.

Per l maart a.s. woon-
ruimte gezocht in Hengelo
(Gld.), Keijenborg of onv
geving (minimaal 2 slaap-
kamers), tel. 05755-2358.

December-pondjes zo weer
weg met Malsovti. Malao-
vit wordt ambachtelijk voor
U gebakken door bakkerij
Hekkelman, Raadhuis-
straat 35, Hengelo (Gld.).

Te koop: Home trainer,
z.g.a.n., merk Ultima, vr.
prijs f130.—, Dick Lange-
laan, tel. 3372.

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

j Te koop: Opel-kadett 1.3 N
bjr. 1980, rood, APK-gek.,
trekh., dubb. spiegels, ra-
dio-cass. In uitstekende
staat van onderh. Elke
keuring toegestaan* Evt.
onder garantie. Tel. 05753-
3267.

Te koop: l eiken bankstel
+ tafel z.g.a.n., l koelkast
tafelmodel z.g.a.n.,l bfózet-
stoel d. groen skai, l eiken
schommelstoel, l engels le-
dikant 120 br., + matras
+ tafel + 2 stoelen, l
droogkap + statief, tel.

05753-1797.

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo Gld

REIZEN STEEDS INDIVIDUELER EN VAN
HOGERE KWALITEIT

Een aparte incheckbalie op Schiphol (dus niet in de rij
staan), per lijnvlucht naar de vakantiebestemming
(dus vertrekken op iedere gewenste dag) en per taxi
naar het hotel (dus geen lange reistijd vanaf het
vliegveld). Zo gaat deze zomer een aantal Nederlan-
ders met vakantie. Een vakantie die inspeelt op de
vraag van een toenemend aantal toeristen naar top-
kwaliteit en individualisme.
De reisorganisatoren houden volop rekening met deze
nieuwe tendensen in het toerisme, constateert de
Rabobank. Zo zijn er voor deze zomer diverse reis-
programma's verschenen, waarin de „confectievakan-
ties" plaats hebben gemaakt voor ,,maatwerk". Met
deze aanbiedingen heeft de toerist de mogelijkheid
om zijn vakantie per dag te reserveren. Zo'n vakan-
tie heeft bepaalde extra's, zoals het wachten in een
comfortabele lounge op Schiphol, vliegen op aantrek-
kelijker tijden en taxlvervoer. Vanzelfsprekend komt
het exclusieve karakter van deze reizen ook in het
prijskaartje tot uitdrukking. Kwaliteit en een ruime
keuze blijven zeker niet beperkt tot de maatwerk-
vakanties. Ook de „gewone" reisprog. amma's bieden
een steeds gevarieerder aanbod. Variatie in reisduur
bijvoorbeeld: vliegreizen naar diverse bestemmingen
kunnen ook voor 11 of 12 dagen worden geboekt.
Steeds vaker is het mogelijk om van een regionaal
vliegveld (Eindhoven, Beek en Eelde) te vertrekken.
Hoewel het uiteraard mogelijk blijft om te kiezen
voor Torremolinos of de Eifel, vinden nog altijd nieu-
we bestemmingen hun weg naar de reisprogramma's
Diverse vakantieplaatsen in Turkije zijn sterk in op-
komst en*in Israël wordt Eilat populair. Een vakan-
tie naar de Verenigde Staten komt door de goedkope
dollar binnen het bereik van steeds meer mensen.
Zelfs reizen naar exotische bestemmingen als het
Verre Oosten zijn er niet meer alleen voor de enke-
ling. Het toenemende kwaliteitsbewustzijn van het
publiek heeft ertoe geleid dat er amper nog slechte
vakanties worden aangeboden. „Een gevolg is ook
dat de reisorganisatoren er'alles aan doen om over-
boekingen - het dubbel reserveren van kamers - tot
een minimum terug te brengen', aldus de Rabobank,
waar het afgelopen jaar ruim 800.000 mensen hun va-
kantie boekten. „Meer en meer zie je in de progi am-
ma's zogenaamde garantie-objecten. In die gevallen
is het de raisorganisator die de accommodatie indeelt,
zodat onaangename verrassingen vrijwel zijn uitge-

sloten".
Welke vakantievorm gekozen wordt en waar de reis
ook naar toe gaat, er is altijd behoeft aan gedegen
informatie en voorlichting. De kwaliteit in advise-
ring is voor iedere toerist belangrijk. De reismede-
werkers van de Rabobank worden bij hun adviseren-
de taak ondersteund door Toeristiek. Dit onafhanke-
lijke informatiesysteem geeft een actueel en gede-
tailleerd beeld van duizenden bestemmingen en ac-
commodaties.
Veel informatie is ook te vinden in het zojuist ver-
schenen Rabobank Vakantiemagazine. Dit blad biedt
op 60 kleurrijke pagina's de mogelijkheid om het va-
kantieseizoen 1988 te verkennen. Voor een stukje va
kantievoorpret is het magazine gratis verkrijgbaar bij
de kantoren van de Rabobank.

GEMEENTENIEUWS
INZAMELEN KLEINE HOEVEELHEDEN

CHEMISCHE AFVALSTOFFEN

Tot voor kort was het mogelijk om kleine hoeveel-
heden chemische afvalstoffen in te leveren bij de ge-
meentewerkplaats aan de Prunusstraat.
Inmiddels is Gemeentewerken gehuisvest aan de Zel-
hemseweg 38, hoek Molenenk.
U kunt nu genoemd afval daar afgeven op vrijdag-
morgen van 10.00 tot 12.00 uur, echter alleen in de
oneven weken.
Het is ongetwijfeld goed u er nog eens op te wijzen
welke afvalstoffen worden bedoeld.
Dat zijn o.a.: bestrijdingsmiddelen, foto-chemicaliën,
verfrestanten, medicijnen, afgewerkte olie, lege bat-
terijen en spuitbussen.
Uiteraard wordt het op prijs gesteld indien u het in
een gesloten verpakking aanbied.
Al dit milieu-onvriendelijke afval hoort niet in de
vuilniszak, breng het naar het verzameldepot Zelhem-
seweg 38.

JAARVERGADERING „SOLI DEO GLORIA"

Na het zingen van Gezang 465, vers l, opende de voor-
ziter, de heer A. Maalderink, de vergadering. Hij
sprak alle leden toe en dat vond hij een verheugend
feit. Dat de vergadering op de laatste repetitieavond
gehouden werd vond zijn oorzaak in het feit dat alle
leden aanwezig^ konden zijn i.v.m. de werkzaamheden
van diverse leden.

Hij hoopte op een goede inbreng.
Uit het uitgebreide jaarverslag van de secretaresse
mevrouw A. Hiddink-Weernink, bleek dat het koor
springlevend is; talloze malen trad men in de open-
baarheid op. De penningmeester, de heer A. Derksen,
gaf een inzicht in de financiën van de vereniging. Hij
kon de boeken afsluiten met een batig saldo. Beide
bestuursleden mochten een hartelijk applaus in ont-
vangst nemen voor hun nauwgezette arbeid.

De absentielijst, bijgehouden door de heer A. Korten,
gaf een goed repetitiebezoekbeeld, er was een klein
repetitieverzuim mede veroorzaakt door de ploegen-
dienst van enkele heren. Alle repetities werden be-
zocht door mevr. A. Meening, B. Lijftogt, T. Hoek-
man, G. Hulshof en de heren H. Lubbers, J. Wijers
en J. Meenink. De heer J. Wijers werd nog toege-
sproken door de voorzitter omdat hij 45 jaar lid van
Soli is. Hij is een voorbeeld voor allen. Hij kreeg een
presentje aangeboden. Bovendien kregen de heer en
mevrouw v. Neck en de heer en mevrouw Derksen

een geschenk. Bij de bestuursverkiezing waren af-

tredend mevr. W. Hofenk en de heren A. Derksen en

A. Maalderink. Met overgrote meerderheid werden

ze herkozen.

De uitvoeringen worden gehouden op 8 en 12 novem-

ber a.s. De oliebollenaktie wordt gehouden op 7 en 8

oktober. Er werd besloten om in 1988 naar een zang-

concours te gaan, de dirigent komt hier nader op

terug.

In de rondvraag kwamen diverse punten aan de orde.

Deze werden flink doorgepraat en diverse beslis-

singen werden genomen. Tot slot bedankte de vooV-

zitter alle leden voor hun inbreng en hoopte op een

goed repetitiebezoek.

AKTIVITEITEN-AGENDA

Januari
25, 26 en 27 stratenschieten.
29 finales stratenvolleybal.

Februari
l, 2, 3, 8, 9 en 10 stratenschieten.
6 Unicef-concert in „de Kamp"
13, 14 en 15 Karnaval in Keidarp.

Maart
19 uitvoering Achilles.
26 uitvoering D.I.O.
De aktiviteiten worden ééns per maand over een pe-
riode van 3 maanden geplaatst. Opgave tel. 1541.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkoarten

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

STEENDEREN MARKTPLEIN 5

ZATERDAG 23 JANUARI

Een twee-eïg duo

BOB en BERT
Aanvang 21.30 uur - TOT ZIENS

TAPPERIJ „DE ZWAAN"

presenteert op zondag 24 januari

de Ierse volkszanger

NET EFFE GEZELLIGER

Bruin café

Flitsende discotheek

Grieks-Romeins terras

Mehari Roten
Bekend van zijn laatste single

„Californien Dream"

Hij was hiermee in Nederland muziekland

Uit, goed voor U

Familiedrukwerk?
de allernieuwste

Geboorte- Huwelijks- <
Verlovings- en Jubileumkaarten

vindt u in de kollektie van

verkrijgbaar bjj uw drukker

DRUKKERIJ WOLTERS



SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spuistraat l - 7255 AA Hengelo Gld

Geldig te.m, 25 januari 1988

18.25

18.45
14.95

14.95
6.75

18.95

l Itr DRIE STERREN

l Itr FLORIJN VIEUX

l Itr COEBERGH BESSEN

l Itr GORTER BEERENBURG

l fles FAISCA ROSé

l fles CAMPARI

l fles SANDEMAN SHERRY

secco, medium, cream 7.95

l fl HENKES CITR.-BRANDEWIJN 13.45
6 flesjes CLAUSTHALER 7.50

l krat HERTOG JAN BIER 16-95

Ook in 1988 wordt uw bestelling thuis-

bezorgd en ook nog gratis.

Tel. 05753-1252

Opruiming
Col Truien

10.00 en 29.00
Prachtige truien van 89.00 voor

39.00
Sweaters van 69.00 voor

29.00
Joggingbroeken van 69.00 voor

39.00
Restanten handgebreide truien

nu spotgoedkoop.

Zie onze etalage.

Schröder
bü 'Ie Xerk Hengelo Gld

DANKBETUIGING

Voor alle felicitaties, kaarten, bloemen en ka-

do's die ons 40-jarig huwelijksfeest tot een on-

vergetelijke dag hebben gemaakt, willen wij U

hartelijk danken.

WIM EN RIEK EVERS

Keijenborg, januari 1988,

Hengelosestraat 67.

De overweldigende belangstelling en deelne-

ming die U ons heeft betoond na het zo plotse-

ling overlijden van onze geliefde broer, zwager

en oom

WILLEM HEERINK

heeft ons diep getroffen. Wij zijn U dankbaar

voor de steun en troost welke ons dit heeft

gegeven.

Uit aller naam,

J. G. Massen-Heerink

Hengelo (Gld.), januari 1988,

Berkenlaan 18.

GEVRAAGD:

VASTE MEDEWERKER

OP AKKERBOUWBEDRIJF
Onze gedachten gaan uit naar iemand het

ervaring in de akkerbouw en wel speciaal

in de aardappelteelt.

Voor inlichtingen en/of sollicitatie:

G. WULLINK
BANNINKSTRAAT 54a

7255 KE HENGELO (GLD.)

TEL.: 05753-1427

THEORIE-CURSUS

AUTO EN MOTOR

Brammen: aanvang 26-1-'88

Eerbeek: aanvang 10-2-'88

Steenderen: aanvang l-2-'88

Voor Baak-Wichmond GRATIS halen

en brengen

CHAUFFEURSCURSUS CCV-B

20 lesavonden aanvang 2-3-'88

GEVAARLIJKE STOFFEN ADR

10 zaterdagmiddagen aanvang 20-2-'88

Verkeersschool

VOSKAMP
Telefoon 05756 • 1654

THEORETISCH-PRAKTISCH DE BESTE

CONTACT

r / r

LENZEN
Aan ons bedrijf zijn uitsluitend bij de

A.N.V.C. aangesloten contactlens-
specialisten verbonden.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

VLEES - VOOR FIJNPROEVERS!

500 gram DIKKE HIPS 2.75

500 gram MAGERE
RIBLAPPEN 7.90

100 gram GELDERSE

KOOKWORST 1.15

100 gram CERVELAATWORST

fijn 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBOBG

Tel. 06753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang !!

Het comité

„afscheid dokter Schreuder"

bestaande uit de dames J. J. Eil-van üest en

C. Quarles van Ufford-Loeber

en de heren G. A. E. Gerrits,

J. W. Hulshoff en Chr. van Petersen,

deelt mede dat de rekening 3274.62.191 bij de

Rabobank, Raadhuisstraat VRIJDAG 22 januari

a.s. AFGESLOTEN WOPDT.

De aanbieding van het bedrag zal op zaterdag

23 januari plaatsvinden.

vwww\*

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening
„De Graafschap"

is een instelling voor gezins- en bejaardenver-

zorging, alsmede algemeen maatschappelijk

werk.

Om mogelijk te ontstane vacatures binnen de

gemeente Steenderen snel op te kunnen vullen,

komen wij graag in contact met kandidaten, die

belangstelling hebben voor de functie van:

GEZINS- EN/OF
BEJAARDENHELPENDE

minimaal 9, maximaal 15 uur per

week, verdeeld over 3 of 5 dagen

per week

Functie-informatie:
De gezins. en/of bejaard en helpende heeft als

taak, hulp te bieden bij gezinnen en/of bejaar-

den thuis. Deze hulp bestaat uit huishoudelijke

taken en - voor een deel - verzorgende taken.

Het salaris bedraagt - afhankelijk van leeftijd,

opleiding en ervaring, maximaal f 11,72 bruto

per uur.

Belangstellenden voor deze functie kunnen een

sollicitatiebrief, met daarin- vermeld: persoon-

lijke gegevens, opleiding en ervaring, richten

aan:

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverle-
ning „De Graafschap"
t.a.v. Mevr. A. J. Oosterbaan, personeelsfunctio-

naris, Postbus 65, 7255 ZH Hengelo (Gld.).

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

FLEUR SPECIAL OFFER POPJE

MET GRATIS KLEDINGSETJE

VOOR SLECHTS9.95

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat29,7255 AB Hengelo G.tel.05753-3828

Uw
w/ndmo/enbakker /&LDE
presenteert

deze week
NNIND/MOLENJMKKERS

FRIES SUIKERBROOD
400 gram ZiUO

800 gram 4.00

Nieuw FRIESE KRUIDKOEK
DEZE WEEK 2.50

Bakkerij H E K K E L M A N
ONBETWIST UW KOEKSPECIALIST

TAPIJT
Nergens meer keus.

Nergens goedkoper.

Nergens beter gelegd.

Vanaf 69.50 per mtr.

GRATIS GELEGD
Veel couponnen

HALF GELD

EN GRATIS GELEGD

PHNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUI£

hengelo(gld)

V.O.O. Vereniging voor

Openbaar Onderwijs afd. Hengelo
UITNODIGING aan leden en verdere belang--
stellenden voor de jaarvergadering.
Deze wordt gehouden op 21 januari a.s. in

O.B.S. ,,Rozengaardsweide". Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter dhr. J. W. Huls-

hoff

2. Jaarverslag secretaris dhr. R. van Gijssel.

3. Financieel verslag dhr. W. J. L. Tharner

4. Benoeming kaskommissie

5. Bestuursmededelingen

6. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar dhr. Hulshoff

Het bestuur stelt als kandidaat voor de va-

kature dhr. H. N. van Petersen, Karspel 4.

Andere kandidaten kunnen, mits 5 dagen

van te voren, schriftelijk ingediend worden

bij de secretaris

7. Afscheid voorzitter

8. Rondvraag

9. Pauze

10. Vertoning van de film die in 1967 gemaakt

is ter gelegenheid van de opening van „Ro-

zengaardsweide"

11. Sluiting

HET BESTUUR

Bankstelaanbiedingen
en

Inruilbankstellen
Zie etalages!

DE „SPANNEVOGEL

Ons nieuwe adres is:

Regelinkstraal 16 - Tel. 05753-1455

slijterij LEEMREIS

Aanbiedingen geldig tot J febr.

jonge Florijn kersenbrandew.
Pollen

sherry Domecq
medium/dry

PEDICURE-VOETVERZORGING

Behandeling vlgs. afspraak

Karien Gerrits
Margriethof 30

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

DE NEDE"LANDSE VERENIGING VOOR VOETVERZORGING

<S» b"Ch°UWt h"r 'eden •erst na ••" ""9« opl.idmg. ,nten„.v,61udie en na het aflefl9en vsn een u"9<br"d "°m" o-l.sch toez.cht al» volwaardig VOETKUNDIGE - CHIROPODIST

ATTENTIE!!
VELDHOEK (Cem. Hengelo Gld.)

De Rabobank Hengelo (Gld.) stelt

alle bestaande verenigingen

in Veldhoek in de gelegenheid in te schrijven

op het

SEMI-PERMANENTE

BANKGEBOUW
aan de Kapelweg 16 te Veldhoek.

De koopsom zal een symbolisch bedrag zijn van

f500.—. Toewijzing zal geschieden d.m.v. loting

door notaris Mr. A. Schellenbach te Hengelo.

Het gebouw moet gesloopt en afgevoerd worden

en het terrein moet opgeleverd worden geëgali-

seerd en ontdaan van funderingen, puinresten,

kabels en leidingen, e.e.a. door en op kosten van

de verkrijger.

GUNNING WORDT VOORBEHOUDEN

Inscrhrjvingen moeten ingeleverd worden vóór

23 januari 1988 bij Rabo Makelaardij, Keppelse-

weg 25, Postbus 378, 7000 AJ te Doetin'chem.

Nadere inlichtingen kunt u ook op bovenge-

noemd adres verkrijgen onder tel.nr. 08340-35677



* Elektra

* Loodgieterswerk

* Sanitair

* Gas

* Centrale verwarming

* Dakwerk

Installatiebedrijf

Ordelman & Dijkman

Spalstraat 14

7255 AC Hengelo (Gld.)

rvj. ï x. •Dit laatje
niet schieten.

Navel Sinaas-

appels 2 kg

Broccoli

500 gram

299

199

WAARDEBON

MAGER RUNDERGEHAKT

698

Stegeman
Champignon
pastei 100 gram

Achterham

100 gram

149

179

Zaterdagvoordeel:

Fricandeau of
Hamlappen
500 gram
Maandag: en dinsdag 25 en 26 jan.

548
Magere

Speklappen kg 498

Tijgerbrood
gratis gesneden

A.H. Magere

Yoghurt Itr.

199

99
Van de Eelaart
Drie Sterren
Jonge Jen. Itr.

Florijn Kersen-

hrandcwijn Itr.

1785
1350

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh
TRUGBLIK IN DE QUV£ T \JD

fTT T TTl
HETAANZIEN

VAN 1987

Nu bij ons verkrijgbaar 19,'90

BOEKHANDEL.

j/- HENGELO GLD. -TEL.WS3

Zondag 24 januari

GROTE BINGO
Aanvang 19.30 uur

Café-biljartcentrum

D'N OLDEN KRIET
WICHMOND

Tel. 05754-258

BU een FEESTELIJKE DAG hoort zeker een

BLOEMRIJKE AANKLEDING

Gaarne vervullen wij opdrachten voor

B R U I D S W E R K
Informeer naar prys en mogelijkheden

J. K U I P E R S
BLOEMEN - GBOENTE • FRUIT

Raadhuisstraat 2 . HENGELO Gld.

Telefoon 1227

Grandioze doorlopende spaar-
aktie met graü^zegels bij het
tanken.

SPAAR
GRATIS GESCHENKEN

Dit mag u niet voorbij laten gaan. Doe mee
Tank bij And.

SPAAR MET ONS GOUD, ZILVER, BRONS.

Aral voor alle zuinigheid
• SUPER
• DIESEL
• NORMAAL loodyrlj

St Janstraat 28 Keljenöorg GW Tel.05753-1977

SCHRÖDERSTQEEEN

Opruiming

STOFFEN STOFFEN
een plank vol

Ie meter 15.00

2e meter 5.00

3e meter 1.00

dus 3 meter voor 21.00

Alle andere winterstoffen
f 5.- per mtr GOEDKOPER

Ruurloseweg 1- Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

„DURFCURSUS"

De Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening
„De Graafschap" start op 2 februari a.s. mét een
oefengroep voor mensen, die het moeilijk vinden om
voor zichzelf op te komen.
Enkele onderwerpen, die in de groep aan de orde
kunnen komen, zijn:
— nee zeggen, zonder je schuldig te voelen -- ge-
sprekken aanknopen op feestjes e.d. zomaar een
praatje maken — complimenten geven en ontvangen.
Er zullen 12 bijeenkomsten worden gehouden, op
dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur, in het gebouw van
de Stichting „De Graafschap" aan de Kastanjelaan
15 te Hengelo (Gld.), onder leiding van twee maat-
schappelijk werksters, te weten Ria de la Rie en
Ellen Lagendaal.
Bent u ook iemand, die niet EO makkelijk durft en
dit eigenlijk wél zou willen en hebt u belangstelling
voor deze durf cursus?
Meldt u zich dan vóór 20 januari a.s. bij Yvonne Men-
ting; zij is op werkdagen van 8.30-10.00 uur bereik-
baar onder tel.nr. 05753-2345.

WINTER MASTERS MOTORCROSS VENRAY

31 JANUARI

VAN DOORN EN TRAGTER MELDEN ZICH

Het aantal toprijders wat interesse heeft om aan de
start te verschijnen tijdens de Winter Masters Motor-
cross op 31 januari te Venray blijft maar groeien.
Niet minder dan 50 namen van vooral Nederlandse
MI Belgische toppers vermeld de deelnemerslijst en
het zou voor de organisatie een klein kunstje zijn om
er zo nog 25 of meer aan toe te voegen. De telefoon
blijft in Venray rammelen met aan de andere kant
van de lijn crossers die vragen of ze a.u.b. mogen
rijden. Het animo om een graantje mee te pikken uit
de vette prijzenpot van ruim 34.000 gulden is groot.
Behalve o.a. Kees van der Ven, Jacky Martens, Henk
van Mierlo, Dirk Geukens, Leo Combee, Jo Martens,
Peter Dirkx, etc. hebben nu ook Gert Jan van Doorn
en Pedro Tragter zich ingeschreven. Daarmee krijgt
het deelnemersveld nog meer aanzien. Ook de natio-
nale kampioenen Mark Smits (250 cc) en Carlo Hul-
sen (500 cc) komen naar Venray. Deze twee rijders
werden vorig jaar door ziekte vroegtijdig tot rust
gedwongen. In Venray zullen ze er weer bij zijn.
De internationale 250/500 cc gaan in drie manches
uitmaken wie de sterkste is. Per manche valt er voor
de eerste 20 aankomenden flink wat geld te verdie-
nen met dien verstande dat er in de laatste manche
meer te verdienen is als in de eerste. Op die manier
wil de organisatie er voor zorgen dat het publiek tot
het einde toe waar voor haar geld krijgt. Je hebt nu
eenmaal altijd rijders die er de kantjes af proberen
te lopen. Op deze manier echter NIET in Venray.
Vrijwel de komplete Belgische en Nederlandse top
komt zondag 31 januari naar Venray. Verder nog
Engelsen, Duitsers, Zweden en Fransen. Wellicht mist
u nog de namen van John van den Berk en Dave
Strijbos. John heeft al in een vroeg stadium laten
weten niet in Nederland te zullen rijden vóór de eer-
ste NK-wedstrijden op 6 maart, dat i.v.m. zijn rust-
periode en mogelijk verplichtingen in het buitenland.
D"Ve Strijbos gaat tot op dit moment nog niet ac-
c« :d met zijn garantiebedrag. Hij wil startgeld maar
v<x>r hem alléén wil MC Venray geen uitzondering
maken. Wel houdt de organisatie nog enkele dagen een
plaatsje op de deelnemerslijst vrij om Strijbos alsnog

de kans te geven zich in te schrijven.

PETE KELLY BAND

Raadhuisstraat 36 Telefoon05753

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 0575» 2619

Wij hebben VAKANTIE

van 22 januari t.e.m. l februari

Schoenmakerij

M O L E N H O E K

HENGELOSE TONEELVERENIGING

wenst U allen een voorspoedig 1988

Onze voorjaarsuitvoering zal gehouden worden

op ZATERDAG 26 MAART

WOENSDAG 6 APRIL

Opgevoerd wordt:

ZEG NOOIT VIS VOORDAT IE IN DE PAN IS.

PORTEFEUILLE VERDELING IN HET COLLEGE

VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

VAN DE GEMEENTE HENGELO (GLD.)

Burgemeester Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

- algemeen bestuur openbare orde en veiligheid

- verkeer en vervoer — openbare werken — rekrea-

tie — economische zaken - ruimtelijke ordening -

bouw- en woningtoezicht milieu.

Wethouder Th. A. A. Hoomaii, loco-burgemeester

- financiën — belastingen — onderwijs ~ jeugdza-

ken — culturele zaken — sportzaken — personeels-

zaken.

Wethouder H. N. van Petersen

- sociale voorzieningen — maatschappelijk werk

ouderenzorg -- volksgezondheid -- volkshuisvesting

— verkoop bouwterreinen.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 24 JAN.

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10 uur Bevestiging ambtsdragers

ds Hendriks: preek

cis Verhaere: liturgie

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Ribbink

Jeugcidienst

Vrtjz. Herv. kerk

10.30 uur: ds. Schouten

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 19 fce.m. 24 jan.

Th. J. Hanrath, telefoon 1277

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

A. R. J. van Ingen, tel. 2002

NIEUW Alarm n r. 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 geelt u ten alle tijde
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

BJK. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 23 jan.: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 24 jan.: 10.00 uur Woord- en communiedienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie
parochieblad

RJL Kerk KeUenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. His om 9.30 uur
en dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centr. kantoor: corr.adres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld. Bezoek-adres: Kastanjalaan 15, Hengelo Gld

Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „H«t Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steende-ren telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlus't", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-215L
Spreekuur gezin- en bejaardenverzocging 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.


