
58e jaargang no l dinsdag 3 jan. 1989 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 - 7255 ZH Hengelo (QkL)

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

Verschuilt dinsdags In:

Hengelo, KeUenborg,

VelswtJk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

ToldUk, Wichmond-Vlerakker

en omstreken

OPSTARTERS
VOOR 1989

Allereerst: GELUKKIG NIEUWJAAR!
Wij gaan in '89 van start met
speciale voordelen die u vast en
zeker zult waarderen!

EXTRAATJE VAN DE WEEK

1 kg magere RIBLAPPEH

mager

hacheevlees
+ kruiden

500 gr

Verschillende
soorten

paté'sPAMPA-
SCHIJF
100 gr

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG
500 gr gehakt + kruiden
500 gr verseworst (fijn of grof)
DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG
500 gr schouderkarbonade
500 gr malse varkenslappen

3.95

3.95

3.95

3.95

P. VAN BÜRK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G.
Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees Ji-

1949 JUBILEUMJAAR 1989

OPRUIMING
Van 5 t.e.m. 21 januari

In verband met de vele akties die wij in ons jubileumjaar gaan
houden, houden wij nu reeds een grote opruiming van show-
modellen, overjarige meubelen, tapijten en gordijnen.
Ook op de kreatief afdeling grote schoonmaak.

KOM KIJKEN IN DE GEHELE WINKEL EN DE ETALAGES

(De prijzen zijn zo laag gehouden, zodat U er tot het volgende
jubileum nog over praat!)

Enkele voorbeelden:

Zeer zwaar BANKSTEL van 6190.— nu 3990.—
Zeer zwaar BANKSTEL, lamous bekleding

van 5276.— nu 3476.—
Zeer zwaar GRENEN BANKSTEL, 3-2 zits

van 3688.— nu 2188.—
Witte EETHOEK van 995.— nu 695.—
Zwaar EIKEN BANKSTEL

2100.— nu -10% en inruil 1490.—

Tevens veel gordijnstoffen voor half geld en tapijtcouponnen
voor half geld en GRATIS GELEGD.

Tijdens de opruiming op alle niet afgeprijsde meubelen, tapijten
en gordijnen ê

10% KORTING
Bij aankoop van een NIEUWE MATRAS

40.— voor uw oude l persoons matras en
50.— voor uw oude 2 persoons matras of

10% KORTING
Tevens vele eiken en overgestoffeerde

INRUIL BANKSTELLEN te«*n zeer lage prijzen.

Dank voor uw 40 jaar vertrouwen en graag tot

ziens in onze gezellige winkel, waar de klant op
ons kan rekenen.

PRNNEVDCEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS

Deze week

NIEUW!!

* BREUGHELIAANSE

KOEKEN
van 1.25 nu 1.00

Heerlijk amandel cakebeslag met kersen-

vulling

* 6 BOLUSSEN
ouderwets lekker

100% ruwe rietsuiker van 4.50 nu

3.95

SINDS 1820

Bakkerij R, KREUNEN
Hengelo Gld • Tel. 05753-1474

De zaak voor meisen met smaak!

Klein Westland
(v/h WUnbergen)

GROENTE EN FRUIT

Kerkstraat 6 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1054

Grote rode of witte KOOL
per stuk 0.95

30 NAVEL SINAASAPPELS 5.95
Kilo WITLOF 1.95
Extra kwaliteit

250 gr KERRY SALADE 2.50

Verkoop
Bloemenkas

Wij beginnen 1989 met een

1 mooi gemengd
NIEUWJAARSBOEKET 5.95
1 KALANGHOë 2.25

Fa. l Wi jnbergen
Kerkstraat Ga - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

Tot 1 februari 1989
NU SLECHTS f 13,50
Uw voordeel f 19,-
Normale prijs f 32J50

JOS VAN MANEN PETERS

ZWERFTOCHT
ET GELUK

WOLTERS BOEKHANDEL

HENGELO GLD

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofetraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

HET ADRES VOOR

kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
Hesterweg 10 - Varsselder

Tel. 08356-85664

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f lu.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

H.O.H. GEHAKT
500 gr 4.48
GEP. VARKENSSNITSELS

100 gram 1.25

ONTBIJTSPEK
100 gram 1.28

FIJNE LEVERWORST
100 gram 0.89

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

Een goed begin GILDE

is het halve werk

NNINQ^OLENB/ÏKKERS

Daorom heeft uw windmolenbakker
deze week de

MUESLIBOL
in de aanbieding, gemaakt van meel
van de molen en rijk gevuld met
noten, rozijnen en krenten,
afgewerkt met amandelschaafsel

2.95
WINDMOLENBAKKER

H E K K E L M A N
RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

Opruiming

Wij ruimen op
Vele koopjes

Zie de etalage

KOM GERUST BINNEN EN

BEKIJK DE AANBIEDINGEN

10% korting
OP VOORRADIGE GOEDEREN

t.e.m. 14 januari a.s.

Grotenhuys
Spalxtraat 18, Hengelo Gld, Tel. 1823

hengelo (gld)



Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon

en broertje

PETER BERT

We noemen hem:

PETER

Bennie, Ans en Anne

Mentink-Hebben

23 december 1988.

Uilenesterstraat 27,
7256 KC Keijenborg.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze dochter

GEZINA GERHARDA MARIJE

We noemen haar:

MARIJE

Bert en Emmy Hulstijn

27 december 1988.

Oranjehof 22,

7255 EB Hengelo Gld.

Heden werd uit ons midden weggenomen onze

geliefde broer, zwager en oom

BERNARDUS LENSELINK

echtgenoot van H. J. Denkers

op de leeftijd van 63 jaar.

Hengelo Gld, H. Lenselink
E. J. Lenselink-Jansen

Hengelo Gld, H. W. Knoef-Lenselink

G. Knoef

Hengelo Gld, H. J. Hiddink-Denkers
J. Hiddink

Zelhem, H. Oosterink
G. Oosterink-Seesink

neven en nichten

Hengelo Gld, 25 december 1988.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Proef vernieuwing bevolkingsadmi-

nistratie in Hengelo Gld. van start

In de komende jaren zal de bevolkingsadmini-

stratie in heel Nederland ingrijpende wijzi-
gingen ondergaan. Op l januari 1989 gaat een
proef van start waarin een nieuwe opzet van
de bevolkingsadministratie wordt getest. Hen-
gelo Gld. is een van de deelnemers aan de
proef. In de proef zal Hengelo Gld. werken met
een nieuw geautomatiseerd systeem. Vanuit dit
geautomatiseerde systeem zullen via eert data-
communicatienetwerk gegevens worden uitge-

wisseld met andere proefgemeenten en met zo-
geheten proefafnemers (overheidsinstanties die

persoonsgegevens nodig hebben voor het uit-

voeren van hun taken).

Er is op dit moment een nieuwe wet in voor-
bereiding: de wet Gemeentelijke Basisadmini-
stratie persoonsgegevens (GBA). Door deze wet
ontstaan de volgende veranderingen:

- Alle gemeenten houden nu van al hun in-
woners papieren persoonskaarten bij. Deze

worden afgeschaft.
- Alle gemeenten zullen hun bevolkingsadmini-

stratie automatiseren.
- Het \_iitwisselen van persoonsgegevens met

andere gemeenten en andere overheidsinstel-
lingen vindt niet meer in papieren vorm
plaats, maar via een datacommunicatienet-

werk.

Automatisering en datacommunicatie betekenen
niet dat iedereen alle persoonsgegevens kan in-
zien. De verstrekking van persoonsgegevens uit

de GBA wordt nauwgezet aan regels gebonden.

Deze regels worden in de wet GBA en m een
gemeentelijke privacyverordening vastgelegd.

Ook tijdens de proef is er veel aandacht voor
privacybescherming. Voor de GBA-proef heeft

Hengelo Gld. een privacyreglement vastgesteld.

Dit reglement ligt ter inzage in het gemeente-
huis. In het privacyreglement is vastgelegd aan
wie gegevens kunnen worden verstrekt uit het
bestand. Ook worden de rechten van de burger
beschreven op het terrein van inzage, correctie

en verstrekking van gegevens.

Als de proef slaagt zal de GBA vanaf 1990
in alle gemeenten in Nederland worden inge-

voerd.

Toneelvereniging JHALIA'
STEENDEREN

presenteert het blijspel

BOEMELENDE
BEDRIEGERS
op zaterdag 7 januari
Aanvang 20.00 uur

in zaal „de Engel" te Steenderen

Kaarten è, f 3.50 in voorverkoop bij Gebbing

modes. Aan de zaal f 5.00 per persoon

'n Avondje lekker lachen. Doen!!

'VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

tó <<

ÜBakkerij Bruggink l
5 RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358 ^ '
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ROGGEBROOD
van 1.39 voor 1BQQ

5 GEVULDE KOEKEN
van 5.25 voor

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSC HOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW 316 en Honda automaöc

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WENERS
Poelsweg 47 KeUenborg Tel. 1307

Peuterspeelzaal NIJNTJE PLUIS
TE STEENDEREN

houdt een

OPEN MORGEN
en wel elke maand op de 2e woensdag van de

maand, van 10 tot 11 uur.

Dan kunt u met uw peuter een kijkje komen

nemen.

Geef uw peuter tijdig op om een lange wacht-

lijst té voorkomen.

Bestuur peuterspeelzaal Nijntje Pluis

Het Nederlandse Rode Kruis
AFDELING HENGELO GLD

Algemene LEDENVERGADERING
te houden

op maandag 23 jan. a.s.
om 20.00 uur in „Ons Huis"

Agenda:

1 Opening.

2 Notulen.

3 Jaarverslag secretaris.

4 Jaarverslag penningmeester.

5 Verslag kascommissie.

6 Verslag Welfare-afdeling.

7 Bestuursverkiezing. Aftredend en herkies-
baar de heren E. Th. A. Gasseling en G. H.

Starink.

8 Mededelingen.

9 Benoeming, kascommissie.

10 Rondvraag.

11 Sluiting.

Het nieuwe jaar pas begonnen

Nu al weer sparen voor de

Ie DAG-ENVELOP
uitgegeven door de Ned. Ver. van Postzegel-

handelaren.

3 januari 1989 is de eerste van het nieuwe sei-
zoen uitgekomen.

In dit nieuwe seizoen zijn er nu reeds negen
nieuwe uitgaven vastgesteld.

Intekening op abonnement is nog mogelijk.
De le-dag enveloppen worden compleet door
ons aan de intekenaars afgeleverd.

Postzegels sparen een goede hobby.

WOLTEIR
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

JEU DE BOULES VERENIGING

„DE KNIKKERKOELE"
wenst ieder een

gezond en sportief 1989

zondag 8 jan.
Inschrijven in de

PAX-kantine

tussen 9.30 en 10.00 uur

Afstanden 5 en 10 km

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
FRIKANDO 500 gr 5.45

GEBRADEN GEHAKT

100 gr 1.10

HAMWORST 100 gr 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 06753-1320

EET U

TECHNISCH DE BESTE!
1 Lmtgeleider inge-

werkt: geen wrijving

meer!

2 Afgeschuinde kast:
mooier, minder licht-

verlies.

3 Inlooptrechter:
speciale vorm, minder
lawaai en wrijving

4 Kleur opwinder en
lint zijn gelijk: mooier
aan binnenzijde.

5 Stopsysteem in onder
lat

6 AJu en pvc lamellen

in dezelfde kleur:
beiden kunnen aan
één woning gebruikt
worden.

7 Kastdikte: l en 1,2 mm
stevig, geen golvingen
in kast

8 Dichting in onderlat:
goede afsluiting tegen
tocht, minder lawaai
bij neerlaten.

Bel nu voor informatie!

05753-1210
(ook 's avonds en in het weekeind)

BERKENLAAN 56 - HENGELO GLD

Perfekt in Rolluiken & Zonwering

GEMEENTENIEUWS

De gemeente Heng-aio Gld neemt deel aan proef

vernieuwing bevolkingsadministratie (GBA = ge-

meentelijke basisadministratie persoonsgegevens)

Doel bevolkingsadministratie

De gemeente houdt van oudsher in de bevolkings-
administratie persoonsgegevens van al haar inwoners
bij. Voor het uitvoeren van veel gemeentelijke taken
zijn persoonsgegevens nodig: bijvoorbeeld voor het
bijhouden van de leerplicht en voor het uitbetalen
van uitkeringen door de Sociale Dienst.
Er worden uit de bevolkingsadministratie ook per-
soonsgegevens aan andere overheidsinstanties ver-
strekt. De gemeente geeft adreswijzigingen van haar
inwoners door aan bijvoorbeeld de Belastingdienst
en een aantal pensioenfondsen. Ook het ministerie
van defensie krijgt de namen door van toekomstige

dienstplichtigen.
De bevolkingsadministratie is er ook voor u. Als u
bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs aanvraagt, wor
den daarvoor gegevens uit de bevolkingsadministratie

gebruikt.

Vernieuwing bevolkingsadministratie: de GBA

In steeds meer gemeenten is in de afgelopen jaren
de bevolkingsadminisratie geautomatiseerd. Beeld-
schermen zijn op de afdeling burgerzaken een nor-
maal verschijnsel geworden. De gemeente is echter
verplicht om van al haar inwoners ook gegevens bij
te houden op een papieren persoonskaart. Dit bete-
kent dat persoonsgegevens dubbel worden vastgelegd
geautomatiseerd en op papier.
Er komt nu een nieuwe wet: de wet Gemeentelijke
Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Door
deze wet zullen de volgende veranderingen ontstaan:
de huidige papieren persoonskaarten worden afge-

schaft;
alle gemeenten zullen hun bevolkingsadministratie
automatiseren;

het uitwisselen van persoonsgegevens met andere
gemeenten en andere overheidsinstellingen zal niet
meer in papieren vorm plaatsvinden maar via een
datacommunicatienetwerk. Door deze veranderingen

zal de bevolkingsadministratie efficiënter worden en
kan de gemeente op snelle en eenvoudige wijze per-
soongegevens verstrekken aan zogeheten afnemers:
overheidsinstanties die deze gegevens nodig hebben
voor het uitvoeren van hun taken.
Automatisering en datacommunicatie betekenen niet
dat iedereen al uw persoonsgegevens zomaar kan in-
zien. De verstrekking van persoonsgegevens Uit de
GBA wordt nauwgezet aan regels gebonden. Deze
regels worden in de wet GBA en in de gemeentelijke
privacyverordening vastgelegd.

GBA-proef
De GBA zal vanaf 1990 worden ingevoerd. Daaraan
voorafgaand wordt een praktijkproef uitgevoerd,
waaraan een aantal proefgemeenten en proefafnemers
zullen deelnemen. Onze gemeente is een van deze
proefgemeenten. De proef houdt in dat het uitwisse-
len van berichten via het datacommunicatienetwerk
en het werken met het nieuwe geautomatiseerde
systeem worden uitgetest. Daarbij zullen de persoons
gegevens van alle inwoners worden gebruikt. De
huidige manier van werken blijft naast deze proef
gewoon doorgaan.

Uw rechten
Tijdens deze proef zal ook veel aandacht worden be-
steed aan privacybescherming. De gemeente heeft
een privacyreglement vastgesteld voor de proef. Dit
reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis. In het
privacyreglement is vastgelegd aan wie gegevens
kunnen worden verstrekt uit het proefbestand en
worden uw rechten beschreven:
l Inzagerecht: Tijdens de proef kunt u kosteloos in-
zage krijgen in de gegevens die van u in de GBA
zijn opgenomen. Op uw verzoek kunt u een afschrift
van deze gegevens ontvangen. De eerste keer wordt

MET
MALSOVIT
1 TOT 3 KILO
PER WEEK

Nu bij uw eigen

warme bakker:

Malsovit brood
Malsovit Knacke
Malsovit Maal-
tijdkoekcn

• Malsovit Kofflc-

koekjcs

• Malsovit Slank-

spread

WORD OOK EEN
MEISJE-MOEDER

<ym?^tëJy&JÜ*^

MALSOVIT

bakkerij

HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35

Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1200

DEMI BYOU shop

ruimt op

10-50°° korting
Wij wensen U een
voorspoedig 1989

Adres: hoek Spalstraat-

St Michielsstraat

bij Willie Derksen

BROODDRANK, een wel-

dadige kuur voor uw
lichaam. Te verkrijgen bij

bakkerij Kreunen
Tel. 05753-1474

Sebo tapijtreiniger, zonder

nattigheid. Vraag vrijblij-
vend inlichtingen. Als

steeds uw drogist GOOS-

SENS, Tel. 05753-1297

Te koop gasfornuis, z.g.o.
f 125.—. Tel. 05753-2957

Te huur garage. Ruurlose-

weg 15, Hengelo Gld
Tel. 2058

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

m
info&
lijn 070-614614

k IV«t '. Ui',

nrn ; : : . . : . : . . : : : : ;

dit afschrift kosteloos verstrekt.
2 Correctierecht: Als de gegevens die van u in de GBA
zijn opgenomen onjuist of onvolledig zijn, worden

zij op uw verzoek aangevuld of verbeterd.
3 Rechten t.a.v. verstrekking: Op uw verzoek deelt
het gemeentebestuur u mede welke gegevens van
u uit de GBA in het voorgaande jaar aan welke
instanties zijn verstrekt.
Uw plichten
Naast rechten heeft u ook plichten. Als er verande
ringen in uw persoonsgegevens ontstaan (bijvoor-
beeld door een verhuizing), zult u dit binnen vijf
dagen aan de gemeente moeten doorgeven.
U heeft er zelf ook belang bij dat uw gegevens juist
in de bevolkingsadministratie zijn opgenomen. Als
uw gegevens niet kloppen kunt u geen paspoort of
rijbewijs aanvragen, kunt u geen uitkering krijgen
en ontvangt u geen verkiezingsoproep.

Inlichtingen
Voor inlichtingen over de veranderingen in de be-
volkingsadministratie en de GBA-proef kunt u terecht
bij de afdeling burgerzaken in het gemeentehuis.

SCHRIJFAVOND AMNESTY INTERNATIONAL

De eerstvolgende schrijfavond is op woensdag 4 jan.
Er zal geschreven worden voor een voormalig ambte
naar van 53 jaar in Laos, een 37-jarige filosoof in
Marokko en een 40-jarige chemisch-ingenieur in
Turkije.
Van 19-21 uur is er gelegenheid in „de Belijke" en
voorbeeldbrieven zijn aanwezig.

PLAATSELIJKE BAKKER OP LANDELIJKE

TELEVISIE

In januari komt onze plaatselijke Malsovit-bakker
maar liefst 12 keer met een Malsovit-spotje op TV.
Er werd hem gevraagd of dit financieel wel ver-
antwoord is. „Kijk", zei hij, wij zijn in Nederland
met ongeveer 450 Malsovit-bakkers en we doen dat
gezamenlijk, in overleg met Peter van Tiel, de uit-
vinder van Malsovit. We kunnen natuurlijk niet al
onze namen noemen in die 20 seconden, daarom
staan al die namen in Libelle no. l en ieder voor
zich adverteert ook nog 12 keer in de plaatselijke
krant. Toch een kostbare zaak. Jawel, maar vergeet
niet dat Malsovit al 7 jaar wordt verkocht en met
stijgend succes.

Enthousiast gaat de bakker verder: veel mensen heb-
ben al van alles geprobeerd, pillen, poeders, speciale
diëten, hongerkuren en niets hielp omdat de kilootjea
er na afloop weer net zo vlug bij kwamen.
Malsovit verandert het eetpatroon en geeft mede daar
door een blijvend gewichtsverlies. Wij verkopen dus
eigenlijk gezondheid en geluk.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkaarten

jubileum- en gelegenheids-

kaarten

rouwcirculaires en bid-

prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,

enveloppen, sets, brief-

Kaarten, circulaires, fol-

ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 STEENDEREN

Tel. 05755-1862



l Te koop:

Peugeot 205 XE Accent

Peugeot 205 XE Junior

Peugeot 205 Junior

Peugeot 205 Accent

Peugeot 205 GTI

Peugeot 205 XE Accent

Peugeot 205 GE

Peugeot 205 GE

Peugeot 309 XLD

Peugeot 305 GL break

Peugeot 305 GLD

Peugeot 305 GLD

Peugeot 305 GR

Peugeot 305 GR

Peugeot 305 GL

Peugeot 305 GL gas

Peugeot 305 SR

Peugeot 305 SR

Peugeot 305 GL

Peugeot 305 GL break

Peugeot 505 SX gas

Peugeot 505 GLD

Peugeot 505 GLD break

Peugeot 505 GR

Peugeot 505 GL

Peugeot 504 Familiale

Ford Escort

Opel Kadett

Mazda 323

Fiat Miraf

Citroen Visa

AUTOMOBIELBEDRIJF

1988
1987
1986
1986
1985
1985
1984
1985
1987
1985
1985
1985
1985
1984
1983
1983
1983
1982
1981
1981
1986
1984
1984
1983
1980
1982
1986
1985
1983
1983
1983

Dit laatje
Bananen

l kg

Hollandse

Golden

Delicious

149
99

BLEEKSTRAAT 14 -« HENGELO GLD - TEL. 1947

Prager

saftschinken

100 gram

AH schouderham

vacuüm 100 gr

219

119

WAARDEBON

Mager

RUNDERBRAADVLEES

998
Zaterdagvoordeel:
Schouder filet

rollade

kg
Ma. en di. 9 en 10 jan.

Rib- en haas-

karbonade

kg

798

898

Wit en tarwe

brood (gratis ge-

sneden) altijd

AH Goudse

jonge kaas kg950
Delflander jonge

jenever liter
K

f
ols bcssen-

üiever liter

1385
1395

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

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

OPGERUIMD
starten wij het nieuwe jaar met onze seizoenopruiming

GRANDIOZE KOOPJES MET KORTINGEN VAN

30 lol 50 pel
NU KOPEN BETEKENT VOORDELIG KOPEN.

OP GOEDEREN BUITEN DE OPRUIMING

10 pel korting

kerken
KLEDING - nef even anders

WIDEf[FASHION
SPALSTRAAT 32 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1884

's maandags gesloten
's woensdags de gehele dag geopend

HENGELO, net effe gezelliger

Haarverzorging voor Heren en Dames
TOLDIJK Z.E.-weg6 • Tel. 05755-2220

Heren: Knippen zonder afspraak.
Behandeling als permanent of coupe soleil

uitsluitend volgens afspraak.
Dames: Alleen volgens afspraak.

Geopend:
dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.30-17.30 uur.

zaterdag 8.00 - 15.00 uur

Zutphen. Nieuwstad 12 - Tel. 05750-18356
In Zutphen werken wij alleen volgent afspraak.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERO
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

S» * * f Y i
B B ft f 49
9 t f —
1,1 l 4

hilion
Binnen- en Buitenzonwering

Hummeloseweg 7a Hengelo (Gld). Tel. 05753-1048
Showroom geopend.
Vrijdagavond 19.00-21.00 uur
Zaterdagmorgen 9.00-12 00 uur
Verder op afspraak

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecralist

Telefoon 05753-2fil9

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 8 JAN.

Hervormde Kerk (Kemigiuskerk)

10 uur Pater Bussink, Jeugddienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Hendriks

VrUz. Herv. kerk

Geen dienst.

B.K. Kerk Hengelo (Gld.)

zaterdag 7 jan. 19.00 uur H. Mis
Zondag 8 jan. 10.00 uur Woord- en Communiedienst

m.m.v. het kerkkoor

Dinsdag 10 jan. 19.00 uur Avondmis

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

Avond-en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend werdt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12.00-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden,

van 2 t.e.m. 8 jan.

B. A. M. Eykelkamp, telefoon 2262.

Apotheek Hengelo Gld, Spuistraat 28, tel. 05763-1010
Openingstijden: ma. t.e.m. vr.8.00-12.30 en 13.30-18.00
uur, za. 9.30-10.30 uur en zo. 12.30-13.30 uur.

Weekenddienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 0 6 - 1 1

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

Maandag t.e.m. zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, tel 06753-1397
Keijenborg: Past Thulsstraat 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 tyde
de nodige informatie.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst 033-725083

R.K. Kerk Ketfenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 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.

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centr. kantoor: corr.adres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld. Bezoek-adres: Kastanjolaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.

Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennen-lust", Stephanotisweg 4.
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-2151.
Spreekuur gezin- en be jaar den verzoEging 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.



Voorwoord burgemeester van Hengelo (Gld.)

In een grote advertentie van UNICEF staat hoe knap de mens eigenlijk wel is.

We kunnen pyramides bouwen, de Chinese muur en zelfs mensen op de maan

brengen. We kunnen oneindig veel Ook op het Nieuwjaarsconcert blijkt dat

weer: we kunnen mooie muziek maken, waar we van genieten. En dan de vraag

in diezelfde advertentie: „Waarom laten we dan ZOMAAR kinderen dood-

gaan?". Dat is een pijnlijke vraag, naast de opsomming van wat wij allemaal

kunnen presteren.

Gelukkig is er een organisatie, UNICEF, die zich ontfermt over het lot van

kans-arme kinderen. Gebleken is, dat UNICEF veel kan; er zijn reeds zeer veel

projecten tot stand gekomen in bedreigde gebieden. En met succes. Mede dank-

zij giften en de inzet van vrijwilligers zijn in die gebieden de leefomstandig-

heden verbeterd.

Helaas zijn er echter in de wereld nog zoveel gebieden waar hulp nodig is. Ook

daar zullen we moeten laten zien, wat wij kunnen. Niet alleen dat we in staat

zijn van alles te maken, maar dat we ook in staat zijn te kunnen helpen.

Met Uw komst naar het Nieuwjaarsconcert en Uw gift laat U zien wat U kan.

De vele vrijwilligers die aan het Nieuwjaarsconcert medewerking verlenen laten

zich van hun beste zijde zien.

UNICEF vraagt dat nu ook van U!

De burgemeester van Hengelo,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Voorwoord plaatselijk Unicef-comité

Waarom UNICEF?

Het Internationale Kinderfonds van de Verenigde Naties, heeft zich sinds

de oprichting in 1946 ingezet voor Moeder en Kind!

In een snel veranderende wereld heeft Unicef haar programma's steeds aan-

gepast aan de omstandigheden. Meestal denken wij hierbij aan de Derde

Wereld met alle steeds terugkerende natuurrampen, waarvan massale kinder-

sterfte een gevolg is.

Maar óók kinderen in conflictgebieden worden bedreigd, of het nu in

Mozambique is, in Irak of Afghanistan, in El Salvador, in Iran, in Beiroet of

Belfast. Kinderen leven daar voortdurend tussen het geweld van kogels, gra-

naten en explosies! Hierdoor valt vaak alles om hen heen weg en worden zij

dagelijks achtervolgd door onrust en angst: „hoe te overleven!". Ook voor deze

kinderen wil Unicef zich inzetten.

U begrijpt wel, dat een beroep op u om ondersteuning hiervoor, hard nodig is!

Het Unicef--comité Hengelo (Gld.)

•
•
+
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
+
•

•
•
+

•
+
+
•
•
•

14 J A N U A R I 1989

C U L T U R E L E AVOND
A A N V A N G 19.30 UUR

Nieuwjaarsconcert
ten bate van UNICEF, het Kinderfonds

van de Verenigde Naties

Sporthal „DE KAMP
te Hengelo (Gld.)

ENTREE GRATIS

Medewerkenden:

de Koninklijke Harmonie „Concordia"
de Christelijke Muziekvereniging „Crescendo"
Muziekvereniging „Sint Jan"
Hengelo's Gemengd Koor
de Christelijke Zangvereniging „Looft den Heer"
Christelijke Gemengde Zangvereniging Soli Deo Gloria
de Zangvereniging „de Keirakkers"
het Achterhoekse Vocaal Kwartet
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Dank aan de rabobanken in Hengelo en Keijenborg
Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de volgende ADVERTEERDERS:

echte service en een
glashelder advies

assurantiën

verzekeringen - pensioenen - hypotheken

de Heurne 27 - 7255 CK Hengelo Gld - Telefoon 05753-1800

RUIME KEUZE IN

OCCASIONS
ZOWEL NISSAN ALS VREEMDE MERKEN

ALLE NISSAN-MODELLEN
BIJ ONS IN DE SHOWROOM!

N l SSAN

JosHerwers Hengelo GW
HUMMELOSEWEG 10, HENGELO GLD.

TELEFOON 05753-2244

HARMSEN
VAKSCHILDERS

SPALSTRAAT 17
HENGELO GLD - 05753-1292*

ZELHEM - 08342-1998

gom a ontwerpt en
produceert

metaalwarenfabriek

BV
RUURLOSEWEG BOA
7255 MA HENGELO GLD.
HOLLAND
TELEFAX 05753-3973
TELEFOON 05753-2710
TELEX 49439

W l D E F AS H l O N

Jozef ^chabbi

\ KLEDING^/VETEVE/-N ET EVEN ANDERS

'3palstraat2i.TeI.i23o Jfengelo.

Spalstraat 32,
Hengelo (Gld.)

Installatiebedrijf

ORDELMAN - DIJKMAN
Spuistraat 14. 7255 AC Hengelo IGJd.l

Te/. 1285

makelaars
H

m onroerende goederen

B. A. GROOT ROESSINK

makelaar/taxateur o.g.

De Heurne 78

7255 CL Hengelo Gld

Tel. 05753-3311

Bemiddeling bij: koop en verkoop, huur en verhuur, taxaties,

bedrijfspanden, beleggingen, beheer en hypotheken

Plantsoenstraat 75 - Doetinchem - Tel. 08340-32491

Kennismaken met van Geenhuizen bv
,,Komplete bouwverzorging" is ons uitgangspunt, vanaf de eerste ideeën via het

ontwerp en de bouwvoorbereiding tot en met de uiteindelijke realisatie en de

nazorg. Deze ,,turn-key" benadering, grandeert het best dat uw wensen volledig

worden uitgevoerd. U behoudt zo ook duidelijk zicht op de totale kosten en de

bouwvorderingen, want u heeft maar met één gesprekspartner te doen.

De ,,komplete bouwverzorging" bieden we bij verbouw, renovatie en nieuwbouw

van zowel woningen, bedrijfsgebouwen en kantoren als van horeca-, sport- en

rekreatieprojekten. Ook in deze zin is onze bouwverzorging kompleet.

Originaliteit, inventiviteit en veelzijdig vakmanschap. Trefwoorden die ons bedrijf

kenschetsen en aangeven waarom we zo snel en scherp gekalkuleerd kunnen

werken. ,,Komplete bouwverzorging" waar in het beste uit hoofd, hart en handen

wordt samengevoegd.

Voor een offertegesprek of meer informatie kunt u altijd terecht bij

VAN
GEENHUIZEN BV

Architektuur- en Bouwplan bureau, Postbus 47, 7255 ZG Hengelo Gld, Tel. 1921


