
64e jaargang no. 50 dinsdag 12 december 1995 UITGAVE:

D R l K K I R I . I WOLTKKS

Ri '« i i - l i i i k s l i ;i;il 16

Postbus 63, 7255 /A\ Hengelo (Jld

Ieleloon 0575-461455, !>.«.«. 462771
Telefax 0575-463521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
\ r l s \ \ i j k ( /elhem), Steenderen,
Haak, Bronkhnrst, Olburgen, K ha.
l oldi jk. Wichmond-Vierakker

en omstreken

Mager
Zuurkoolspek

Lange
Varkenshaas

500 gram dTi 500 gram Q
vi

Mager Hachee- Malse
vlees + kruiden Varkensrollade

500 gram 7.95
met de hand
geknoopt
1 kg 9.95

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKARBONADE
(max. 2 kg per klant) 500 gram t

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 0575-461269

VUURWERK
Haal nu de vuurwerkfolder in de wi' -

kei en bespaar lange wachttijden.

Bovendien hebt u nog

10% voorverkoop korting.

Folders inleveren voor 24 december

bij de vuurwerkspecialist.

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld - tel. 0575-461360

Bij iedere aankoop in de maand december
1995 kunt u meespelen in onze prijsvraag en

maakt u kans op een

GRATIS WEEKEND
GRAN DORADO

voor 4 personen.
Deelnameformulier in onze winkel.

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 13 74

Friesche Stoeterij

De

"Hazenbut"

G. W. Ebbers
Hozenhutweg l b

Hengelo Gld.
Tel. 0575-467225

Heeft voor u vele faciliteiten, zoals

* Pensionstalling, Weidegang
* Verhuur van binnenbak en Buitenbak
* Verhuur van pony's, paarden en Friesche paarden
* Huifkarritten, en verhuur van kar en wagen
* Rijlessen, ook met Friesche paarden en buitenritten
* Voor de kinderen zijn er minipony's om op te rijden

Tevens kunt u voor de gezelligheid aankomen voor
o.a. een kopje koffie.

Hoe u nu vast kerstsfeer in huis
haalt en zich tegelijkertijd het lot
van een medemens kunt aantrek-
ken! Hoe dat kan?
Da's heel eenvoudig!

Koop de sfeervolle kaarsen of de
schitterende wenskaarten van
Amnesty International! Er is een
ruime keus en u kunt hiervoor ge-
woon bij u in de buurt terecht.

De verkoopadressen voor Hengelo Gld zijn:

Kastanjelaan 47, Marijke van Onzen (0575) 462170
Snethlageweg 18, Maria Noevers (0575) 461751

Jozef

'tfiïesteTïakkef

Deze week:

(Kerst)verse Stollen
(om alvast te proeven hoe over-/* f\Q

heerlijk wij die maken) per stuk D.v7Ö

(Deze aanbieding is tevens geldig op de

Kerstmarkt, waar wij natuurlijk staan

met een keur aan Kerstartikelen + onze

superlekkere Oliebollen)

Bakkerij Jozef Schabbink
Spalstraat 21
Hengelo (Gld)

Markt 1
Zelhem

Kom alvast van uw vakantie genieten.

Reisinformatie-avond i.s.m. Arke-Reizen:

Woensdag 3 januari 1996
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo(Gld)
Aanvang 20.00 uur.

Onderwerpen op deze avond zijn Florida en Cuba.

Door middel van grootbeeld video en informatiestands krijgt u alle informatie
over deze reisdoelen in het Caraïbisch gebied.
Ook voor alle andere vakantiebestemmingen kunt u bij onze kantoren terecht
voor informatie en boeking.
Toegangskaarten zijn, zolang de voorraad strekt, gratis af te halen bij
één van onze kantoren.

Rabobank

Rabobank Hengelo-Steenderen-Vorden

Raadhuisstraat 21

7255 BK Hengelo (Gld)

tel. 0575-468400

Burg. Smitstraat 21

7221 BH Steenderen

tel. 0575-451744

Zutphenseweg 26

7251 I)K Vorden

tel. 0575-557837

3 goede redenen om naar
KERSTBOOMKWEKERIJ

ZWEERINK te komen

1. lage prijzen, van ƒ 7,50 tot ƒ 12,50
2. keuze uit duizenden; groen en blauw

3. Eerste kwaliteit, diverse maten, vers

Bakermarksedijk 15 - BAAK

tel. 0575-441809

Een modestuk?

ROLLUIKEN
- snelle levertijd
- scherpe prijzen

voor kwaliteit en
vakmanschap naar

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 0575-461425

.lu/i'ki-r. Kn dal niet ;tlltTii. Mi-t is inis-

schit-n \M l lift bflaniïrijksU' modestuk.

Hi-l siert u\\ Kf/ii-ht i-n pasl hij u\x

pi-rsnonlijkhHd. Tenminste... Kom

anders eens lan^s. Voor elke gele-

genheid hestaat er een bril. Speciaal

\oor hem, speeiaal voor haar, spe-

ciaal voor jou.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen
Spalstraat 27 - Hengelo G.

Tel. 0575-461771

's maandags gesloten

f7(è/ tc/iof

Wij zijn tijdens de winter-maanden van
woensdag t/m vrijdag geopend vanaf 17.00 uur.
De weekenden zijn wij geopend vanaf 12.00 uur.

Varsselsestraat 11 - Zelhem
(afslag Zelhem-Ruurlo)

Tel. 031 4-623750

Tijdens beide kerstdagen kunt u bij ons
a la carte dineren.

Te koop

Kerstbomen
groene en blauwe van 1 tot plm. 7 meter

R. Hebben en D. Cortumme
Voortseweg 9 en 11 - Toldijk

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

/

JUWELIER OPTICIF N
i Tel 05753 1374

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf
2a - Hengelo (J ld .

I e l . 0575-461424

FotoQueiie Foto Knaller
REVUE ALL-IN-FILM
+ ontwikkelen + kleurenfoto's

HEliUE HCR 200 ISO
12OPNAMEN
voor slechts

REKEN
Nog geen 9<t per foto! K

NORMALE PRIJS
VERSCHIL
- 8,75 cent per fot<

Kerkstraat 1 - Hengelo Gld



* * »

Hotel - Café ~ Restaurant
Zalencentrum

„De Kruisberg"
Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem - Tel. 0314-324123

Afhalen: 24 dec. van 14.00 t/m 17.00 uur
26 dec. van 12.00 t/m 14.00 uur
31 dec. van 14.00 t/m 17.00 uur
01 jan. van 12.00 t/m 14.00 uur

1e Kerstdag gesloten

VIGGSSSlBClG rijk gegarneerd met zalm-paling-haring,

gevulde eieren, ham enz. ƒ 7,50 p.p.

ZalrnSalaQ6 rijk gegarneerd met zalm-paling-haring,

gevulde eieren, ham enz. ƒ 9,50 p.p.

U kunt ook zonder vis bestellen!

Puddingen
Aarbeien bavarois, Chipolata, Hemelse modder ƒ 4,00 p.p.

ROOmJjStaart voor plm. 8 pers. ƒ 1 2,50 per stuk

'ZALENCENTRUM1

Ruurloseweg 1 - Zelhem
Tel.:0314-621227

presenteert tijdens

vanaf 00.30 uur
Dansen in de grote zaal met TOPFORMATIE

In zaal "de kleine Paerdestal

DISCO DRIVE-IN SHOW
M.M.V. DJ Vincent Evers

TEVENS CAFÉ GEOPEND.

CAFE-RESTAURANT-ZAAL

"(De 'Lngd
"

ir HEEFT U NOG WAT TE VIEREN IN 1996?

ik- 1e Kerstdag gesloten

+ 2e Kerstdag dineren in kerstsfeer

Reservering gewenst

* Ook staan wij weer voor U klaar met onze

welbekende salades en puddingen

STEENDEREN - TEL. 0575-451203

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 0575-462619

Voor \•akkiuulitz om/.agen
en korten \ an allerlei hoinen
hij particulieren, hel h. S
te l . (JS7.S-4M44I.

KOMT, KIJKT EN
ZIET WAT

VISHANDEL
"HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 b (Molenhoek) - 0575-463460

WIJ KUNNEN MET DE KERSTDAGEN BIEDEN

verse vis
Tong/Filet - Sliptong - Tongschar
Zalm - Zalmforel - Forel - Tarbot
Kabeljauw!Het - Schol - Krab
Kreeft-Haring

kantklarevis
Gerookte zalm - Ger. paling/filet
Hollandse garnalen
lJslandse garnalen
Gerookte forel/filet
Gerookte heilbot/filet
Salades voor op toast
Zalmsalade - Tonijnsalade
Krabsalade
Visconserven
Haring in marinade

Tevens verzorgen wij ook

visschalen met vishapjes
v.a. ƒ 50,00

met o.a. gerookte zalm, haring, garnalen enz.

WIJ WENSEN U

Prettige feestdagen
** **

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

T EEN KADO WAAR

DOE-HET-ZELVER

MEE WEG

ZAL LOPEN

BLACK & DECKER

WORKMATE'
WORKBOX'

• een Workmote
in het klein

. met veelzijdige
klempennen

• interne opberg-
mogelijkheden

• uitneembare opbergla
• praktische handgreep

KADOTIP: NU

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

ininkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

iN ONS AWHS KOS7 U NHTS

Relatie dranken

uw Slijter Leemreis
is ruim gesorteerd.

Tel. 0575-461274

m^m'm^^m^mm^mm^m^mmmmm^

15 en 16 december

NATIONALE

BIJ UW
ECHTE BAKKER
In alle Echte Bakkerswinkels in Nederland
worden de Nat iona le Proefd,
gehouden. U bent van harte we lkom om
een k i j k j e te komen nemen. Ui te raard
kunt u grat is proeven van het ui tgebreide
kerstassortiment. Een nieuwe spec ia l i t e i t
is de KERSTBOOMSTOL, bereid van een

stollendeeg met een vu l l i ng van
rozijnen en kaneel . Vers gebakken m eigen

b a k k e r i j .

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

®J HENGELO (Gld.)

i'cht... ii' proeft t!
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Haal 'n heerlijk verse kerststol
in huis voor de
Feestdagen ^

roomboter KERSTSTOL groot - klein

roomboter KERSTKRENTEBROOD vanaf 800 gram

roomboter KERSTROZIJNENBROOD vanaf 800 gram

roomboter KERSTKRANS

roomboter KERSTSTAAF

roomboter TULBANDEN groot en klein

KERSTKRANSJES, amandel • suiker

KERSTKRANSEN, amandel • suiker

SCHUIMTAARTEN ƒ 15,00

KERSTTAARTEN

vanaf ƒ 12,50 • ƒ 17,50 • ƒ 25,00 • ƒ 30,00

Wij wensen U prettige Kerstdagen.

Maak van uw broodmaaltijd
een Feestmaaltijd
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^ Clw bakker heeft alles ovenvers klaar
> *

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

MARKTZICHT
CAFÉ - BAR - ZAAL

BLEEKSTRAAT 3 - HENGELO GLD - TEL. 0575-461340

* Veel plezier! * Fijne feestdagen
* Een nieuw jaar!
* Wij doen ons best

SALADES voor de Kerstdagen vroegtijdig bestellen!!

Feestjes bouwen, groot of klein,
dat is bij Jan en Lenie hardstikke fijn!

JAN EN LENIE WOLBRINK
In onze mooie ZAAL (tot 200 personen) kunt u
geweldig feest vieren.
Komt u maar eens, graag vroegtijdig bestellen om
teleurstelling te voorkomen.

Kerstavond 18.00 uur gesloten
1e Kerstdag gesloten
2e Kerstdag geopend vanaf 14.00 uur
Oudejaarsdag POTBILJARTEN
Oudejaarsdag 18.00 uur gesloten
Nieuwjaarsdag geopend vanaf 14.00 uur

Wij verzorgen graag

voor U de komende

feestdagen

ONZE WELBEKENDE

SALADES
uit eigen keuken.

Bestellen
t.e.m. woensdag 20 december.

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT.

WINRELMAN
St. Janstraat 3, Keyenburg, Telefoon 0575-461267



Opnieuw tiing on/e wens in vervulling

M A RUN

heet on/e dochter en ons /usje,
die op 2S november IW5 geboren is.

Hertus . I)orr\. Sjoerd en Alma Menkvekl

Julianalaan 18
7255 F.H Hengelo (ild.
0575-463^l l

Hen ontelbaar aantal reacties hebben wij ontvan-
gen ter gelegenheid van de geboorte van Quinten.
Langs de/e weg willen u i j iedereen hiervoor heel
hartelijk bedanken.

Jam. K\ck

Hengelo Gld, december

/omlag l 7 december a. s. hopen w i j samen mei on/e

kinderen en kleinkind ons 25-jarig huwel i jk te her
denken.

JAN en JANNY WKULKN K K A N K N B A K < ;

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte wel-

kom van 14.00 tot 16.00 uur in cale-rcstaurant-/aal
"De Engel". Dr. A. Ariensstraat l te Steenderen.

7255 WL Hengelo (ild. december l W5
Singel 10

Hierbij willen wij een ieder heel hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloemen, geschenken en
de overweldigende belangstelling, die u op ons
25-jarig huwel i jksfeest getoond hebt.

Speciaal willen we de familie Wolbrink met de
werkstaf "Mark/icht",de Kon. Harm.C'oncordiaen
de band "Assorti" bedanken voor hun grandio/e
medewerking aan ons feest.

ION en DINY S TOR T K I . D K R

Hengelo ( i l d . december
Menkhorsterweg 4

Dankbetuiging

Dinsdag 3 l oktober, mijn laAlste dag bij F.T.'I'. Post

was een heel bij/omlere dag vol verrassingen om
nooit meer te vergeten. T.n vrijdag 3 november, de

afscheidsreceptie was ook heel geweldig.
Allen heel harteli jk dank voor de vele bloemen,
kaarten en kado's, die ik mocht ontvangen.

Bedankt.

JOH. WKM INK

Dwarsstraat S
7255 AR Hengelo (ild.

Ons geluk werd ruw verstoord toen aan de/e /wan-
gerschap een abrupt einde kwam.
Op 24 november IW5 werden on/e tweeling doch-
tertjes levenloos geboren.

('L Al Dl A en DAI'HNK

In on/e harten /uilen jullie altijd bij ons /ijn.

Henk en Wilma Jansen
Jeanine t

Snethlageweg 14
7255 (T. Hengelo, l december

0575-463989

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
nog /o spoedige over l i jden van on/e commissaris

MR. ( J . \ . K. ( i K K K I T S

De heei (ierrits waséén markante en sociaal bewo-
gen persoonlijkheid met wie het goed was samen te
werken. Wij / i jn hem veel dank verschuldigd voor
/ i jn in/et en betrokkenheid. Wij wensen /ijn vrouw-
en familie heel veel sterkte met dit ver l ies .

Bestuur. Raad van Commissarissen
en medewerkers van
Woningstichting Thuis Mest

Hcimclo ((ild.). 5 december l W5.

Te koop: bij inschrijving

Ruurlosewea 55. Hengelo Gld.

eengezinswoning gebouwd 1948, type twee
onder één kap, randbebouwing met vrij uit-
zicht.
indel.: hal, woonkamer 25m2, keuken 9 m2,
toilet, kelder, aangebouwde berging, 3 slaapk.,
douche, c.v. met W.W. 1992, terr.opp. 350 m2,
houten garage met golfplaten.
Woning verkeerd in goede staat van onder-
houd, dakgoten vernieuwd, plafonds vervan-
gen.

De woning wordt 2 januari vrij opgeleverd.
Bezichtiging woensdag 3 januari a.s. van
14.00-16.30 uur.
Aanvaarding in januari a.s.
U kunt schriftelijk uw bod uitbrengen voor 6
januari a.s., gericht aan het Bestuur van de
woningstichting Thuis Best, Spalstraat 41,
7255 AB Hengelo Gld.

Verhuisd per 16 december a.s.:

van Bleekstraat 2 naar
Oranjehof 50 • 7255 EC Hengelo Gld.

M. v.d. Weer
Tel. 0575-462351 - Hengelo Gld.

Uitnodiging

Kerstviering
Een kind geboren in een stal,

een ster die ons de weg wijzen zal.

Samen vieren, samen zingen

op maandag 18 december a.s.
om 14.00 uur in partycentrum Langeler.

Wie afgehaald wil worden kan bellen,

tel. 462728.

P R I J S W I N N A A R S K I . K I R l M . A A l
Anne Visser. N i jvcrhe idsweg 13. Steenderen

Rob Hhringlcld. Waarleskamp 5. Hengelo (ild.
Angela Spijkers. Leeuwenkamp l 5. Hengelo C ild.

Jenny Mergervoel. Past. Thuisstraat 30. Keijenborg

Bestel vroegtijdig uw
Kerstrollade.

Tevens verzorgen wij uw Fondue.

Gourmet of Steenarillschotel.

P.S. Wilt u met de Kerst iemand
verrassen dan bent u bij ons aan
het goede adres. Wij maken voor u
exclusieve Kerstpakketten.
Bijv. een mandje gevuld met aller-
lei soorten worst of een rollade (er
zijn diverse mogelijkheden).
Wilt u hier meer over weten, vraag

ons vrijblijvende informatie.

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461301

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
WASPEEN geschrapt

1 zak 0.98
KIWI fruit vol vitamine C

10 stuks 5.98
Rauwkost reklame:
WITTE KOOL HAM
SALADE 100 gram 1.25
BLEEKSELDERIJ KAAS
SALADE 100 gram 1.25
ZUURKOOL STAMPPOT

500 gram 4.98
vrijdag PIZZADAG

2 voor 1 2.50 per stuk 6.98

Tot ziens

'IV koop sappiyc hand peren,
appels, stoofperen, moes-
appels en \valnotcn. D.
('orluninic. Voortsevveg II.

Toldijk.

IV koop Mal l 'no75SX /v\art
"(SS spcc. uilv.. vraagprijs

ƒ 6.750.-.Tel. 0575-46.11 (,>(ï.

IV koop mooie kersthomen
ƒ l l,-- per s l u k . (icopoml ie
i k-ix% uocusclai: en /ak ' ixlaü.
Ko/cnslraal l l Ie Baak.

'IV koop mooie kersthomen,
l'kva Oinoi ica's (b lauw), tol

210 cm hoog ƒ K). . Ver
koop 's avonds en op /ater

claji. W. Campermanstraal (>.
I oUlijk. lol. 0575-452773.

'IV koop mooie kersthomen,
l'icea Omorica. vers van hel

laiul. l tot 3 meter, volop keus
met ol' /onder kluit.
K\vekeri.j li. Hendriks, l ile

nesicrstraat 15, Keijenboru.

ie!. 0575-461 V)5.

Voor ilc kerst kalkoenen,
ha/en, konijnen, la/anten,

•s lacht . (ioossens.
Voortsewei: 6. Toldijk.

tel. 0575-461670.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS -VERF- BEHANG

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Zondag 17 dec.
GROTE BINGO

met vele geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

„D'n Olde Kriet"
Wichmond, tel. 0575-441285

STEUN DE
FfGf/VAANVAL

OP HET
ONVERWACHTE.

HELP DE
40.000

KINDEREN
MET

EPILEPSIE.
GIRO

222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-
De Macht van het Kleine.

Al meer dan 100 jaar actief.

Postbus 9587,3506 G N
Utrecht. Tel. 06-8212411.

Slagerij Jan Stapelbroek
uw Kerstslager.

Een garantie voor een heerlijk
ouderwets Kerstdiner

Gezond Vertrouwd

uw KERSTROLLADE
vleespakketten, gourmet- of fondueschaal
(voor iedere beurs wat wils) vroegtijdig BESTELLEN!

Volop zuiver biefstuk v.d. HAAS en kogel
en onze eigengem. RUNDVLEESSALADE

Lamsvlees voorradig.
Telefoon 0575-461258

Deze week extra:
magere Hamlappen 500 gram 5.00
mals Runder Braadstukje 500 gram 8.95

Het wordt pas écht leuk

met 'n
irds

—
huwelijkskaart.

Kom kijken bij

DRUKKERIJ WOLTERS

KERSTIDEEEN BIJ UW SLAGER
HEERLIJKE KERSTROLLADES
o.a. runder - runderfilet - varkensfilet
h.o.h. rollade

Ossehaas - varkenshaas - cordon bleu
rosbief - snitzeis - kogelbief - haasbief
kalfsoesters - kalfssnitzels

Heerlijke SALADES
Fijne VLEESWAREN
o.a. gebr. rosbief - gebr. rollade
geurige achterham - cassellerrib

ALLES UIT EIGEN KEUKEN

Voldoende IJSTAARTEN en PUDDINGEN
in voorraad

Tevens verzorgen wij

fondue- en gourmetschalen
BIJ AANKOOP VAN ƒ 30,-- AAN
VLEES EN VLEESWAREN

een ijstaart voor ƒ 2,50
zo lang de voorraad strekt

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN

SLAGERIJ

Nieuwenhuis
KEIJENBORG - TEL. 0575-461320



WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

Zondag 17 dec.
geopend van 11.00 tot 17.00 uur

speciale

Kerstshow

Wi jnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 0575-461473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Karbonade 500 gram 4.75
Boterhamworst

100 gram 1.20
Kipfilet 100 gram 2.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 0575-461320

Een bere-goede
huwelijkskoort is een
bezoekje waard! Bij:

DRUKKERIJ WOLTERS
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BRANDWOND ?

MINT WATER, DE
IKVI KOM! LVTEII

•

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T C H T I N G

02510 - 2!»:i11

Gisteren
lachte
de were
me
nog toe.
'Altijd gedacht dat
reuma alleen ouderen
treft? Ik weet nu
wel beter. Skiën,
m'n sportclub en de
disco kan ik definitief
vergeten. Ook dat
doet pijn. Maar met
geld kunt u mij en
400.000 andere
reumapatiënten
fantastisch
helpen.
Geef!'

Nationaal Reumafonds
Den Haag. Bank 70 70 70 848.

Verschijning DE RECLAME rond

KERST - OUD EN NIEUW:
DE RECLAME no. 51 verschijnt op

dinsdag 19 december
advertentie's dienen uiterlijk

donderdag 14 december 11.00 uur

ingeleverd te zijn.

DE RECLAME no. 52 wordt gecombi-

neerd met no. l van 1996 en verschijnt
op donderdag 28 december

advertentie's dienen uiterlijk

donderdag 21 december 11.00 uur

ingeleverd te zijn.

DE RECLAME no. l vervalt.

DE RECLAME no. 2 verschijnt op
dinsdag 9 januari

advertentie's dienen uiterlijk
donderdag 4 januari 11.00 uur

ingeleverd te zijn.

l

DRUKKERIJ WOLTERS

DRUKKERIJ WOLTERS

DIABETES FONDS NEDERLAND

Altijd dorst,
vaak plassen,

voortdurend moe?
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Ga dan eehs naar
uw huisartkoe.

Laat u controleren op

diabetes mellitus.

Een tijdige behandeling

vermindert uw klachten

en kan het risico op het

krijgen van ernstige

complicaties aanzienlijk

verminderen.

REGENTESSELAAN 39,3818 HH AMERSFOORT



Tijdens de Kerstmarkt
Bij besteding v.a. ƒ 50,--

1/5 staatlot gratis
Bij besteding v.a. ƒ 250,--

een heel lot gratis
Bij besteding v.a. ƒ 500,-

twee hele loten gratis

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen
Spalstraat 27 - Hengelo G.

Tel. 0575-461771

Tijdens de Kerstmarkt

tegen inlevering van

deze bal en besteding

vanaf ƒ 50,— ontvangt u
een verzilverd fotolijstjej

(waarde ƒ 7,50) kado.

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G Spalstraat 27 • Telefoon 0575-464036

Lekker warm .//t
de winter in.

1 pers. electr. deken

69.95
2 pers. electr. deken

99.95

winters
kSpalstraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 0575-461280

Altijd
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«
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KERSTSHOW

KERSTMARKT

FLEUR DECOR

f*î -v

'\
u i

-HENGELO GLD

(Kerst)
verse

Ook op de Kerstmarkt

feestelijke Kerstdecoraties

en voorverkoop met korting'

van spetterende

vuurwerkpakketten.

'i

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Kerstmarkt
van 11.00 tot 17.00 uur

in de Spalstraat te Hengelo Gld.
Tevens algehele winkelopenstelling.

Optredens in de St Willibrorduskerk:
11.45-12.15 uur: Koperensemble Kon. Harmonie Concordia

12.45-13.15 uur: St. Willibrorduskoor

13.30-14.00 uur: Achterhoeks Vocaal Kwartet
Dameskwartet Cantiamo uit Borne

16.00-16.30 uur: Hengelo's Gemengd Koor

16.30-17.00 uur: Vordens Mannenkoor

Openstelling H.K.M, in verband met Kerst 1995

Donderdag 21 december tot 21.00 uur
Vrijdag 22 december tot 21.00 uur
Zaterdag 23 december tot 16.00 uur

•
Wij wensen U prettige feestdagen. Kerstcommissie

Tijdens de

Kerstmarkt

10% korting
op alle

Kerstkaarten

Soalstr

verhuren-,
CD's

^Ke aanbiedingen zoa.s:

°"Trr^F
reserveren is

Ook dit jaar verzorgen]

wij weer graag uw

SALADES tijdens
de komende feestdagen.

„Smikkel-corner"
Spalstraat 3
Hengelo Gld.

Graag tijdig bestellen.

^
^ Speciale aanbieding f/.

Dutch spijkerbroeken«
139.95 - 149.95

nu 99-95

div. modellen

en kleuren

Schröder Mode
Hengelo Gld.

Ook ons kunt u vinden
> op de Hengelose Kerstmarkt.

Let op onze speciale aanbiedinger

Bloemen Verkoopkas

Wijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 0575-461473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

P.S. onze verkoopkas is
deze dag ook open van

11.30-17.00 uur.

, Kom naar de gezellige vf

Kerstkraam met reukkaarsen,!

kandelaars, kerstspullen,

kerstkleedjes en nog veel meer

voor een gezellige Kerst

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld - Tel. 0575-461469

Sprankelende wijnen
voor bruisende feestdagen!
Champagne René Florancy,

Brut en Demi Sec per fles 29.75
2 flessen slechts 55.00
Gran Dessert Ca' Maiolo

Vino Spumante per fles 7.95
2 flessen 15.00

levering zolang de voorraad strekt
• Café

OC/f/C •Restaurant
• Slijterij

Spalstraat 1 - 7255 AA HENGELO GLD
Telefoon 0575-461252



Maak de feestdagen
extra gezellig

en haal een

B O R R E L

W l J N T J E
vanHERFKENSinhuis!

Want U weet het toch,
onze kwaliteit is prima.

Prettige feestdagen worden u gewenst door

HOTEL HERFKENS
Z.-E.weg 64 - BAAK - Tel. 0575-441252

Bestellingen worden thuisbezorgd.

OOK BIJ ONS, OP BESTELLING

heerlijke SALADES
Diners in diverse prijsklassen

Kerstavond 8.00 uur gesloten
1e Kerstdag gesloten
2e Kerstdag geopend

Spijkerbroeken
zowel donker als licht gewassen

per stuk 49.95 per 2 stuks

'berken
NA/IDE FASHION

89.95
Spalstraat 32
Hengelo Gld.
Tel. 0575-461884

KERSTBOOMVERLICHTING
voor Binnen en Buiten
(diverse uitvoeringen)

W] BESSELINK
l ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 0575-461215

NATIONALE PROKKDAdLN HIJ I)K IX H l K
BAKKERS
Voorliet derde achtereenvolgende jaai houden de ambach
lelijke bakkers, verenigd in liet lichte Bakkcrsgildc. in 000
lichte Bakkerswinkels de NaUonale l'roefdagcn op vrijdag
l 5 en /aterdag l 6 december a.s. Aan de hand van een
landelijke proeveri j wordt op een gc/cllige en ongedwon-
gen wij/e een voorproefje gegeven van diverse traditionele
kerstlekkernijen. Bovendien kan men kennismaken niet de
nieuwste creatie: de Kerstboomstol. ledere lichte Bakker
presenteert een eigen assortiment en dat kan variëren: van
kerstslollcn. t impjes. roomboter-aiiiandelkraiisen lol lees
lelijke taarten en kerstgebak. Lekkernijen die de Kerstdis
/ckcr /uilen sieren.
(iratis proeven
De Nationale Procfdagen bij de lichte Bakker, is de gele-
genheid om ideeën op te doen vooreen aangeklede lunch.,
hrunch en tussendoortjes voor de Kerstdagen. Men kan
gratis komen proeven. Creativiteit en vakmanschap spelen
hoogtij in de bakkerijen van de lichte Bakkers. Niet alleen
wordt er een beroep gedaan op vaardigheden en kennis van
het ambacht, om een /o gevarieerd mogelijk kerst-
assortiment te presenteren, maar ook hoge kunstjes van
creat iv i te i t worden aanzie dag gelegd. Met opmaken van
kerstkranscn. taarten en gebak vergt kennis en /orgvuldig-
heid die men in acht moet nemen. Primeur t i jdens de
proefdagen is de Kerstboomstol. Dit produkt is door [{elite
Bakker Korengoud uit Den Bosch ontwikkeld en de recept-
uur is inmiddels door alle lichte Bakkers overgenomen. De
basis van dit nieuwe produkt is een stollendeeg van echte
roomboter. bloem, eieren, krenten en ro/ijnen. Mieraan is
kaneel toegevoegd en een melange van fijne noten, en
diverse stukjes fruit. De kerstboomstol is afgewerkt in de
vorm van een denneboom met aan de bovcn/i jdc. een
decoratie van /uivere amandelspijs. De naam Kerstboom-
stol is ontleend aan de ingrediënten van de traditionele
kerststol maar dan in een andere vorm gegoten, een
denneboom. Mocht u willen weten waarde kerststol van-
daan komt dan is daar een leuke anekdote over . Historisch
ge/.ien werden de eerste stollen rond de l 4e eeuw gemaakt.
Bekend is dat in het plaatsje Naumburg in Duitsland de stol
als ruilobject voor bakkers diende. In ruil voor extra priv i
leges moest men de bisschop t w e e gevulde krentenbroden
van de beste kwal i te i t aanbieden. Daaruit is de kerststol
geboren, die sindsdien een ware /cgelocht maakte. Dank
/ i j de kruistochten kwam men in aanraking met o.a. nieuwe
specerijen /oals sucade. amandelen, sinaasappelsnippers,
die in de stol len verwerk t werden. De Kerststol is één van
de meest geliefde broden in de feestel i jke weken rond de
kerst geworden. Typerend voorde kerststol is de vorm. dal
naar men /egt gelijkenis vertoont met het kindje Je/.us. dat
in doeken gev, ikkeld in /ijn kribbe lag. Wanlde rol amandel-
spijs wordt vandaag de dag ook in liet stollendeeg gewik-
keld. De hoge en r i jke veredeling van het deeg ligt ten
grondslag aan de uit/ouderlijke houdbaarheid, lien voor
deel voor de bakker is dat hi j de stollen van te voren kan
maken, wat /el I's de smaak ten goede kan komen.
Kortom vooreen ge/elhg en smakelijk Kerstfeest / i jn er
allerlei geurige kcrst lraktat ics. De lichte Bakker bewi jst er
/ijn vakmanschap mee.

/D
BIJENHOF yrRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

Tel. 0575 - 451944 / 0575 - 461136
06-53212132

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461806

1/2 jaar garantie op onderdelen

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 0314-622267
7021 JW Zelhem

KKRS IS AMKN/ANd IK HKNGKI O (JU)

/alerdagavond 16 december a.s. is er weer een Kerst-
samen/ang in de Remigiuskerk te Hengelo (ild.
De/e Kcrstsamcn/ang wordl georganiseerd door de clir.
/angver. I .ooft den Meer. Ook dit jaar kan men als be/oekcr
volop mee/ingen met het koor.
Er worden weer echte oude kerst- en adventslicdercn
ge/ongen. die een ieder kent. Het /ijn liederen die men
vroeger op school of/ondagssehool heelt geleerd. Samen
met het /angkoor en kerkorgel /al dit een fijne avond

worden.
Dirigent (ierrit Wolsink /al de leiding voor /ijn rekening
nemen. Hel orgel /al door de heer K. van Marie bespeeld
\\orden. De aanvang van de/e avond is lc).30 uur.

UITNODIGING LANDBOUWFEDERATIE HENGELO
Landbouw en Landschapsbeheer
Op woensdag 20 december a.s. om 20.00 uur komt in /aal
Langeler te Hengelo (ild het Landschap aan de orde. Om
eens u at dichterbij het eigen erf te blijven /.i j n er een drietal
sprekers uitgenodigd die u wellicht op de hoogte kunnen
brengen van de stand van zaken rondde laatste regelgevingen
van het beheren van eigen erf en gronden.
De lieer Huitink van de Stichting Landschapsbeheer te
.Arnhem /al de "Landbouw en Landschapsbeheer" aan de
orde stellen. lirlhcplanting is daar een onderdeel van.
De heer Oosterhuis van de gemeente Hengelo /al uitleg
geven overl iet Landschapsbeleid van Hengelo.
Iemand van de Ruilverkaveling Hengelo /al de stand van
/aken rond de Ruilverkaveling naar voren brengen.
Na de inleidingen van de sprekers is er voldoende tijd om
vragen te stellen. Het belooft een /eer leer/ame avond te

worden.

w

W/
fff/// Veilig Verkeer Nederland

If/ff/f

REGIONALE SNELHEIDSAKTIE
"Je krijgt spijt als je te hard rijdt"
In het kader van de/e akt ie heelt de VA'.N. afdeling
Hengelo (ild in de maand november snelheidscontroles
uitgevoerd op de weg Mengelo-Vorden. De/c controles
geschieden met behulp van de radargim. die de exacte
snelheid meet van passerende voertuigen. De gemeten
snelheid wordt aan de automobilisten kenbaar gemaakt v ia
een groot bord. dat aan de radargim is gekoppeld. Van de
ti jdens 4 weke l i j kse controles in november l 1S3 gecon-
troleerde voertuigen reden er I6I harder dan 85 km en dat
is l 3. o':, v a n alle auto's. De hoogste snelheid, die op de/e
80 km-weg is gemeten, bedroeg maar liefst 142 echte
kilometers (dus /o'n l 50 km op de teller in de auto) Als /o
iemand een klapband /ou krijgen
Nu de radargum toch in Hengelo was heeft één van de
vr i jw i l l igers van de V.V.N, afdeling ook tweemaal de
snelheid op de Lankhorsterstraat gecontroleerd. De
bewoners daar klagen vee l over hardrijders op die weg.
Van de in totaal .366 gecontroleerde voertuigen reilen er 1>S
of 26.7'v harder dan 80 km. 54 automobilisten of 14.l'.i
reden /.el I's harder dan 85 km. De grootste durfal reed op
de/e smalle weg maar liefst l l1) km per uur. Je /uit /o
iemand maar tegenkomen
De aktie "Je krijgt spijt als je te hard rijdt" wordl voorlge/el.

OFF ROAI) RIT IN HKNdKLO (il I)

Met de molen aan het fameu/e wegrace circuit 'A'arssel-
Ring" ie Hengelo (ild als start- en fiimhplaals. heeft de
Mamove voor/ondag l 7 december a.s. een prachtige route
ovei bospaden, /and wegen, mai s landen en verharde wegen
van 45 km uitgc/ct. waarop de liefhebbers van off road
rijden /ich kunnen ui t leven, (ie/ien de populariteit van
de/e vorm van motorsport, /al het /ondag 17 december
ongetwi j fe ld druk worden. Vanaf 9.00 uur kan er voor
deelname ingeschreven worden, lir wordl gereden onder
het o f f-road reglement van de KNMV. w a t o.a. inhoudt dat
alle papieren in orde moeten /ijn. men een off road licentie
moet hebben, die overigens voor de/e 'dag ook ter plekke
verkrijgbaar is. dat de motor van cndurobandcn voor/ien
moet / i jn en/.

De start is vana f 10.30 uur en de route mag/o vaak men wil,
gereden worden. Na 14.30 uur kan er met meer gestart
worden. In en om de molen is het tijdens de rit a l t i jd heel
ge/ellig. wan t de commissie heelt een leuk programma in
elkaar ge/et.
De mogclijkehid van het plaatsen van caravans hij de
molen is mogelijk. Wateren elektra / i jn voorhanden.

VOORRONDK N K D K R L A N D S K K A R A O K K
KAMPIOKNS( HAPPKN IN ( A l K W I N K E L M A N

n: KiaiKNBORd
Vrijdag 29 december a.s., aanvang 22.00 uur /al er een
voorronde van de Nederlandse Karaoke Kampioenschap-
pen worden gehouden in café Winkelman te Keijenborg.
Smile lintertainment, hél lintertainmenthureau uit Ob-
dam. Noord Holland organiseert al jaren de succesvolle
provinciale karaoke kampioenschappen en is nu gestart
met de Nederlandse Karaoke Kampioenschappen. Vrijdag
29 december bestaat de mogelijkheid om /ich te kwali f i -
ceren voorde halve finale waar reeds v e l e mooie prij/en te
winnen /.ijn. maar de hoofdprijs die op de grote landelijke
finale wordt weggeven liegt er niet omen isnl.een reis naar
Amerika 4 CD opname, de tweede prijs /al daar een reis
naar Cran ('anaria /ijn en de derde prijs is een reis naar
Parijs.
Tijdens de aankomende voorronde kunnen de kandidaten
/ich opgeven bij de presentator en/of de geluidstechnicus
van de show. De uitgebreide t i te l l i js ten /uilen in het café
aanwe/.ig /i jn. De beste /anger(es) van de/e voorronde
gaal rechtstreeks door naar de ha lve finale en /al daar
stri jden met ongeveer40 andere winnaars(essen ). De beste
/angers(cssen) van die halve finale (±10) /uilen doorbre-
ken naarde superfinale met bovenstaande prij/en. Natuur-
lijk / i jn erop de ha lve finale ook ve le schitterende prij/en.
Alle winnende kandidaten krijgen hoogstpersoonlijk een

uitnodiging.

NIESINK-FAMILIEDAG ZONDAG 1<> MKI 1996
/.ondag 19 mei l 996 komt in Keijenborg (gein. Hengelo
(ild). de historie voor even weer tot leven. De familie
Niesink organiseert een 'familicdag'. Aanleiding tot de/e
familiedag is een 'familieonder/oek' waa r al jaren aan
wordt gewerkt . Door de ve le contacten die dit heefl opge-
leverd leek het de organisatoren bij/onder om de gehele
'familie' in staat te stellen elkaar ie ontmoeten. De Niesink
familiedag wordt gehouden bij café restaurant Part v Cen-
trum De Smid aan de Kerkstraat l l te Keijenborg.
In 1448 werd voor het eerst gesproken over 't goed
'Ni jenhuisinck' oder 'Ni jsinck' op het (ioij te l lengelo. De
Smid ligt hemelsbreed nog geen honderd meter van de/e
historische plaats. Inmiddels verworden tot een moderne
nieuwbouwwijk staan er nog drie linden als st i l le getuige
van de historie.
Ooit is de naam Niesink ontstaan toen de mensen die op de
boerderij 'De Nijsinck' woonden met die naam werden
aangeduid. Inmiddels hebben de ve le generaties van de
familie huneigen wegge/ochl. liehter.de historische band.
de naam Niesink is gebleven.
Allen die de naam Niesink dragen en/of in directe lijn
betrokken /ijn bij de familie Niesink / i jn van harte w el-
kom. Voor meer informatie kan men o.a. contact opnemen
met Tred Niesink. tel. 03 l 5-630934 of Charlotte Niesink.
tel. 026-32 l 7964.

KLEURWEDSTRIJD SPAARWEEK RABOBANK,
KANTOOR H K N d l i L O
Aan de klcurwedsirijd. gehouden Ier gelegenheid van de
Spaarvvcek deden ook dit jaar weer veel kinderen mee. l )e
jury heelt uit de ingeleverde kleurplaten de mooiste van
elke leeft i jdscategorie ge/ocht.
De w innaars /ijn:
\ era Hennink, Eulingkamp 57 te Keijenborg
(ïeerke Claassen. Spalslraat 26 te Hengelo
Chantal Steenkamp. Baakscvoetpad 2a te Hengelo.
De prij/en /ijn inmiddels uitgereikt.

Kerk- en andere diensten
/OM)A<; 17 1)1 X KM BKR 1995

Remigiuskerk
10.00 uur tls. A. B. lilhert Kindcrneveiulicnst

"Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jangen

(locdc Herder Kupel
K). 15 uur ils. (i. J. de .long-Baercmls

R.K. Kerk Hengelo (ild
/aterdag 16 december l1).00 uur liucliaiïsticv -lering
/omlag 17 december 10.00 uur Woord en Communicdienst
Dinsdag l1' december 19.00 uur Boctev icring
/aterdag 23 december l1).00 uur Woord en Coniniuniedienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: /aterdags om 17.00 uur WeekeiuK iering:
/omlags om 10.00 uur Hoogmis: woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.3()uui Luchansnev iering.
Hui/e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;
dagel i jks Ro/.eiihoedje bidden om l S.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagochtend OX.OO uuren is uitsluitend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op /aterdag- en /omlagochtend wordl om l 1.00 uur een vr i j
spreekuur gehouden; L1 hoeft hiervoor dus niet te bellen!
Buiten het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen v oor l
komt. eerst te bellen: de arts kan dan rekening houden met U\\
komst.

15- 1SI)K( KY1BKR
Dr. Klein Horsman (prakt i jk dr. liijkelkamp), tel. 464550

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende
morgen OS.00 uuren is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. liijkelkamp. Kolde wei weg 2. Keijenborg. tel. 462 262
Dinsdag: dr. Koning. Kaslanjclaan 1. Hengelo (ild, tel. 461266
Woensdag: dr. Klein Horsman, tel. 464550
Donderdag: dr. t iyck. Kastanjelaan 7. Hengelo (ild. tel. 461277

Apotheek Hengelo (Jld, Spalstraat 28, tel. 0575-461010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uur en 13.30-
IX.OO uur. /a.. ZO., feestdagen l 1.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (Jld, koepelherg 2, tel. 0575-461420
A. K. J. van Ingen. H. J. Ormel. H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vr i jdag 13.30-14.00
uur. maandag en donderdag 19.00-1 9.30 uuren volgens afspraak.
Via tel. 461420 wordl u voor spoedgevallen altijd doorverbon-
den met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo («ld
Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tol 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar, tel. 0575-461230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - l l

KKRS l MARKT TK HKNdKLO dIT) /ONDAd 17

DECEMBER

De Kersteommissie van de HKM is al enige t i jd in voorbe-
reiding voor het organiseren v a n de Kerstmarkl op /.ondag
17 december, welke bij toerbeurt nu in de Spalstraat /al
worden gehouden. De/e duurt van 11.00 tot 17.00 uur.
( )nder de deelnemers / i jn meerdere charitatieve organisa-
t ies o. a. Amnestv International. lillBO, Jongerenwerk
groep Roemenie. Unicef. Wereld Natuur Londs. Wereld-
winkel. Ook de Oudheidkundige Vereniging heelt toege-
/egd. De ondernemers uit Hengelo (ild en omgeving /u i -
len ook aktief deelnemen. Ter verhoging van de sfeer /al
de Kerstman regelmatig / i jn ronde doen.
/oals gebruikelijk wordt de Kerstmarkt omlijst met optie
deus van diverse koren, welke plaats /uilen vinden in de St .
Willihrorduskerk. Daar /uilen achtereenvolgens optreden
een koperensemble van Concordia, hel Si. Willibrordus
koor. het Achterhoeks Vocaal Kwar te t . Dameskw artet
Cantiamo uil Borne. het Hengelo's (iemcngd Koor en het

Vordens Mannenkoor. __ _

GROTE KERSTSAMENZANGA VOND TE ZELHEM

l let ( 'hr. Mannenkoor /.elhem organiseert op donderdag 2 l
december I99S een grote kerstsamen/angvond in de
Lambertikerk te /elhem. De/e avond begint om 20. OO uur.
Naast vee l samen/ang, met aan het orgel Klaas van Marie.
/uilen hel Chr. Mannenkoor /elhem onder leiding van de
nieuwe dirigent Henk Peppelman en hel dameskoor
Kunstgenot onder leiding van Piet Helmink enkele

kerstnummers ten gehore brengen.
De toegang is v r i j . maar er /al aan de uitgang wel een
collecte ter bestrijding v an de onkosten worden gehouden.
Voor aspirant-mannenkoorleden is dit natuurlijk weereen
goede gelegenheid om hel /elhems Mannenkoor Ie horen
en te /ien. om dan op de eerstvolgende repetitie avond in
het nieuwe jaar in de Brink v r i j b l i j vend kennis te komen

maken.

si PPORTKRSV KRiAid iNd I»AX
Maandag IS december a. s. organiseert de Supporters-
vereniging Pa\ een kerstbingo in het clubgebouw van Pav
Net als voorgaande gelegenheden is er weer een fraaie
prij/entafel. De aanvang is 20.00 uur precies. Ook niet-
leden /ijn van harte welkom.

DAMMKT VVS week 4X
In de bondscompelitie behaalde DCH l hun Ie overwin-
ning. Laren werd thuis verslagen met 9-7 . Winst door J.
Vos. A. Hoebink. (i. Halfman en J. Heuvelink en remise
v ooi J. Hei j ink. Hel 3e leani speelde eveneens thuis tegen
/evenaar 2. /ij speelden een gelijkspel. Winst was daar
voor M. Derksen en A. Blom. remise voor H. Hulshof en H.
Dijkman (6-6)
In de onderlinge competitie werden de volgende partijen
gespeeld:
B. Harkink - H. (iroeneveld 2-0
. I . S c h a b b i n k - L. Koldenhof 0-2

li. Bcrendsen - B. doorman 1 - 1
l i. Brummelnian - J. Wentink I I
Standen:
( i roe p A: (l roe p B:
1. H. Luimes S- 14 l. li. Hoebink 10-15
2. A. Hoebink 10-13 2. ( i. Kreunen °- 1 l
3. H. Vos 9- 1 2 B. Harkink 1M l
4. .1. Vos 9-0 4. M. Derksen 1MO
( i roe p ( ': ( i roe p I):
L (i. Botterman 1 2 - 1 2 l . E. Brummelnian 7-1 l
2. D. Walgemoet 7-11 2. B. doorman 1M()
3. Y. Schotanus S- 1 l \. ( ir. Kormelmk l l -«-

H. Hulshof S l l 4. W. lingbers 7-6

Donderdag 2S december wordt het oudejaarssneldam-
tocrnooi gehouden bij café 't Hoekje aan de Spalslraat l te
l lengelo (ild. Hier is een ieder van harte welkom.

Hulpdienst
me\ r. Rijpkema. lel. 46243lKMi mevr. Lubbcrs. lel. 462766. In Keijen
borg me\r. Hakvoort. tel. 462317 en me\r. v a n Aken. lel. 462627.

Netwerk Ihuis/ory Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l iefst bellen tussen O1).00 en l 2.00 uur).
Zr. J. A. van den Heuvel- regio Miilden Ussel tel. 0575-5 l 6463.

Zor}>(iroep ()ost-(ïelderland
Kraam/org. kruiswerk en ge/insver/orging. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-SS06 (20 cl/mm)
Lilleen van verpleegarlikelen en hulpmiddelen:
Tliuis/orgwinkel Doetinchem,Rozengaardseweg ll>. Doetinehem
ThuiszorgwinkeJ /utphen. l.aarstraat l?, /utphen
Telefoon 06-8806 (20 ct/min)

Maatschappelijk Werk voorde gemeente Hengelo ((ild):
/utphenseweg l c. Vorilen. tel. 0575-552 12l)
spreekuur maandag t/m vrijdag OS.3()-O l).30 uur
Maatschappelijk Werk voorde gemeente Steendcrcn:
J. F. Oltmansstraat 7. Steendcrcn. tel. 0575-45 165^)

spreekuur maandag t/m vrijdag OX.30-(R3() uur
- Maatschappelijk Werk /elhem:

Stationsplein 12. /elhem. tel. 03 14-622151
spreekuur maandag l/m vr i jdag OS.30-0^.30 uur

Ned. Patientemer. (af'd. Oude I.Jsselstreek)
Vereniging opchr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gc/ondheids/org. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij
problemen.bel (dagelijks van l t).0()-20.0()uur)tel.0313-42 1025.
03 14-341 275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 03 14-63 1214.
Vr i jw i l l ige Thms/org. tel. 0314-335000. dagelijks van ').(H)-
10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar. tel. 0575-441351

Pedieure
V. Willemsen-Abbink. Toldijk. tel. 0575-4513S6
L. Evcrs-Janscn. tel. 0575-462515
H. Olfenberg-Rosegaar. Kei|enborg, tel. 0575-463435

Diëtiste
H. /ueermk-Stege. Bakermarksedijk 15. 7223 K.l Baak. lel.
0575-44180'). V(H„ afspraken tussen l .VOO en 14.00 uur.

Diabetes \ ereniyiny Nederland
Telefonische hulpdienst: 033 47250N3

Kinder- en jeugdtelefooil Achterhoek
le l . 0314-665000. dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo (ild.
dinsdag l 5.00-1 7.00 uur en l N.30-20.30 uur
woensdag 10.00-1 2.00 uur en 15.00-17.00 uur
vr i jdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo (Jld.
maandag t/m vr i jdag 10.00-12.30 uur
zaterd 10.00-14.00 uur

Woninystiehting "Thuis Itest"
Spalstraat 41. Hengelo (ild.. tel. 0575-461460

(icopcnd voor algemene /aken maandag t/m donderdag van
S.30 tol l 2.00 uur. Voor klachten tel. 0575-461400. lelelomsi h
's morgens lussen S.00-10.00 uur.


