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CLAM
Wij strooien met

de lekkerste pepers

4 pepersteaks

varkenshaas,500 gram

magere runderstoof rollades, 1 A0o
10"
Inu

gebraden fricandeau, lOOgram 2~

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
MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram

4.95
4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Café - Zaal - Petit Restaurant

HET ONLAND"
Anno 1790

Vroeger ondoardnnqtvar houtgewgs.

Met tver en tteer een moddefprmt

Wuif ffwn» O. toer»! onder d. linden,

tn inner lift Hint. borrel vinden

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

Horecamedewerk(st)er
voor alle voorkomende werkzaamheden m.n.
keuken, bediening en interieurverzorging.
Bent u:
- enthousiast en creatief
- klantvriendelijk en representatief
- in het bezit van eigen vervoer i.v.m. ligging bedrijf
- bereid ook in het weekend te werken
en heeft u ervaring in de horeca of wilt u graag
het vak leren dan bieden wij u:
- een afwisselende baan voor min. 32 uur per week
- een prettige werksfeer
- een verantwoordelijke en zelfstandige functie waar-

bij werken in teamverband ook belangrijk is
- salariëring volgens Horeca C.A.O.

Bent u geïnteresseerd richt dan
uw schriftelijke sollicitaties aan:
Café-Zaal-Petit Restaurant "Het Onland"

T.a.v. Mevr. J. Waenink
Rekhemseweg 175
7004 HD Doetinchem

AUTO BEDRIJF

D.Langwerden

Opel Astra station 1.7 TD
Opel Astra 1.6 i
Opel Astra 1.6 i sedan
OpelCorsa 1.2
Opel Vectra sedan 1.6 LPG
Opel Kadett Live 1.6 i
Mercedes 2.0 diesel sedan
Ford Escort 1.4
Ford Escort 1.6 diesel
VW Golf 1.6
VW Golf 1.6 diesel
VW Golf 1.6 Ipg
Citroen Xantia 2.0 Ipg
Volvo 1.7

5 drs
5 drs
4 drs
3 drs
4 drs
3 drs
4 drs
3 drs
5 drs
5 drs
3 drs
3 drs
3 drs
5 drs

1994

1992

1992

1991

1992

1991

1992

1988

1988

1984

1990

1990

1993

1990

Bovag-lid Bovag garantie
A.P.K. keuringsbedrijf

Erkend inbouwbedrijf van SCM-TNO goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Ruitreparaties zonder verlies van eigen risico.
Voor al uw reparaties en onderhoud.
Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Lankhorsterstraat 28 - WICHMOND
Tel. 0575-441621

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Fleur Decor

Kerkstraat 5
7255 CA Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 41 65
Fax (0575) 46 58 42

Uitnodiging
Graag nodigen wij U uit een kijkje te komen
nemen op onze sfeervolle en betoverende

Kerstshow 1999
De kerstshow 1999 zal in het teken staan van

Het vuur
Zondag 28 november bent U tussen 11.00 uur en
17.00 uur van harte welkom om onze kerstsfeer
anno 1999 in U op te nemen.

Tot zondag 28 november

Rita en Cees de Jong

donderdag, vrijdag en zaterdag a.s.

gesloten i.v.m. voorbereiding kerstshow

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.

Tel: (0575)461054

Rauwkostreclame: •v
Tropical salade
250 gram 2.98

Brusselse komkommer salade
250 gram 2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Chiquita bananen kilo 2.98
Elstar, mooie handappels 3 kito 4.98

vrijdag - zaterdag:
Rode gropofruri, u<t rfvMMa t o »v/v/. C. O O

Champignons, 500 gram 2.98

maandag 29 november:

Gesneden koolraap, 1 zak 500 gram 1.98

SINTERKLAASTIP!
SIXPACK

Grolsch Beugelflessen

met uniek

ZWART JAMES BOND T-SHIRT

Alleen bij Slijterij de Smid

l I.yO + 0.90 staf/ege/d

S L I J T E R I J

DE SMID
Kerkstraat 1 1 , Kcijenborg. telefoon (0575) 46 12 93



<§8 Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
cgj dochter

38 Maud
Everdina Cornelia

Zij is geboren op 12 november 1 999,
is 50 cm lang en weegt 3000 gram.

Peter en Angela Reulink

Ottenkampweg 9,
7256 BE Keijenborg.

Dolgelukkig en dankbaar zijn wij met de geboorte
van onze dochter en mijn zusje

Laurie
Geeske Annabel

14 november 1999.

Laurie weegt 3670 gram en is 50 cm lang.

Erwin, Wendy en Thomas ten Kate
De Heurne 60
7255 CL Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 35

flft

Volkomen onverwacht ontvingen wij het bericht dat

Mw. Gerda Bijenhof-Wolsink

op maandag 15 november is overleden.

Zij maakte gedurende enige jaren deel uit van het
bestuur van onze afdeling. Wij zullen haar inzet en
toewijding node missen.

ANBO-afdelmg Hengelo Gld/Steenderen

Te huur gevraagd

Woning
Tel. 06-23020660

B.g.g. (0575) 441400

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 28 nov. 10.00 uur, ds. E. Noltus, kindernevendienst
Goede Herder Kapel

Zondag 28 nov. 10.15 uur, ds. H. Dijkman, Vorden jeugddienst
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

Zondag 28 nov. 10.30 uur, ds. F. Dijk, Dalfsen
R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 27 nov. 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 28 nov. 10.00 uur, Eucharistieviering

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
/.ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Zorgcentrum Mana Poste!: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;
dagelijks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur. Zaterdags "s avonds
17.30 uur H. Mis

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot maan-
dagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij
spreekuur gehouden (in de praktijk van de dienstdoende arts);
U hoeft hiervoor dus niet te bellen!
Buiten het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor U komt,
eerst te bellen; de arts kan dan rekening houden met Uw komst.

VRUDAG 26 NOVEMBER - ZONDAG 28 NOVEMBER

dr. B.A.M. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende mor-
gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Woensdag l dec.: dr. Eijkelkamp, tel. 462262
Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 0575-461010

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00 tot 18.00 uur, za., zo.,
feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend en op feest-
dagen, buiten de openingstijden om 17.30 uur inleveren.
Buiten de bovengenoemde openingstijden dient u voor spoed-
recepten bij de apotheek aan te bellen. De dienstdoende persoon
neemt dan via de intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.
Diëtiste: iedere donderdag van 14.00-16.00 uur.

DIERENKLINIEK HENGELO-KEUENBORG

A. R. J. van Ingen - H. J. Ormel - H G. Salomons
Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420

Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.

maandag t/m vrijdag
maandag en donderdag
Paardcnsprcekuur:
maandag
Diercnapothcek:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

13.30-14.00 uur
19.00-19.30 uur en op afspraak

19.00-20.00 uur en op afspraak

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Openingstijden Politiebureau

maandag,woensdag en vrijdagmorgen 9.00 tot 12.00 uur
verder telefonisch bereikbaar tel. 0575-461230

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 1-1-2
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Kontaktpersonen: Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
en Mw.B. Schuerink, tel. 461828.

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317
en Mw. A van Aken.tel. 462627.

BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)

Kontaktpersonen Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekje:

Coördinator te Hengelo: Mw. M. Harmsen, tel. 461678
Voor Keijenborg: Mw. A van Aken, tel. 462627.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00 uur).
Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 0575-516463.

ZorgGroep Oost-Gelderland

Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min)
Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67, Doetinchem
Thuiszorgwinkel Zutphen, Laarstraat 15, Zutphen
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575-552129
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:
J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 0575-451659
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 0314-622151
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude LJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de
gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel
(dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 0313-421025, 0314-341275 of
(maandag t.e.m. vrijdag) 0314-326796.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 0314-335000, dagelijks van 9.00-10.00 uur en
van 18.30-19.30 uur en 24 uur per dag bereikbaar op nr. 06-52957677

Verloskundigen:

gemeente Hengelo Gld:
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peuters,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. 0314-329160.
Gemeente Steenderen en Vorden: ^
mevr. Haggeman-Withaar, tel. 0575-441351

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie "Jentha"

Voor afspraken tel. 0575-464440
Beatrixlaan 4, Hengelo - Koldeweiweg 2, Keijenborg

Pedicure

L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515
H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg, tel. 0575-463435
M. Lukassen, tel. 0575-461457 (maandagmorgen)
Ina Wuestman, Vierakker, tel. 0575-527246
L. Erne Rutjes, tel. 0575-451013

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,
tel. 0575-441809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-4725083
Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 0314-665000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur
vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

maandag t/m zaterdag 10.00-12.30 uur
Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.

ledere eerste maandagavond van de maand vanaf 19.00 uur kunnen
mensen goede gebruikte kleding inleveren op het volgende adres:
Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk l in Hengelo Gld.

Woningcorporatie "de StiepeP'

Dr. Grashuistraat 8, 7021 CL, Zelhem.
Het kantoor is geopend: 8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.30 uur

Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur op

tel.nr. (0314) 62 61 40. Overige zaken: tel. (0314) 62 61 26

3 pepersteaks +
2 hamburgers 10.00

8 kippenbouten 12.50

100 gram kip-kerrie salade 2.25

100sinterklaaspaté 1.

SLAGERIJ

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

Tip! voor Sint en Kerst

Een video van
Hengelo Gld. 1965

Info: R. Kreunen Sr.
Kerkstr.9-(0575)464780

Winkelmeisje/

Winkeldame gevraagd

Per 3 januari 2000
Inlichtingen:

Bakkerij Bruggink
tussen 18.00 uur

en 19.00 uur
Tel: (0575) 46 13 58

HALFMAN B.V.
boom kweker i j

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.
Tel. 0575-461424

Vlaai van de Week

Advocaat
vlaai

ƒ10,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 • Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

UITGAVE: DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 0575-461455, b.g.g. 462771
Telefax 0575-463521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg, Velswijk (Zelhem),
Steenderert, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker en omstreken

De advertenties voor De Reclame dienen
donderdags voor 11.00 uur in ons bezit
te zijn! (Het kan voorkomen dat de krant al voor
11.00 uur vol is, dan is plaatsing onder voorbehoud!)

Gelieve hiermee rekening te houden.



Ja, daar kijkt u van op, hè? Maar het is waar. De schilder laat uw huis er weer als nieuw uitzien en

geeft nu ook nog een vriendelijke winterkorting voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.
Dus laat uw kostbare bezit nog deze winter verfraaien en beschermen door de professionele

schilder. Want er is er maar één die alles weet van de modernste materialen en technieken.

de SCnlldeT en niemand anders
'De/e premi* geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal dne mandagen conform de voorwaarden

REGELINK
SCHILDERSBEDRIJF v.o.t.
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo Gld.

Tel. (0575)461655

ERKEND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

Winterschilder Regelink is

deze winter wel héél voorde-

lig. Boven de al gebruikelijke
premie van f 65,- (per man

per dag), doen wij daar nog eens f 35,-- (per man per dag)

bij, zodat de totale premie deze winter uitkomt op f 100,--
per man per dag!! Premie geldt vanaf 1 november 1999.

UIPLUI-DAGEM 1999
77 DAGEN LANG TWAALF EVENEMENTEN

ff KARAOKE / DISCO

1T KLAVER3ASB&UCH, II uu
SL Opgave: E. Klein Lenderink, Ui.: *™

AUTOPUZZELRIT,
* Opgave: E. Dansen, tel.: 451355.

DIM1TRI VAN TOREN
VOORVERKOOP UI.: 451773/Ï51952.

- KERSTPOP, M.30uur.
^< ROUTE 66(ÉKMM

28
december itec

ÜL

-•--;

IAU4IDQAGEN

met«M| "
cM&Lr W»»«»mw«»^ «POT^VV 9 mmm***)

A.NUS &, K. NUS, BARBEK^OE,
LIMBO

, OPEN VAN i-3 (??).
j»^ Nieuwjaarsboprel, disco.
OM 2.00 UUR 2000: GRATIS

EVENEMENTEN __
COLA-DISCO, vaiuf twaalf jaar.

19̂ )0-21.00

Een gedenkwaardig moment 1999 - 2000

Plant tijdens de

jaarwisseling een Boom

als blijvende herinnering voor u en uw familie

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF G.J. HALFMAN

Rondweg 2a • Hengelo (Gld) • telefoon (0575) 46 1 4 2 4

Iets te vieren? Geef een kadobon van ons bedrijf.

Seezo Uniformen is een gespecialeerdc producen t en
leverancier van uniformen, hoofddeksels en accessoires.
Tallo/.e gerenommeerde bedrijven, overheidsinstellingen
en verenigingen behoren tot dé afnemers van onze
voortreffelijke produkten, waarop de trefwoorden
vakmanschap, maatwerk en kwaliteit van toepassing zijn.

Seezo Uniformen zoekt enkele energieke:

THUISWERK(ST)ERS
voor het confectioneren van kleding, die op korte
termijn in dienst kunnen treden.

in de uniformen- en/of kledingbranche.

Schriftelijke sollicitaties kunt u
richten aan de direktie van:
Seezo Uniformen B.V.
St. Janstraat 38, 7256 BC te Keijenborg.

Seezo Uniformen St. Janstraat 38, 7256 BC Keijenborg Gld.

Kinderen hoeven niet lang te denken,
die weten wel wat Sint ze mag schenken.,

. SKBJERS

. KIPKARREN
• BOIDER-

KARREN
. GRAVERUES
-GIEKIANKJES
• KRUIWAGENS
.SOWMMBS

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11
Hengelo Gld
Tel. 0575-467278



GESLAAGDE UITVOERING SOLI DEO GLORIA

In een goed bezette zaal Langeler gaf het koor Soli Deo
Gloria uit Bekveld haar jaarlijkse uitvoering. Na het geza-
menlijk zingen van lied 300 vers l en 2, heette voorzitter
Maalderink allen welkom, in het bijzonder mevr. van Neck,
de echtgenote van de dirigent, de heer en mevr. Hooman en
afgevaardigden van plaatselijke en bevriende verenigingen.
Het zangprogramma bestond uit een 10-tal nummers w.o.
het Gebet van Carl Maria von Weber,
Nieuw Jeruzalem dat erg gezongen werd.
Na een korte onderbreking waarin aan Wilma Hofenk de
zilveren verenigingsspeld werd uitgereikt wegens 25-jarig
lidmaatschap, werd het zangprogramma vervolgd met o.a.
Unter südliche Sonne, a conquest of Paradise en Niemand
gaat alleen. Het zangprogramma stond o.l.v. Joop van Neck
en de pianobegeleiding was in handen van Hannie
Goormachtig.
Na de pauze werd door eigen leden het toneelspel Wat een
kippedrift opgevoerd. De spelers mochten aan het eind een
welverdiend applaus in ontvangst nemen.
Vice voorzitter Chris Lubbers bedankte tot slot iedereen
voor de medewerking en belangstelling. Soli Deo Gloria
kan terugzien op een zeer geslaagde uitvoering.

KWALITEIT OMHOOG BIJ 'CONCORDIA'

Blijheid alom in de gelederen van de Kon. Harm.
Concordia. Dat viel te bespeuren in het spel van het harmo-
nie-orkest tijdens de najaarsuitvoering in sporthal
"deKamp" te Hengelo gld.
Door de ingebruikname van de gloednieuwe oefenruimte op
"de Hietmaat" is er een duidelijke kwaliteitsverbetering
opgetreden. Het orkest o.l.v. dirigent Jules Hendriks excel-
leerde men in topnummers als Far and Away, alsmede
Hercules. Met vertrouwen durft men nu ook weer "zware"
nummers in studie te nemen en opnieuw aan concoursdeel-
name te denken. Er is voldoende jeugdige aanwas om de
muzikale gelederen te versterken. Opvallens was het spel op
hobo van een jong meisje, dochter van muzikant en
bestuurslid Wim Groot Bruinderink. Ondanks haar prille
leeftijd etaleerde zij al een grote mate van techniek en dyna-
miek. Met composities als Aïda, Can Can en Slavenkoor
werd het publiek muziek van hoog niveau gepresenteerd.
Naast de jeugdige aanwas komen er ook muzikanten van
buiten Hengelo Gld graag naar Concordia. Er heerst een
goede onderlinge sfeer.
Een goed voorbeeld van inspiratie was Karin Harmsen-
Jansen die jaren achtereen de allerkleinsten kennis bijbracht
in de muzikale basis vorming. De jeugdigen wisten van de
hoed en de rand en brachten een alleraardigst programma.
Ze werd uitgebreid gehuldigd door de voorzitster van de
Jeugdafdeling, Sandra Boerman, die haar een aantal leuke
attenties overhandigde. De taak bij de MBV wordt overge-
nomen door Debbie de Berk, die ook op zoek is naar een
medewerkster. Ook Richard Arendsen viel een huldiging
ten deel. Hij is al 25 jaar lid van Concordia als trompettist.
Namens de KNFM speldde de heer Huitink hem de versier-
selen op. Het slagwerkensemble o.l.v. Ronald Loesink
wilde niet achter blijven en gaf ook een uitvoering van haar
kunnen. Door de goede wisselwerking vallen af en toe ook
wel jeugdige slagwerkers in bij het harmonie-orkest.
Marchien Oosterhuis breidde de diverse programma-onder-
delen voortreffelijk aan elkaar. Te hopen is dat door uitvoe-
ringen als deze ook de culturele belangstelling stijgt. Die
kan in Hengelo Gld nog wel wat beter.

PROVINCIE EN GEMEENTEN STOPPEN BIJDRAGE VERKOOP-
AGENTSCHAPPEN NS REIZIGERS IN DE ACHTERHOEK
De verkoopagentschappen van NS Reizigers in de
Achterhoek blijven open tot 28 mei 2000. Daarna kunnen de
agentschappen alleen open blijven als NS Reizigers, Syntus
of de agentschappen zelf de kosten voor hun rekening
nemen. Provincie en betreffende gemeenten stoppen geen
geld meet in het voortzetten van de agentschappen
In mei van dit jaar besloten de provincie en betrokken
gemeenten l jaar lang geld beschikbaar te stellen om de ver-
koopagentschappen van NS Reizigers in de Achterhoek
open te houden. Na de overname door Syntus van het reizi-
gersvervoer op de spoorlijnen in de Achterhoek wilde NS
Reizigers de verkoopagentschappen, gevestigd bij VVV-
kantoren, postkantoren en winkeliers, sluiten. De verkoop
van treinkaartjes zou dan uitsluitend via verkoop automaten
op de stations plaatsvinden. Provincie en betrokken
gemeenten besloten hierop de verkooppunten voor geza-
menlijke rekening open te houden. Dit om afbreuk aan een
vlotte start en de verdere ontwikkeling van het net gestarte
Syntus te voorkomen.
Provincies en betrokken gemeenten gaven al bij het besluit
tot tijdelijke instandhouding aan dat de kaartverkoop geen
taak voor regionale overheden is, maar van de vervoerder.
Daarnaast zijn de kosten voor de instandhouding voor
Gedeputeerde Staten van-Gelderland nu reden om de bij-
drage te beëindigen.

U I T E R W E E R D
D R U K W E R K

« Uiterweerd drukwerk v.o.f.
* Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo Gld.
* Telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 461358

Wilt u een
heerlijk

avondje?

Ga naar de bakker,
die maakt voor u:

ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ
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OCCASIONS
Bel voor meer info

Molenenk 2
Hengelo Gld. 0575-46 19 47

309
306

Peugeot
1 06 1.0 ACE A.Spoiler groen/m 5-drs
309 1 .6 XS 105 PK, LMV, sportuitl. wit 3-drs

1 .4 XL Select brons met. 3-drs
1. 4 XR Plus rood 3-drs

306 1 .4 Belfort st.bekr. a.spoil d.blauw met. 3-drs
306 1 .4 SL zilvergrijs 4-drs
306 XN Comfort st.bekr. cv rood 3-drs
306 1 .4 XR Belfort l.grijs met. 3-drs
306 XR 1 .6 groen met.
306 1 .8 Cabrio Roland Garros groen met. 2-drs
406 ST 1. 8 16V LPG blauw 5-drs
406 2.0 automaat zilvergrijs 4-drs
406 1. 8 ST groen met. 4-drs
406 Break blauw met.
Boxer 320 MH

Andere merken
Nissan Micra 1.3 E rood met. 3-drs
Volvo 440 DL beige met. 5-drs
Ford Courier 1 .80 wit
VW Golf TDI blauw met.
Honda Concerto rood

26.000 km 19-03-93
170.000 km 04-04-89
111.000 km 14-05-92
52.000 km 18-03-94
58.000 km 22-01-96
18.000 km 29-06-96
51.000 km 30-02-95
69.000 km 09-02-96
70.000 km 18-04-99
45.000 km 15-11-95
52.000 km 24-03-98
24.000 km 23-10-98
11.000 km 19-02-96
56.000 km 15-04-98
85.000 km 15-07-97

37.000 kmm 24-06-93
94.000 km 21-08-91

140.000 km 15-03-96
19-02-96

120.000 km 08-11-93

MANNENKOOR LIMERICK ZELHEMS MANNENKOOR
November, een maand er tussenin,
het kerstrepertoire moet er nu in.
CD's verkopen
en daarbij hopen,
dat de Sint ze brengt in elk gezin!

Deze CD's zijn te verkrijgen bij het VVV-kantoor aan de
Kervelseweg te Hengelo Gld.

14 dagen geldig

Mals mager runderbraadstuk
500 gram 8.95
Magere varkenslappen
500 gram 5.00
Rolladeschijven

per stuk 1.00
Wij hebben weer

eigengemaakte rookworst
en balkenbrij!

Openingstijden: Woensdag 8.00 • 12.30 m - Donderdag 8.00 - 18.00 uur,
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur - Zaterdag 8.00 - 15.00 uur

Slagerij Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 461258

garagebedrijf

WIeggers
Vanwege de groei in onze modern ingerichte werk-
plaats zijn wij op korte termijn op zoek naar een

2e monteur
Wij zoeken iemand die wil werken in een klein team-
verband en opgeleid wil worden tot Allround Monteur.

Wij bieden een goed salaris en een prettige werkkring,
waar sfeer en collegialiteit zeer belangrijk is.

Indien u belangstelling hebt, kunt u uw sollicitatie
richten aan

Garagebedrijf Wieggers,
Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen.
Tel. (0575)451974.

ÜC&MAN
^•GROENSPECIALIST

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 2619

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

Al uw

huisslachtingen
die in eigen bedrijf plaatsvinden

worden door ons vakkundig

diepvriesklaar gemaakt.

Dit alles naar uw wensr f
Inpakken en invriezen behoord ook tot de mogelijkheden.

Kwaliteitsslagerij
Kelderman

Past. Thuisstraat 9
Keijenborg

Tel. (0575)461320
(0314)641855

Opgave 's avonds na 20.00 uur



KARAKTURIST BIJ LUBBERS WONEN & SLAPEN

De internationaal bekende kunstenaar "Marco Bezano" treedt zondag 28 november op bij
Lubbers Wonen & Slapen.
Het is fascinerend om te zien hoe ieder portret een fappante gelijkenis heeft met het model,
een karikatuur is méér dan alleen een grappige tekening.
Marco Bezano begeeft zich met zijn schildersgezel en tekenpen tussen het publiek, een ieder
die door hem getekend wordt mag zijn of haar portret gratis mee naar huis nemen.

JUBILEUM SENIOREN ZANGKOOR JONG VAN HART
Dit koor heeft onlangs haar 30-jarig bestaan gevierd. De gebruikelijke repetitiemiddag in
Ons Huis werd hiervoor benut om op bescheiden wijze dit feit te veiren. De leden werden
getrakteerd en enkelen werden gehuldigd vanwege hun verdiensten voor het koor.
Hoofdschotel was de door de heren Harmsen gemaakte film van het laatste Koninginnefeest
in zaal Langeler, waaraan ook Jong van Hart haar medewerking verleende.
Het koor heeft afgelopen maand deelgenomen aan een zangersdag voor ouderen in Gorssel.
Ondanks de kleine bezetting oogste het koor succes en de 200 toehoorders lieten dit duide-
lijk merken. Ook werd er nog gezamenlijk gezongen o.l.v. de Hengelose dirigente van het
koor mevr. Gerda Gosselink.
Aardige bijkomstigheid was de serenade aan twee Canadese gasten van het koor, die als sup-
porters waren meegegaan. Voor hen werd staande het door Vera Lynn beroemd geworden
lied uit de oorlogsjaren We'l meet again door allen spontaan meegezongen.
Jong van Hart wil nog graag enkele leden, vooral mannen, in het koor opnemen. Zingt u
graag? Kom dan eens een donderdagmiddag om kwart voor vier in Ons Huis, waar er gere-
peteerd wordt. U bent van harte welkom!

HENGELO IN DE ZOEKER
In 1965, al weer 34 jaar geleden, is er een prachtige film gemaakt in Hengelo. Het hoofd van
de openbare school, meester Oosterink, is samen met een filmer een week lang door Hengelo
getrokken en ze hebben daarbij de inwoners op het gevoelige celluloid vastgelegd.
Er is gefilmd in bijna alle straten van Hengelo met de toenmalige bewoners en tevens zijn
er prachtige sfeerbeelden geschoten in de winkeltjes van toen en wie herinnert zich b.v. niet
de Triumph autogarage van Nolle Wolsink met pa Hartelman aan de benzinepomp, ook bij
de inmiddels al lang ter ziele gegane voetbalschoenenfabriek QUICK en electromotorenfa-
briek Wals zijn prachtige nostalgische opnamen gemaakt.
In 1965 was men ook aan het bouwen met het zwembad en er was feest bij het Groene
Kruisgebouw dat nu net is afgebroken.
Speciale aandacht kregen ook de scholen met leerlingen en leerkrachten op het schoolplein.
Cafe's zoals Concordia, Michels en de Zon ,allemaal al lang verdwenen, zijn gelukkig nog
bewaard gebleven in deze film. De zuivelfabriek en de Coöperatie kunnen we ook via de
filmbeelden terugzien. Als laatste werd in dit soort films altijd een grote optocht georgani-
seerd met zo'n beetje alle clubs die in het dorp bestonden. Zo trokken voorbij de lens de
Shetlandruiters, de Nuts Judo en blokfluitclub, de accordeonclub, de EHBO, Kon.harm.
Concordia en Crescendo, de brandweer enz. Helaas was de perforatie van de film ernstig
beschadigd door verkeerd gebruik en kon niet meer gedraaid worden. Na een grondige res-
tauratie met een speciale plakpers die in Italië op de kop kon worden getikt, kan deze film
nu alsnog op video worden gezet zodat alle geïnteresseerden kunnen genieten van deze
unieke beelden en eventueel zichzelf of oud-familieleden kunnen terugzien. Het zou name-
lijk zonde zijn dat zulke herinneringen op de plank blijven liggen. Tevens is er grondig
onderzoek gedaan om namen van de "filmsterren" van toen boven water te krijgen en wordt
de video voorzien van passend sfeergeluid, zodat er een goed gedocumenteerde videoband
voor een ieder verkrijgbaar is van Hengelo anno 1965. Voor inlichtingen: Roei Kreunen,
Kerkstraat 9, tel. 0575-464780, graag tussen 17.00 en 19.00 uur.

INLEIDING OVER JOODSE SPIRITUALITEIT
De commissie Vorming en Toerusting, een oecumenisch samenwerkingsverband tussen de
Herv. Gemeente en de R.K. parochie, organiseert al enige jaren achtereen bijzondere thema-
avonden.
Voor donderdag 18 november staat een lezing op het programma over Joodse spiritualiteit,
in Ons Huis aan de Beukenlaan te Hengelo Gld. Inleidster mevr. H. de Hartog zal o.a. pra-
ten over de spiritualiteit van de Sinaï, de spiritualiteit van de Thora (Joodse wet).. N.a.v. een
seminar o.a. in Jeruzalem en in de Sinaï zal zij een schat aan ervaringen kunnen opdissen.
De oorsprong van het christelijk geloof is ook geënt op de wortels van de Joodse traditie.
Ieder belangstellende is van harte welkom ook al is men geen lid van een kerkgenootschap.
De lezing begint om 20.00 uur.
Voor het komende seizoen staan er nog bijeenkomsten genoteerd : 20 jan. Zeven maal zeven,
een magisch getal in de Bijbel, een inleiding door ds E. Noltus en ds A. B. Elbert; 17 febr.
Feestvieren in het huis van de Heer, inleider ds F. Ort; 28 maart Paulus, man van twee werel-
den, inleidster ds
E. Noltus; 27 april Het kwaad, het drama van de vrijheid, inleider ds A. B. Elbert
13 mei Bezoek aan het Bijbels Openlucht Museum. Opgave daarvoor tot uiterlijk 15 april
bij Gerda Gosselink, tel 461928.

VESPERDIENSTEN IN DE ADVENT IN HENGELO
Je hoort het zo vaak, wat hebben wij het druk. De tijd gaat snel en het gaat maar door, zoals
eb en vloed gaan, de seizoenen, de jaren. Daar tussendoor hoor je over behoefte aan bezin-
ningsmomenten, aan rust. Het is goed om eens samen te komen rond een lied, een boek, een
gedachte...., om in alle ups en downs van het leven even stil te staan bij elkaar, bij God, bij
geloven.
Zo ontstond de gedachte om vespers te houden. Een vesper is van oorsprong een gebeds-.
moment in de avond. Wij kennen deze van de kloosters, waar vanaf de vierde eeuw het
gebruik groeide om dagelijks op een aantal vaste uren te bidden. Deze gebedsmomenten
werden getijden genoemd en ieder moment had een naam: metten - lauden - priem - terts -
sex - noen - vesper - completen. De vesper, het avondgebed, is misschien wel het meest
bekend. Men probeerde vat te krijgen op de tijd, of zoals iemand eens zei: "wie de getijden
verzuimt, wordt doof de tijd overspoeld". Het ontstaan van getijden is niet precies aan te wij-
zen. In de Bijbel wordt verwezen naar de dagelijkse gebedsmomenten uit de joodse praktijk
en psalm 119 spreekt van zeven maal daags bidden.
NH-gemeente en RK-parochie willen gezamenlijk het avondgebed weer inhoud geven. Hoe
gebeurt dat? De nadruk ligt op gebeden en voorbeden. Een psalm wordt gebeden of gezon-
gen. Er wordt niet gepreekt. Na de lezing volgt een stilte, waarin nagedacht kan worden over
de gesproken woorden. Een lofzang van Maria klinkt op en er wordt een lied gezongen, al
of niet ondersteund door cantorij- en koorleden. En gemeenteleden en parochianen gaan
voor. In tweetallen wordt er druk gezocht naar woorden en invulling van dit bezinningsmo-
ment in de avond. De vesperdiensten zijn op de woensdagavonden 1,8, 15 en 22 december
a.s. om 19.30 uur; op l, 8 en 15 december in het "kleine kerkje" aan de Banninkstraat en op
22 december in de Willibrorduskerk. Zo maar door de week geven de kerken in Hengelo
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om even stil te staan

KOFFIE CABARET HOE? ZO!

De stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld organiseert een koffie cabaret met mede-
werking van het sixtet HOE? ZO!.
Een paar jaar geleden besloot dit zestal om voor zichzelf te beginnen na meerdere malen met
succes deelgenomen te hebben aan culturele wedstrijden. De liedjes en schetsjes werden tot
een programma gesmolten, de naam werd al snel HOE? ZO! en de eerste podia werden
beklommen.
Sindsdien heeft de groep die bestaat uit Henriet Fokkink, André Knoef, Erik Knoef, Karin
Makkink, Yvonne Makkink en Gerrit Regelink niet stil gezeten. Dat heeft naast een groot
aantal optredens in onze regio maar ook ver daarbuiten, geresulteerd in een behoorlijke
publiciteit. Naast de schrijvende pers, zowel regionaal als landelijk, schonk ook de radio en
TV aandacht aan deze groep. Er werd opgetreden bij Jack Spijkerman in het programma
Spijkers met koppen. En cabaret met een Achterhoeks accent in het programma Van Gewest
tot Gewest.
Het vernieuwde programma kent ook weer vele onderwerpen. Thema's als relaties, hobby's,
dialect en de nieuwe "golfgeneratie" op 't Zelle komen aan de orde, maar ook het probleem
"vluchtelingen" en thema's als verslaving worden aangesneden. Naast een grote dosis humor
wordt hier en daar ook een serieuze noot gekraakt. Alhoewel het programma tweetalig is, is
het ook voor de niet dialectspreker allemaal goed te volgen. De inhoud is soms best pittig,
maar er wordt niet botweg rondgeschept.
Het programma kent een hoog muzikaal gehalte. De begeleiding van de liedjes is op gitaar,
eenvoudig maar functioneel. Al met al ingrediënten voor een leuke ochtend cabaret. En wij
weten bijna zeker dat u na afloop zult zeggen: hiep hiep hiep hiep HOE? ZO!.
Wilt u een sprankelende, vrolijke morgen/middag kom dan naar party-restaurant "De Smid"
op zondag 28 november, aanvang 11.30 uur. De entreeprijs bedraagt f 7.50 incl. een kop kof-
fie, kinderen f 3.75. Kaarten in voor verkoop bij party-restaurant "De Smid", tel. 0575-
461293.

Voor a/ uw

fawllle



De baby-boom bezorgt speelgoedhandel gouden tijden

De golf aan geboorten die we momenteel beleven zorgt voor veel vraag naar
baby- en kleuterspeelgoed. Kindertjes die zoet zijn krijgen door de toegeno-
men welvaart ook steeds meer cadeautjes. Pakjesavond is steeds populairder
aan het worden. De meeste ouders willen hun kind deze traditionele echt
Hollandse gewoonte niet onthouden en vliegen winkel in en winkel uit om
hun kroost van de nodige presentjes te kunnen voorzien. Hoe lang geleden is
deze gewoonte ontstaan? Nou dat is al héél lang geleden. Het begon in het
begin van de 12e eeuw.

Al in het begin van de 12e
eeuw werd in het noorden
van Frankrijk het Sint
Nicolaasfeest gevierd. Van
daaruit heeft het zich lang-
zaam over de rest van
Europa verbreid. Op de lange
zwerftocht door de verschil-
lende landen heeft het Sint
Nicolaasverhaal wel de nodi-
ge veranderingen ondergaan.
Het verhaal is door overleve-
ring vaak aangepast aan de
gewoonten van de bevolking
van een bepaalde streek en
vermengd met oude volksver-
halen. In ons land laten we
de Sint op een schimmel over
de daken rijden, wat in de
oorspronkelijke
Sinterklaasviering niet thuis
hoorde. Het paard stamt uit
een oud Germaans godenver-
haal dat vertelt dat de God
Wodan op zijn ros Sleipnir
door de lucht reed. Wodan
was toen al niet meer in
zwang maar men heeft de
Sint toch maar van een
schimmel voorzien.

De knecht van de Sint is trou-
wens een vondst van de laat-
ste honderd jaar. Vóór die
tijd deed de trouwe kinder-
vriend alles alleen. De door
Piet gebruikte gard, een
bosje rijshout, is typisch
Nederlands. Deze gard werd
vroeger gebruikt om kinde-
ren te straffen en doet ook
denken aan de bekende plak
uit de Middeleeuwse kloos-
terscholen.

De gewoonte om de kinde-
ren een wortel en een bosje
hooi voor het paard in de
schoen te laten doen is ook
te herleiden tot het oude
volksgeloof. Het is niets
anders dan het brengen van
een offer om degene van wie
men afhankelijk is gunstig te
stemmen.

Het Sint Nicolaasfeest is altijd
in de eerste opzet een kin-
derfeest geweest. Maar ook
de volwassenen wilden wel
een graantje meepikken. De
speculaaspop en taaivrijer
werd gegeven aan oude vrij-
sters en/of jongedochters. De
speculaaspop of taaivrijer
was dus een geschenk met
plaag of spot als achter-
grond. Een verliefde jonge-
man tenslotte nam bij het
Sinterklaasfeest de gelegen-
heid te baat om zijn geliefde
een suikerhart te geven.

Vooral in de vorige eeuw was het koékvergulden aan de voor-
avond van het Sint Nicolaasfeest heel populair. De schrijver
Nicolaas Beets (1814-1903) geeft in zijn beroemde Camera
Obscura een duidelijk beeld van 'Het verguldselavondje'. Het
hield in dat het hele gezin bezig was met het verfraaien van spe-
culaasvrijers. Het was de bedoeling om door het verfraaien het
gebak er nog aantrekkelijker te laten uitzien.

Zelf alles samenstellen
Het koékvergulden was een beetje in de vergetelheid geraakt
maar het begint terug de te komen. U kunt zelf vloeibare fon-
dant maken en daar kleurstoffen van de afdeling bakingrediën-
ten aan toevoegen. Ook kunt u zelf de andere versiersels kopen
en bijvoorbeeld daar ook rozijnen en noten voor gebruiken.

Compleet pakket
In de warenhuizen en hobby-speciaalzaken zijn echter ook com-
plete pakketten te koop. Hier zit alles in wat u nodig hebt met
kwastje en al. Een duidelijke gebruiksaanwijzing zorgt er voor dat
er niets mis kan gaan. Zo kunt u zelf een letterlijk smaakvol
cadeau vervaardigen.

Hoe zit dat met....?
De bisschoppelijke gewaden en de pontificale eretekenen.

De mantel
De wijde mantel - de cappa magna - valt in wijde plooien
en omsluit het gehele lichaam. Eigenljk behoort deze voor-
zien te zijn van een sleep en een schoudermanteltje - de
mozetta. De mantel symboliseert de rechtsmacht van de
bisschoppen in hun dicees en wij vinden haar nog terug in
de toga van onze hedendaagse burgerlijke rechters.

Borstkruis
In het gouden borstkruis dat de echte bisschop Nicolaas
eens heeft gedragen bevinden zich, naar oud-Romeins
gebruik, de relikwieën van heiligen onder welker bescher-
ming de bisschop zich heeft gesteld. Deze dienen om de
bisschop, symbolisch gezien, te beschermen tegen aanvallen
van de duivel.

-v
De ring
De flonkerende bisschopsring, aan de rechterhand gedra-
gen, is een overblijfsel uit de 7e en 8e eeuw na Christus.
De hierin verborgen symboliek is afgeleid uit het dagelijks
leven. De ring symboliseert dat de bisschop een huwelijk is
aangegaan met zijn kerk.

De kromstaf
De staf, door Sint Nicolaas altijd minzaam gebruikt, vindt
zijn ontstaan in de herdersstaf uit de 6e eeuw na Christus.
De staf wijst de bisschop op zijn plicht zich aan zijn schaap-
jes te wijden. Met andere woorden om zijn gelovigen op
het rechte pad te houden.

De mijter
In de bisschopsmijter zien wij de soldatenhelm van onze
eigen tijd terug. Zij dient de bisschop vanaf de 12e eeuw
ter bescherming en rpoet hem de kracht geven de verdedi-
ging van de leerstellingen van de kerk te voeren.

De handschoenen
De witte handschoenen van de bisschop, waarvan het
gebruik in de 10e eeuw vanuit Frankrijk naar Rome is over-
gewaaid, moeten de ziele-reinheid aangeven.

Sandalen en kousen
De sandalen en kousen, die uit zeer fijne materialen ver-
vaardigd dienen te zijn, kunnen we zuiver als eretekenen
voor bisschoppen en abten zien. Zij worden gedragen bij
de vele pontificale plechtigheden. De vele Sinterklazen in
deze tijd dragen deze ere-tekenen niet maar officieel beho-
ren ze bij de kleding van een bisschop.

De barmhartigheid van Sint
Nicolaas is spreekwoordelijk.
Hij zou vast teleurgesteld zijn
als hij zou zien dat de gedachte
rondom zijn persoon verloren
gaat tot alléén
een commercieel
spektakel. Het
Sinterklaasfeest
draait inderdaad
om cadeautjes
geven. Maar dan
ook aan de min-
der bedeelden:
barmhartigheid
en goedheid ten
op zichte van de
medemens.
Sinterklaas neemt
ieder jaar cadeau-
tjes mee voor zowel arme als
voor rijke mensen. Want ook
rijke mensen moeten beloond
worden voor de goedheid die
ze dat jaar hebben ten toon
hebben gespreid. De Sint wil

Een goed
doel

immers de goede gewoontes
van de mens benadrukken, de
cadeautjes zijn een stimulans.
Kinderen hebben natuurlijk het
meeste recht op cadeautjes,

want die zijn de
liefste van alle
mensen. Maar
volgens de sin-
terklaasgedach-
te gaat het er
niet alleen om
cadeautjes te
krijgen, maar
ook om cadeau-
tjes weg te
geven. Om kin-
deren zich daar-
van bewust te
maken is het

misschien leuk om ze op het
verlanglijstje buiten de krijge-
dingetjes ook een goed doel te
laten uitkiezen. 'De goede Sint'
zal dan aan dat goede doel een
donatie geven.



Koopzondag 28 november
Zondag 28 november geopend!

Waarborginstallateur

installatiebedrijf ARENDSEN

Voor al uw:

eicpert

Rijk gesorteerd in:

-:- Loodgieterswerk

* Dak/Zinkwerk

-i- Foliedaken

* Elektrische installatie^

* C.V. installatie's

* Gas/water installatie's

-t- Zonneboylers

ARENDSEN

* Radio/TV

* Hifi

* Video

* Koelen/Vriezen

* Wassen/Drogen

-i' KI. Huishoudelijk

* CD's

% Computers

Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 25 11 - Fax (0575) 46 30 89

He mink
M O D E & S C H O E N E N

ZONDAC 28 NOVEMBER KOOPZONDAC

onze Welkoop medewerkers hebben deze dag vrij
en worden vervangen door winkel zwarte pieten

kom op zondag 28 november je schoen zetten

zie onze folder voor de speciale aanbiedingen

van 29 nov. t/m 3 dec. koopavond tot 21.00 uur

DE GROEN EN DOEN WINKEL

«tëÖCOOP
HENGELO
Spalstraat 37
Tel. 0575461713



-norm veel Sinterklaaskado's

Zie onze folder. HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannlnkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

Zondag 28 nov.
koopzondag

Op alle artikelen in onze
winkel ontvangt u in:

November 10% korting
December 20% korting

Behalve de afgeprijsde artikelen

Graag tot ziens bij

Fa. JANSEN-SMID
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld.

Tel. (0575)461360

LEEMREIS

Uw slijter

presenteert voor de Sint
grote sortering

zie onze etalage

LeemreiS Slijterij - Wijnhandel
Spalstraat 40 - Hengelo Gld.
telefoon (0575)461274

Wie bij ons
binnenstapt
doet veel
ideeën op

om het

thuis SFEERVOLLER
beter VERLICHT

en het HUISHOUDEN
praktischer te maken

Een winkel vol kado's!

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD
VERLICHTING

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

Kom gezellig winkelen op Zondag
28 november in onze Woon-Decoratiewinkel

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

* Grenen en teak meubelen
* Vloerbedekking
* Gordijnen
* Kussens
* Cadeau-artikelen
* Glaswerk
* Kaarsen
* En nog veel meer.....

kom vrijblijvend binnen kijken en
maak in deze lange winteravonden
uw interieur sfeervol!

SINTERKLAAS
ARTIKELEN

ROOZEGAARDE
Sport&Mode
SPALSTRAAT13
HENGELO GLD



SPEELGOED KOOPAVONDEN
Maandag 29 nov t/m Vrijdag 3 dec tot 21 uur

WIGWAM DE DRIEVETOL
Spalstraat 29, HENGELO 6LD

Zondag 28 november
koopzondag

van 11.00 tot 17.00 uur

rootbod
rionin g inrichting

Raadhuisstraat 11-13 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 14 69

DE ISPANNEVOCEL
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 14 84

i K K ̂  ̂  cL LI CrE) G • S
w o n e n ^ l apen LUBBERS

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 46 00

bij aankoop van Fl. 25,00
aan Hallmark kerstkaarten

in actie verpakking

ontvangt u gratis een
Bruynzeel goudstif t t.w.v.

Fl. 5,95

THEREADSHOP*
Bonvrie

Spalstraat 17 Hengelo

let 0575-46436? • E-moil: bcjnvi1e@plcinet.nl

MODESHOW

DE MOOISTE FEESTKLEDING EN SCHOENEN

IN JEU6DMATEN KUN JE BEKIJKEN

OP ZONDAG 28 NOVEMBER 1999.

LOCATIE CAPUCHON JEU6DMODE

HERMANS SCHOENMODE

AANVAN6: 14.00 UUR.

Öipuchon
\ f\ t i r* r\ rv\ s\ n f±Jeugdmode
Raadhuisstraat 23
Hengelo Gld
Telefoon (O575) 46 32 79

Schoenmode Hermans
Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld

Tel. 0575-462547

De Hengelose meubelzaken: ruim 8000 m2 woonplezier



Speelgoed:
o.a. Hout en Blik

Curiosa:
o.a. Glas en Aardewerk

Antiek:
o.a. Kasten en Tafels

"KERKSTRAAT 17"
Hengelo Gld.

Open:
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

10.00 - 12.00 uur / 13.30 - 17.00 uur
vrijdagavond koopavond 19.00 - 21.00 uur

zaterdag 10.00 - 16.00 uur

3 dagenlang Grandiose TUINMEUBELSHOW OP:
vrijdag 26 nov. van 08.30 - 20.00 uur -zaterdag 27 nov. van 08.30 -16.00 uur

Zondag 28 november - open van 11.00 -1.7.00 uur.

m GOOSSENS
"«^ A T O Al I C

m

IN HENGELO
VAN 11.00 TOT

17.00 UUR

leven

...zorg er goed voor: een hond zorgt voor de
nodige beweging.

Meer tips vindt u in de brochure: 'Bewegen doet wonderen'
Bel: 0800 300 O 300.

Nederlandse' l Hartstichting
v r i e n d e n v a n d e h a r t s t i c h t i n g


