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LflME
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keljenborg,

Velswljk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

BEGIN 1991
LEKKER VOORDELIG

DE GEHELE WEEK:

MALSE BORSTLAPPEN

PAMPASCHIJF
100 gram l >

EIGENGEMAAKTE CORNEDBEEF

100 gram l . CsO

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram O.%/3

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram O.%7D

donderdag, vrijdag en zaterdag

SCHOUDERKARBONADE
(max. 2 kg per klant) 500 gram *^.%73

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram O>%sO

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Kerkstraat 6

12 stuks KIWI 4.95

30 NAVEL SINAASAPPELS
lekker zoet en sappig 6.95
kg HARDE SPRUITEN 1.95

Uit onze rauwkostkeuken:

500 gr JIMP SLANK SALADE
3.95

g500 gr FESTIVAL SALADE 3.95

VLEESRIBBEN
5iOO gram 4.15
HAMBURGERS
per stuk 1.05

PLOKWORST

100 gram 1.65

FIJNE LEVERWORST
100 gram 0.89

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

,ZELHEM"
GEHARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

OPRUIMING
van restanten in KADO'S + HUISHOUD

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat Hengelo Gld.

Telefoon 05753-1215

Voor gezellige privé-, club
of bijlessen Engels, kunt u
thans weer bellen instituut
Brittarnnia, tel. 08342-3754

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINE7TE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

Verkooo
^, Bloemenkas

BOEKET TULPEN 4.95
AARDEWERK KLOMPENBAKJE
met 3 plantjes 7.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

GLAS-VERF-BEHANG

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo GW

NIEUW
voor Hengelo Gld. - Vorden en omgeving

RIETMAN AUTOBANDEN
* nieuw
* gebruikt
* monteren
* balanceren
* repareren

OPENINGSTIJDEN:

dinsdag en woensdag 18.00-21.00 uur
donderdag en vrijdag 13.00-21.00 uur
zaterdag 09.00-15.00 uur

ONS ADRES:

SLOTSTEEG 18 -HENGELO GLD.- TEL 05753-2779
Hengelo Gld.

O—
Vorden
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• RIETMAN AUTOBANDEN

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENCEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) - 05753-3460

WIJZIGING ROUTE huis-aan-huis
verkoop vis
In Wichmond-Vierakker komen

wij vanaf VRIJDAG 18 JAN. 3.S.

in het vervolg |||ET MEER OP

DONDERDAG maar op VRIJDAG

Essilor Delta
de brilleglazen met het
grootste leesbereik.
Met de unieke Essilor Delta glazen in uw bril kunt
u alles goed en scherp zien binnen handbereik.
(Met traditionele leesglazen houdt goed zicht al op
bij ± 50 cm. ) Dit is prettig en vaak zelfs nodig bij
het werken aan een bureau, tijdens het knutselen
of bijv. bij het handwerken. Kom eens bij ons langs
voor een verhelderende demonstratie.

UW VAKMAN OPTICIEN:

HorlogerieGoud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

HAAL DE WINTERSCHILDER IN HUIS!
En strijk op die 50 gulden premie per man per dag

Uitgekeken op uw interieur? De voordeligste manier om
weer kleur in uw huis te brengen is het inschakelen van
de Winterschilder! Moeiteloos schildert hij uw kamers weer fris
en brengt hij het fraaiste behang aan. Zodat u met veel meer
plezier in uw huis woont. Want heldere kleuren hebben een
positieve invloed op het humeur van de mens!

En wat ook belangrijk is: in het winterseizoen is schilder-
en behangwerk aanmerkelijk voordeliger. U ontvangt name-
lijk een premie van 50 gulden per man per dag op onder-
houdswerk (dat ten minste drie mandagen in beslag neemt).
Deze premieregeling geldt nog t/m 15 maart 199], dus wees er
snel bij om er van te profiteren.

Voor 'zakelijke' opdrachtgevers (bedrijven, organisaties)
geldt in dezelfde periode een winterpremie van 35 gulden per
man per dag, eveneens voor binnenschilder- en behangwerk.
Wilt u meer weten of een afspraak maken, neem dan contact
op met de Winterschilder bij u in de buurt!

De Winterschilder zorgt voor kleurrijk vakwerk

REGELINK'S SCHILDERSBEDRIJF
VERKOOP VAN GLAS, VERF, BEHANG EN KREATIEVE BENODIGDHEDEN

DE SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1655



SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG DE MAAND JANUARI

1 Itr. 3-STERREN JENEVER 18.45

1 Itr. OLIFANT JENEVER 18.95

1 Itr. DE KUYPER VIEUX 19.95
1 Itr. GORTER CfTROENBRANDEWIJN

12.95

1 Itr. VLIERBESSENJENEVER 14.95

1 fles TEACHERS WHISKY 21.95

1 fles COCKBURN PORT 13.95

1 fles HARVEY'S SHERRY 8.45

1 fles LAMBRUSCO 3.95

1 krat HERTOG JAN 18.95

Tel. 05753-1252

Hierbij widlen wij, ook namens onze kinderen

en klteinkinderen, iedereen hartelijk bedanken

voor de vele felicitaties, kaarten, bloemen en

cadeaus, d'ie wij op ons 40-jarig huwelijksfeest

mochten ontvangen.

H. G. BOSMAN
G. H. BOSMAN-WASSINK

7255 DK Hengelo (Gld.), januari 1991.

Beukenlaan 29.

Geboren

27 februari 1912

te Angerlo.

Nu rust gevonden

JOHANNA GERRITDINA BRUIJNDERINK

Overleden

9 januari 1991

te Zutphen.

Ex. Test.
G. J. Lubbers-Bretveld

Hengelo (Gld.), Kervelseweg 2.

Op uitdrukkelijke wens van de overledene

heeft de crematie in stilte plaatsgevonden.

Correspondentie-adres:

KerveLseweg 4, 7255 BG Hengelo (Gld.).

DE SOOS • HENGELO GLD
De vereniging houdt zich bezig met het orga-

niseren van recreatieve bijeenkomsten voor

ouderen en zoekt voor uitbreiding van haar

aktiviteiten

nieuwe leden m/v

Efke donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur

in Hotel Leemreis, Spalstraat 40 te Hengelo G.

U bent van harte welkom!!

VERENIGING 'DE SOOS'

Sinds 1980 bestaat in Hengelo al een soort vrienden-
kring die zioh ten doel stelt ouderen minstens één-
maal per week een ontspanrïingsmiddag te bezorgen,
door middel van kaartspelen, biljarten en dergelijke.
In de eerste aanleg een 20-tal personen, later door
verschillende omstandigheden wat minder, hielden
zich hiermede bezig. Dat is nog zo. De bijeenkomsten
vinden .plaats op donderdagmiddag bij hotel Leem-
reis (vroeger bij café-restaurant Concordia).

In 1990 werd besloten tot de oprichting van een offi-
ciële vereniging. Deze kreeg zijn beslag door teke-
ning van een notariële akte in okto'ber jl. De vereni-
ging is derhalve ingeschreven in de registers van de
KvK en kan nu als rechtspersoon naar buiten treden.
De bijeenkomsten zijn nog steeds op donderdagmid-
dag en men houdt zich dan bezig met kaartspelen,
voornamelijk whisten, en biljarten.

Het is duidelijk dat de bezigheden zich niet hoeven
te beperken tot de genoemde; ook andere vormen
van recreatie komen in aanmerking. 'Vrijheid, blijheid'
geldt ook hier en is geheel afhankelijk van de in-
breng van de deelnemers.

Belangstellenden kunnen vrijblijvend komen kennis
maken met 'De Soos', iedere donderdagmiddag vanaf
14.00 uur bij hotel Leemreis.

DAMNIEUWS

In de afgelopen weken werd er veel gespeeld. Op de

hirisdamavond (20-1i2-'90) ging het er gezellig aan

toe, waarbij pi m. 35 spelers aanwezig waren. De vol-

gende en laatste huisdamavond is 17 januari 1991.

Iedereen is er weer van harte welkom. In de onder-

linge competitie werd gespeeld:

J. Vos - B. Harkink 1-1; H. Hul'shof - H. Luimes 0-2;

H. Groeneveld - A. Hoebink 0-2; G. Botterman - H.

Dijkman 1- ;1H. Zonnenberg - B. Goorman 2-0; J.

Wentink - G. Wentink 2-0; A. Versteege - J. Schab-

'bink 0-2; H. Groeneveld - B. Harkink 1-1; G. Botter-

man - J. Wentink 2-0; H. Hulshof - J. Heijink 0-2; G.

Kreunen - A. Versteege 2-0; W. Engbers - H. Dijk-

man 0-2.

De 1e bondswedstrijd werd thuis gespeeld door het

1e tegen Winterswijk. Al'leen H. Luimes wist te win-

nen. H. Vos, H. Zonnenberg en G. Halfman verloren.

J. Vos. A. Hoebink. D. Walgemoet en J. Luiter» speeJ-

den remise. Eindstand 6-10.

OPRUIMING
Alles wat op de middelste rekken hangt o.a.
SWEATERS - BROEKEN - T-SHIRTS - ROKKEN
BLOUSES - ENZ. - ENZ.
kunt u nu uitzoeken . . . . . . . . . . . . . . .

U betaalt het hoogst geprijsde artikel

Schröder BIJ DE KERK

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD

Ir» maart 1990 werd de stichting welzijn ouderen op-
gericht. Het doel van de stichting is om het ouderen-
werk binnen de gemeente te koördineren. Dit wordt
bijv. gedaan door de samenwerking tussen de aange-

sloten organisaties te stimuleren en door het ver-
strekken en verzamelen van informatie welke belang-
rijk kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Om het
laatstgenoemde doel te bewerkstelligen wil de stich-
ting een central'6 plaats bieden, waar ouderen en

mensen die betrokken zijn bij het ouderenwerk, in-
formatie kunnen krijgen omtrent aktiviteiten en voor-
zieningen voor ouderen. Met de aanstelling van een
beroepskracht en het vinden van geschikte huis-
vesting kan men daartoe een daadwerkelijke aanzet

geven, ledere dinsdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur
kan de stichting u informeren en adviseren over bijv.
huisvesting, lichamelijke hulpverlening, huishoude-
lijke hulpverlening, kontaktmogelijkheden, sport mo-
gelijkheden financiële mogelijkheden enz. enz.

Heit kantoor is gevestigd aan de Kerkekamp 23a te
Hengelo Gld. en is bereikbaar onder telefoonnum-
mer 05753-3690.

STORM(achtig) optreden bij CAFÉ HEEZEN
Natuurlijk kent iedereen de succesvolle popgroep
MEADOW met de in 1984 gemaakte hits: 'Het kleine

café', Met het weekend voor de deur' en 'Rock en
roll over Nederland'. Deze formatie is overgegaan in
de formatie STORM.
STORM heeft de draad dus weer opgepakt waar
Meadow het heeft laten vallen. Alle oude en nieuwe
hits zijn nog heavyer en worden met veel meer show
en spektakel te horen en te zien gebracht, met maar
één doel: de zaal op z'n ko.pl

Anton Heins (Kobus) heeft in de tijd een zware ope-
ratie ondervonden aan zijn stembanden. Deze zijn
vervangen door stukken grof schuurlint en houdt ze

nog goed onder controle ook. Gitarist André Zorg
(Kale) heeft daarop z'n snaren van z'n gitaar ver-
vangen voor schrikdraad, met als gevolg dat ie nu
ook mee staat te schreeuwen. Bass-gitarist Geert
Poort (Opa) is hier zo van geschrokken, dat ie met

z'n zware bass sound bijna alle fundamenten laat
scheurenl Violist Marko Taling (Harko) moest hierop
zijn viool drastösch aanpassen en heeft er een soort
elektrisch gitaar van gebouwd, met als gevolg dat er
een geluid uit komt wat precies bij het gebleer van

de rest past. Harm-Jan Bloem (Bloempje) nam les bij
een beroemde Japanse drumcomputer en slaat nu
met stevige karate-klappen alle stokken, bekkens en
vellen door midden.

Al met al brengt STORM nu oer-echte Hollandse
Rock and Roll, waarbij humor en lol op het podium
zeker niet ontbreken!

In 1989 tourde STORM door geheel Nederland en
maakte toendertijd nog stevige engelstalige hard-
rock, waarmee zij de kleine en middelgrote zalen en
kroegen bezochten. Het jaar 1990 was het jaar waar-
in STORM in het voorprogramma van de alom beken-
de groep NORMAAL speelde en heel ons land
aftourden.

\n alte windstreken was het dus echt storm. Feest-
tenten, zalen en veilinghallen gingen finaal uit hun
dak. De combinatie van NORMAAL en STORM in het

voorprogramma geeft dus gegarandeerd succes. Ook
in 1991 zal STORM veelal te zien zijn in het voor-
programma van NORMAAL.

STORM is absoluut een band die het uiterste van
zichzelf, maar zeker van hun publiek vraagt. Met die

slogan 'ALS JE WATT TEKORT KOMT' is bewezen
dat men buiten de rook vuurfonteinen en magnesium
bommen absoluut niets te kort komt.

STORM zal voor een stormachtig optreden zorgen
op zaterdag 19 januari a.s. bij café Heezen, Markt-
plein 5 te Steenderen. De aanvang is om 22.00 uur.

ZONNEBLOEMAFDELING IN HENGELO GLD
OPGERICHT

Afs vervolg op een informatie-avond begin november
werd onlangs een Zonnebloemafdeling in Hengelo G.
opgericht

Er werd een voorlopig bestuur gekozen dat bestaat
uit de volgende leden: mevr. Hoebink, voorzitster,
mevr. Korten, secretaresse, mevr. Houwen, pennüng-
meesteresse, mevr. Genemans, hoofd bezoekwerk en
mevr. Steenkamp, hoofd aktiviteiten.

De nieuwe afdeling zal zich aansluiten bij de regio-
nale afdeling IJsselstreek. Hengelo Gld is de zevende
afdeling die onder deze regio gaat vallen.

De afdeling Hengelo Gld zal zich in de begintijd
vooral bezig houden met het belangrijkste werk van
,,de Zonnebloem", het regelmatig bezoeken van ge-
handicapten, langdurig zieken en hulpbehoevende
ouderen. Daarbij zal ook het Zonnebloemen-zieken-
blad worden verspreid.

el
RUIMT OPI

Vele koopjes in de etalage's tegen
SUPER LAGE PRIJZEN

Verder vele aanbiedingen in MEUBELEN en TAPIJTEN
door de gehele winkel.

Alle handenarbeidartikelcn voor HALF GELD

Tevens 10% K O R T I N G
op alle meubelen - tapijten - gordijnen - matrassen en
kleden, welke niet afgeprijsd zijn.

Graag tot ziens in de zaak, waar service hoog in het
vaandel staat.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Dhr. Kuiperij, distriktshoofd van ,,de Zonnebloem" in
Gelderland, heeft het initiatief genomen tot de op-
richting van de Hengelose afdeling. Voor hem heeft
deze oprichting een bijzonder tintje: in bijna 6 jaar
werken bij ,,de Zonnebloem" is dit de 440e afdeling
die hij heeft opgericht.

Dhr. Kuiperij zal de nieuwe afdeling gedurende on-
geveer een jaar begeleiden en wegwijs maken in het
Zonnebloemwerk. Nadat het bezoekwerk is gestart
zal er ook met andere aktiviteiten worden begonnen
zoals het inschrijven van gasten voor landelijke Zon-
nebloemvakanties en het deelnemen aan regionale
aktiviteiten zoals dagboottochten en ontspannings-
middagen.

De nieuwe afdeling stelt nadrukkelijk dat ,,de Zonne-
bloem" een vereniging is die voor alle gezindten
werkt. Verder hoopt het bestuur in de toekomst
goede kontakten op te bouwen met andere verenigin-
nen in Hengelo Gld.

Voor nadere informatie of aanmelding als mede-
werker kan konttakt worden opgenomen met mevr.
Hoebfink, tel. 2112, of mevr. Korten, tel. 1537.

Op donderdag 31 jan. en

dinsdag 5 febr. a.s. start

de cursus schilderen op

zijde weer. Voor meer in-

formatie en aanmelding:

Wilma Nijenhuis, Paulus

Potterstraat 4 Zelhem.

Tel. 08342-2445.

Hervatting gehoorzaam-
heidscursus voor huishon-
den te Hengelo Gld. op
zaterdag 19 januari om
15.00 uur. Opgave en in-
lichtingen tel 05753-2042
of 08344-1436.

Te koop t.e.a.b. parkieten,
volière en accessoires.
E. J. Buunk, Zonnestr. 24,
Hengelo G. tel. 2106.

OECUMENISCHE DIENST
Voor het 4e jaar zal er tijdens de 'Week van Gebed
voor de Eenheid van de Christenen' weer een oe-
cumenische kerkdienst worden gehouden.
Een kerkdienst waarin gelovigen van verschillende
kerken uit de gemeente Steenderen samenkomen om
met elkaar te zingen, bidden en te luisteren naar
Gods woord. Deze dienst zal worden gehouden op
zondag 20 januari a.s. om 19.30 uur in de R.K. kerk
te Steenderen. Het thema zal zijn: Looft de Heer, alle
volkeren De dienst wordt voorbereid door de ge-
mengd-gehuwden gespreksgroep olv. ds. Horjus en
frater Broekman.

WONINGBOUWVERENIGING

„THUIS BEST"

De Woningbouwvereniging Thuis Best is werk-
zaam in de gemeente Hengelo Gld en Vorden en
exploiteert 1400 woningen en 175 garageboxen.
De werkorganisatie omvat 10 functionarissen,
waarvan er 4 werkzaam zijn in de administra-
tieve bedrijfsvoering en 6 in de technische
dienst.
In verband met het feit dat het onderhoudsge-
beuren beleidsmatig sterk de aandacht heeft,
is het noodzakelijk dat onderstaande plaatsen
worden ingevuld. Functies a en c omvatten een
uitbreiding van de Technische Dienst; functie b
i'S vervanging i.v.m. vertrek van de huidige
onderhoudsopzichter.
a medewerker bedrijfsburo, m/v

vacaturenummer 1991-{TD-001
b onderhoudsopziohter, m/v

vacaturenummer 199HTD-002
c metselaar/timmerman, m/v

vacaturenummer 1991-/TD-003

Functie-informatie:

a medewerker bedrijfsburo:
— het aannemen en beoordelen van klachten

en mutaties;
— het voorbereiden en plannen van onder-

houdswerkzaamheden;
- het opzetten en plannen van periodieke

onderhoudsinspecties;
— het maken van bouwkundige tekeningen;
— het maken van werkbeschrijvingen en be-

stekken;
— het bijhouden van een technische woning-

ka rtotheek;
— het bestellen van materialen alsmede het

controleren en administratief verwerken van
facturen en we r kb on ne n;

— het aamleveren van overzichten t.b.v. het
management.

b onderhoudsopzichter:

— het houden van toezicht op bouwkundige
werken, onderhoud dan wel nieuwbouw;

— het uitvoeren van inspecties en inventarisa-
ties voor de voorbereiding van groot onder-
houd, de jaarbegroting en de meerjarenbe-
groting;

— 'het maken van werkbeschrijvingen en be-
stekken;

— het beoordelen en rapporteren van aanvra-
gen bewoners m.b.t. woningaanpassing
-wijziging.

c metselaar/timmerman:

— het verrichten van werkzaamheden op het
terrein van stuoadoorswerk, repareren c.q.
vernieuwen van schoorstenen, tuinmuren,
tegeliwerk;

— het repareren c.q. vernieuwen van vloeren,
deuren, ramen, kozijnen, dorpels, plafonds,
daken, hang- en sluitwerk;

— het vervaardigen van kozijnen, ramen en
dorpels in de werkplaats;

- 'het opsporen en verhelpen van klachten
door vervanging van onderdelen c.q. repa-
ratie van het betreffende onderdeel.

Functie-eisen:
a medewerker bedrijfsburo:

— HTO-bouwkundige;
— leidinggevende en organisatorische kwali-

teiten;
— goede contactuele vaardigheden;
— goede mondelinge en schriftelijke uitdruk-

kingsvaardigheid;
— kennis en ervaring met geautomatiseerde

systemen (NCCW)
— praktische ervaring op het omschreven werk

gebied;
— leeftijd tot 40 jaar;
— huisvesting in Vorden heeft de voorkeur;
— bezit rijbewijs B-E.

b onderhoudsopzichter:

— MTO-bouwkunde
— leidinggevende en organisatorische kwali-

teiten ;
— goede contactuele vaardigheden;
— goede mondelinge en schriftelijke uitdruk-

kingsvaardigheid;
— kennis en ervaring met geautomatiseerde

systemen;
— praktische ervaring op het omschreven

werkgebied;
— leeftijd tot 35 jaar;
— huisvesting in Vorden heeft de voorkeur;
— bezit van rijbewijs B-E.

c metselaar/timmerman:

— LTO-bouwkunde;
— ruime werkervaring;
- goede «ontactuele vaardigheden;

— bereid zijn in teamverband alle voorkomende
werkzaamheden te verrichten;

— bezit van rijbewijs B-E;
— bereid zijn te verhuizen naar Hengelo Gld

of Vorden.

Arbeidsvoorwaarden:
het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden
worden, afhankelijk van leeftijd, opleiding- en
ervaring, vastgesteld op basis van de CAO
voor personeel in dienst van woningcorporaties

Informatie:

Telefonische informatie kan tijdens kantoor-
uren verstrekt worden door de heer H. G. van
Arragon, Hoofd Technische Dienst (05752-1494)

Inzenden sollicitaties:

Degenen die denken aan de gestelde functie-
eisen te voldoen, worden verzocht een eigen-
handig geschreven sollicitatiebrief - vóór 22
januari 1991 - onder vermelding var» vacature
en vacaturenummer te richten aan:
de heer E. Driessen,
secretaris van de Woningbouwvereniging
„Thuis Best",
Ruurloseweg 27 - 7255 DG Hengelo Gld.



Service en kwaliteit
zijn bij ons elke dag

in de aanbieding.
U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitge-

breide assortiment Van onze
prijzen.En van onze

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit. En van onze
behulpzaamheid.

Die dingen hebben
we elke dag in de

aanbieding. Want ze
horen er gewoon bij,
vinden we.En we zijn

er bijna zeker van
dat u dat met
ons eens bent.

Aanbiedingen van
AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Fricandeau

100 gram

Tuinkruiden-paté

100 gram

Unox Rookworst

350 gram

1.99

1.29

3.69

AH Blanke vla
AH Chocolade vla

liter 1.89

Slijterij „De Zon"
v/d Eelaart „drie sterren"

jonge jenever

liter 18.25

Florijn citroenbrandewijn

liter l Z.N/Ü

Schouderkarbonade

kg 6.98

DIEPVRIES:

AH Patates frites

kg 1.39

Iglo Vissticks

10 stuks 2.79

Franse Golden delicious

2.9911/2 kg

Woensdag 18-1-'91

Magere yoghurt

liter 0.98

Donderdag 17-1 -'91

Mager rundergehakt

500 gram 4.98 kg O. «J O

Vrijdag 18-1 -'91

Bananen

kg 1.29

Zaterdag 19-1 -'91

Tartaar

500 gram 5.98

Maandag 21-1 -'91

AH Hutspot

kg 1.69

Dinsdag 22-1-'91

Fijne braadworst

500 gram 3.98 kg D.9ll

Let ook op de AH adv.

in de landelijke
dagbladen

Vlakbij huis het voordeligste uit...
Mooier kunt u het niet treffen! Deze
periode geeft uw eigen Ginkgo woon-
specialist voorrang aan de laagste
prijzen in meubelland. Profiteer ervan,
zo snel u kunt.
Want 't is nu of nooit. En... op = op! f l M Y"O

meubelen

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.
telefoon 05753-1286

maandagmorgen gesloten
vrijdagavond koopavond

CAFÉ MEEZEN
Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

zaterdag 19 januari a.s.

de nederlandstalige hardrockformatie

STORM
(o.a. het kleine café aan de haven)

aanvang 22.00 uur

NIEUWJAARS-INSTUIF ANBO

De ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor
Ouderen) afd. Hengelo G ld. zal voor haar leden en
andere 50 plussers op woensdag 16 januari a.s. om
14.00 uur in de kantine van sporthal „De Kamp" een
gezell'ige middag houden. O.m. zal een film vertoond
worden over - Old Hengel -.

TONEELGROEP

- VIERAKKER-WICHMOND -
houdt haar jaarlijkse uitvoering op

donderdag 17 en zaterdag 19 jan

Opgevoerd wordt:

ER IS NOG PLAATSE GENOG
HIER IN HUUS

een plattelands blijspel in 3 bedrijven door

G. H. Hulshof

Aanvang om 19.30 uur in het Ludgerusgebouw

te V!erakk»r

1990
is maar nauwelijks voorbij of er is a! weer met

volle kracht aan een nieuw jaar begonnen.

Voor 1991 nog een klein voorraad

— ENKHUIZER ALMANAK

— HOROSCOOP BOEKJES

— ZAK-AGENDA'S

— BURO-/KANTOORAGENDA'S

— SCHEURKALENDERS

— KASTELENKALENDERS

— KALENDER OUDE SCHOLEN

— ORANJE-HUIS-KALENDER

— PLATEN KALENDER NEDERLAND

— INTERIEUR SUCCES-AGENDA

WOLTER
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

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

HENGELO GELDERLAND

STICHTING

N VAN S/.A/Mf j

P R E S E N T E E R T

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

TELEFOON 05755-2555
Dorpsstraat 25, Steenderen, de koffie staat klaar

ZONDAG 20 JAN.AANVANG 11.30uur
E N T R E E H f l 100 i n c l u s i e f hop k o l l i e .

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

HAMLAPPEN 500 gr 6.95

BOTERHAMWORST 100 gr 1.00

ROLPENS 100 gr 1.50

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat »

KEIJENBORG

Tel. 05753-1321



Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

TE KOOP:

205 GE

205 XE

205 XL

205 XE

205 Junior

205 Accent

309 Profil

309 GL

309 XR

405 GLD

1986 Peugeot 405 GRD

1986 Peugeot 405 GL gas

1989 Peugeot 405 GL

1990 Peugeot 405 Break

1988 Peugeot 505 SX gas

1988 Peugeot 505 SX

1987 Opel Omega

1986 Renault

1989 BMW 316

1988 Citroen Visa

1989

1988

1988

1989

1987

1988

1988

1987

1983

1987

-Yf\ AUTOMOBIELBEDRIJF

üxtbbertiof
BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 1947

POLITIEINFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

5e jaargang nr. 1

weken van 19 december 1990 t.e.m. 7 januari 1991

18 dec.: Onderzoek 's nachts ivm alarmering. Bleek
bij dit bedrijf wederom loos te zijn. Daarom is er nu
een maatregel opgelegd.

18 dec.: Bemiddelend opgetreden bij twee samen-
wonenden. Minder drank en meer wederzijds begrip
»s hier de oplossing.

18 dec.: Aangifte opgenomen van dtiefsta'l bruine
Bataivus herenfiets, welke bij De Zwaan had gestaan.
18 dec.: In het buitengebied zijn twee jagers bekeurd
Er werd op dat moment gejaagd op grond waar mem
niet bevoegd was. Het terrein grensde overigens
wel aan hun eigenlijke jachtterrein.

19 dec.: Een Hengelose jongeman die mishandeld
was door e&n andere Hengeloer, deed daarvan aan-
gifte. Een onderzoek volgt.

20 dec.: Op de St. Janstraat te Keijenborg kwamen
twee automobilisten met elkaar in aanraking. Op het
moment dat de voorste naar links afsloeg, werd deze
al ingehaald door een achteropkomende automo-
bilist.

23 dec.: Verder ivm de jacht nog 3 onderzoeken in-
gesteld ivm vermeend stropen. In deze gevallen
bleek aHes overeenkomstig de Jachtwetbepalingen
te geschieden!.

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen In BMW 316 en Honda automattc

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

A.P.K
ij keuren ALLE personenauto's

(bij een grote beurt GRATIS)

Keuring reeds mogelijk
2 mnd. voor de vervaldatum

Herkeuring binnen 14 dagen GRATIS

Reparatie en verkoop
van alle merken

AUTOBEDRIJF

BERTUS
EUGELINK
BAAK-Z.E.WEG113
TEL. 05754-1448

21 dec.: Op de Ruurloseweg kwam e&n ree in aan-
raking met een auto. De auto raakte beschadigd en
het dtier zwaar gewond Ter plaatste is het dier uit
zijn lijden verlost.

21 dec.: Op de Sarinkkamp reed een achteruitrij-
dende automobilist tegen een geparkeerdstaande
auto. Lichte plaatschade was het gevolg.

21 dec.: Op de Vordenseweg werd een automobilist
bekeurd omdat hij bij dichte mist (miirvder dan 50 m)
ging inhalen en daarbij een tegenligger de berm in-
drukte. Meestal blijft dit voor de roekeloze rijder
zander gevolgen. Dit keer had h(j pech omdat de van
de weg gedrukte auto een politieauto was.

21 dec.: Aan de Kapelweg te Veldhoek was grote
rookoverlast ontstaan. Hein man was daar bezig zijn
romimel te verbranden. Op onze aanwijzing begon hij
het vuur te doven. BIJ controle later, bleek dat hij
het vuur weer hoog opgestookt had. De brandweer
heeft moeten blussen. Een proces-verbaal em schade-
claim van de gemeente is het gevolg.

22 dec.: Er werd bemiddelend opgetreden tussen een
aantal jongeren en een iin de buurt wonende famitie.
Overlast, de reacties daarop en aindere pesterijen
hadden de spanning hoog opgevoerd. Er zijn goede
afspraken gemaakt. De partijen zijn bij elkaar ge-
weest. Helaas Is het toch weer misgegaan. De poli-
tie bluft zioh met de zaak bezig houden.

26 dec.: 's Avonds een inbraakalarmmelding. Bleek
dat tgv een lekkage het plafond omlaag gekomen
was. Het apparaat werkte dus perfect. Diezelfde
avond ging bij de eigenaar van dit bedrijf thuis ook
het alarm af. Hier bleek het weer wel loos te zijn.
31 dec.: Op de laatste decemberdag vond een ree
de dood op de Ruurloseweg tengevolge van een
aanrijding, 's Avonds ontstond er een brandje in ons
bureau. Doordat er vuurwerk door de brievenbus
naar binnen was gegooid heeft een gordijn vlamge-
vat. Kordaat optredende jongelui blusten het vuurtje.

1 jan.: Tijdens de jaarwïsseliing zijn er een aantal
vernielingen gepleegd. In bijna alle gevallen werd
met zwaar vuurwerk iets "opgeblazen", met de nare,
financiële gevolgen, voor derden.

3 jan.: Er werden 2 fietsen ontvreemd. Een locomotief
die vernield werd teruggevonden in Zelhem en een
grijze Gazelle herenfiets. Aan de St. Michiels-
straat werd een beveiligingslamp weggenomen en
vernield.

4 jan.: Aan de Banniimkstraat moest een zonnescherm
het ontgelden.

5 jan.: Een inwoner bracht een dode steenuil aan het
bureau. Het dier was tegen een voorruit van een
auto gevlogen. Op verzoek van de melder een c2-
vergunning afgegeven, zodat het nu bij een erkende
preparateur kan worden opgezet.

B. J. Eijsink

ESSILOR DELTA BRILLEGLAZEN

De oplossing voor mensen met een leesprobleem

Vanaf het veertigste levensjaar krijgen veel mensen
te maken met problemen bij het zien op korte af-
stand. Lezen, schrijven, handwerken en andere ak-
tiviteiten op leesafstand worden lastiger. Dat is een
normaal verschijnsel met een natuurlijke oorzaak.

Het aanpassingsvermogen van het oog vermindert nu
eenmaal bij het ouder worden. Niets veront-
rustends dus.

Wie in de verte nog goed kan zien, heeft dan een
leesbril nodig. Deze zorgt ervoor dat aHes wat zich
tot een afstand van plm. 50 cm van de ogen bevindt,
weer scherp kan worden gezien. Zo'n bril heeft het
voordeel dat hij aJleen bij het lezen hoeft te worden
opgezet.

Het zichtbare nadeel is, dat de afstanden waarop de
drager deze bril scherp kan zien beperkt zijn. Wamt
met de normale leesglazen kunt u aHeen scherp zien
op afstanden tot plm. 50 cm. De afstanden vanaf
50 cm tot ongeveer 100 cm zijn echter onscherp of
wazig. Bij tal van bezigheden is het prettig of vaak
nodig om ook de verschillende zaken om ons heen
binnen handbereik goed en scherp te kunnen zien.

DE OPLOSSING: ESSILOR DELTA BRILLEGLAZEN

Esëilor, de uitvinder en fabrikant van de bekende
Essilor Varilux brilleglazen, ontwikkelde voor de
grote groep mensen met enkel een leesprobleem
Essilor Delta glazen. Deze glazen bieden een veel
ruimere scherptediepte dan gewone leesglazen. Dit

BIjENHOF STRATENMAKERS BE DRI | F

André Bijenhof
Muldershof 1
7221 EA Steenderen
Tel. 05755-1944
06-52939311

houdt in dat óók alles wat zich tussen plm. 50 cm en
plm. 100 cm van de ogen bevindt, goed &n scherp
wordt gezien. In de praktijk is dit alles binnen hand-
bereik. In alle kijkrichtingen is er sprake van een
comfortabel breed gezichtsveld. Bn dat bij een na-
tuurlijke hoofdhoudmg. Dit is vooral prettig en vaak
zelfs nodig bij het werken aan een bureau, tijdens
het knutselen of bijv. bij het musiceren, handwerken.

GEEN BEPERKINGEN

Essi'lor Delta glazen ondervangen de beperkingen
van het normale leesglas. Bij tal van bezigheden zul-
len de unieke eigenschappen van Essilor Delta gla-
zen worden ervaren doordat alles wat zioh bunnen
handbereik bevindt goed en scherp is te zien. Zeer
geleidelijk en zonder onderbrekingen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Köhler-Wissink, Spa'listnaait 15 te Hengelo Gld.
Tel. 05753-1374.

RIEN ZILVOLD WEER ONDERSCHEIDEN

De oud Hengeloer Rien Zilvold, werkzaam als free-
laince fotograaf, voor o.a. NRC Handelsblad, is weer
in de prijzen gevallen.
Won hij in 1989 de Zilveren Camera met een foto uit
Roemenië, ditmaal werd hij onderscheiden met de
titel fotojournatist van het jaar 1990 voor het ge-
zamenlijke werk over 1990.

OPTREDEN MUZIEKGROEP SPöL

In het kader van de maandelijkse koffieconcerten or-
ganiseert de stichting „Vrienden van St. Maria
Poste!" te Keijenborg op zcxndag 20 januari een kof-
fieconcert met medewerking van muziekgroep Spöl.
Spö| js een muziekgroep dte in het voorjaar van 1985
werd opgericht door Geert Wichers, Hans Wester-
veld, Joop Klein-Goldewijk, Henk Hilferink en Ab
Wisselink.

Het repertoire van de groep bestaat uit een groot
scala van nummers, die qua stijl en inhoud zeer uit-
eenlopend zijn van karakter: van komisch aan de ene^
kant tot kritisch en bezinnend aan de andere kant
en dit alles hoofdzakelijk in het Achterhoeks dialect.
Het instrumentarium bestaat, naast de tradionele
akoestische folk-gitaar, uit o.a. banjo, trekharmonica,
viool, saxofoon, electrische gitaar, basgitaar, dectr.
piano en diverse fluiten.

Juist dit uitgebreide instrumentarium, de veelzijdig-
heid van de teksten en stijlen en de speel'se, soms
theaterachtige manier waarop het programma wordt
gebracht, maken het optreden van Spö| tot een ple-
zierig en aantrekkelijk schouw-luisterspel voor jong
en oud.

Het koffieconcert vindt plaats op zondag 20 januari
bij Party-Restaurant ,,De Smid" te Keijenborg.

Aanvang 11.30 uur. De entree bedraagt ƒ4,00 voor
volwassenen; kinderen en 65 plussers ƒ2,50 inclu-
sief een kop koffie.

ALS TOYOTA DEALER voor

Hengelo Gld e.o. hebben wij voor u

speciale service faciliteiten

Informeer vrijblijvend bij: S. BISSELING

TOYOTAlDOE INCHEM
Keppelseweg 18-26 - 08340-22611

JAARVERGADERING zangver. SOLI DEO GLORIA

Na het zingen van psalm 150 versen 1 en 2 heette

de voorzitter, dhr. A. Maalderink, alle aanwezligen

hartel'ijk welkom in het bijzonder dhr. en mevr. van

Neok. De secretaresse, mevr A. Hiddüink gaf een

overzicht var> de vele aktiViteiten van het afgelopen

jaar. De penningmeester, dhr. A. Derksen gaf een

overzicht van de financiën en kon met een batig saldo

de boeken afsluiten.

Beide bestuursleden mochten een hartelijk applaus

in ontvangst nemen voor hun nauwgezette werk.

Dhr. Korten had wederom de absentielijsit bijge-

houden en constateerde een goed repetitiebezoek

Mevr. Hoekman en de heren A. Derksen en J. Wijers

hadden a'Hle repetities bijgewoond.

Er is besloten om naar een zang avond te gaan die

georganiseerd zal worden door de Ohr. Bond van

Zangverenigingen.

Bij de bestuursverktiezüng waren mevr. A. Hiddink en

dhr. Chr. Lubbers aftredend en herkiesbaar Met al-

gemene stemmen werden beide bestuursleden her-

kozen.

Het Itigt in de bedbeiing om een zangavond te orga-

niseren in maart. De oliieboHen-akitie wordt gehouden

op 4 en 5 oktober. De uitvoering zal worden ge-

houden op zaterdag 9 november in zaal Langeler.

In de rondvraag kwamen diverse punten aan de orde

en met wens dat de repetlttees goed bezocht zullen

blijven besloot de voorzitter de vergadering.

Wij zoeken een medewerker in
ons EDAH-TEAM

voor magazijnwerkzaamheden.

Voor plm. 40 uur per week,
leeftijd 18 jaar.

Ben je jong, enthousiast en heb
je een goede inzet, reageer dan

snel.

Voor inlichtingen:
G. A. Botterman, tel. 05753-2000

(tussen 08.30 en 18.00 uur).

Edah heeft steeds meer te bieden.|\llAB
Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 20 JANUARI

Remigiuskerk

10.00 uur ds. P. F. de Vries

„ONS HUIS"

10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t.e.m. 15 jarigen

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. C. van Donp

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 19 januari 19.00 uur Eucharistievieri<ng

Zondag 20 januari 10.00 uur Eucharistieviering
met medewerking van het kerkkoor

Dinsdag 22 jaouari 19,00 uur Eucharistieviering

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 Poste!-, dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

19 en 20 JANUARI

Dr. N. J. C. Eyck (praktijk dr. Eijkelkamp)

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eijck, tel. 3160
Donderdag: dr Koning, 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 openngstijden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

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

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag te.m. zaterdag van 9.00 tot 1.2.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11

Verpleegburo Nederland

Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, tijdens kan-

tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00-14.00 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag
bereikbaar) onder telefoonnummer 05753-3846

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.

Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld.,
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00
tot 11.00 uur.
Keijenborg in „de Horst", iedere laatste dinsdag van
de maand van 15.45 tot 16.45 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,
7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: 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", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur geziirvs- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel.
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De
Graafschap", t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, postbus
65, 7255 ZH Hengelo Gld. Bezoekadres: Kastanje-
laan 15, Hengelo Gld.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-725083

Anonieme alcoholisten

Problemen? Bel dan 08355-1549

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling by problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 08340-
41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.


