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DKt K K K K I . I VVOLTKRS
Kcgclinkstraat 16
Postbus 63, 7255 /JI Heiitfelo ( J l d
Telefoon 0575-461455, l>.«.j«. 462771
Telefax 0575-463521
\erschijnl dinsdags in:
Hengelo, Keijenbor^,
\ e l s \ \ i j k l / e l h e m ) , Steenderen,
Haak, Bronkhorst, Olbur^en, Kha,
I 1 i ld ij k . Wichmond-Vierakker

en omstreken

Grand café

Open Huis
20.00 tot 23.00 uur willen we graag
samen met u het glas heffen op de
uitbreiding van ons café. Uw komst

en een goed humeur is alles wat wij wensen.

Spalstraat 44
Hengelo Gld.

Openingstijden Kerst - Oud en Nieuw:
Kerstavond 18.OO uur gesloten.
Ie Kerstdag gesloten.
2e Kerstdag vanaf 12.OO uur geopend.
Oudejaarsdag vanaf 14.OO uur

POTBILJARTEN

Nieuwjaarsnacht SilvCSterparty
(alleen met toegangskaart)

Nieuwjaarsdag vanaf 19.OO uur geopend.

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1996.

Ton en Betsie ten Barge

Speciaal aanbevolen:

Heerlijke Kerstrollades
(onze rollades zijn handgeknoopt)

Feestelijk Vlees:

T-Bone Steak

100 gram 3.25

Lange Varkenshaas

500 gram 9.95

Vers Kalfsvlees voorradig

Wij verzorgen ook Uw

Gourmet - Fondue

of SteengrillschoteH!

Special:

TOSCAANS
KERST-
BROODJE

100 gram

Italiaans gekruid gehakt met
paprika, ui en champignons.
Gegarneerd met
Mozzarellakaas.

180

ROSTINO FILET

100 gram

Dubbele varkensfilet op
ouderwets Italiaanse manier
gegaard en geroosterd.

Bij aankoop van

f 25,-- aan vlees en vleeswaren

één ijstaart voor 2.5O

Deze advertentie is geldig t/m 6 januari.

KEURSLAGER

Peter van Burk
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld - Tel. 0575-461269

Feesteli/ke Vleeswaren

Gebraden Rosbief

100 gram 2.35

Gebr. Runder of Varkens-

rollade 100 gram 2.5O

Gek. Achterham

100 gram 2.5O

Room- Ardenner of Cham-

pignon paté 100 gram 1.5O

diverse soorten Salades

Eigengemaakte Huzaren-

salade 1 kg 8.95

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

Verse Worst (fijn of grof)

500 gram 4.95
Gehakt half om half

+ kruiden 500 gram 4.95
donderdag, vrijdag en zaterdag:

Schouderkarbonade

500 gram 3.95
Malse Varkenslappen

500 gram 4.i

NOTARISKANTOOR

SCHELLENBACH

te Hengelo Gld.

wenst zijn cliënten
prettige feestdagen en

een voorspoedig 1996.

Het kantoor is tussen

Kerstmis en

Oud en Nieuw

geopend.

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

Veehandel Charles Berendsen

wenst u allen

Prettige Feestdagen en een
Voorspoedig 1996.

"Dunsborg" - Weeversplasweg 2- Hengelo Gld.
Tel. 0575-462649

TWEE SPECIAALZAK

OPTIEK

eig. A. Groot Kormelink

tel. 0575-461771

- Brillen en Contactlenzen

- Oogmeting met de allernieuwste

electronische meetapparatuur

- Barometers en etuis

DE BRILLEN SPECIAALZAAK!!

EN ONDER EEN DAK!

HORLOGERIE

GOUD - ZILVER

eig. T. van den Hul

tel. 0575 - 464036

- Uurwerken - Gouden en

zilveren sieraden

- Vakkundige reparaties

- snelle batterij service

DE JUWELIER!!

GROOT KORMELINK
v Hengelo Gld. - Spalstraat 27

Wij wensen U allen een fijn kerstfeest en een gelukkig 1996.



De allergrootste sortering. Bleekstraat 1 - Hengelo Gld - tel. 0575-461360

!

Kerststaaf
per stuk

6.25

Deze
specialiteiten bij

Bakkerij
Jozef Schabbink
in de aanbieding

Chipolata
of

Aardbeien
bavaroise

8.95
Kerst-

slagroom-
taart

J 7.50
Verder in onze winkels:

Stollen (groot of kiem), Kransen, Feestbrood
Te veel om op te noemen. Bestelt u vroegtijdig!!

Wij wensen U fijne Kerstdagen.

Bakkerij Jozef Schabbink
Spalstraat 21
Hengelo (Gld)

Markt 1
Zelhem

Aannemersbedrijf Hendriks

"fis Kruisbergseweg 10
Hengelo Gld
Tel. 0575-461448

Direktie en medewerkers wensen U

fijne feestdagen en een
gezond en voorspoedig 1996.
Wij danken U voor het door U in ons

gestelde vetrouwen in het afgelopen jaar

en staan ook het komende jaar weer tot

Uw beschikking.

Wij wensen U
prettige feestdagen en

een kleurrijk 1996.

Schildersbedrijf

BEKT

Bert - Arnold - Gerrit

Hoge Es 5 - Hengelo Gld - tel. 0575-463109

Wij wensen u
prettige

kerstdagen_
r-11 i - 1 1 1

en een
gelukkig
nieuwjaar.

MM JONG
Kerkstraat 5 - Hengelo Gld - tel. 0575-464165

Zonnestudio Yvonne
wenst u

prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar!

ZONNESTUDIO YVONNE

HOOGSTRAAT 13

TEL 0575-451386

• Café

• Restaurant

• Slijterij
Spalstraat 1 - 7255 AA HENGELO GLO

Telefoon 0575-461252

Programma tijdens
Kerst - Oud en Nieuw

Perfecte wijnen voor de Kerst
zie onze wijnfolder

Openingstijden:

Kerstavond tot 17.00 uur geopend.
1e Kerstdag gesloten.
2e Kerstdag vanaf 15.00 uur geopend.
Oudejaarsdag tot 18.00 uur geopend.
Oudejaarsnacht geopend vanaf 01.00 uur

(kaarten alleen in de voorverkoop)

Nieuwjaarsdag gesloten.

Kindermatinee
donderdag 28 december

in samenwerking met videotheek Huur en
Kijk. Films van Walt Disney, Goofy en z'n
kerstcapriolen en de Ongelofelijke reis.

Trappisten-avond
zaterdag 30 december

met middeleeuwse gokkast

m.m.v. de gebr. Nus en Gertje Luimes

Kom op 31 december het oude jaar 1995
uitluiden bij het traditionele

Pot biljarten
vanaf 14.00 uur

Wij wensen een ieder hele fijne feest-
dagen en een voorspoedig 1996.

c/t

Chr. gem. zangver. LOOft dGPI

Hengelo Gld

wenst iedereen
fijne kerstdagen en een
heel gelukkig nieuwjaar

De fam. Heijink en medewerkers van
de Spannevogel danken U voor het
genoten vertrouwen in 1995 en wen-
sen U prettige feestdagen en een
voorspoedig en gezond 1996 toe.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurlosevkcg 2 - Hengelo Gld - tel. 0575-461484

Barchemseweg 40 - Ruurlo - tel. 0573-453193

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1996.

Installatiebedrijf

Eef
Janssen
Keijenborg

en medewerkers

CHR MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD
CRESCENDO

wenst iedereen
prettige kerstdagen en een

voorspoedig en gezond 1996.
Om alvast te noteren:
Zaterdag 30 maart

Voorjaarsuitvoering in sporthal "De Kamp"
'/Mtcrtiag 13 april
Toiieeluit\oeriii}> in "Ons Huis" door de supporters.

Allen die \ \e op u elke \\ i j /e ook. hebben

ontnioel het afgelopen jaar uensen wij

goede kerstdagen en een

voorspoedig 1996

Johan en Gerrie Eppink
Dorpsstraat 37 - Steeiuieren - tel . 0575-45 l S62

Uitvaartverzorging - Koster N.H. Kerk
Agent Drukkerij VVolti-rs

Trendsetter
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende diskotheek

Grill-resto „Smikkel-corner"
NET EFFE GEZELLIGER

Tapperij-Diskotheek "De Zwaan"

1e Kerstdag zijn wij de gehele dag gesloten.

2e Kerstdag zijn wij vanaf 17.00 uur geopend,

's avonds treedt in ons café op het duo

A-nus + K-nus
De diskotheek is vanaf 20.30 uur geopend.

Oudejaarsdag organiseren wij vanaf 14.30 uur
het ouderwets gezellige

POTBILJARTEN
Nieuwjaarsdag zijn wij vanaf 17.00 uur geopend.

Verder wensen wij een ieder prettige
feestdagen en een voorspoedig 1996.

H. Waenink en medewerkers

Westland

HENGELO GLD
tel. 461054

KERKSTRAAT 6

roomwitte CHAMPIGNONS
500 gram 2.98

Rauwkost:

VERDEELSCHAAL RAUWKOST
voor slechts 9.98

JIMP SLANKSALADE
100 gram 1.25

AARDAPPELSALADE
500 gram 4.98

Verder hebben we volop
GOUDREINETTEN, diverse maten
SINAASAPPELS en CLEMENTINE
mandarijnen vol sap en tegen
scherpe dagprijzen
Diverse SLASOORTEN o.a,

Lollo Rosso, Lollo Blonda,
Eikebladsla, IJsbergsla

groene ASPERGES, verse PEULEN,
HARICOUVERT, BOSPEEN en een
rijke keuze in EXOTEN, OESTER-
ZWAMMEN

Noten:
Hengelse MIX per pakje 2.50
pakje DADELS voor 2.50
zak DOPPINDA'S in leuke

kerstverpakking 2.50

UIT DE DIEPVRIES:
DEN HERTOG IJS EN PUDDING
Op alle literbakken ijs

ƒ 13— korting.

En verder hebben we nog div.
SALADES zoals zalm, huzaren
en rundvlees.

Voor een fruitschaal of mand of
een leuke koker kunt u ook bij
ons terecht.

Wij wensen U prettige kerst-

dagen en een voorspoedig 1996.

Tot ziens.
Zaterdag 23 december bestellingen

afhalen vanaf 12.30 uur.



I'm dreaming of a white X-mas...

Exclusief bij uw Echte Bakker.

Bij aankoop van een ovenheerlijke

Weihnachtsstol, krijgt u een

poedersuikerstrooibusje kado.

wordt 't toch nog een witte kerst!

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Wij wensen u
prettige feestdagen

en een voorspoedig 1996

BouwCenterlHCI-UBI
HCI, Kruisbergseweg 13; 7255 AG Hengelo (Gld).

Telefoon (0575) 46 81 81.

UBI, Ettenseweg 39, 7071 AA Ulft

Telefoon (0315) 68 31 41

KAARSEN en kransjes
in mooie vormen en kleuren

BESSELINK
ELECTRA

KADO'S

HUISHOUD

VERLICHTING

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 0575-461215

Wij wensen een ieder

prettige kerstdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar

BOUWBEDRIJF

rOLDIJK '"f/ 451316

Potbiljarten
Oudejaarsdag
Prijzen o.a.: - K.T.V.

- Radio
- Koffiezetapparaat
- Föhn
- Strijkijzer

- Vleespakketten

org.: B.V. "de Keu"

Café Wolbrink
Bleekstraat 3 - Hengelo Gld.

Wij wensen iedereen prettige kerst-
dagen en een voorspoedig 1996.

Schutterij E.M.M, en
Hengelose Majorette Vereniging

Uw aandacht voor ons werk hebben wij
ten zeerste op prijs gesteld.

Ook met een nieuw jaar voor de boeg
hopen wij die aandacht vast te mogen
houden.

Dank voor alle vetrouwen en wij wen-
sen een ieder prettige feestdagen en een
voorspoedig 1996.

ENORM
veel keus in

Kerstgeschenken

HARMSEN
nmTrli

IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

KERSTSHOW
2E KERSTDAG

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Look Line

Ploegstoffen

Jb-meubel

Musterrmg

Collectie '95 / '96

Maak kennis met de nieuwste trends op woongebied: de collektie 1995/1996.

Vooral de collektie kersen meubelen zijn de moeite van het aanschouwen

meer dan waard! Maar ook onze slaapafdeling is verrassend veelzijdig ingericht.

Kortom, u bent van harte welkom. Een kopje koffie staat voor u klaar.

VTH-kasten

Lubbers
-uuonen & slapen
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

Ergonomie

/mikkel - corner
Spnlstnicü 3

7255 AA Hengelo (C i )

Tel. (0575) 463864

Ook dit jaar verzorgen wij gaarne voor
u diverse soorten

eigengemaakte salades
voor de komende feestdagen.

Huzarensalade schotel a ƒ 8,50 p.p.
Russisch ei salade schotel a ƒ 9,00 p.p.
Zalmsalade schotel a ƒ 10,00 p.p.

Wat wij maken zal een ieder tijdens de
feestdagen smaken.

Bestelkaarten liggen voor u in onze zaak klaar.

Wij wensen u alvast prettige
feestdagen toe.

Smile Entertainment Bureau
organiseert in samenwerking met

Café Winkelman te Keijenborg

KARAOKE
Kampioenschappen

„nre„„aa, AMERIKA

2e prijs «nre„„aa, G RA N CANARIA

PARIJS A.«„„i, „ar

en vele andere prijzen

Voorrondes in dit café worden gehouden op:

vrijdag 29 december
aanvang 22.00 uur

W, 24 december 1995

BERENTZEN
_ APPELKORI

JONGE JENEVEF

HA FIJN. HA FUN

19^95

Ifotstct
"de Duitse merkwijn"

SPATLESE

4.95
18.95

GftOLSCH

FLORIJN
CITROEN
BRANDEWIJN

6 + gratis

8.9514.95

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 0575-461293



ZALENCENTRUM

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.

^FIATAGRI

Prettige
feestdagen en

een voorspoedig
-i 996 mm

Henk en Betty Wissels
Albert Menkveld

Erik Lettink

il

M C H A N S A

HET ADRES VOOR KWAUTEIT EN 24-UURS-SERVICE

Winkelskamp 1 Hengelo Gld.

Telefoon 0575-464360. b.g.g. 0575-464581

MEULENBRUGGE
Bouw- en timmerbedrijf

SARINKDIJK 25 - 7255 MS HENGELO GLD - TEL. 0575-467201-462527

* Nieuwbouw
* Onderhoud • Restauratie
* Verbouw van boerderijen

Prettige feestdagen en een voorspoedig 1996.

Lekker warm de winter in.

1 pers electr. deken 69.95

2 pers. electr. deken 99.95

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

» * *

Hotel - Café - Deslaurant
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

ViGGSSdldClG rijk gegarneerd met zalm-paling-haring,

gevulde eieren, ham enz. ƒ 7,50 p.p.

ZdlrnSdldClG 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.

voor plm. 8 pers. ƒ 1 2,50 per stuk

Wij wensen vrienden en
bekenden prettige kerstdagen

en een voorspoedig 1996.

varkens- en kalverenhandel

GERARD BULTEN
Toldijk

Regelink's Schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld

Tel. 0575-461655

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen en een

voorspoedig nieuwjaar.

De ANBO-afdeling Hengelo Gld
wenst al haar leden, toekomstige
leden en relaties

prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar.

Voor de a.s.
Feestdagen

electr. koek + wafelijzers v.a. 89,=

electr. gourmetstellen v.a. 89,=

electr. friteuses v.a. 69,95

WIBESSELINK
l ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 0575-461215

UTOBEDRIJF

ASSINK

onderhoud en reparaties van alle merken

uitlijnen

APK-keuringsbedrijf

inbouw goedgekeurde

alarminstallaties
verkoop nieuwe en

gebruikte auto's

Wij wensen U prettige
kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar

Banninkstraat 24

7255 KE Hengelo

Telefoon 0575-461262

accountants, belastingadviseurs

Th. J. SLOOT B.V.

Accountants en belastingadviseurs

* Samenstellen en controleren van de jaarrekening

* Hegeleiden van (startende) ondernemers
* Fiscale en bedrijfseconomische udvie/en
* Advies in/ake ondcrnemingsvormen en

omzettingen
* Automatiseringsadviezen
* Ver/.orgen loonadministratie

Hengelo ( i ld . - Tramstraat 4 - 7255 \K • 0575-461391
Brummen - Leliestraat 12 - 6971 HA - 0575-561585
l ut - Middelmaat 40a - 7071 W T - 0315-640480

Wij wensen u prettige feestdagen

en een voorspoedig 1996.

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

Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren
DAMESSALON: alléén volgens afspraak, telefoon 0575-452220

HKRKNSAI.OY /owcl met als /onder
afspraak , telefoon 0575-4525:4

/.-!• weg 6. Toldijk

Aan de weg / .utphei i-Doctincl iem

Wij wensen u prettige feestdagen
en een gezond 1996.

Kerk- en andere diensten
KKRSTMIS 1995

Remigiuskerk
/omlag 24 december - 10.00 u u r cis. H. Nol lus Doopdiensi

Kindemevendiensl m.m.v. Cantorij

/omlag 14 december - 23.00 uur ds. A. B. Hlbert

Kers lnachld iens i m . in .v . Soli D e o C i l o r i a

Maandag 25 december - 10.00 uu r ds. ti. N o l t u s

Kindemevendiensl m. in .v . bla/crsgroep K l e i n ( i o t i n k / J o l m k

Dinsdag 2(i december - 10.00 uur Kerst voor groot en k l e i n

m . m . \ . jcugdorkest Crescendo en kev boards

(ioede Herder Kapel
/.omlag 24 december 10.15 uur ds. A. B. I v l b e r t

/omlag 24 december - 21.00 u u r ds. R. J. ten H a v e

Jcugddienst Kers tnacht

Maandag 25 december - 10.15 u u r d s . C. van Dorp

\ rij/. Herv. Kerk
Dinsdag 2(i december - 10.30 u u r d s . L a m a n - T r i p

R.K. Kerk Hengelo ( i l d
Woensdag 20 december 14.00 uur Kers tbe jaa rdcnv ie r ing

/aterdag 23 december l
1
).00 uur Woord en C o m m u n i e v i e r i n g

m.m.\ . l iet gemengd koor

/omlag 24 december 10.00 uur geen dienst

Kerstmis
/omlag 24 december l

1
).00 uur Herder t jesmis

21.00 uur N a c l i t m i s m.m.v. het gemengd koor

Maandag 25 december 9.00 uur Hoogmis

m.m.v. het gemengd koor

Dinsdag 26 december 10.00 uur Woord en Communied ie i i s t op

de B l e i j k e

Tweede Kerstdag kan men van 14.00-17.00 uu r de Kers t s t a l l en

bekijken in de R . K . Kerken van Sekt ie West.

Parochie Sint Jan de Doper te Keijenborj»
/aterdag 23 december 17.00 uur Pastoor /amlbelt Volks /ang

/omlag 24 december 10.00 uur Pastoor /amlbelt Stille Mis

20.00 uur Pastoor/amlbelt Kerstavond m.m.v. gemengd koor

2 l . 30 uu i Pastor van /anten Kerstavond in "De Br ink" te /elhem

22.30 uur Pastor Sloot Kers tavond m.m.v . Jongerenkoor

Maandag 25 december 10.00 uur Pastor van /anten

F a m i l i e v i e r i n g m.m.v. Kinderkoor

Dinsdag 26 december 10.00 uur Pastoor /andbelt

m.m.v . m u / i e k v e r . S in t Jan

Hui / e Mar i a Poslel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dage l i jk s Ro/cnhoedje bidden om l S.30 uu r .

Weekenddienst doktoren
De weekenddiens ten lopen van v r i jdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend OS.00 u u r e n is u i t s l u i t end bedoeld voorspoed

gfiiailejj.
Op /aterdag- en /ondagochteiul wordt om l 1.00 uur een \ r i j

spreekuur gehouden; l hoeft h i e rvoor dus niet Ie bellen!

B u i t e n het weekend spreekuur is het sterk aan te beve len v oor l

komt. eerst ie be l len ; de ar ts kan dan rekening houden met l w

komst .

22 - 25 DK( K M B K R / 25 - 27 !)!.( KV1HKR K K R S T M I S
Dr. l - v c k . te l . 461277

Avond- en nachtdienst
De avondd iens t loopt van 17.00 uur 's avonds tot de vo lgende

morgen OS.00 uur en is u i i sh j i tcml bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. Eijkelkamp.Koldewei weg 2, Keijenborg, tel. 462262
Dinsdag; dr . Kon ing . K a s t a n j e l a a n 1. Hengelo ( i l d . t e l . 461266

Woensdag: dr. K l e i n Horsman, t e l . 464550

Donderdag: dr . Hyck . K a s t a n j e l a a n 7. Hengelo ( i l d . t e l . 461277

Apotheek Hengelo ( i ld . Spalstraat 28, te l . 0575-461010
( ) p c n i n g s t i j d c n : maandag t .e .m. v r i jdag S.00-1 2.30 u u r e n 13.30-

1S.OO uur . /a., zo., feestdagen l 1.00-12.00 uur .

Spoed- en specialistenrecepten k u n t u in het weekend, bu i t en de

openings t i jden om 17.30 uur i n l e v e r e n .

Dicrenartscnpraktijk Hengelo ( i ld . Koepelherg 2, tel . 0575-461420
A. R. .1. van luizen. H. J. Ormcl. H. Salomons

Spreekuur gc/elschapsdicien: maandag l/m vr i jdag l 3.30-14.00

u u r . maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.

Via tel. 461420 wordt u voor spoedde v a l len altijd doorverbon

den met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling P o l i t i e b u r e a u Hengelo ( i ld
Maandag t .e .n i . v r i j d a g v a n 9.00 tol l 2.00 u u r .

Dag en nacht bere ikbaar , l e l . 0575-461230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - l l

Hulpdienst
m e v r . R i jnkema . t e l . 462439en m e v r . Lubbers, lel. 462766. In Kei jcn-

horg m e v r . Hakvoor l . t e l . 462317 en m e v r . v a n Aken . le l . 462627.

Netwerk Thuis/.nrg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00en 1 2 . ( K ) u u r ) ,

/r. J. A. v a n d e n Heuvel - regio Middcn-Ussel - tel. 0575-516463.

/org(iroep ()ost-(ïelderland
Kraam/org. k r u i s w e r k en ge /msver /org ing . 24 uur per dag

bere ikbaar v i a t e le foonnummer 06-SS06 (20 e t / m i n )

l ' i t l e e n van v e rp l eega r l i ke l en en h u l p m i d d e l e n :

Thuis/orgw i n k e l Doetinchem. Ro/cngaardsewcg l1 ' . Doetinchem

Thuis/orgvv i n k e l /u tp l icn . l . aars t raa t 15 , /u tphen

Telefoon 06-8806 (20 ct/min)
Maatschappe l i j k Werk voor de gemeente Hengelo ( ( i l d ) ;

/u lphenseweg l c. Vorden. le l . 0575-552129

spreekuur maandag t/m vr i jdag OS.30-0
1
) 30 uur

M a a t s c h a p p e l i j k Werk voorde gemeente Sleenderen:

J. l O l tmanss t raa t 7. Sleemleren. te l . 0575-451659

spreekuur maandag t /m v r i j d a g OS.30-09.30 uur

- Maa t schappe l i jk Werk /elhem:

Sta t ionsp le in 12. /elhem. te l . 0314-622151

spreekuur maandag t/m vr i jdag OS.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging opchr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor v ragen , h u l p of bemiddel ing bij

problemen, bel ( d a g e l i j k s van l 9.00-20.00 u u r ) lel. 03 l 3-42 1025.

0314-341275 of (maandag t .e.m. v r i j d a g ) 03 14-63 12 14.

V r i j w i l l i g e Thuis/org. t e l . 0314-335000. d a g e l i j k s van 9.00-

10.00 uur en van l S.30-19.30 u u r .

Verloskundige:

R. Haggeman-Wiihaar . t e l . 0575-441351

Pedicure
V. W i l l e m s e n - A b b m k . Told i jk . t e l . 0575-45 l 3S6

L. Flvers-Jansen. tel . 0575-462515

1 1 . Olïcnherg-Rosegaar. Ke i j enborg . l e l . 0575-463435

Diëtiste
H. /weermk-Stege. Bakermarksedi jk 15. 7223 K.l Baak. l e l .

0575-441 H()9 . vol„ afspraken tussen l 3.00 en 14.00 uu r .

Diabetes \ ' e reni j» iny Nederland

Telefonische h u l p d i e n s t : 033-47250S3

Kinder- en .jeugdtclefonn Achterhoek

Tel. 0314-665000. dage l i j k s bereikbaar van 16.00-19.00 uur .

Openingstijden Bibliotheek Hengelo ( i l d .
dinsdag 15.00-17.00 u u r en l S.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur

v r i j d a g 15.00 20.30 mir

Openinystijden VVV Hengelo (ild.
maandag t /m v r i j d a g 10.(K)-12.30 uur

/a terdag 10.00-14.00 uur

Woningstichting 'Thuis Best"

Spalsiraat 4 1 . Hengelo ( i l d . . te l . 0575-461460

(ieopend voor algemene /aken maandag t /m donderdag v a n

S.30 tot 12.00 u u r . \ ooi k l ach ten te l . 0575-461400. te le fonisch

's morgens tussen S.00-10.00 uur .
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LAME
UITGAVE:
DRt K K K R I J WOLTFRS
Rejjt'linkstraat 16
Postbus 63,1255 /M Hengelo (;id
Telefoon 0575-461455, h.j«.j>. 462771
Telefax 0575-463521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo. Keijenhorg,
\ c l s \ v i j k ( / e l h e m ) , Steenderen,
Haak, Hronkhorst, Olburgcn, Rha,
l oldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

GRANDIOZE

KERST-SHOW
26 dec.
11.00-17.00

27 dec.
8.30-18.00

28 dec.
8.30-18.00

29 dec.
8.30-21.00

30 dec.
8.30-16.00

2e KERSTDAG geopend van 11.00-17.00 uur

Tijdens de showdagen:

*10% korting
op meubelen en vloerbedekking.

* Extra op meubelen:
bij elke 500 gulden netto een

waardecheque van ƒ 50,-
* Uit onze uitgebreide kollektie gordijn-

stoffen een slectie in aktuele dessins en

kleuren, die wij GRATIS voor U maken.

i

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld. - Tel. 0575-461484

Graag tot ziens. De koffie staat klaar.

Ridderhof's

EINDEJAARS SHOW
vol voordeel voor veeleisende automobilisten

Aan u de keus....
De aanschaf van zo'n betrouwbare Ridderhof-occasion

is nu extra aantrekkelijk;
want u kunt kiezen uit één van de

onderstaande mogelijkheden.
Aanbiedingen gelden bij aanschaf v.a. ƒ 10.000,-

• GRATIS accessoires
tot ƒ 1.000,--

• GRATIS radio/CD incl. montage

• UITGESTELDE BETALING
tot 1 ju l i 1996

Of kies voor de vele voordelen
van een nieuwe Peugeot

o.a.

de Belfort modellen

de 406
uitgestelde betaling op de 106

l lERHOF
Plakhorstweg 8 - Doetinchem - Tel. 0314-332851
Molenenk 2 - Hengelo Gld - Tel. 0575-461947

Te koop

Kerstbomen
groene en blauwe van 1 tot plm. 7 meter

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

De Jeu de Boules verenigng
'de Knikkerkoele" wenst u allen

prettige feestdagen en een
gezond en voorspoedig 1996.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

2a - Hengelo ( ï l c l .
Iel . 0575-461424

OCCASIONS
Opel Astra 1.4 IGL

rood 1993
Opel Vectra 1.7DGL

aubergine 1993
Peugeot 106 XN 1.1

rood 1992
Opel Corsa 1.41, 5 drs LS

zilver 1990
Nissan Micra 1.2 March

rood 1992
Ford Sierra 2.0 CL

blauw 1988
Mazda 626 Sedan 1.6 GL

blauw 1987
Opel Kadett 1.2 LS

wit 1986
Nieuw en gebruikt

van elk merk.
Betrouwbare occasions

met garantie.

Wij wensen U prettige feestdagen
en een gezond 1996.

MAfi
St. Janstraat 28 - Keijenborg Gld. - Tel. 0575-461977

eicpert ARENDSEN

installatiebedrijf ARENDSEN

Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld

en medewerkers

wensen U prettige feestdagen

en een voorspoedig 1996

Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 0575-451204

Zondag 24 en 31 december
aanvang 15.00 uur

Potbiljarten
Hoofdprijs ƒ 250,--

prachtige rondeprijzen

Flipperkampioenschap
Hoofdprijs ƒ 150,--



Dankbaar en hl ij /ijn wij mei de geboorte van on/e

/.oon en mijn broertje

Ml I S

Hij is geboren op I2-12-IW.X

/ijn gewicht is 4000 gram en hij is 52 cm lang

en is om OS.O1) uur geboren.

( ier r i t . Maria en Annerieke Lotnan

Heekstraat 6

7227 NCToldijk

0575-4524 l'J

Prettige Feestdagen en
een voorspoedig 1996

in KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

Tel. 0575-462026

Huur - Verkoop - Reparatie van:
- Hetelucht kachels

- Kettingzagen
f* i_ f

- Schaatsen slijpen

- Houtversnipperaars - Klovers

Oudheidkundige Vereniging
"Hengelo Gelderland"

Herinneringen uit de jaren '40/'45

opgetekend door Hengeloërs voor

Hengeloërs in het boek

"Oorlogsherinneringen "
Nog verkrijgbaar bij:

- boekhandel Wolters, Spalstraat

- bestuursleden Oudheidkundige

Vereniging

Café-Restaurant "D'n Olde Kriet"
en biljartvereniging K.O.T.

organiseren

1e Kerstdag

Grote Kerstbingo
met grote geldprijzen

aanvang 19.30 uur

Café geopend vanaf 18.00 uur

Zaterdag 30 december

10-15-20 van rood toernooi
Alleen voor hen die in Vierakker en Wichmond

wonen of zij die daar mee verbonden zijn met

een of andere vereniging.

Aanvang 14.00 uur. Opgave tot 29 december.

Zondag 31 december Oudejaarsdag

gezellig Potbiljarten
met prachtige prijzen

Aanvang 14.00 tot 18.00 uur.

Nieuwjaarsdag gesloten.

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1996.

Voor opgave en inlichtingen:

tel. 0575-441285.

't Wordt weer gezellig op

OUDEJAARSDAG
De B.V. "Concordia '54" organiseert
dan het jaarlijkse

Potbiljarten
Rad van Fortuin

Bingo
(ook voor de jeugd)

Tevens gelegenheid tot kaarten.

Aanvang 14.00 uur.

• café-rest.

Leemreis
Spalstraat 40

Wij wensen u allen prettige feest-
dagen en een voorspoedig 1996.

YOGA IN STEENDEREN

Dinsdag 16 januari start er een nieuwe

yogagroep in zaal Broekhuizen

o.l.v. yogalerares Anneke Schut.

Inlichtingen en/of opgave: tel. 0313-421201

bellen tussen 18.00 en 19.00 uur

Volop Appels

Goudreinet per kg 1.70

per 12 kg 18.00

ElStar per kg 1.25

per 12 kg 12.50

Aanbieding geldig t/m 30 december.

Fruitlxxlrijf l lorstink
Prinsenmaatweg 3

Steenderen/Rha

Tel. 0575-451643

VUURWERK
Eventueel bestellijst af te halen.

Eef
Janssen
Keijenborg

St. Janstraat 39 - Keijenborg

Mooi meegenomen voor de

IVorting

Bloust

Kokken

PantalonO

l ruien

enz.

Feestelijke aanbiedingen
in dames- en herenmode.

Wij wensen u prettige
feestdagen.

mode

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo (Jld

Tel. 0575-461235

Café Coen Evers
(0314)-641392 Velswijk

1e Kerstdag s avonds

Karaoke Show
m.m.v. Theo Tankink

Oudejaarsdag
aanvang 14.30 uur

Potbiljarten

Vuurwerk
verkoop

28 - 29 en 30 december
10%voor-

verkoopkorting

ta ^ Beuseker BV
Landlustweg 2

N^ Steenderen

^^ tel. 0575-451506

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

3 Hyacinten in pot

4.95
Cyclaam 4.95

8•

Wij wensen u
prettige feestdagen.

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek
Uw KERSTROLLADE, vlees-

pakketten, gourmet- of fondue-

schaal (voor iedere beurs wat

wils) vroegtijdig BESTELLEN!

Volop zuiver biefstuk v.d.

HAAS en kogel en onze eigen-

gem. RUNDVLEESSALADE

Telefoon 0575-461258

Deze week extra:

fijn mager Kerstgehakt
500 gram 3.75

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7

7227 DA Toldijk

Telefoon 0575-451361

Uit de snijkeuken:
onze eigen fijne RaUWkOSt

300 gram 0.95

Geschr. Krielaardappelen

kg 1.25

Tevens diverse soorten

champignons en exoten

Zie verder onze aanbiedingen.

Wij wensen u, mede namens onze
medewerkers, prettige feestdagen

en een gezond 1996.

Openingstijden:

maandag: 13.30-17.30 uur

dinsdag t.e.m. vrijdag:
9.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur

9.00-16.00 uur

EXPOSITIE IN "I)K KLKI . IKK"

Bu'j al nao de expositie ewes van Jan Wagenvoort? Nee

maoi \ \a t is dan claor te /ion? Nou dat is de moeite weerd.

Mooie schilderiejen van okle boerderiejen, de olde botler-

t'abriek, de hervormde karke en nog volle meer. Ook hel'e

allerlei dinge in het klein nao emaakt /oals gereedschap

pen. karren, wagons en /o l I's de olde nui/iektente. Oja die

mu/iektente ston vrogger op den hoek van de weg nao

Reurle en Varssol. Now dat wi 'k dan wol es /ion. Ie j kunt

lereehl allo middage in de koffiekamer \an "De HIeijke"

van l 3.30 tot l 7.00 uur tut on met dinsdag l> januari IUI>6.

Wanneer a' j graag elfen praoton wilt met Jan Wagenvoort

/elf. dan mo' j op woensdagmiddag gaon dan git e /o

neudig teks en uutleg. Now daor gao ik vaste hen. /.o'n

mooie exposit ie dal wi 'k niet missen.

Wij wensen u
prettige kerstdagen.

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

Bestel vroegtijdig uw

Kerstrollade
Fondue, Gourmet of

Steenarillschotel

Wilt u met de Kerst iemand verras-
sen, wij maken voor u

exclusieve Kerstpakketten
P.S. Voor iedere klant staat er een

kruidige attentie klaar (zolang de

voorraad strekt).

Wij wensen u

prettige feestdagen.

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461301

Prettige Kerstdagen en
een Gezond 1996.

Grotenhuys
Spalstraat 18 - Hengelo Gld.

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-462139

Scherpe prijzen in onze afdeling

Werkkleding
o.a. Winterjack, Parka's,

Waxjassen al vanaf 79.95

Bodywarmers (ook voor kinde-

ren) al vanaf 39.50

Handschoenen, Mutsen, Petten,
Truien, flan. Hemden,

Thermohemden, Overalls,
Broeken, Sokken, enz. enz.

tegen speciale prijzen

Namens de ge/amenlijke landartsen van Hengelo,

H. Donker en K. J. van der Torre het volgende bericht:

KI I AMJRIJKK INKORMATIK OVKR I A N I )
HKKLKt NDK;K VF;RSTRKKKIM;I N v.\ \ m
REGIONALE ZIEKENFONDSEN PKR 1-1-1996

Vergoeding uit hoofdver/ekering:

( 'ontrolo + tandsteenverwi jderon.

Prothese consult (nieuw por l - 1 l l>ud).

l Uigebreide verstrek kingen voorde jeugd lol l X jaar (was

l l> jaar), met uit/ondering van kronen, bruggen en gebils-

rogulalie.

Vergoedingen uit do resp. aanvullende ver/ekeringen:

Oost Nederland

Standaardpakket:

- 7 .V; van de kosten tot max. ƒ 400.-- p.p.. ongeacht de

soort verstrekking.

- (iebitsregulatie: 15'/i tot max. ƒ 30(M),--.

De/e voor/ieningen /ijn inclusief techniekkoston.

Luxopakkct:

- lOO'v van de kosten tot max. ƒ XOO. p.p.. ongeacht de

soort verstrekking.

(iebitsregulatie: 100'. tot max. / 4000.-.

De/e voor/leningen / i jn inclusicl techniekkosten.

lx. /j . i\,

Standaardpakket:

- 15'.-i van do kosten tot max. ƒ 300.-- p.p.. ongeacht de

soort verstrekking.

De/e voor/ieningen /ijn inclusief techniekkosten.

Pluspakket:

15', van de kosten tot max. ƒ 1000.-- p.p., ongeacht de

soort verstrekking.

(iebitsregulatie: 75' i van de kosten tot max. ƒ l SOO.-- per

jaar.

De/e voor/ieningen / i jn inclusief techniekkosten.

A.N.O.Z.
Comfort pakket:

- 15'< van de kosten tol max. / hOO.~- p.p.. ongeacht de

soort verstrekking.

Do techniekkosten /ijn vooreigen rekening.

Uitgebreid comtbrtpakket:

- 15% van de kosten tot max. ƒ 1000. resp. ƒ 2000,-

ongeachl de soort verstrekking.

De techniekkosten / i jn vooreigen rekening.



25% kortingVoor de Kerst
op alle Wintermode

bij Gebbing Steenderen
Fijne Feestdagen

Wij wensen u

prettige feestdagen

en een

gelukkig en gezond 1996.

UIMES»
makelaardij o.g. b.v. MAKELAAR

Wichmondseweg 16
7255 KZ Hengelo GId.
Tel. 0575-462359

Burg. Rijpstrastraat 2
7021 CR Zelhem
Tel. 0314-624215

DIABETES FONDS NEDERLAND "lf

tijd dorst,
plassen,

voortdure d moe?

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

Gisteren
lachte
de were
me
nog toe.

Nationaal Reumafonds
Den Haag. Bank 70 70 70 648

BRANDWOND ?

mm WATER, DE
RE§T KOMT LATER

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

TUI.KHM» 02510 - 2»:II1

UIT-LUI-WEEK bij 3EUGDSOOS
FLOPHOUSE

aak iti <te ta&tïte week \LG.I\ /99S

dinsdag 26 december (tweede kerstmiddag):
KERSTPOP met Mickey Finn

woensdag 27 december:
BOERENKOOL-PUZZELRIT

donderdag 28 /vrijdag 29 december:

KINDER-KNALMIDDAGEN

vrijdag 29 december:

PLAT POPmet 3 aialekt-bands:
OP DRIFT. WAT LET OW en VIEZE HAMUE i!

zaterdag 30 december:
^ »£l6K~plus-AVOND

Kanska duo/dwaze s

DRUKKERIJ WOLTERS
en

attenzuenst

Trettige ^rstdagen en

een Voorspoedig 1996.

Zaterdag 30 dec. en
Zondag 31 dec.

Oudejaarsdag
wederom ons traditionele

Potbiljarten
Puntbiljarten
Doelschieten etc.
Beide dagen aanvang 14.00 uur.

Tevens wensen wij iedereen
prettige feestdagen en een
voorspoedig 1996.

café zaai Win kei man
Keijenborg

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT.

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

Het wordt pas écht leuk

met 'n

huwelijkskaart.

Kom kijken bij

DRUKKERIJ WOLTERS

OUDEJAARSNACHT

DJSCO in zaal de
Ploeg te Zelhem

Gezellig zoals vanouds

m.m.v. Veronica D.J.

Entree gratis
Garderobe gratis

Zaal open 00.30 uur
J

DECEMBER

AANBIEDING

10 t/m 50%

KORTING
TOT ZIENS bij

TACX SCHOENMODE
Raadhuisstraat 27 - Hengelo (GId.) - tel. 0575-462547

Taxibedrijf Bert Lammers en medewerkers
wensen U prettige feestdagen en een

voorspoedig 1996.
Rozenhof laan 17 - 7255 AS Hengelo GId.

Tel. 0575-463005 - Fax 0575-465508



U kunt bij ons tegen aantrekkelijke prijzen terecht met al Uw

familie-,

handels-,

verenigings-,

reklame en

vierkleurendrukwerk
Vraag vrijblijvend een prijsopgaaf.

Wit&MMe&td
drukwerk

Kampstraat 13

7255XCMIengclo

Tel. 0575-463X18

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 0314-622267
7021 JW Zelhem

'berken
WIDE PASHION

89.95
Spalstraat 32
Hengelo Gld.
Tel. 0575-461884

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 0575-462619

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

61

Spijkerbroeken
zowel donker als licht gewassen

per stuk 49.95 per 2 stuks

D A M M K N (week 49)
Het huisdam-koppel-toernooi is succesvol verlopen. Want

ook bi jeen toernooi tel t vaak het ge/.egde: hoe meer/ielen.

hoe meer vreugd, dat de opkomst goed was is aan de leden

Ie danken, die een "huisdammer" mee brachten. Van de

huisdanimers waren er 3 dammers die een lOO'ï score

behaalden te weten: H. Weikamp. H. Hillcrink en H.

Smeitink allen met 6 uit 3.

IX- stand na de Ie ronde (3 partijen) is als volgt:

( i roep A:

l. H. Luimes en II. Tekelcnburg 6-S

A. Hoebink en A. Verheij 6-S
(i roep B:

l. H. /.onnenberg en H. Weikamp 6 K)

1. B. Harkink en (i. KI. Sessink 6-7

(iroep ( ' :

1. I.. Koldenholen H. Hilterink (,-<)

Y. Schotanus en C. Boei kamp 6-c)

( i roe p I):

1 . II. Hulshot'en .1. v. Doorn 6 <)

2. J. Schabhink en H. Smeitink 6-6

I)c 2e ronde is op donderdag IS januari IOU6.

Op donderdag 2S december is er om l°.45 uur bij cal'e 'l

Hoekje het oudcjaars-sneldamtocrnooi. Dit is voor ecu

ieder vr i j toegankelijk /onder kosten. Voor inlichtingen

kan men contact opnemen met II. Vos. tel. 461 l 13.

GLAS -VERF -BEHANG

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

JUWELIER OPTICIEN

Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753 1374

Hondenschool

"Klein Weetink"

te Velswijk start met de

nieuwe gedrags- en

gehoor/aamheids-
cursussen op maandag

13. januari 1996.

Inlichtingen en opgave:

Ap Peters, tel. 0314-641436
Lucia Mullink,

tel. 0314-622361.

Voorde kerst kalkoenen,

ha/en, konijnen, fa/anten,
ev t . geslacht.

Ie koop legkippen.

( ioossens. Voor tsewcg 6.

Toldijk. tel. 0575-461670.

'Ie koop plm. 75 baal goede
weidehooi.

'Iel. 0575-462313.

Ie koop mooie kerstbomen
ƒ l l.-- per stuk. (icopend ie-

dere woensdag en /aterdag.

Ro/enstraat l l te Baak.

( icvraagd: e r v a r e n oppas

voor 4 kinderen ( l tot 6 jaar)

op maandag van 15.30 tot

plm. l S.30 uur.

Tel. 0314-641681.

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels

Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Hondenschool

"Klein Wcctink"
te V elwsijk

Nieuw!!! (Bevorderden 2
Nieuw!!! Basisopleiding

Jachthonden
Starl 13 januari 1996.

Inlichtingen:
\p IVters. tel. 0314-641436

Lucia Mullink,

t el. 0314-622361

KLOMPEN!
clan moet U hij Sueters /ijn.

(ioede kwal i te i t !

Fabrieksprij/en!

ook /.aterdags open

nu ook alle soorten

klompschoenen

werkschoenen en

laar/en

Klompenmuseum

Uilenes ters t raa t 10a.
Keijenborg.

" I e l . 0575-463030

OLIEBOLLENAKTIE IN S T K K N D K R K N

()p vrijdag 2l> december a.s. wordt weer in de gemeente

Steenderen een oliebollenaktie gehouden. De/c jaarli jks

terugkerende akt ie is een niet meer weg te denken traditie

geworden. Veel vrijwilligers /ijn die dag op pad om de

oliebollen aan te bieden. Met hun hulpen uw medewerking

kan de/e aktie slagen.

De opbrengst van de/e verkoop is voor het onderhouds-

t'oiuls van de monumentale dorpskerk.

Naast cle huis aan huis verkoop kan men ook oliebollen

kopen in "Met Anker" tussen l O.(K) en 12.00 uur.

Dus vrijdag IV december oliebollenaktie in Steenderen.

Weg met die vet te geur.

koop oliebollen aan de deur.

( M M J. NI El VVS
De St. Nieolaasavond. die 2V november werd gehouden, is

een heel ge/ellige avond geworden, hen aantal leden

maakte van de gelegenheid gebruik om samen met de

"Klepperklumpkcs" mee te dansen.

Op woensdag 20 deeember om l1).45 uur wordt er samen

het kerstfeest gevierd. Na de liturgie /al mevr. Mendriksen

uit Drempt een kerstverhaal vertellen.

Woensdag 3 januari l W6 is er om 14.00 uur de

nieuwjaarsvisite in "Ons Muis" .

THEO TANKINK'S KARAOKK SHOW BIJ ( A l K

EVERS
Op maandagavond 25 december ( Ie kerstdag) komt Theo

Tankink met /.ijn karaoke show naar café ('oen Kvcrs in de

Velswijk. Het mee/ingen met mu/iek waarbij de tekst in

beeld verschijnt wordt steeds populairder in tic hele

Achterhoek. Bij het uit/oeken van de nummers hebben de

kandidaten de keu/c uit meer dan l 100 titels waaronder

natuurlijk ook enkele kerstliederen.

Theo Tankink /.orgt met / i jn bij/ondere manier van

presenteren voor een ontspannen sfeer waarin een ieder

/ich thuis voelt. Daarbij staat niet de zangkwaliteit maar het
ple/ieropde voorgrond. Door zijn onverwachte inval lenen

a l t i j d weer verrassende extra 's weet hij elke show tot een

uniek gebeuren Ie maken.

C'alë l -vcrs wordt speciaal voor de/e gelegenheid totaal

verbouwd. Al maandenlang is men be/ig het hele café te

moderniseren. Op eerste kerstdag kan men de vorderingen

komen aanschouwen. De avond begint om 2 l .00 uuren de

kerstman /.ou misschien ook nog wel eens langs kunnen

komen

KKRSTMTZKNDINC; KKRK KN RADIO
Dinsdagavond 26 december, tweede kerstdag, is er via

Radio Ideaal weer een uit/ending te beluisteren van de

interkerkeli jke commissie Kerk en Radio van /.elhem/

Hengelo e.o.

Van lc).()0 tol 21.00 uur kan men luisteren naar "De

Mu/ikale Ontmoeting" een programma met dit keer veel

kerstmu/.iek en informatie.

Mevr. Rexw inke l . pastoraal medewerkster van het

bejaardencentrum "de Bleijkc" te Hengelo, /al ook haar

bijdrage leveren aan de/e kerstuil/ending.

"De Mu/ikale Ontmoeting" is te beluisteren v i a de

frequenties van Radio Ideaal voor/elhem e.o. FM 105.1 en

kabelS?.5 m. voor Hengelo e.o. FM 105.S en kabel S7.5m.

Verschijning DE RECLAME rond
KERST • OUD EN NIEUW:

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.

DRUKKERIJ WOLTERS

Advent 1995

(•rauw December
als mijn bestaan

ontbladerde twijgen

bevroren staan

wat er nog leeft
aan /oet verhaal

geheel ontstemt
door mijn kabaal

( ï ocl e /ei dank

een hemelse vrucht
in rag van liefde

hangt in de lucht.

(ieert Holterveld

KERSTVIERING K.B.O. ONS ( J K N O K C i l N IA 1)1

ZONNEBLOEM
De K.H.O. Ons (ienocgen en De /.onnebloem houden

ge/amcnlijk op /alerdag 21 december een kerstviering in

/aal Winkelman te Keijenborg. De aanvang is 13.30 uur.

De/e middag \\ordt begonnen met een eucharistieviering

met als voorganger pastoor /.andbell. De /ang wordt

vcr/orgd door het koor van Maria I'ostel.

Na de koffie is er een optreden van het duo Briggiltc en

Johmiy. Aan het eind van de middag plm. l 7.00 uur \\ ordl

een kop koffie met broodjes aangeboden. Het einde van de

middag is dan om onge\eer l 7.30 uur. De entree voor de/c

middag bedraagt ƒ 5.-- per persoon en indien men geen

vervoer heeft kan men bellen met tel. 461 326. Ken ieder is

van harte welkom op de/e kerst\ icring.

OPTRKDKN I)K GRÖLSCHBUSTERS
"Op een dag hoor je geen mu/iek meer, maar hoor je de "

Op 22 december, de vrijdag voorde kerstvakantie treden de (irolsellhusters op in de Woage te Malle. Vooreen goede start

van de kerstvakantie mag men dit beslist niet missen. Na een periode van vi j f jaar leeft de band nog steeds voort ("onkruid

vergaat niet"). Wel hebben er ca. twee jaar geleden enkele persoonswisselingen plaats gevonden. De band bestaat nu uit:

Nils Lcnting (vocals) ; Dietcr Bouwcns (solo guitar. background vocals): I-rank Areiulsen (gui tar) : lulu in Stege (hass);

Micliel Arendsen (drums).

I )e (irolschbusters spelen nog steeds de /.elfde sli j l mu/iek; The Kamones s t i j l dus. je u eet wel one. two. threc. torn ...( io!!

Ook nummers als Wild Th ing. Wild Rover en het inmiddels /eer bekende nummer "Ik heb vandaag /o'n dorst" /uilen

worden gespeeld. Het optreden vindt plaats onder in "de Burcht", het donkere hol van de Woage waar ook "de Apeman"

van de Cirolschbusters ergens rond /al dwalen.

V oor diegene die het niet aandurft om /elf te rijden /al er een discobus rijden. De/e bus start in Doetinchem en /al via

Keijenborg (21.30 uur café Winkelman, De Eik, Evers). Hengelo (21.40 uur sporthal en Super) en /elhem (21.50 uur

Markt) naar Hal Ie rijden.

De entree is v i j f gulden en cle aanvang is ongeveer 22.00 uur.


