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CLAM
Wij hebben de mooiste

kerstboodschappen voor u

Varkenshaas 100 gram 2.50

T-Bone steak 100 gram 3.50

Diverse soorten Rollades
en Kalfsvlees voorradig
Wij verzorgen ook Uw
Gourmet - Fondue of

Steengrillschotel

Feestelijke Vleeswaren

Ardennerham 100 gram 3.95
Gevulde Kalfsborst
100 gram 3.95

Gebraden Varkensrollade
100 gram 2.50

Diverse soorten paté's
100 gram l.95

Gezellige feestdagen!

Bij aankoop van ƒ 25,-- aan vlees en vleeswaren

één ijstaart voor 2.50 ^

Deze advertentie is geldig t.e.m. 31 december

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

U heeft het ongetwijfeld gemerkt, de laatste tijd heeft
ons tankstation een grondige verbouwing ondergaan.
De ondergrondse tanks zijn vernieuwd en de bestrating
is vervangen door vloeistofdichte bestrating.
Hierdoor voldoen we aan de strengste milieu-eisen.
Bovendien verkopen wij nu benzine met loodvervanger
en is er een luifel aangebracht, zodat u bij regen toch
droogstaat.

U bent van harte welkom bij:

Texaco Servicestation

Garage Bertus Eugelink
Zutphen Emmerikseweg 113

7223 DB Baak
(0575)441448

LET OP:

TANKPAS IS GRATIS
(bij ons te bestellen)

24 uur per dag
tanken met

Om dit te vieren geven wij elke tankende klant*
op vrijdag 17 en zaterdag 18 december een

GRATIS
HORLOGE
'minimaal 20 liter en maximaal 1 horloge per klant en
zolang de voorraad strekt.

+ DUBBELE"ROCKS"VAN:
20 T/M 24 DECEMBER

Wherever you go, go Texaco

TEXACO



Voor de vele blijken van medeleven die wij, zowel
persoonlijk als schriftelijk mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Jantje Berendsen-Bouwmeester

betuigen wij u onze oprechte dank.

D. Berendsen
kinderen, kleinkinderen

Hengelo (G.), december 1999,
Vordenseweg 45.

Kerstconcert
Het Hengelo's Gemengd Koor

en

Het Vordens Mannenkoor
o.l.v. Bert Nijhof
organiseren op

zondagavond 19 december 1999
een kerstconcert in de

St. Willibrorduskerk te Hengelo
Aanvang 20.00 uur.

Toegang gratis.

Vlaai van de Week

Appel krui-
mel vlaai

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461 200

HENGELO (Gld.)

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

Nog enkele nieuwe
voorraad computers

te koop:

Pentium 166, 32 mb,
15", ƒ 1150,-

Pentium II Cel 266,
15", ƒ 1550,-

Pentium II Men 366,
17", ƒ 2150,-

IBM 286
voor kinderen, ƒ 95,-

I n formatie:
(0575) 46 49 30

HALFMAN B.V.
boom kweken j

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Te koop eieren, peren en
appels o.a. Goudreinet,

Elstar, Jonagold
D. Cortumme,

Voortseweg 11 Toldijk
Tel.(0575)461558.

Bibliotheek in kerstsfeer

vrijdag 17 dec. van
15.00-20.30 uur knut-
seldemonstratie warme
chocolade en appelsap.

Te huur woonruimte in
Keijenborg

Tel.(0314)641855.

Verkoop van
afgeschreven boeken

vrijdag 17 dec. van 15.00
tot 20.30 uur in de

Bibliotheek in kerstsfeer

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 19 dec. 10.00 uur, ds. E. Noltus, doopdienst kindernevendienst
Goede Herder Kapel

Zondag 19 dec. 10.15 uur, ds. I. de Jong
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 18 dec. 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 19 dec. 10.00 uur, Woord- en Communieviering
Zondag 19 dec. 20.00 uur, Kerstconcert
mmv. Hengelo's Gemengd Koor en Vordens Mannenkoor

Dinsdag 21 dec. 19.00 uur, Boeteviering
R.K. Kerk Keijenborg

Maandag 20 dec. 19.00 uur, Boeteviering
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.00 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.00 uur Eucharistieviering.
Zorgcentrum Maria Postel: 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.

VRIJDAG 17 DECEMBER- ZONDAG 19 DECEMBER
dr. J. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266

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 22 dec.: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, 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.
Spreekuren gezelschapsdieren:
maandag t/m vrijdag
maandag en donderdag
Paardenspreekuur:
maandag
Dierenapotheek:
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 uyr 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 IJsselstreek)
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: -v
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,
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 Stiepel"
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

kip-
produkten

Vers vlees boerderij

Fam. Hartelman
Remmelinkdijk 5a,
7256 KW Keijenborg
Tel. 0575-462531

G R O E N S P E C I A L I S T

Kerstbomen in soorten
groot en klein

van eigen k wekerij!
bij aankoop van

een boom
Gratis Kerstgroen
Verkoop elke dag

vanaf 9 uur
(behalve op zondag)

Kervelseweg 23
(zijstraat Rondweg)

Hengelo G.
tel. (0575) 46 26 19.

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),
Steenderen, 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.



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 Leny hardstikke fijn!

JAN EN LENY WOLBRINK
In onze mooie ZAAL (tot 250 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

Een schitterende hoofdpriijs
en verder vele mooie prijzen

Oudejaarsdag 18.00 uur gesloten
Nieuwjaarsdag geopend vanaf 14.00 uur

Voor al uw Kerstbakjes
Kerststukken
Kerstbomen etc.

moet u bij Kuipers zijn.

Mooie harde Elstar,
klasse 1, 3 kilo

Mooie blanke witlof,
1 kilo

Sappige handperssinaasappels,
20 stuks

Zoete clementines, zonder pit
lekker sappig 25 stuks

5.00
2.98
6.98
6.00

noten - vijgen - dadels
graag vroegtijdig bestellen

Bloemen - Groente en Fruithuis

Kuipers
Raadhuisstraat 2 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461227

Op 31 december 1999 (1 januari 2000) sluiten wij

REGELINK'S SPECIAALZAAK
onze winkel in verf - glas en behang.

Daarom houden wij

opruiming in:
Tokion verfbeitsen, transform grondverf,

zijdeglans, hoogglans

Histor verven

Voorraad behang

Kleurcopperant
Verfbeits en PPP anti roestverf

wordt overgenomen en is verkrijgbaar bij

Verfhandel en DA drogist Lenselink
Kerkstraat 1, Hengelo Gld.

Herfst en helder verf
is in standaard en in

± 12.000 kleuren na overleg met

Regelink Schildersbedrijf V.O.F.
leverbaar uit voorraad.

Tel. 0575 - 461655, fax 0575 - 461190

Verkoop van Glas, en behang uit de boeken in overleg met

Regelink Schildersbedijf V.O.F.

Bartje en Reint Regelink

1999
17 QAGEN LANG TWAALF EVENEMENTEN

T KARAOKE / DISCO
KLAVER3ASB&UCH, 11 uui
Opgave: E. Klein Leuderink, Ui.:

AÜTOPÜZZELRIT, m6t
Opgave: E. dansen, tel.: 451355.

DIMITRI VAN TOREN
VOORVERKOOP UI.: 451773/̂ 151952.

KERSTPOP, 14.30 uur.

*

29
camberdic*m

29 •fiitftCPVMAriuurHV
deoSber dec^er ffKO^ •WMUli

DAARAFSLUIT1MG,
A.NUS &. K. NÜS, BARBEPOE,

LIMBO DANSWEDSTRWDEN.Grati^e«tr«
PEN VAN 1-3 (??).

.,.ie^wjaarsborrel, disco.
- 2 )̂0 UUR 2000:

janoari
DISCO, vanaf twaalf jaar.

1̂ 00̂ 21.00 uur.



Sirius Systems Service
Zelhemseweg 24, Hengelo Gld.

Tel. 0575-46 21 20
24 uur per dag lijn: 06-53 78 43 73

Open: ma.-vr. 13.00-18.00
Zat. 10.00-13.00
Dinsdag gesloten

• Reparatie van alle merken elektrische apparatuur
zoals TV-s, video's, wasmachines, computers.

• In- en verkoop van nieuwe en gebruikte apparatuur.
• Installatie en onderhoud van satelliet systemen.

Voor de a.s.
Feestdagen

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

electr. gourmetstellen v.a. 89,=

electr. friteuses v.a. 89,=
electr. kerstboomverlichting
voor binnen en buiten

^BESSELINK
l ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

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

Uniek in Hengelo en Keijenborg!

Kerstbomen verkoop
bij u aan de deur.

Op zaterdag 18 december.
Keuze uit maar liefst 30 kerstbomen!

Kerstbomenkwekerij
A. J. Slotboom

Keuze uit 1000 kerstbomen
Veldermansweg 3 - Hengelo Gld.

Tel: (0575) 46 73 54 • Mobiel: 06 50496191

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

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

Friesche St G.W. Ebbers

Hazenhutweg 1 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

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
Kabeljauwfilet - Schol Krab
Kreeft - Haring

kantklare vis
Gerookte zalm - Ger. paling/filet
Hollandse garnalen
IJSIandse garnalen
Gerookte forel/filet
Gerookte heilbot/filet
Salades zelf gemaakt
Zalmsalade - Huzarensalade
Krabsalade
Tonijn-, garnalen-, haring-, mosselsalade

Tevens verzorgen wij ook

visschalen met vishapjes
v.a. ƒ 50,00

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

Ook verzorgen wij uw
opgemaakte kerstsalades

WIJ WENSEN U

Prettige feestdagen

Nu profiteren

voor de kerst
Op alle mode

artikelen

25% korting
bij

J.P. Oltmansstraat 2 Steenderen,
Tel. (0575)451264

Wij wensen u fijne feestdagen

Multifocaal?
Koop nog vóór 2000

een nieuwe multifocale bril,
en u krijgt de

RVO DinnerCard erbij cadeau.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

— W
Spalstraat 17, 7155 AB Hengrlo (Gld.), Telefoon (0575) 46 17 71

(IVO) Register Vakbekwaam Opticien

Kaarsen
Kandelaars
Sfeerlichten

Alles voor een gezellig Kerst.

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD
VERLICHTING

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 0575-461215

MobiMax
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POLITEBERICHTEN TEAM ZELHEM
(HUMMELO EN KEPPEL-HENGELO-ZELHEM)

WEEK VAN 20 NOV. T.E.M. 6 DECEMBER 1999

Afgelopen periode zijn er een 10-tal woningen op verzoek van de bewoners geïnspecteerd op de deug-

delijkheid van het hang- en sluitwerk. Ook zijn er weer enkele certificaten uitgereikt aan hen die hun

woning qau hang- en sluitwerk overeenkomstige de voorschriften hebben beveiligd. Uit landelijke cij-

fers blijkt dat de kans om slachtoffer te worden van een inbraak, nadat de woning voorzien is ven het

voorgeschreven hang- en sluitwerk, enorm daalt. Hoewel er toch met enige wachttijd rekening dient te

worden gehouden, nodigen wij de inwoners van ons team uit om een aanvraag in te dienen, tel. 0314-

627600.

20 nov.:
- Jeugdigen vernielen de aanplant aan de Ruurloseweg te Zelhem. Bij onze komst waren ze gevlogen.

- Aan de Ambachtsweg te Zelhem werd in een bedrijf ingebroken. Er moest flink gebroken worden om

binnen te komen. I.v.m. een opening van het bedrijf was er veel voorraad. Ondermeer verdwenen er

kettingzagen, motorzeisen en een nood aggregaat.

- Aan de Molenenk te Hengelo maakte een automobilist zich uit de voeten nadat hij zijn auto vol met

benzine had getankt.

- Een op de Tolhutterweg te Halle overstekende ree werd bij de botsing met een personenauto dood-

gereden. De bestuurder bleef ongedeerd.

- Omstreeks 07.10 uur vond een aanrijding plaats bij de verkeerslichten in het centrum van Zelhem. De

bestuurster van een grijze Honda werd van achteren aangereden door een vrachtauto-bestuurder. Deze

is echter zonder zich te melden doorgereden. De laadbak van de vrachtauto was vermoedelijk van

hout en was niet afgedekt. Wie kent deze vrachtauto?

- Een inwoner van Doetinchem beklaagde zich erover dat de naar Doetinchem fietsende Zelhemse

schooljeugd vaak met z'n 3-en naast elkaar fietst en nauwelijks ruimte vrij laat voor andere

(brom)fietsers. Tijdens de gaande controle op het voeren van verlichting door de schooljeugd uit

Zelhem, Hengelo en Hummelo en Keppel zullen er ook bekeuringen worden uitgedeeld voor het met

3-en naast elkaar fietsen.

21 nov.:
- Op de Vordenseweg te Hengelo werd tussen 14 en 15 uur een snelheidscontrole gehouden. 6 auto-

mobilisten werden bekeurd en staande gehouden. De hoogste snelheid bedroeg 102 km/uur.

- Op de Rijksweg te Hummelo werd een zelfde controle gehouden tussen 10.45 en 13.15 uur. Hier gin-

gen 21 automobilisten op de bon. De snelste was hier 121 km/uur.

l dec.:
- Van een inwoner in Hengelo werd d.m.v. vuurwerk de brievenbus opgeblazen.

- Uit een tuin aan de Keijenborgseweg te Zelhem werden een 5-tal buxusstruiken weg- genomen.

- Op de Steenderenseweg te Keijenborg kwamen twee elkaar tegemoetkomende autobestuurders met

de spiegels met elkaar in aanraking. Een der partijen, een vrachtauto, is doorgereden.

2 dec.:
- Bij controle van de schooljeugd zijn 2 bekeuringen uitgeschreven aan bromfietsers zonder helm.

- Bij de sporthal in Zelhem zijn van een meisjesfiets de banden lekgestoken. Dit gebeurde ook bij een

woning aan 't Wisselt. Wie kan ons hierover tippen?

- Op de Scharfdijk in Hengelo werd een overstekende ree door een automobilist aangereden. Het dier

ontkwam. De automobilist liep geen letsel op.

- Aan de Burg. Rijpstrastraat te Zelhem werd de kabel TV-kast aangereden, door een automobilist.

- Op de "Hummeloseweg te Zelhem raakte een automobilist een rechts van de weg staand afzetrek.

3 dec.:
- Bij een verlichtingscontrole in Zelhem werden 2 Jeugdigen bekeurd omdat hun verlichting het niet

deed.
- Een op de Kieftendorp te Hengelo gevallen bromfietser liep letsel aan zijn hoofd op een aan zijn

gezicht. Een voorbijganger regelde dat hij per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

- In Hengelo werden ook enkele Jeugdigen bekeurd omdat hun verlichting niet in orde was. Ook een

ongehelmde bromfietser ontkwam niet aan een bekeuring.

- In Hengelo werd aan de bezitter van enkele strijkers een proces-verbaal aangezegd.

4 dec.:
- Aan de Geltinkweg te Keijenborg hebben inbrekers ingebroken in een woning en daarbij persoonlij-

ke bezittingen weggenomen, waaronder de Sinterklaaskado's die daar lagen.

- Uit aan het Verzet in Zelhem staande personenauto werd de geluidsapparatuur weggenomen. Door

een handigheidje werd het portier zonder veel schade geopend.

5 dec.:
- Op de Meeneweg te Zelhem kwam de bestuurder van een crossfiets in botsing met een aangelijnde

hond. De fietser moest per ambulance naar het ziekenhuis voor behandeling. De hond bracht het er

beter af.
- In Zelhem, aan de Smidsstraat werd ingebroken in een woning. Er is met grof geweld een raam open-

gebroken.

6 dec.:
- Nu waren het in een tuin aan de Wichmondseweg in Hengelo staande buxusstruikjes de ongewild van

:"eigenaar" wisselden.

- Door het openbreken van een bovenlicht hebben inbrekers zich de toegang vei^chaft in een woning

aan de Zuivelweg in Hengelo.
- Op de Ruurloseweg te Zelhem is een automobilist in botsing gekomen met een omgewaaide boom.

Hij bleef ongedeerd.

Gevonden - Gevonden - Gevonden
- Bij het opgehaalde oud papier in Zelhem werd een fotomapje aangetroffen. Er zitten foto's in van kin-

deren en volwassenen, in een dierenpark. (Apenheul?) De foto's zijn op 19 juli dit jaar ontwikkeld.

Wie herkent zijn eigendom?

B. J. Eijsink

LOPEND VUURTJE vertelt verder
SPECIAL SPACE POWDER,
doet meer, kost minder
Breeschoten "de Kruiterij" uit Veenendaal ligt een straatlengte voor op de concurrentie, omdat zij als
enige Nederlandse importeur voor 33% medeëigenaar is van een van de grootste vuurwerkfabrieken

van China. Er is de afgelopen jaren een gloednieuwe fabriek gebouwd met uitstekende verbindings-

wegen van en naar de haven van Hong Kong. Het complex heeft een perceelsoppervlakte van 186.000

m2 -waarvan nu 15.000 m2 is bebouwd- en biedt plaats aan ca 500 arbeidskrachten. De komende jaren

wordt er uitgebouwd naar 2500 medewerkers. Het afzet- gebied is Amerika en Europa.

Door vele subsidies, inspraak van de importeur en het gunstige belastingklimaat biedt deze Joint

Venture enorme voordelen in prijs en kwaliteit. Daar kunt U als consument van profiteren.

In de nieuwe fabriek wordt een hoogwaardig kruit verwerkt, dat na een lang experimenteel onderzoek,

onder invloed van westerse kennis en Chinees vakmanschap werd ontwikkeld.Dit gepatenteerde

Special Space Powder is lichter en heeft ca 20 % meer uitwerking. S.S.P. kruit zit verwerkt in de pro-

ducten die gelabeld zijn met het Draak-logo. Verder zijn er nieuwe productlijnen die aangeduid wor-

den met Professional style, Champion, Car style en Lady style. Al deze kwaliteitsproducten worden

vooraf getest op stabiliteit en schoonheid. Ze zijn herkenbaar aan bovengenoemde geregistreerde

logo's en zijn gekeurd volgens de Nederlandse veiligheidsnormen. Tevens geeft het U de garantie dat

ze zijn voorzien van Special Space Powder. Het zwaarste consumenten-vuurwerk in Nederland mag

maximaal 200 gram zwart kruit bevatten. Met het stabile Special Space Powder komt hier zichtbaar

meer uit. Het torenhoge effect en de enorme spanwijdte is meer, veel meer dan U gewend was.

U vindt dit Special Space Powder-vuurwerk bij de exclusieve dealer voor Hengelo en omstreken:

DE DRIEVETOL, Spalstraat 29 in Hengelo Gld
De producten zijn ook op internet te bezichtigen. http://ww\v,breeschoten.nl

VERRASSENDE CADEAUS VAN DE KERSTMAN
In de decemberweken kent d3e VVV een drukke tijd. De vele geschenkbonnen en voordeelcheques

blijken steeds vaker als kerstcadeau te worden gegeven. Het assortiment van de VVV kent ook andere

leuke cadeau-ideeën, die variëren van kerstpakketeen, fraaie boeken over de weigen streek of souve-

nirs voor buitenlandse familie of vriend3en.

De VVV-geschenkbon kan in het hele land bij meer dan 35.000 winkels besteed worden. Dit loopt uit-

een van attractieparken tot alle soorten winkels of van platenzaken tot warenhuizen. De bon is in ver-

schillende waarden tussen de f 10.- en f 100.-- bij alle VVV's te verkrijgen.

Ook erg in trek is de Nationale Dinercheque. Deze bon kan ingeleverd worden bij ruim 1300 restau-

rants in "Nederland. Bij dezve cheque hoort een gidsje waarin al der restaurants per regio vermeld staan.

Vegetarisch, Indisch, Frans, alles is mogelijk met deze cheque die verkrijgbaar is in de waarden van f
50.--, f 75.-en f 100.-A

Ook de Nationale Bioscoopbon wordt via de VVV verkocht. Met deze bon die in de prijscategoriën f

10.-, f 15.- en f 25.- beschikbaar is, kan een bezoek aan de bioscoop gebracht worden. Alle biosco-

pen in Nederland nemen de Nationale Bioscoopbon aan. De Benelux Hotelcheque is ook een leuke

weggeven Met deze bon kunnen 2 personen voor f 35.- twee nachten in een hotel verblijven. Bij de

variant kunnen 2 personen voor 45.- drie overnachtingen maken. Voorwaarde is wel dat ontbijt en

diner in het hotel gebruikt worden. Deze bon kan besteed worden in verschillende overnachtingsmo-

gelijkheden in België, Luxemburg en Nederland.Bij de aankoop wordt een enveloppe met informatie

verstrekt, hierin is ook te vinden waar de bon besteed kan worden.

Voor buitenlandse vrienden of familie zijn de souvenirs die de VVV verkoopt een leuk idee. Het assor-

timent bestaat uit bekers, sleutelhangers etc. Er zijn ook leuke dingen voor de Nederlander zelf, zoals

fiets- en wandelroutes, VVV vakantiegidsen of een kaart over de eigen omgeving. .

Voor meer informatie: VVV Hengelo Gld, Kervelseweg la, tel. 0575-463857.

HENGELO, "DORP IN KERSTSFEER"
Op vrijdagavond 17 december bij het invallen van de duisternis, zullen in de winkels de kaarsen ont-

stoken worden. Op deze avond, de laatste koopavond van deze eeuw, willen de ondernemers samen

met de mensen uit het dorp en van daarbuiten een "ouderwetse kerstsfeer" vieren.
Met veel gezelligheid in en om de winkels. Op dit moment is een ieder bezig er iets fijns van te maken.

Mis dez'e sfeervolle avond niet, wij zien u graag in het gemoedelijke Hengelo.

Ook de Chr. Muziekver. Crescendo verleent haar ze'er gewaardeerde medewerking aan het feestelijke

gebeuren. Om 19.30 uur spelen zij in de Remigiuskerk.

SPORTCENTRUM AEROFITT START MET EEN INTRODUCTIE UUR THAI-BO
Sportcentrum Aerofitt is nu een aantal weken bezig met Thai-Bo. Thai-Bo is ook hier een succes

geworden. Aangezien we nu een aantal weken op weg zijn, is het als beginneling moeilijk in te stro-

men. Voor deze groep mensen hebben we nu op vrijdagavond een introductie uur Thai-Bo vrijgemaakt.

Een uur om kennis te maken met het verschijnsel Thai-Bo. Een les waar je en 2 a 3 lessen de basis-

vormen onder de knie krijgt. Zou u dus eens willen proberen wat Thai-Bo nu eigenlijk inhoudt en wilt

u rustig de tijd nemen onder dit onder de knie te krijgen, kom dan langs op vrijdagavond van 19.00 tot

20.00 uur of bel voor informatie.

AEROBIC AVOND MET DEMONSTRATIE NIKE SPORTS BIJ SPORTCENTRUM AEROFITT
Op maandag 17 januari a.s. presenteert VVNaerofitt een avond voor de aerobics onder ons. Deze avond

bestaat uit twee blokken van twee uur. In die 2 uur zal er een demonstratie team van Nike "Sports

Nederl;and aanwezig zijn. Dit team zal uitleg geven over schoenen en kleding. Wilma zal aansluiten d

een les geven en dan bestaat er de mogelijkheid deze kleding en schoenen te testen. Na de les wordt er

dan even na besprokefi hoe iedereen deze kleding en schoenen heeft ervaren./ Voor de aanwezigen is er

dan aan het einde van de les een kleinigheidje. Om deze avond bij te kunnen wonen, kun je je opgeven

in de eerste week van het nieuwe jaar. vniet vergeten, want vol = vol. Vraag informatie aan de balie.

KERSTVIERING DE ZONNEBLOEM
De kerstviering voor ouderen en "Zonnebloemgasten begint op zaterdagmiddag 18 december om 13.30

uur in zaal Winkelman te Keijenborg met een eucharistie en boeteviering, voorgegaan door pastoor

Zweers. Na de pauze is er een gezellig samenzijn, waarbij het Reborkoor een optreden zal verzorgen.

Aan het eind van de middag, plm. 17. 00 uur wordt een kop koffie met broodjes aangeboden. Plm

17.30 uur is het einde van de middag. De entree bedraagt f 6.- per persoon.

STICHTING WELZIJN OUDEREN STEENDEREN
Zoals u al eerder heeft gelezen in dit blad willen wij ook dit jaar weer met u voor de feestdagen een

versiering maken. Dit willen wij op woensdag 15 december van 9.30 tot 11.00 uur doen in De Bongerd

te Steenderen. Wij beginnen met een kopje koffie. Daarna zullen we samen aan de slag gaan. inlich-

tingen bij tel. 452126 en 452270.

PASSAGE CHR. MAATSCHAPPELIJKE VROUWENBEWEGING
Dit jaar hopen we kerstfeest te vieren op woensdag 15 dec. om 19.45 uur in Ons Huis. Er zal een litur-

gie gevolgd worden, waarbij ons koor ook haar medewerking verleent. Mevr. J. v.d. Velde leest het

kerstverhaal. Op woensdag 15 dec. om 9.15 uur zullen er kerstbakjes gemaakt worden bij de fam. groot

Roessink aan de Vordenseweg 84.

De nieuwjaars visite wordt gehouden op dinsdag 4 januari om 14.00 uur in Ons Huis.



Vuurwerk - Jansen
De allergrootste sortering. Bleekstraat 1 - Hengelo Gld. - tel. (0575) 46 13 60

Voor de Kerstdagen en
Oud-Nieuwjaar

• salades
groot en klein

moet je bij

LEEMREIS
zijn

"Bestel Tijdig"
Tel. 0575-461274

Kerstavond vanaf
19.00 uur gesloten

1e Kerstdag gesloten

2e Kerstdag geopend

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
IVestïancf

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel :(0575)46 10 54

Rauwkostreciame:
kerrie salade
250 gram

bleekselderij kaas salade
250 gram 2.98

dinsda - woensda - donderda:

2.98

Perssinaasappels
vol sap, 15 voor

goudgele Andijvie, 1 kilo

vrijdag - zaterdag:

mooie Goudreinet, 3 kilo

Broccoli, 500 gram

5.98
2.98

4.98
1.98

5 bacon vinken 10.00
500 gram varkensfricandeau 6.98

100 gram boterhamworst 0.98

Bestel vroegtijdig uw

Kerstrollade.
Tevens het adres voor de

verzorging van uw gourmet-
fondue- of steengrillschotel.

P.S. voor iedere klant staat
er een kruidige attentie klaar.

Wij wensen u Fijne
Feestdagen en een
voorspoedig 2000

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

VUURWERK VERKOOP
KARBIET

VOORVERKOOP AKTIE
AFHANKELIJK VAN DE GEPLAATSTE ORDER

Gratis Sierpotten
t.w.v. 7.50, 13.50 of beide

zie hiervoor onze folder

Speciale eeuw-wisselings fontein met effect van 1999 naar 2000

BEUSEKER
UHDIÜS7WEG2 • STEENÖEREN • TEL0575• 45II 98 • WWW.DAIMOHD-COUEOION.COM

GROTE CLUB ACTIE
voor diegene die nog niet de nummers
hebben gezien v.d. Loterij, liggen vanaf
nu de trekkingslijsten bij alle supermark-
ten in Hengelo Gld.

Jeugd Commissie PAX

Hotel - Café - E>e§laprant
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 14.00 t/m 15.00 uur

rijk gegarneerd met zalm-paling-haring,

gevulde eieren, ham enz. ƒ 9.50 p.p.

Zalmsalade rijk gegarneerd ƒ11 .50 p.p.

U kunt ook zonder visgarnering bestellen!

Puddingen
Aardbeien bavarois, Chipolata, Hemelse modder ƒ 5.00 p.p.



DAMMEN
Onderlinge competitie
H. Zonnenberg-H. Vos 1-1, G. Half man-Y. Schotanus 1-1, E. Hoebink-B. Harkink 1-1,
J. Vos-J. Luiten 1-1, E. Brummelman-L. Koldenhof 2-0, J. Heijink-J. Heuvelink 0-2,
H. Luimes-A. Hoebink 2-0, G. Kreunen-H. Groeneveld 1-1, W. Eijkelkamp- B. Rossel 0-2,
G. Botterman-H. Dijkman 2-0.
Standen
Groep A: E. Hoebink 10-16, 2 H. Luimes 8-12, 3 G. Halfman 9-11
Groep B: H. Zonnenberg 10-10,2 J. Luiten 8-7,3 Y. Schotanus 8-7
Groep C: l W. Eijkelkamp 9-14, 2 H. Lansink 9-14, 3 B. Goorman 10-11
Groep D: l E. Brummelman 6-9. 2 G. Botterman 8-9, 3 H. Dijkman 8-7.
Het kerstsneldamtournooi vindt plaats op donderdagavond 23 december vanaf 19.45 uur bij
café 't Hoekje, Spalstraat l in Hengelo Gld. Een ieder die hieraan wil deelnemen is bij deze
van harte uitgenodigd. Hieraan zijn geen kosten verbonden en mocht u iets later komen, bel
dan even 461113.
Voor de jeugd is er nog een oliebollentournooi in Vorden op donderdagmiddag 30 dec. om
13.00 uur. Lidmaatschap van een club is niet verplicht, alleen een inschrijfgeld van f 2.- per
persoon. Opgave en informatie, hiervoor kunt u terecht bij H. Vos, tel. 461113.

MILLENIUMEXPOSITffi OP "DE BLEIJKE
Er wordt wel eens gezegd: Wat gaat de tijd snel. En dat is ook zo, want nog even en dan zit-
ten we in een nieuw millenium. Om nog een even stil te staan bij deze eeuw, hebben we een
expositie van oude horloges, klokken, kranten, kalenders enz. Deze kunt u dagelijks bezich-
tigen van 14.00 tot 17.00 uur in de koffiezaal van zorgcentrum De Bleijke in Hengelo Gld.
Alleen tijdens de kerstmarkt op woensdagmiddag 15 december kunt u een aantal kostbare
antieke zakhorloges bekijken.

WIE GAAT ER MEE NAAR ROEMENIë?
Eenjaar geleden heeft de Stichting Commissie Oost Europa Hengelo het initiatief genomen
tot het organiseren van een reis naar Roemienië.
Als reisdoel is onder andere gekozen voor de plaats Ocna Mures, waar met behulp van vele
inwoners van de gemeente Hengelo Gld een melkfabriek is gerealiseerd. In de zomer van
2000 zal in deze plaats een rommelmarkt worden gehouden. De Opbrengst komt ten goede
aan de plannen van de jongerenwerkgroep tot het kopen en inrichten van een woning ten
behoeve van weeskinderen die te oud worden voor het kindertehuis.
Helaas was de belangstelling voor de reis vorig jaar zodanig dat deze moest worden gean-
nuleerd. Dit keer zal, bij voldoende deelname, een kampeerreis, een reis voor iedereen in het
bezit van een tent, vouwwagen, camper of caravan, worden georganiseerd. Een combinatie
met een busreis blijft mogelijk, doch hiervoor is een minimum vamn 30 deelnemers vereist.
De heer bakker uit Eefde die reeds 15 maal een reis naar Roemenië heeft begeleid als reis-
leider van de ANWB is bereid gevonden deze reis te organiseren.
De rommelmarkt zal worden gehouden in de bouwvakvakantie Naast een bezoek aan Ocna
Murea zal in overleg met de deelnemers nog een rondreis door Roemenië worden gehouden.
Bent u geïnteresseerd in een dergelijke reis bezoek dan de informatie-avond die gehouden wordt
op dinsdag 21 december om 20.00 uur in Ons Huis te Hengelo Gld. U kunt daar kennis maken
met de heer Bakker. De avond zal verder opgeluisterd worden met het vertonen van dia's van
Roemenië en van de activiteiten van het COEH in Ocna Mures. Heeft u nog vragen, dan kunt u
Jan Keizer bellen, tel. 0575-461066.

KERSTSTAL IN DE R.K. KERK TE STEENDEREN
In 1977 is wijlen pastoor Rigter begonnen met het opzetten van een grotse kerststal in de
St. Willibrorduskerk te Steenderen. Deze traditie is voortgezet door de misdienaarsgroep.
Ook dit jaar verandert de plaats waar normaal het Maria altaar staat, in een bouwplaats. Van
meters balken, latten, gaas, jute en ruim honderd beelden wordt in twee weken tijd een stal van
ruim 4x4x5 meter gebouwd.
Het resultaat van dit alles is een nagebouwde berg waarin een grot is uitgehouwen. In deze grot
verblijft het Kindje Jezus met Jozef en Maria aan zijn zijde. Ze worden vergezeld door de os en
de ezel. Op de berg vertoeven de herders met hun schapen, die vrolijk grazend tussen het strui-
gewas en het kronkelige beekje lopen. Enekle herders bezoeken het Kindje, nadat ze door de
engel op de hoogte zijn gebracht. Ook de koningen ontbreken niet, na de lange reis die zij heb-
ben gemaakt, geleid door de ster, hebben zij hun kamp opgeslagen aan de rand van een meer en
warmen zich bij een kampvuur. Op de achtergrond van dit alles bevindt zich het stadje
Bethlehem.
Evenals voorgaande jaren kan iedereen tijdens de openstelling weer genieten van de kerststal.
Tijdens de openstelling zullen er misdienaars aanwezig zijn die aan de bouw hebben meegehol-
pen. Zij kunnen het een en ander vertellen over de kerststal. Het geheel wordt opgeluisterd door
sfeervolle muziek op de achtergrond.
De openstellingen zijn: Ie kerstdag 11.30-17.00 uur, 2e kerstdag 11.30-17.00 uur, zaterdag l jan.
13.00 -17.00 uur, zondag 2 jan. 14.00-17.00 uur.

OH, DIE DENNEBOOM
Het is meer
de sfeer, de entourage
het knusse wij-ge voel
het middel als doel.

Zoek emballage
en het produkt

op de koop toe.

Het is meer
dan sfeer: levensbagage.

met een piek.

G.H.

6 JUDOKA'S UIT HENGELO EN KEIJENBORG KAMPIOEN OOST-NEDERLAND!
Zaterdag 27 november 1999 j.l. stonden ruim 500 judoka's uit de provincies Gelderland,
Overijssel en de Flevopolder in Markelo op de judomat.
De Judojeugd van ruim 100 judoscholen uit deze provincies had zich in sporthal "de Haverkamp"
verzameld voor een sportieve titelstrijd in de verschillende gewichtsklasse en leeftijdsgroepen
t/m 11 jaar.
Judoleraar Leo Buitink, trainer in bovengenoemde plaatsen leverde met 125 judoka's de groot-
ste groep aan dit jaarlijkse evenement.Maar liefst 5 judoka's van Sportcentrum Aerofitt wisten
beslag te leggen op een titel.

Mark Geurds won de
finale van Lex Arentals

(Hartman, Almelo)

Sander Massen won de
finale van Len Koster

(J.V. LFsselmeer, Lelystad)

Hylke Politiek won zijn
finale van Krijn Schielters

(Bijsterbosch, Heerde)

Mark Geurtsen won de
finale van Rutger Mostert

(Dronten)

Martine Uiterweerd pakte
bij de meisjes de titel via

winst op Manon Luttikhold
(Eibergen)

Lotte Jansen van DIO Keijenborg won de finale binnen 30 sec. van streekgenote Bernadeth
Heyenk (Rob Sport, Vorden).

Een 5-tal judoka's grepen net naast het goud: Sjoerd Schierboom, Nick Snippe, Koen Waanders,
Job Jansen, Rutger Roeling en Ruben Claas gingen met een zeer fraaie 2e plaats naar huis.

De volgenden judoka's mochten op het podium epn mooie 3e plaats in ontvangst nemen:
Niels Arends, Koen hofs, Bas Joly, Joost de Jonge, Kevin van Kesteren, Robert Massen, Bram
Memelink, Job Memelink, Jan Willem Mennink, Rogier Nekkers, Lisa Rondeel, Leonie
Schieven, Bram Spork, Michiel Uiterweerd, Bas Weustenenk, Hidde Wissels, Stef Burger en
Patrick Woerts.

ANBO HENGELO GLD-STEENDEREN
Voor leden en genodigden organiseert de ANBO op woensdag 15 december een gezellige middag in
kerstsfeer. Medewerking verleent het ouderenkoor Jong van Hart o.l.v. Gerda Gosselink. Ook het
gebruikelijke kerstverhaal ontbreekt niet. De aanvang is 14.00 uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3 te
Hengelo Gld

HENGELOSE EN KEIJENBORGSE
MIDDENSTANDSVERENIGING

HOOFDPRIJS

SINT NICOLAASACTIE 1999

WAARDEBON

ƒ 1.000,-

G.H. Loman
Broekweg 7

7255 KP Hengelo Gld.



het voordeligste

M I . V N l

MILLENNIUM VUURWERK

alleen te koop bij:

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spaktraat 29 Hengelo Gld. Td. (0575) 46 38 28

s /e«A om te geven, leuk om te krijgen
De mooiste kerstkransen van de Landelijke
Rijvereniging Hengelo. Dus kom, in volle
Gallop, naar de kerstmarkt a.s. vrijdag
Vanaf 16.00 uur in Hengelo Gld.
(Kerkstraat)
Alle kerstkransen f75.— en/off 20,==
Per stuk U

o
m
r-
O

// wensen u hele fijne feestdagen
Landelijke Rijver. Hengelo.

Voor vragen/bestellingen 0314-641548.
(na 18.00 uur).

Wij verzorgen graag

voor U de komende
feestdagen

ONZE WELBEKENDE

SALADES

Bestellen

t.e.m. dinsdag 2 / december

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT.

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

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 461358

Voor de Kerstdagen Bakken

Wij weer oven heerlijke produkten !

Zoals Roomboterstollen groot en klein,
Kerstkrcntenbrood, Kerstrozijnenbrood,
Roomboterkerstkrans, Roomboterkerststaaf, groot en klein.
Tulbanden (moscovisch beslag lekker luchtig)
Kerstkransjes, (suiker, noot en klein)
Kerstkransen, (suiker, noot en groot)
Kersttaarien vanaf f 17.50, f 20.00, f 25.00, f 30.00, f 35.00
Stokbrood, Groot en Klein Gevuld stokbrqod, Uien-kaasstokbrood.
Voorgebakken stokbrood.
Voorgebakken broodjes.

Vraag naar de Bestellijst in de winkel.

GO/114
M A A T W I R K I N P L A A T W E R K

Goma B. V. Metaalwarenfabriek (ca. 100

Medewerkers) is een door Lloyd's

gecertificeerde onderneming, die zich

beweegt op het gebied van de toeleve-

ring van halffabrikaten en complete

eindproducten. Deze producten worden
in hoofdzaak vervaardigd uit dunne

plaat- of bandstaai. De fabricage vindt

plaats op moderne grotendeels CNC-
gestuurde machines (kleine tot middel-
grote series), waarbij in de ontwerpfase
gebruik gemaakt wordt van CAD/CAM
faciliteiten. Voor de grote series wordt

gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde

en gefabriceerde stempels of speciaal-

machines.

Goma B. V. Metaalwarenfabriek is geves-

tigd aan de Ruurloseweg 80" te Hengelo
Gld.

Frkrnd door d*
Raad voor d»

CfrtlHr.llr

Door groei en erg goede vooruitzichten is Goma B.V. Metaalwarenfabriek op
zoek naar enthousiaste

MEDEWERKERS

voor de afdelingen: CNC-ponsen/lasersnijden,
CNC-kanten

De werkzaamheden worden verricht in een 2-ploegendienst en bestaan onder
meer uit het (zelfstandig) omstellen van deze machines en uitvoeren van
bewerkingen en tussentijdse kwaliteitscontroles.

Voor deze functies vragen wij:

- lts (metaal) en/of ervaring met plaatwerkproducten

Naast een prettige werksfeer en uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden wij
u de mogelijkheid zich te ontplooien door aanvullende functieopleidingen.

Bent u geïnteresseerd, wilt u nadere inlichtingen of voor één van deze
functies in aanmerking komen? Neem dan kontakt met ons op of stuur een
brief (voorzien van c.v.) aan:

Goma B.V. Metaalwarenfabriek
t.a.v. afd. PZ, dhr A. Abbink.
Postbus 8
7255 ZG HENGELO (GLD)
tel.: 0575-468211


