
58e jaargang no 6 dinsdag 7 februari 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), S teenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, VVichmond-Vierakker

en omstreken

Help de natuur
een pootje.

Pandabroodje
Bakkerij Hekkelman
Bakkerij Bruggink
Bakkerij Kreunen
Bakkerij Schabbink

Door een vergissing van de P.T.T.

is het telefoonnummer van dokter

B.A.M. Eijkelkamp niet in de nieuwe

telefoongids opgenomen.

Om misverstanden te voorkomen,

vermelden wij hier ons telefoon-

nummer:

05753. 2262

B. A. M. EIJKELKAMP, huisarts
Koldeweiweg 2 - Keijenborg

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 5la (Molenhoek) • 05758-3460

VOOR DE VASTENWEEK

BIEDEN WIJ U:

SCHOL

SCHELVIS

TONG SCHAR

RISJES BOKKING

ZOUTE EN ZURE HARING

Speciaal deze week:

1 kg kabeljauwfilet 15.00
Vis, minstens lx per week

op uw dis!!

DEZE WEEK

VJIND/VIOLENMKKERS

CARNAVAL

bij bakkerij Hekkelman

Brabantse worstebroodjes
1.45 4 voor 5.00
VRIJDAG EN ZATERDAG:

Bossche bollen
i.8s 4 voor 6.00

WINDMOLENBAKKER
H E K K E L M A N

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

Trekking

790e Staatsloterij

RABOPOLIS
Bromfietsverzekering
Haal vóór l maart uw nieuwe verzekering bij de
Rabobank.

U krijgt het plaatje direkt mee.

NEDERLAND

Rabobank
geld en goede raad

Hengelo Gld, Kastanjelaan 11

Spalstraat 23

Keijenborg, St. Janstraat 44

Tel. 05753-2022

Tel. 05753-1601

Tel. 05753-1336

Vanaf heden zijn de nieuwe

staatsloten weer te verkrij-

gen bij de Dierenshop, Spal-

straat 12, Hengelo (Gld.).

's maandags gesloten.

Kunstjes op de lange latten? Wandelen in de kou?
Ga gerust uw gang, maar kom eerst voor uw
REISVERZEKERING naar

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv

Reisverzekering
volwassenen v.a. f 0.80

p.d.

kinderen v.a. f 0.60

p.d.

Wintersport-
dekking
Skiën v.a. f 3.25

p.d.

Langlaufen v.a. f 2.75

p.d.

Auto- en motorcascoverzekering
(tijdens vakantie)

Automobilistenhulp
Annulerings verzeker ing

Voor informatie:

SPALSTRAAT 26 7255 AC HENGELO GLDTEL. 05753-3000

BOLIESTRAAT 40 7001 BD DOETINCHEM TEL. 08340-34025

C
»fe Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende

goederen, taxaties en juridische adviezen.
Lid N.V.A.

i
LidNVM

Klein Westland
(v/h WUnbergen)

GROENTE EN FRUIT

Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1054

CHAMPIGNONS 500 gr 2,95
Lombarts HANDAPPEL 4 kg 4.95
NIEUWE OOGST

NEKTARINA'S 15 stuks 6.95
Ra u w kost

Bleekselderij SALADE 250 gr 1.95

Verkoop
Bloemenkas
Deze week in onze verkoop bloemenkas:

ORCHIDEEëNSTUKJE 5.95

Laat eens merken, wie je een
warm hart toedraagt

l 14 februari l
| VALENTIJNSDAG |
MAANDAG 13 EN DINSDAG 14 FEBR.

Als extra aanbieding:

BOEKETJES ass. per stuk 5.95
ROZENKOKER inlc. kaartje 2.50

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

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen In BMW 316 en Honda automaüc

Theorielessen te Ke^enborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
reiniger

Verbluffend resultaat

Huur slechts f LU.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

ngen geldig van 7 t.e.m. 2

DEVIEUXMETDE
FRANSE BRANDYeen uitstekende

kruiden.

Kenmerkend door

zijn «chte smaak

goede harmome

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293



DANKBETUIGING

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die in

welke vorm dan ook, ons 40-jarig huwelijks-

feest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

HENTJE EN ANTONI OLTHOF

Baak, februari 1989.

Bakermarksedijk 1.

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

Hierbij wil ik iedereen bedanken die mijn 80e

verjaardag tot een onvergetelijke dag hebben

gemaakt.

B. H. HARMSEN

7255 DK Hengelo Gld, februari 1989.

Beukenlaan 27.

1949 1989

In verband met ons 40-jarig jubileum, waar-

van de receptie is a.s. zaterdag 11 februari van

15.30 tot 17.00 uur in zaal „Concordia"

(zoals ook reeds gemeld in de advertentie van

vorige week)

is onze winkel die dag

vanaf 12.30 uur gesloten

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld

IJZERHANDEL HARMSEN

Het adres voor: - ijzerwaren
- gereedschappen
- gaas- en puntdraad
- tuinartikelen
- hang- en sluitwerk
- motorkettingzagen
- motor zeisen
- grasmaaimachines
- sleutelspecialist
- sleutels klaar

terwijl u wacht
i i~~7r~r* A M nr~K i ' 'adders en trappen
IJZERVXAREN - messen en scharen

- rolluiken en zonwering

HARMSEN

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel.: 05753 - 1220

*"•. Henity Thijssing-Boer
VOORDEEL

LEESPLEZIER
ER BLOEIT

FFN ROOS me' * nieuwe
VOORKEURBOEK

Tot l april 1989

voor f 16.90

Daarna kost het boek

f 37.50

Drie prachtige fami-

lieromans in één

band.

Meeslepende trio-

logie van een ge-

liefde schrijfster.

WOL -R
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO

Week van 24 t.e.m. 30 januari 1989

In Keijenborg heeft een hond een aantal konijnen
gedood en meegenomen. Daar er een vermoeden was
wiens hond het betrof, zal geprobeerd worden tot
een schade regeling te komen.

Vanuit een weiland aan de Riefelerdijk is een schrik
draadapparatuur van het merk Ruthland ElectrTc
Shepherd, groen van kleur, ontvreemd door tot nu
toe onbekenden. Eveneens werd een Volvo-accu
weggenomen.

Bij een controle op de Kruisbergseweg werd vast-
gesteld dat vele automobilisten de voorsorteervak-
ken, bestemd voor het verkeer dat linksaf gaat, ge-
bruiken als inhaalstrook. Diverse automobilsten zijn
al op kenteken bekeurd. Deze controle zal vaker her-
haald worden.

Een automobilist uit Hengelo Gld werd gecontro-
leerd op het gebruik van alcoholhoudende drank. De
blaastest op het bureau met de Alcotest (de vervanger
van de bloedproef) wees uit dat het promillage
1,125 bedroeg (wettelijke grens is 0,5 prom.)
Een ondernemer in Hengelo heeft aangifte gedaan
van diefstal van een haakse slijptol, merk Metabo.
Op de kruising Hummeloseweg-Fokkinkweg, kwa-
men twee automobilisten met elkaar in botsing. De
vanuit de Fokkinkweg komende bestuurder had
weinig zicht op de Hummeloseweg vanwege aldaar
geparkeerdstaande auto's. Toen zij de voorrangsweg
opreed, werd zij aangereden De schade bleef beperkt
tot geringe blikschade.

Op dit moment dat u dit leest, zijn we de datum van
l februari al weer gepasseerd. Het nieuwe deel III
zit dan al weer achter de voorruit. Zoniet, maak het
dan snel voor elkaar, want, wordt u gecontroleerd en
heeft u (nog) geen deel III, dan kost u dat een geld-
boete van f 120.—. Bent u vergeten het deel III aan
te brengen en ligt het thuis, dan kost het u toch
f 50.—.

B. J. EIJSINK

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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DEZE WEEK n

KOFFIEBROODJES §
CHOCOLADE- ;

BROODJES \
ROOMBROODJES
van 1.25 voor

aa MVA - 3ivHVA\ aa NV A

BE BIE5SNSHBP
^KKMBBMHHEaEK

Duivenliefhebbers OPGELET!!!
• TABAKSTENGEL per kg 3.7S
Uitstekende kwaliteit

3 kg voor 9.00
• BROEDSCHOTELS p. stuk 2.10

5 voor 9.50
Zolang de voorraad strekt

Spalstraat 12 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2396

's MAANDAGS GESLOTEN

DEZE WEEK
Uit
eigen bakkerij

NNlND/VIOLENB/KKERS

Donderdag t.e.m. zaterdag

l mueslibol van 3.95 nu voor 3.45

Uit onze supermarkt:

Dubbelvla, van.-chocolade
liter voor 1.85

Ananasschijven
blik a l O stuks voor 0.99

Sourcy bronwater 3 flessen v. 1.99
SERVICE SUPER EN BAKKERIJ

F A . W I L L E M S E N
TOLDIJKSEWEG 13 STEENDEREN

TEL. 05755-1259

RODE KRUIS VAKANTIES - IETS VOOR U?

Behoefte aan vakantie? Wie niet. Mogelijkheden te
over, zou je denken. Voor de doorsnee vakantie-gan-
ger is dat ook zo; voor degenen die buiten deze cate-
gorie vallen, zoals langdurig zieke en gehandicapte
mensen, is het vakantie-aanbod echter beperkt.
Toch hebben ook zij recht op vakantie.
Zo denkt het Nederlandse Rode Kruis er over.
Daarom organiseert het jaarlijks speciale vakanties
in binnen- en buitenland voor met name zwaarder
verzorgings- en verplegingsbehoeftige mensen. Vakan
ties, waarbij extra zorg, extra aandacht, aangepaste
accomodaties en aangepast programma, sleutelwoor-
den zijn. Uiteraard speelt de service verlening van
vrijwilligers waaronder artsen en verpleegkundigen
hierbij als van ouds een belangrijke rol.
Als u nu denkt, zou dat iets voor mij zijn, aarzel
dan niet en neem contact op met de afdeling van het
Rode Kruis in uw woonplaats. Hier kunt u terecht
voor een aanmeldingsformulier en voor nadere in-
lichtingen over kosten, vakantiebestemmingen en
vervoer.
Contachtpersoon voor Hengelo en Keijenborg: G. H.
Wentink, Zaarbelinkdijk 11 Keijenborg, tel. 05753-
1779 (gaarne tussen 19.00 en 20.00 uur).

U STEUNT TOCH OOK HET WERK VAN HET

WERELD NATUUR FONDS?

Eet daarom een Pandabroodje

Onder het motto Help de natuur een pootje, eet een
Pandabroodje is een grote landelijke actie van start
gegaan. Deze actie duurt 12 weken en de bakkers in
Nederland leveren een belangrijke bijdrage.
De bedoeling is dat in deze periode de Pandabrood-
jes als warme broodjes over de toonbank gaan. Het
Pandabroodje is een broodje, dat niet alleen lekker
en gezond is, maar waarmee ook geld voor het werk
van het Wereld Natuur Fonds wordt ingezameld.
Van ieder verkocht broodje is een deel van de op-
brengst bestemd voor het WNF.

OPTREDEN VAN DE HENGELOSE ROCK EN ROLL

FORMATIE DON'T ASK IN „DE ZWAAN"

Deze uit 5 personen bestaande band is in 1987 ont-
staan. Begonnen werd voornamelijk met het spelen
van covers van Dire Straits, Tina Turner, U2, Scor-
pions en Herman Brood.
Dit repertoire is de laatste tijd uitgebreid met eigen
nummers.
Door hun eigen stijl van muziek maken zijn ze vrij
bekend geworden in de omgeving en treden regel-
matig op in café's, zalen en bij tuinfeesten.
De bandleden zijn: Gerard Onstenk, gitaar, Robert
Wagenvoort, gitaar, Toon Rondeel, basgitaar, Richard
Oldenhave, drums en Trees Thuss, zang.
Het eerstvolgende optreden van Don't ask is op
zondag 12 februari a.s. in tapperij „De Zwaan".

TRENDSETTER
Bruin café

Flitsende discotheek
Grieks-Romeins terras
NET EFFE GEZELLIGER

TAPPERIJ „DE Z W A A N "
presenteert op zondag 12 februari

de plaatselijk zeer favoriete rock en roll-

„top" formatie

DON'T ASK
met in hun midden: Toon Rondeel, basgitaar,

Richard Oldenhave, drums en Trees Thuss,

zang.

Aanvang 21.30 uur

Denk er aan: VOL — VOL

SPAREN
MET DE

HOOGSTE
RENTE

VRUHEID.

NMS Extra Plus Sparen

Goed nieuws voor iedereen die wil sparen en toch

niet gebonden wil zijn aan opzegtermijnen en

boeteclausules.

Uw spaargeld is dagelijks opvraagbaar,

(tot ƒ 50.000,— per jaar)

Rente momenteel 5*1/0

Aan iedere nieuwe spaarder geven wij

het hele jaar door een openingspremie van

ƒ7,50

Nieuwsgierig geworden?

Informeer vrijblijvend naar deze spaarvorm of

naar onze vele andere spaarvormen.

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits +lammers bv
7255 AC Hengelo Gld.
Spalstraat 26 Tel. 05753 - 3000

M SPAARBANK

SUCCESSEN „ACHILLES"

Door leden van de gymnastiekvereniging „Achilles"
werd zaterdag 28 januari j.l. met succes deelgenomen
aan turnwedstrijden te Dieren, uitgaande van het
>ayon „IJsselzoom".
Door de navolgende leden van Achilles werden me-
dailles behaald: Nicolien Leusink, Ellen Waenink,
Judith Rondeel, Emiel Lankhorst, Mark Besselink.

JAARVERGADERING CPB

Deze avond werd geopend door de presidente mevr.
v.d. Velde met het lezen van een gedeelte uit de
Bijbel en het gezamenlijk zingen van gezang 14.
Hierna werden de dames hartelijk welkom geheten.
Mevr. Lebbink, secr., las vervolgens de notulen
Het koor, onder leiding van mevr. Gosselink, zong,
begeleid door mevr. Politiek, enkele liederen.
Mevr. Lebbink kwam vervolgens met het jaarverslag.
De penningmeesteresse, mevr. Hiddink, deed het
financiële verslag en concludeerde dat de CPB goed
geboerd had. Door de kaskommissie, mevr. Stege en
mevr. Hidink-Besselink werden de boeken gecontro-
leerd en in orde bevonden. Na de pauze lieten de
leiding en enkele bewoners van de „Achtspalle" door
middel van dia's zien, hoe het wonen en leven in
een gezinsvervangend tehuis is. Zij werden door de
presidente hiervoor bedankt en ontvingen een
enveloppe met inhoud en een krentebrood.
Hierna werd Willemien Hiddink-Hiddink bedankt
voor het vele werd dat ze als penningmeesteresse
voor de CPB heeft gedaan. Ze kreeg als dank een
cadeau en bloemen aangeboden, ook mevr. Lidy
Scheffer-Oost die de plaats van mevr. Hiddink in-
neemt kreeg bloemen. Het koor zong een speciaal
gemaakt afscheidslied voor mevr. Hiddink, waarna
de avond werd besloten met het samen zingen van
het bondslied.

BIJEENKOMST NVEV

Op de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar heette
de presidente alle aanwezigen welkom en wenste
iedereen een goed, maar vooral een gezond 1989 toe.
Er werd een ogenblik stilte in acht genomen voor
mevr. Geerstma-Driebergen, erelid van de verenining
die het afgelopen jaar is overleden. Mevr. Rade-
makers las het jaarverslag voor, door haar op rijm
gemaakt. Zij kreeg hiervoor een daverend applaus.
De penningmeesteresse gaf het financiële overzicht
en de kaskommissie had de boeken in orde bevonden.
Er werd deze avond afscheid genomen van mevr.
Rademakers als presidente en bestuurslid. Ze maakte
10 jaar deel uit van het bestuur, waarvan 3 jaar als
presidente. Als dank voor het vele werk dat ze voor
de NVEV heeft gedaan kreeg ze van leden en bestuur
een prachtige zilveren speld aangeboden en natuur-
lijk bloemen. Ze reikte de voorzittershamer over
aan mevr. H. Wullink-Halfman en wenste haar veel
succes in haar nieuwe funktie. De vakante plaats in
het bestuur werd ingenomen door mevr. H. Deen-
de Weerd. Na de pauze verzorgden Hanneke Hiddink
en Ben Schreurs, een zangduo uit Diepenheim,(be-
kend van Radio Oost) de verdere avond. Het viel
bij de dames zeer in de smaak en er werd soms uit
volle borst meegezongen. Aan het slot van deze
avond bedankte mevr. Rademakers het zangduo en
en bood de zangers een enveloppe met inhoud en
een bloemetje aan.

Het voorjaar in met
frisse mode!

Ons aanbod in de tijd-
schriftenafdeling biedt
tal van

MODE
BLADEN

BURDA - MARION -

NEUE MODE - KNIP -

MODELLINA - TRIX -

ARIADNE - DIANA -

enz. enz.

WOLTERS
Kerkstraat 17

Hengelo Gld tel. 1253.

UW TIJDSCHRIFTEN-

WINKEL

Abraham of Sarah van
krentebrood
Speculaas of boterkoek
(gevuld en ongevuld)
een welkom geschenk!
Zie vrijblijvend ons
taarten informatieboek!
Bakkerij KREUNEN

Tel. 05753-1474

De zaak voor mensen met
smaak

Te koop 2 varkensbakken
(100x30), partij straat-
stenen, 2 kanariekooitjes,
gratis af te halen puin.
D. Poorterman, Voortse-
weg la, Toldijk
Tel. 05753-2631

Te huur 35 m2 opslag-
ruimte. D. Poorterman,
Voortseweg la, Toldijk
Tel. 05753-2631

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

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

Vermist per 23 jan.: zwart
Schepers keesje, korte
staart. Reacties: Nijenhuis
Thorbeckestraat 17,
Zelhem, tel. 08342-2346

Te koop wedstrijdtennis-
tafel, weckketel met serie
glazen. Tel. 05753-1945

Te koop in goede staat
zijnde AEG wasmachines
Turnamat en Lavamat
Tel. 05753-3740

Te koop parkieten, rood-
ruggen, valken, turquoi-
sines. Broed 1988. E. J.
Buunk, tel. 05753-2106.

B.z.a. nette hulp voor win-
kel of huishouding voor l
of 2 morgens per week.
Brieven onder no. 6 bur.
de Reclame, Hengelo Gld

JUBILEUMLOTERIJ van „DE ZONNEBLOEM"

De nationale vereniging „De Zonnebloem" viert dit
jaar haar 40-jarig jubileum. Een jubileum waar men
uitvoerig bij stil wil staan De activiteiten ter ge-
legenheid van het 40-jarig jubileum zullen vooral
in het teken staan van het belangrijkste werk van
de vereniging, het regelmatig bezoeken van lang-
durig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulp-
behoevende ouderen. Aangezien dit jubileum
natuurlijk ook extra kosten met zich meebrengt,
wordt een speciale jubileumloterij georganiseerd.
Er zullen loten verkocht worden a f50.— per stuk.
Desgewenst kan men ook halve loten voor f 25.—
krijgen. Deze jubileumloterij zal in de eerste drie
maanden van 1989 worden gehouden.
Wanneer u loten koopt steunt u het Zonnebloemwerk
en u maakt kans op diverse geldprijzen, waaronder
een hoofdprijs van honderdduizend gulden.



tffisteWtker
Spalstnoi 21 Tel 1230 Jfengdo

Deze week maakt uw

Echte Bakker

Afd. Brood:

WEGGE
Rijk gevuld (de enige echte)

5.25plm 1000 GRAM

Afd. Banket:

APPELRONDO'S
(natuurlijk bereid met verse appels)

5 STUKS

Vergeef niet uw PANDABROOD te

holen, u steunt hiermee het W.N.F.

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

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

VLEESRIBBEN
500 gram
RUNDERVINKEN

3.78

KATENSPEK

per stuk 1.45

100 gram 1.68

100 gram 1.78

SLAGERIJ

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

'T HOEKJE
Het speciaal bieren café van

Hengelo Gld en omgeving

40 speciaal bieren

Grolsch op tap
In de maand FEBRUARI

is het BIER van de maand

B Ü C K L E R
Alcoholarm bier 0,5% vol alc

Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Tel. 05753-1252

DE LAATSTE RESTANTEN IN ONZE

OPRUIMING
NU VOOR

HALVE PRIJZEN
OF NOG MINDER

GEBBING MODES
STEENDEREN

DISCO-D ANCIÜG „DE PAERDESTAL"
TEZELHEM

OPENINGSTIJDEN:

Zaterdag 11 februari disco vanaf 20.00 uur

Zondagmiddag 12 februari disco vanaf 14.30 uur

Zondagavond 12 februari

op veler verzoek live muziek met orkest SESSION
Zondagavond 19 februari, aanvang 20.30 uur

wederom live muziek met orkest THE SPITFIRES

VPIRILUX
MET ÉÉN BRIL GOED ZICHT

OP aKE AFSTAND
Varilux glazen hebben zowel een leessterkte als verte-

sterkte én een geleidelijk oplopende sterkte daar tussenin.
Met uiterste precisie geslepen tot één ononderbroken geheel.
Op elke kijkafstand krijgen uw ogen dus de juiste
correctie. Dank zij Varilux van Essilor hebt u goed
zicht op elke afstand. En lost u met één bril uw
kijkproblemen op.

Horlogerie-Coud-Zilver-Optiek
Soalstraat 15 Hengelo (Go) Tel. 05753-1374

SCHRÖDERSTOFFEN

Wij gaan door met onze opruiming
STOFFEN

Ie meter 15.00
2e meter 5.00
3e meter 1.00

dus 3 meter voor 21.00
Restanten WOL per bol 1.50

of 5 bollen voor 4.95
KATOEN per pak a 10 bol
GENOEG VOOR EEN TRUI

nu per pak 15.--
SCHRöDER bij de kerk

Ruurlosewegl-HengeloGId.Telefoon 05753-1232

| AEGMIcromatll2Z

•

magnetron: uitgevoerd in
wit met een thermoruimte
van 11 liter. 2 vermogens-

• instellingen en schakelklok.
Een apparaat waarmee u

A uw kookkunst kunt optima-
A liseren. Nu vooreen
*k GOUDBRUINE AKTIEPRIJS

Winters
Spalstraat 8, 7255 AC Hengelo (Gld.)

TeL 05753-1280

VEMA
SPALSTRAAT 11 - HENGELO GLD - TEL. 05753-2113

SUPER uitverkoop met
SUPER lage prijzen
ENKELE VOORBEELDEN:

DEUX PlèCES

JAPONNEN, gevoerd

ROKKEN

ETC. ETC. ETC.

98.00

v.a. 50.00

v.a. 30.00

TOT ZIENS

Voor hem en haar

Bel gerust voor een afspraak

Ook voor

zonnebank

Vordenseweg 5 Hengelo Gld. Tel 05753-1278

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
SCHOUDERKARBONADE

kg 7.50

ACHTERHAM 100 gr 1.95

ZEEUWS SPEK 100 gr 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 06753-1320

Deze week

* WALNOOTCARAMEL

BOTERTAART

van 5.98 nu 5.25

Een heerlijke vulling!

* KOFFIEBROODJES

van 1.25 nu l.OO

Rijk gevuld met bakkersroom en
rozijnen.

* TARWEBOLLEN

6 halen, 5 betalen
gezond en lekker

SINDS 1820

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

De zaak voor mensen met smaak!



Bromfietsrijders opgelet!!
Ook voor uw BROMFIETSVERZEKERING kunt u natuurlijk terecht bij

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

^^ gerrits + lammers bv

1939 NEDERLAND

Jaarpremie
voor automaten

v.a. f 94.--
met versnelling

v.a. f 269.--

Genoemde premie's zijn inclusief
kosten en ass.belasting

Voor informatie:

SPALSTRAAT 26 7255 AC HENGELO GLD TEL. 05753-3000

BOLIESTRAAT 40 7001 BD DOETINCHEM TEL. 08340-34025

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende

goederen, taxaties en juridische adviezen. LidNVM

Lid N.V.A.

ZAKKER droogautomaat
* tijdklok 120 min.
* ca p. 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 f775.00

/nsfo/Jofiebedri/f

ORDELMAN-DIJKMAN
Spa/straat 14, 7255 4 C Hengelo f G/d J

Te/. 1285

VOOR AL uw Timmerwerk

Nieuwbouw

Verbouw

Onderhoud

Machinale
houtbewerking

AANNEMERSBEDRIJF

H. J. ENTING B.V

WWN1
*Hnuumttmmmmr

stichting
waarborgfonds
woninggarantie
nederland

Te koop l premie-B woning in Steenderen
en 2 premie-C woningen in Toldijk

STEENDEREN
TEL. 05755-1295
txg.g. 05753-1609

TIMMERWERK
CERTIFICAAT

NR.31746

Dit laatje
niet schieten.

Superbintjes

5 kg

Hollandse

Golden Delicious

kg

250
125

Goud salami

100 gr

Rosbief

100 gr

169
249

WAARDEBON

VARKENS SCHOUDER

FILET ROLLADE

kg 798
Zaterdagvoordeel:

Magere frican-

deau of ham-

lappen kg

Ma. en di. 13 en 14 febr.:

898
Magere spek-

lappen kg 498

AH chocoladevla

liter

AH boerenkool

750 gr

189
129

V.d. Eelaart 3-

sterren jonge

jenever liter

Coebergh bessen

jenever liter

1775
1395

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

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

LENSELINK
* De nieuwe behangcollectie is binnen
* Totaal vernieuwde behangaf deling

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 - TELEFOON 05753-1300

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 12 FEBRUARI

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur ds. Verhaere (Jeugddienst)

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Hendriks

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spatetraat 13, Hengelo Gld

HET ADRES VOOB

kwaliteltshool en
stro

H. OFFENBERG
Hesterweg 10 - Varsselder

Tel. 08358-85664

Wenskaarten - Nan Yu
afslankthee. Als steeds uw
drogist GOOSSENS
Tel. 05753-1297

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Twee tientjes terug
voor_ ^ uw oude pan!

(TIJDELIJK BU BK)
Dit is een prachtkans om uw "waardeloze' oude
pan in te ruilen voor een echte BK. Tijdelijk

krijgt u bij aankoop van:
een BK kook- of hapjespan f 20,- terug,

een BK fluitketel f 15,- terug,
een BK steelpan f 10,- terug.

De aktie loopt van
1 februari tot en met 4 maart

1989 en geldt voor maar liefst
17 BK kookseries.

BK. Je eet tenslotte elke dag!

Fa. BESSELINK
ELECTR. INSTALLATIEBEDRIJF
Hoek Raadhuisstraat - Banninkstraat
HENGELO (GLD.) - Tel. 05753-1215

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweq 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 06753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 11 febr. 19.00 uur H. Mis m.m.v. het
kerkkoor

Zondag 12 febr. 10.00 uur Woord en Communiedienst

Dinsdag 14 febr. 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 6 t.e.m. 12 februari

J. Koning, Kastanjelaan l, tel. 1266.

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

Openingstijden:

maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
za, zo, feestdagen: 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het week-
end, buiten de openingstijden, om 17.30 uur inleveren

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.


