
58e jaargang no 2 dinsdag 10 jan. 1989 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (Gld.)

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

De Keurslager
zet z'n beste
beentje voor

BI FLAPPEN
500 gr nu slechts

Iets aparts voor de

Zuurkool-

spek Gebraden
Kalkoenfilef

100 gr

CORDON
BLEU
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 BURK

K

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Raadhuisstr. 7, Hengelo G.

Tel. 05753-1269

OOK WIJ RUIMEN OP!!
Quick sportschoenen van 79.95 nu 45.00
Quick sportschoenen, leer van 119.95 nu

60.00
Quick voetbalschoenen met vaste noppen '

van 89.95 nu 65.00
Heren schoenen, div. maten en kleuren nu 60.00
Bruine dameslaarzen, half hoog

van 129.95 nu 95.00
Restanten laarzen nu 25.00
Halfhoge schoenen,
kleur blauw, zwart, groen, paars

van 89.95 nu 60.00
Dames pantoffels, restanten nu 10,00
Heren pantoffels en muilen nu 20.00
Groene rubberlaarzen, maten 28-41 nu Jg.QQ

Jan en Riek Hermans
Past. Thuisstraat 8 - Keijenborg - Tel. 05753-1669

Ook voor de betere merken het juiste adres:

Colly, Chris'al, van Esch, Anita, Verhulst, Rieker

Hengelosestraat49,7256 AB Keijenborg
Telefoon 05753-3357

VOOR:

* Onderhoudsvrije kunststof ramen en deuren
van authentiek tot modern

* kunststof dakkapellen

* kunststof gevelbekleding

* rolluiken

Deze week

* WARME BAKKERS
MUESLI

van 2.98 nu 2.45

Licht verteerbaar, licht gezoet met 100%

ruwe rietsuiker, lekker in de yoghurt of

knabbelen bij de TV

* MUESLIKOEKEN

8 stuks van 3.95 nu 3.45

Vezelrijke koek met noten, rozijnen en

ruwe rietsuiker, lekker bros

SINDS 1820

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

De zaak voor mensen met smaak!

Te uwer informatie:

De weekend dienstregeling
van de Hengelose huisartsen
loopt van vrijdag 14.00 uur tot maandag 8.00 uur

Voor dringende gevallen wordt

op zaterdag én zondag
van 11.00 tot 11.30 uur
spreekuur gehouden bij de dienstdoende huis-
arts.

U hoeft hiervoor NIET te bellen voor een
afspraak.

De openingstijden van de

APOTHEEK HENGELO

zijn in het weekend gewijzigd, te weten

op zaterdag én zondag
van ll.OO tot 12.00 uur
en van 17.30 tot 18.00 uur

Hopende U hiermee van dienst te zijn geweest

VARKENSLAPPEN
500 gram 4.48

U1BURGERS

KOOKWORST

KATENSPEK

per stuk 1.00

100 gram 1.18

100 gram 1.68

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

WNDA1OLEN BAKKERS

Maandag: MUESLIBOLLETJES

Dinsdag: WITTE BOLLETJES

Woensdag: KRENTEBOLLEN

Donderdag: PUNTJES

vrijdag: TARWEBOLLEN
Zaterdag: HARDE BROODJES

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

tam. 30 l"*"1

GORTER'S
GORTER'S l W „JENEVER

40NOE JENEVER \ ££= uitstekend

GORTER
JACHTBITTEB

lekkere bitter

gesloten

vanaf 13-30 uur
Oonde'
Vrllda9

Zaterdag

vanaf 13-30 uur

vanaf 930 uur//
 w

-
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Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293
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ZANKER droogautomaat
* tijdklok 120 min.
* cap. 5 kg droog wasgoed
* temp. schakelaar
* trommel roestvrij staal
* links en rechts draaiende

trommel voor kreukarm
drogen

* afvoer aan linkerzijde of
rechterzijde

Nu voor de ongelooflijk lage prijs van f 775.00

Installatiebedrijf

ORDELMAN- DIJKMAN
Spalstraot 14, 7255 AC Hengelo (G/dj

Te/. 7285



Wij zijn erg blij met de geboorte van ons

zoontje en broertje

BERTIJN WILBERT

We noemen hem DJODY

Berry, Willy

Rico en Maaike

Imhoff

7255 MS Hengelo Gld, 31 december 1988.

Sarinkdijk 6.

Tijdelijk adres:

Raadhuisstraat 25, 7255 BL Hengelo Gld.

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

Met grote blijdschap geven wij u kennis van

de geboorte van onze zooa

ERWIN

Gerrit en Dinie Groot Roessink

7255 EG Hengelo Gld, 3 januari 1989.

Julianalaan 56.

Tijdelijk adres: Het Nieuw Spittaal, Warnsveld

Onze zoon

RIK

is geboren op 4 januari 1989.

Leo en Carla Stapelbroek-Heitkönig

Varsselseweg 30,

7255 NP Hengelo Gld.

Op zaterdag 14 jan. 1989 hoopt onze lieve

moeder en oma

Mevrouw C. MEIJERS

75 jaar te worden.

U kunt haar gelukwensen van 14.00-16.00 uur

in zaal Langeler te Hengelo Gld.

Haar dankbare kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, januari 1989.

Kervelseweg 21.

Met verslagenheid delen wij mede dat onze

zangersvriend en bestuurslid, de heer

B. J. PLASBEEK

plotseling is overleden.

Wij zullen hem in dankbaarheid blijven ge-

denken.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.

Chr. gem. zangver. „Excelsior"

Toldijk

Toldijk, januari 1989.

Alle mensen van 60-plus

zijn welkom dus.

Ga eens gezellig een middag van huis,

en kom naar „Ons Huis".

NIEUWJAARSVISITE
op WOENSDAGMIDDAG 18. JAN.

te 14.00 uur

Wie afgehaald wil worden, kan bellen naar

mevr. Kramer, tel. 1408

BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING

START HET INSTITUUT

BRITTANNIA

binnenkort in ZELHEM cursussen

E N G E L S
voor BEGINNERS, GEVORDERDEN

en CONVERSATIE

VOOR ALLE LEEFTIJDEN

Telefonische inlichtingen/aanmeldingen

08342-3754

10e straten
schiettournooi 1989
Deelname voor:
•£ TEAMS (5 personen)

+ PERSOONLIJKE KLASSE

Wedstrijddata:
13, 14, 15, 21, 22, 23 februari

Finale 27 en 28 februari en l maart

Inschrijving + formulieren:
^ S.V. „Willem Teil"

•jt Welkoop winkel, Spalstraat 37, Hengelo G

•fr Inschrijving sluit op 29 januari 1989

Inlichtingen bij: C. Dekker, tel. 3959

S.V. „Willem Teil", tel. 1944

9
w
p

>

Pd

Ui
3M

s

s
K

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 TEL. 1358

DEZE WEEK

KRUIDCAKE
of KRUIDKOEK

van 4.30 voor 3.50

KRENTEBOLLEN
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i

d
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HNHVAI aa MVA - H3MHva aniavM aa NVA

1949 Jubileumjaar 1989
Denk aan onze

opruiming t.e.m. 21 jan. '89
(Zie ook onze advertentie van 3 jan. '89)

Diverse meubelen nu voor de
HELFT VAN DE PRIJS

Tapijtcouponnen HALG GELD en gratis

gelegd

Verder op alle niet afgeprijsde meubelen,

gordijnen en tapijten

10% korting

PHNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAPUTEMHÜIS

hengelo(gld)

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Het bestuur van de Stichting R.K. Bejaarden-

tehuis „St. Maria Poste!" te Keijenborg

zoekt voor haar verzorgingstehuis, een

sektorhoofdm/v
min. 80% dienstverband

Gezien zijn/haar in te nemen plaats in de

organisatie zal hij/zij moeten voldoen aan de

volgende vereisten:

• Diploma ziekenverzorging

• Ruime werkervaring in een verpleeg/

bejaardentehuis
• Ervaring/scholing in een leidinggevende

funktie
• Beschikken over een grote mate van zelf-

standigheid

Inlichtingen:

mevr. J Eykelkamp, Hoofd Verzorging

tel. 05753-1315

Salariëring vindt plaats volgens de CAO voor

Bejaardentehuizen, overeenkomstig capaci-

teiten en ervaring.

Schriftelijke sollicitaties vóór 31 januari 1989

te richten aan:

ie direktie van Bejaardentehuis „St. Maria
Poste!", Past. Thuisstraat 6, 7256 AX Keijenborg

In het nieuwe jaar een nieuwe appel

G L O S T E R
Mooi om te zien en fijn van smaak

En natuurlijk

Jona Gold, Lombarts en

Golden Delicious
Kwaliteitsfruit al vanaf f 0.80 per kg

Ook lekkere aardappelen koopt u bij

FRUITBEDRIJF HORSTINK
Prinsenmaatweg l - Steenderen - 05755-1243

VOOR 1989

Weer is er een jaar voorbij, iets wat onherroepelijk

is en ook nooit terugkeert. Gelukkig is er wat nieuws,

wat anders dat voor ons ligt Een nieuw jaar, als een

onbeschreven blad, een pad waar nog niemand op

liep. We zijn wel benieuwd of er hobbels en gevaar-

lijke bochten in dit pad zitten en of we met z'n allen

het einde van dat pad zullen bereiken.

Als het vóór ons ligt dan is het naar ons gevoel een

lange weg te gaan, als het net zo snel gaat als het

voorbije Jaar, zelfs nog één dag sneller, dan betekent
dat, dat de tijd vliegt.

En dat wens ik u allen van harte toe.

Gezonde en bezige mensen glipt de tijd tussen de

vingers door, hebben chronisch een tekort en hebben

meestal toch nog wel even tijd. Ook dat wens ik u toe,

even tijd voor de ander. En hebt u soms alle tijd,

geniet dan dubbel van de kans de omgeving te ver-

kennen en uw reisgenoten de helpende hand te

bieden, hun reis helpen verlichten.

Ga dus in 1989 - figuurlijk - bij de wegenwacht of

ambieer de funktie van lantaarnpaal met breedstraler

GEERT VAN HENGEL

D I S C O T H E E K , D E Z W A A N '

presenteert op zondag 15 jan. a.s.

het erotische zangduo

Bruin café
Flitsende discotheek

Grieks-Romeins terras
NET EFFE GEZELLIGER

SAUVAGE
uit België

Bekend van de single,,Do you want me"

en Veronica's Pin up club

SPORT GOED
met SPORTGOED

Roozegaarde Sport
Spatetraat 18, Hengelo Gld

Denk je aan een lekkere

TAART, dan denk je aan

bakkerij Kreunen

Tel. 05753-1474

Wenskaarten - Nan Yu

afslankthee. Als steeds uw

drogist GOOSSENS

Tel. 05753-1297

Jongemaa vraagt MET

SPOED gemeubileerde
woonruimte in omgeving

Hengelo Gld. Max. huur-

prijs f 350. — incl. Brieven

onder no. T 01, bureau de

Reclame, Hengelo Gld

Te koop nest Duitse her-
ders met stamboom, inge-

ënt en ontwormd. Ouders

H. D.- vrij, met certificaat,

vertrouwd en waaks. Groot

Roessink, Varsselseweg 6,

Gld, 05753-1525

Voor BEHANG naar
LENSELINK

* De nieuwe behangcollectie is binnen
^ Totaal vernieuwde behangafdeling

met overzichtelijke presentatie
* Ruim 200 soorten behang in voorraad
^ Prijzen vanaf f 7.95 per rol
^ Restanten vanaf f 3.00 per rol

DA DROGISTERIJ - VERF - GLAS - BEHANG

LENSELINK
KERKSTRAAT l - HENGELO GLD - TE.L 05753-1300

Gevraagd deelnemers aan

cursus schilderen op zijde.

W. Nijenhuis, Paulus Pot-

terstraat 4, Zelhem,

Tel. 08342-2445

Te koop Krielkippen.

H. Niesink, Zelhem.

Tel. 08342-565.

TAPTOE TAFELTENNISTOURNOOI (28 dec. 1988)

Vanaf 9.30 uur was het een drukte van belang in de

gymzaal aan de Leliestraat te Hengelo Gld.

Ongeveer 56 jongens en meisjes speelden tegen elkaar

in 4 groepen vanaf 10.00 uur tot de laatste partij was

gespeeld om 17.10 uur.

Dat het touraooi niet uitliep was te danken aan de

tournooileiding, die de zaak strak in handen maar

soepel hield, daarbij geholpen door leden

van TTV GOMA, die de hele dag aanwezig waren.

Het tournooi werd geopend door de heer van Aken,

vaa de gemeente Hengelo Gld, die de spelers veel

succes toewenste en de TTV GOMA feliciteerde met

zo'n goede opkomst.
De kinderen die niet hoefden te spelen konden in de

hal kijken naar een video van de beroemde TV kun-

stenaar Secretin & Purkart.

Van de kant van ouders en vrienden bestond ook

veel belangstelling, zodat het gezellig druk was.

Volgend jaar zal dit touraooi zeker een vervolg

krijgen.

CPB NIEUWS

Woensdag 4 januari j.l. hield de CPB afd. Hengelo G

haar jaarlijkse nieuwjaarsvisite.

Voor deze gelegenheid was een ééndagsbestuur be-

noemd. Deze zorgde voor een piekfijn geregelde en

gezellige middag. Het welkom bestond uit een kopje

thee met zelfgebakken oliebollen en appelbeignets die

goed in de smaak vielen.

Het zangkoor o.l.v. mevr. Gosselink en begeleid door

mevr. Politiek op piano, luidde het nieuwe jaar in

met een nieuwjaarswens. Ook zongen zij het lied: het

zijn de kleine dingen die het hem doen. Het pro-

gramma werd met een kwis, vervolgd, waarna onder

het genot van een glas fris met wafels, soes j es en

nieuwjaarsrolletjes een spel werd gespeeld.

De middag werd besloten met een gedicht.

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
12 dec. 1988 t.e.m. 2 jan. 1989

Rijkspolitie Hengelo Gld wenst bij deze een ieder

een heel gezond en veilig 1989

Wij hopen dat u ons het komende jaar weer zult

helpen bij het tot een goed einde brengen van veler-
lei zaken.

Aanrijdingen: in deze periode vonden er een drietal

ongevallen plaats tussen personenauto's en reewild.

In alle gevallen kwam de ree terplaatse om het leven

en ontstond aan de personenauto alleen materiële

schade.

Een motorrijder kwam in aanraking met een over-

stekende hond. De hond en bestuurder van de motor-

fiets liepen daarbij letsel op. De motorrijder is met

beenletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De eige-

naar van de hond is achterhaald en de schade wordt

vergoed.

Vijfmaal moesten wij uitrukken bij verkeersonge-

vallen, gelukkig alleen met materiële schade.

Alcohol: door ons werden twee personen een rijver-

bod opgelegd, daar deze ondanks alle waarschuwin-

gen uit de media, toch nadat ze alcoholhoudende

drank hadden gedronken, achter het stuur van hun
auto stapten.

Overlast honden: hondenbezitters, nogmaals verzoeken

wij u te willen toezien dat uw hond geen overlast

aan derden bezorgd. Er zijn namenlijk klachten bij

ons binnengekomen m.b.t. hondenpoep op het trot-

toir en in tuinen. Ook verzoeken wij u uw hond

vooral in de avond en nacht rustig te houden en niet

onnodig te laten blaffen.
Diefstal: door de eigenaar is aangifte gedaan terzake

diefstal van zijn bromfiets, merk Zündapp KS 50,

brede banden en rode sterwielen. Een ieder die ons

terzake iets kan mededelen, verzoeken wij met ons

contact op te nemen.
Uit een woning aan de Raadhuisstraat is door onbe-

kenden een videorecorder ontvreemd.

Bij één van de de vuurwerkverkopers is in de nacht

van l op 2 januari 1989 een aantal dozen vuurwerk

ontvreemd. Wij verzoeken een ieder die iemand met

een aantal dozen heeft zien lopen, contact met ons

op te nemen.

Overlast lawaai: meerdere klachten zijn binnen ge-

komen m.b.t. geluidsoverlast. Vuurwerk was een van

de boosdoeners. Een andere boosdoener is de mens

zelf bij het verlaten van een disco of het café wordt

nogal eens luidruchtig gezongen en geschreeuwd,

daar de disco's en café's allen in het dorp liggen, ver-

zoeken wij nogmaals in de nachtelijke uren niet zo-

veel lawaai te maken. Wij hopen dat een ieder die

dit leest eens aan z'n medemens denkt en niet alleen
aan zijn eigen plezier.

Vernielingen: tijdens de kerstdagen en oud op nieuw

zijn weer veel vernielingen gepleegd in Hengelo en

Keijenborg. Reclameborden, hapsel kabel TV, fietsen,

lantaarnpalen, kerstboom met kerstverlichting, vuur-

werk tegen ruiten waardoor brandvlekken zijn ont-
staan, telefooncel, buitenlampen, brievenbussen,

ruiten plantenkas, moesten het ontgelden. Het nut van

dit alles zien wij nog steeds niet. Daarom verzoeken

wij een ieder kontakt met ons op te nemen die ook

maar iets heeft gezien. Zonder uw hulp is het voor

ons haast onmogelijk hiertegen doeltreffend op te
treden.

Als laatste verzoeken wij degene die getuige is ge-

weest van een vernieling/aanrijding met lantaarn-

paal/verkeersbord ANWB op de Ruurloseweg ter

hoogte van het Stapelbroek, zich te melden.

De dader is namenlijk met de noorderzon vertrok-

ken en laat de gemeenschap met de schade zitten.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkoorten

jubileum- en gelegenheids-
koorten

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



Klein Westland
(v/h WUnbergen)

GROENTE EN FRUIT

Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1054

25 kg prima KLEI-AARDAPPELS
9.50

3 kg mooie COX'S 4.95

40 Maroc Clementines
MANDARIJNEN 4.95

250 gr KOMKOMMERSALADE
1.95

Verkoop
Bloemenkas
Deze week in onze verkoop bloemenkas:

1 CACTUSBAKJE 6.95
Verder VOLOP

bloeiende en groene PLANTEN
rechtstreeks uit Aajsmeer

Fa. l Wijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Geldig t.e.m. 30 januari 1989

l liter 3-STERREN JENEVER 18.25

l liter ST ANDRé VIEUX 18.95

l liter GORTER CITR.BRANDEWIJN
11.95

l liter SONNEMA BEERENBURG 17.95

l fles WILLIAM LAWSON WHISKY
met gratis glas 19.75

l liter VLIERBESSEN JENEVER 14.95

NIEUW:

AMBER BIER van Grolsch
KOM EENS PROEVEN!

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
HAAS- of RIBKARBONADE

500 gr 4.45

GEGRILDE HAM 100 gr 1.90

CASSELLERRIB 100 gr 1.90

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Uit
eigen bakkerij

NNlMDAlOLE^B/KKERS

Donderdag t.e.m. zaterdag:

KRENTEBOLLEN. 6 halen, 5 betalen

Uit onze supermarkt:

Zuurkool uit 't vat
500 gr voor slechts 0.39

250 gr zuurkoolspek voor 1.75

2 kg uien voor 1.25

Blik erwtensoep, beter gevuld 1.59

FA. WILLEMSEN
TOLDIJKSEWEG 13 STEENDEREN

TEL. 05755-1259

Onze Grandioze Opruiming
Zie onze zes etalages vol met koopjes

Dusters
Nachthemden
B.H.'s
Corselets
Step-ins

Hemden
Slips, badstof
Dames zakdoeken
Breiboeken

v.a. 39.95
v.a. 9.95

12.95

25.00

5.00
8.95

7.50

5.00

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

3 voor
4 voor

1.50 - 2.95

Handdoeken - theedoeken - keuken-
doeken - washandjes - wafeldoekjes
gastendoekjes

Alle confectie sterk afgeprijsd

SWEATERS v.a. 19.95

STOFFEN
EEN PLANK VOL STOFFEN 4,95

EEN PLANK VOL STOFFEN halve prijs

EEN PLANK VOL STOFFEN slerk afgeprijsd

De niet afgeprijsde WINTERSTOFFEN

5.00 per meier goedkoper

ALLE COUPONS HALVE PRIJS

Schröder

Café Meezen
Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

Zaterdag 14 jan.

The Amazing Stroopwafels
AANVANG 21.30 UUR

Voorverkoop - VOL IS VOL

BOUWBEDRIJF

heeft reeds naam gemaakt met TOTAALBOUW.

Met totaalbouw wordt ook inderdaad een .totale

bouw' bedoeld: van grondwerk, straatwei-k via fun

dering tot staalbouw, t.e.m. interieur.

WEUSTENENK B.V. kan een eigen ontwerp leveren.

Mede hierdoor heeft Weustenenk B.V. enkele utiliteits

bouwprojecten in opdracht gekregen.

GEVRAAGD mede hierdoor

TIMMERLIEDEN
voor diverse bouwwerken, o.a. in Hengelo Gld,

Doetinchem, Deventer, Geestenen (Ov.)

BOUWBEDRIJF

Tel. 05753-1276 Tel. 05754-886

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Grandioze Opruiming
bijv. op de BABY- en PEUTERAFDELING:

Boxpakjes 1000

Jogging vestjes 10.00
Joggingpakjes 20.00
Pullovers vanaf 7.50
Jasjes 25.00
Skipakken 49.00
Lange broeken vanaf 15.00
Div. wipstoeltjes 20% korting
Storchenmühle autozitjes van 375.00

nu 250.00
Div. babymeubeltjes en buggy's 50% korting

Op de TEXTIEL AFDELING

Keukendoeken 6.50
Bijpassende theedoeken 5.35
Lakens, l persoons 16.95
Lakens, 2 persoons 19.95
Dekbedovertrekken vanaf 40.00
Washandjes 1.30
Jongens en meisjes pyama's 10.00
Elastisch katoenen damesslips vanaf 4.60

Op de WONINGINRICHTING AFDELING:

heel veel afgeprijsde GORDIJNSTOFFEN o.a.
moderne drukstof, extra breed, 3 kleuren

21.90
zware chenille stof, 4 kleuren 28.90
mooie weefstof, 3 kleuren 18.90
katoenen velours van 39.90 nu 25.00
draion velours 17.90
kamerhoog chenille met loodveter,

2 kleuren 59.00
Verder veel CO U PON N EN
VITRAGES: aanbiedingen op verschillende
hoogtes per meter vanaf 5.00
TAPIJTEN:

zuiver scheerwol tapijt
van 239.00 per meter nu 159.00
Nylon woonkamertapijt per meter 99.00
Zwaar nylon tapijt, trap geschikt

per meter 98.00
Slaapkamertapijt per meter 69.00
Tapijten worden vakkundig GRATIS gelegd
Prachtige karpetten bijv. nylon shag

160x240 179.00
Zwaar handgeknoopt wol van 1029.00

voor 595.00
Nieuwe Heuga keukenette tegels, 40x40
2 kleuren, gratis gelegd
Introduktieprijs van 12.15, nu per stuk 10.15
Komfort tegels, 50x50,
meeneemprijs per tegel 8.90 gelegd 9.90
Vinyl, 200 breed per meter v.a. 19.00
Vinyl, 400 breed per meter v.a. 59.00

MEUBELAKTIE

Op meubelen tijdens de opruiming, gekocht
bij één van de meubelshowrooms, geven wij

10% KORTING
ROLLUIKENAKTIE

De grondstofprijzen zijn sterk verhoogd.
Toch handhaven wij tijdens de opruiming de
oude voordelige prijs.
Vraag prijsopgaaf. Gratis meten en plaatsen

Op alle voorradige niet afgeprijsde artikelen
geven wij

10% KORTING

woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

VOETVERZOEGINGS-
SALON

Lies-erne Rutjes
Leeuwencamp 18

7223 LV Baak

Behandeling volgens telefonische afspraak

Tel. 05754-305 (na 18.00 uur)

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 06733-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN



SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

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

hilzon
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

ENIG IDEE

WAT

GEHANDICAPT

ZIJN KAN

BETEKENEN?

ENIG IDEE

HOE WE

GEHANDICAPTEN

KUNNEN

HELPEN?

ALS HET JE WAT DOET, DOE DAN WAT.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Dit laatje
niet schieten.

Super bint j es

5 kg

Chico navel-

sinaasappels

2 kg

250
299

Paté

8 soorten 100 gr

Ossetong

100 gr

99
219

WAARDEBON

Mager RUNDERGEHAKT

798
Zaterdagvoordeel:

Malse bief-

lapjes 500 gr 698
Ma. en di. 16 en 17 jan.:

Magere var-

kenslappen

500 gr 398 kg 698

AH magere yog-

hurt m. vruchten

4 smaken liter

Boerenwit

gratis gesneden

800 gr

199
184

V.d. Eelaart 3-

sterren jonge

jenever liter

Delaforce port

rood of wit

fles

1775

1095
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

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

Bekendmaking bouwplannen
De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ter voldoening aan het bepaalde in art.
19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat burgemeester en wethouders van die
gemeente voornemens zijn vrijstelling te ver-
lenen als bedoeld in de artikelen 17 resp. 18a
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten
einde medewerking te kunnen verlenen aan de

bouwplannen van:

1 J. Halfman, Hofstraat 7 te Hengelo, voor de
bouw van een tunnelkas op het perceel, kadas-

traal bekend gemeente Hengelo, sectie K,

nr. 2808;
2 J. Jansen, Zelhemseweg 40 te Hengelo, voor
de bouw van een duivenhok op het perceel,
kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie

F, nr. 2434.

De aanvragen om vergunning liggen met in-
gang van 12 januari 1989 gedurende 14 dagen
ter gemeentesecretarie (sectie bestuurszaken)

voor een ieder ter inzage.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan
een ieder schriftelijk bezwaren tegen het ver-
lenen van de gevraagde vrijstelling indienen

bij burgemeester en wethouders.

Hengelo, 10 januari 1989.

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

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voer

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2fil9

S.V.C. '53 S.V.C. '53

Schoorsteenveegcentrale

Doetinchem e.o.
Het enige erkende en echte

bedrijf met 30 jaar ervaring.

Bergstr. 48 - Zelhem
Tel. 08342-1132

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 15 JAN.

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9.00 uur ds. Hendriks (H. Avondmaal)

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 ds. Verhaere (H. Avondmaal)

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Molemaker

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Raadhuisstraat 11-13 - H.ng.lo Cld . T»l. 05753-1469

'KOM EA/ O/£RTC/'£ (J

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 14 jan. 19.00 uur H. Mis m.m.v. het kerkkoor
Zondag 15 jan. 10.00 uur Woord- en Communiedienst

Dinsdag 17 jan. 19.00 uur Avondmis

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie

parochieblad.

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur

en dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Avond, nacht, en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt spreekuur gehouden op
zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Dit is
uitsluitend voor dringende gevallen.

Van 9 t.e.m. 15 jan.

Th. J. Hanrath, Kastanjelaan 7, tel. 1277.

Apotheek Hengelo Gld., Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden:
maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag en zondag 11.00-12.00 en 17.30-18.00 uur

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. Eil, tel. 1420.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230

Kruisvereniging

Hengelo (Gld.): Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00 tot 14.00 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-

apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst 033 - 725083

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16-19 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.).

Bezoek-adres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.),
tel. 05753-2345.

Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 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: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, tel. 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30 tot 10.00 uur.


