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BouwCenterBHCI
BouwCenter HCI Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81. e-mail: hci@hciubi.nl

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN VAN 21 DECEMBER T/M 8 JANUARI

Showroom: maandag t/m vrijdag 09.00 -12.00 uur en van 13.00 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -16.00 uur.
Bouwmarkt: maandag Vm vrijdag 08.00 -12.00 uur en van 13.00 -17.30 uur. Zaterdag 08.00 -16.00 uur.

Geen koooavond

Wij zijn gesloten op: 24 en 31 december '99 en 1 januari 2000
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5 bacon vinken 10.00

500 gram varkens
fricandeau 6.98

100 gram boterham
worst 0,98

SLAGERIJ

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Voor a/ uw

faw/f/e

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Vlaai van de Week

Kerstvlaai
ƒ

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - T«l. 0575-461 200

HENGELO (Gld.)

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

J U W E L I E R - O P T I C I E N
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Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Vrijdag 24 dec. Kerstnacht 23.00 uur, ds. E.Noltus, mmv Soli Deo Gloria

Zaterdag 25 dec. Ie Kerstdag 10.00 uur, ds. E Noltus, Blazersgr. KI. Gotink/Jolink

Zondag 26 dec. 2e Kerstdag 10.00 uur, Kerst voor groot en klein

Goede Herder Kapel

Vrijdag 24 dec. Kerstavond 21.00 uur, gast, Jeugddienst, kindernevendienst

Zaterdag 25 dec. Ie Kerstdag 10.15 uur, ds. J. Stein

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Zondag 26 dec. Kerstmis 10.00 uur,

Woord- en Communieviering van de R.K. kerk Hengelo

Vrijzinnig Hervormde Kerk

Vrijdag 24 dec. Kerstavond 19.00 uur, Mia Tankink, Doetinchem

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Vrijdag 24 dec. Kerstmis 19.00 uur, Gezinsviering

Vrijdag 24 dec. Kerstmis 21.00 uur, Nachtmis

Zaterdag 25 dec. Kerstmis 9.30 uur, Eucharistieviering

Zondag 26 dec. Kerstmis 10.00 uur,

Woord- en Communieviering op de Ble,ijke

K.K. Kerk Keijenborg

Vrijdag 24 dec. Kerstmis 17.00 uur, Kindernachtmis, Kinderkoor

Vrijdag 24 dec. Kerstmis 21.00 uur, Nachtmis, Jongerenkoor

Vrijdag 24 dec. Kerstmis 22.00 uur, Nachtmis Zelhem De Brink

Zaterdag 25 dec. Kerstmis 11.00 uur, Hoogmis Dames-Herenkoor

Zondag 26 dec. Kerstmis 10.00 uur, Communiedienst, Muziekver. St. Jan

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 24 DECEMBER- ZONDAG 26 DECEMBER

dr. N.J.C. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

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 29 dec.: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spuistraat 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 13.30-14.00 uur

maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en op afspraak

Paardenspreekuur:

maandag 19.00-20.00 uur en op afspraak

Dierenapotheck:

maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur

zaterdag 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: M w. 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 Usselstreek)

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 ot-

(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. 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. Eme 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 uuren 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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

INLEVEREN ADVERTENTIES!
Voor het laatste nummer van

"De Reclame" van dit jaar dat op
28 december verschijnt kunt u

advertenties inleveren tot
dinsdag 21 december 17.00 uur.

Het eerste nummer van het nieuwe jaar
verschijnt op dinsdag 11 januari.

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

WEEK VAN 7 T.E.M. 14 DEC. 1999

Gedurende de gehele week is gecontroleerd op het al dan niet voeren van verlichting door de schoolgaan-
de jeugd. Deze week werden bij elkaar 17 fietsers bekeurd.
7 dec.:
- Op de,Torenallee te Hummelo reed een personenauto over een op de weg liggende stang. Deze bleek

afkomstig van een loonbedrijf en was van een kraan gevallen.
- De bestuurder van een vrachtauto vond het kennelijk leuk om passerende fietsers en bromfietsers te

bekogelen met eieren. Hij had alleen de pech dat een van zijn slachtoffers een politieman was, die via via
achter de identiteit van de bestuurder kwam.

- Uit een duwboot welke lag bij een losplaats aan de Oude IJssel te Drempt werd na inbraak diverse fles-
jes bier weggenomen. Tevens werd bij een schaftkeet in Drempt ingebroken. Een televisie met videore-
corder was de buit. Later werden de daders van deze twee en nog een derde feit bekend.

8 dec.:
- Op de Zelhemseweg te Hengelo verloor een vrachtauto een deel van de lading in de vorm van een plas-

tic ton. De ton kwam tegen de voorzijde van een daar rijdende personenauto, waardoor schade ontstond.
- Op de kruising van de Torenallee met de Kipstraat te Hummelo vond een aanrijding plaats tussen 3 per-

sonenauto's. Een achter, een naar links voor gesorteerd staande personenauto, staande auto werd geraakt
door een derde achteropkomende auto, waarna deze doorschoof tegen de voorste auto.

- Er werd melding gedaan dat op het Wisselt te Zelhem was ingebroken in een personenauto. De autora-
dio was weggenomen.

- Bij de schaftkeet bij de opknap van de Oude IJssel te Drempt werd ingebroken. Naast een aantal ver-
nielingen werd ook een slijptol weggenomen.

- Aan de Landstraat te Halle en aan de Orchideestraat te Zelhem werden bij een woning de hortensia-strui-
ken de koppen er uitgeknipt.

- Op de Aaltenseweg te Hengelo raakten bij het passeren twee personenauto's elkaar met de spiegels. Een
van de partijen reed hierbij door en wordt gevraagd zich even te melden bij de politie.

9 dec.:
- Op de markt te Zelhem vond een aanrijding plaats. Een daar geparkeerd staande personenauto werd aan-

gereden, waarna de veroorzaker de plaats van het ongeval verliet zonder zijn identiteit bekend te maken.
- Op de Zomerweg te Drempt negeerde de bestuurder van een personenauto het stoptreken van een ver-

keersbrigadier.
- Op de Prinses Irenestraat te Zelhem werd een fiets gestolen. Het betreft een beige damesfiets Batavus,

postcode 7021 NL13.
- Van een fiets, welke stond aan de Vincent van Goghstraat te Zelhem werd de fietscomputer gestolen.
- Aan een duwboot in de Oude IJssel te Drempt werden vernielingen gepleegd. Een drietal jongeren kon

worden aangehouden. Zij bekenden de eerder genoemde feiten in die omgeving ook te hebben gepleegd.
10 dec.:

- Op de Keijenborgseweg te Zelhem vond een aanrijding plaats tussen twee personenauto's. Achter elkaar
rijdend had de tweede te laat in de gaten dat de eerste afremde.

- Op de Ruurloseweg te Zelhem vond een aanrijding plaats, waarbij drie personenauto's waren betrokken.
Een personenauto reed vanaf de Berkendijk de Ruurloseweg op, terwijl op de Ruurloseweg twee auto's
elkaar net aan het inhalen waren, het gevolg was 4 gewonden, waarvan twee na behandeling naar huis
konden.

- Ook op de Doetinchemseweg te Zelhem vond een aanrijding met gewonden plaats. Een personenauto
raakte van de weg en botste tegen een daar staande boom. De auto vloog hierbij in brand. De inzittenden
konden zichzelf redden, maar raakten wel gewond.

- Het rijgedrag van een bromfietser te Zelhem trok de aandacht van de motorsurveillance. De bestuurder van
de bromfiets mocht het voertuig inleveren aan het bureau. Na onderzoek bleek deze te zijn opgevoerd.

- Een onbekende man heeft geprobeerd het filiaal van de Rabobank te Halle te overvallen. Onder bedrei-
ging van een op een pistool lijkend voorwerp werd de bankemployee gesommeerd geld over te geven.
Hij kreeg echter niets en rende vervolgens weer weg. Mochten mensen iets hebben gezien van deze over-
val, worden zij verzocht contact op te nemen met de politie. ledere aanwijzing kan belangrijk zijn,
schroom dus niet om te bellen. De door de dader gebruikte personenauto is later teruggevonden. Deze
bleek te zijn gestolen.

- Aan de Heeckerenweg te Hummelo raakte een man onwel. Hij per ambulance overgebracht naar het zie-
kenhuis.

- Voor de tweede keer in korte tijd werd in Hengelo een stapel niet bezorgde dagbladen gevonden. De niet-
bezorger zal er op worden aangesproken.

- Bij werkzaamheden op het terrein van een bedrijfspand werden een groot deel struikgewas gekapt. Het
bleek echter dat deze struiken niet eigendom waren van het bedrijf, maar van de bewoner in de buurt.
Door de politie is hierin bemiddeld.

- Tijdens een snelheidscontrole op de Rijksweg te Laag Keppel reden 6 van de 1015 passanten te hard. De
hoogste snelheid was 115 km/u i.p.v. 80 km.

11 dec.:

- Op de Zelhemseweg te Hummelo werd een ree aangereden. De ree werd niet meer terug gevonden.
- Op de Kreunensklamp te Hengelo werd een conifeer bij een woning in brand gestoken. De brandweer

bluste de brand.
- Een passagier van de discobus had kennelijk zoveel drank tot zich genomen dat hij moest overgeven.

Conform de reisvoorschriften kwam hem dit te staan op een boete van f 50.-. De passagier weigerde ech-
ter te betalen hetgeen uitliep op een handgemeen tussen die passagier en de begeleider van de bus.

12 dec.:
- De bestuurder van de streekbus meldde dat hij op de Kruisbergseweg te Hengelo een personenauto had

geraakt, aangezien een spiegel op de grond had gelegen. De bestuurder van die personenauto is niet
bekend.

- Op de Zelhemseweg te Hummelo reden twee personenauto's tegen elkaar aan bij het tegemoet komen.
Van een van de auto's is het kentekenbewijs ingenomen i.v.m. grote schade. -v

- Op de Rijksweg te Drempt reed een personenauto vanaf een uitrit de weg op. Een bromfietser schrok
hiervan en remde hard af, waardoor hij kwam te vallen, tegen de indraaiende personenauto.

- Aan de Klaverdijk te Halle werd ingebroken in een woning. De buit bestond uit een computer.
- Bij een winkel aan de Smidstraat te Zelhem werden twee ruiten vernield door er stenen doorheen te gooien.
13 dec.:

- Op de kruising van de Rondweg met de Wichmondseweg te Hengelo vond door het niet verlenen van
voorrang een aanrijding plaats tussen een bedrijfsauto en een personenauto. Beide voertuigen werden
afgesleept.

- Op de kruising van de Hessenweg met de Bm. Vrijlandweg te Hoog Keppel sloeg de bestuurder van een
personenauto zodanig ruim rechtsaf dat zij in de sloot terechtkwam.

- Op de Keijenborgseweg te Zelhem vond een aanrijding plaats. In een bocht naar links had de bestuurder
zijn voertuig niet onder controle en reed hij rechtdoor het bouwland op. De bestuurder voerde op het
moment van de aanrijding een telefoongesprek.

- Op de Julianalaan te Hengelo werd een geparkeerd staande personenauto aangereden. De veroorzaker
heeft zich niet bekend gemaakt.

- Op de Varsselseweg vond door onvoldoende rechts houden een aanrijding plaats tussen een bedrijfsauto
en een bromfiets. De bromfietser kon na behandeling in hef ziekenhuis weer naar huis.

- Aan de Paulus Potterstraat te Zelhem werd een brievenbus bij een woning opgeblazen met vuurwerk. Een
vulcontainer bij de visvijver aan de Markepias te Hengelo onderging hetzelfde lot.

- Op de Rijksweg te Drempt werd een snelheidscontrole gehouden. Van de 2200 passanten reden er 26 te
hard, waarbij 118 km/u de hoogste snelheid was buiten de kom.

WEUSTENENK VERLENGT CONTRACT

De PR-commissie van de S.V. Steenderen heeft het sponsorcontract met bouw-
maatschappij Weustenenk uit Hengelo Gld met drie jaar verlengd. Alle redenen
voor de El pupillen om even voor de fotograaf te poseren. Op de foto ziet u achter
het reclamebord van de shirtsponsor van links naar rechts de leder Renee Zents,
Stephan Weustenenk, Ruud Worm, Rik Bobbink, Dennis Berns, leider Rinie Roufs,
Niels Drouen, Nick Roufs, Jelle de Boer, Dirk Ruessink, de sponsor Bennie
Weustenenk en Hans Aal.

WEGWIJS IN DE GEMEENTE
CDA HENGELO GLD
Algemene interesse voor de gemeentepolitiek was altijd al wel aanwezig. De

verdieping en verbreding die middels de cursus Wegwijs in de gemeente werd

aangeboden, sprak mij dan ook zeer aan. Op deze manier meer inzicht te krij-

gen in de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente zorgt er tevens

voor dat men de gemeentepolitiek vanuit een (redelijk) objectief standpunt

kan beoordelen. De cursus was zoals men dat zegt "niet gekleurd", de ziens-

wijze van het CDA werd dan ook niet naar voren gebracht.

De cursusavonden werden gegeven in de raadszaal van het gemeentehuis te

Hengelo Gld, als coördinator van het geheel was Joke v.d. Velde aanwezig. De

groep cursisten bestond uit een goede afspiegeling van de Hengelose samen-

leving, van jong tot oud, man en vrouw, alle geledingen waren in de groep ver-

tegenwoordigd. Opvallend was de opkomst per avond maximaal te noemen

was, dat zegt genoeg over de kwalitiet van deze avonden naar mijn mening.

De inhoud van de cursus was zeer divers. Bij de meeste onderwerpen ver-

wachtte ik van de inhoud redelijk op de hoogte te zijn, echter de taken en ver-

antwoordelijkheden van de gemeente(raad) blijkt meer te omvatten.

Opmerkelijk was dat er over het algemeen op een interactieve manier werd

lesgegeven. Op deze wijze ontstond er een wisselwerking tussen docent en

cursisten, wat menige discussie tot gevolg had. Ik wil hieruit de conclusie trek-

ken dat het zeer interessante, leerzame avonden waren en dat ik als cursist

inmiddels mijn weg weet binnen de gemeentepolitiek.

Bij deze wil de coördinator en alle docenten mijn complimenten geven over

hun wijze van lesgeven en het invullen van de avonden.

Estrella Hermans



TBILJARTEN^
BINGO VOOR JONG EN OUD

RAD VAN AVONTUUR
GEZELLIGHEID VOOR HET HELE GEZIN

POTBILJARTEN OP TWEE TAFELS
VOOR DE KINDEREN WEER G RA TIS PA TA T

ORGANISATIE :
Biljartver."

^Jk Concordia'54 ^

^*m
B.V. CONCORDIA'54

PRETTIGE FEESTDAGEN

EEN VOORSPOEDIG 2000

Weer stamppottenü!

Wij wensen al onze clientèle, vrienden en bekenden

prettige kerstdagen, en een heel
voorspoedig en gelukkig 2000.

Café-restaurant

LEEMREIS
fam. Visser, Hengelo Gld.

^ ̂  ̂

Hotel - Café - De§t$irant
Zalencentrum

M

„De Kruitberg
Krulsbergseweg 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

VleeSSalade 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.

erk
Een groot
assortiment
prachtig sier- en
knalvuurwerk!

HENGELO
Spalstraat 37 - Tel. 0575 461713

Vuurwerk koopavonden
op woensdag 29 dec.
en donderdag 30 dec.

t/m 21.00 uur

Vuurwerkpresentatie
op grootbeeld TV

Regel ink Schildersbedrijf
en medewerkers

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld.
Tel. 0575-461655

Wij wensen iedereen

prettige kerstdagen en een

voorspoedig nieuwjaar.

Accountantskantoor
Th.J. Sloot B.V.
Accountants, belastingadviseurs

Verzorgen van de jaarrekening
Fiscale aangiften
Administratieve dienstverlening
MINAS-administratie en aangiften
Fiscale en bedrijfeconomische adviezen
Advies inzake ondernemingsvorm
Subsidie aanvragen

Hengelo Gld.
Tram straat 4
7255 XB
0575-461391

Ulft
Middelgraaf 40a
7071 WT
0315-640480

Vrijdag 24 december zijn onze kantoren
vanaf 15.00 uur gesloten.

Wij wensen u een voorspoedig 2000.



Jongeren Werkgroep Roemenië
houdt

Statiegeld actie.
De statiegeld flessen worden in de

dorpskernen van Hengelo en Keijenborg
huis aan huis opgehaald

op zaterdag 8 januari.

Lever ze niet in, maar bewaar
de flessen voor het goede doel.

Het Enorm-Team
wenst U

prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2000

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

. Alle medewerkers van de
Spannevogel wensen U

prettige feestdagen en een
gelukkig en gezond 2000 toe.

RS.
Wij zijn oudejaarsdag vanaf 12.30 uur gesloten.
En maandag 3 jan. de gehele dag gesloten

DE Ey SPANNEVOGEL
| M E U B L l. - EN T A P I J T F. N H U I S

Ruurloseweg 2 - 7255 DH Hengelo Gld
Tel. 0575-461484 - Fax 0575-464769
Barchemseweg 40 - 7261 DD Ruurlo
Tel 0573-453193 - Fax 0573-453587

Bouwbedrijf
Wolbrink-Masselink
en medewerkers
Toverstraat 5 Berendschotstraat 8
7223 LZ Baak 7255 KB Hengelo Gld.

Wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2000.

afdeling '
Hengelo-GId.,
Keijenborg en Veldhoek

wenst een ieder bijzonder
prettige Kerstdagen en een

voorspoedig 2000.

Partij van de Arbeid

De politiek in Hengelo leeft!
Dat heeft u de laatste maanden ondervonden. De PvdA
vindt dat een pluspunt, dat haar aandacht heeft. Alleen
moet ze wel op de juiste wijze bedreven worden.
Daarvoor zal ze haar best blijven doen.

We wensen u allen blijde feestdagen

en een goede eeuwwisseling.

NEWHOLLAND

Prettige feestdagen

en een

voorspoedig 2000

E C H A N l S A T l E
EN

T E C H N I E K B . V .

E N M E D E W E R K E R S

HET ADRES VOOR KWALITEIT

EN 24-UURS-SERVICE

Winkelskamp 1, Hengelo Gld.

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

l/l/// wensen u fijne feestdagen

en een voorspoedig 2000

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

Wij wensen u prettige feestdagen

en een voorspoedig 2000.

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

Wij wensen een ieder

prettige kerstdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar

BOUWBEDRIJF

TOLDIJK C

Wij wensen u
prettige kerstdagen

en een
gelukkig en gezond 2000.

UIMES
makelaardij o.g. b.v.

NVM

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

Burg. Rijpstrastraat 2
7021 CR Zelhem
Tel. 314-622415

Hengelose Auto- en Motorvereniging

H.A.M.O.V.E.
wenst u allen

prettige kerstdagen en
een gelukkig 2000 toe.

6 en 7 mei 2000
wegraces op de "Varssel-Ring"

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

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

Wij wensen u allen

prettige feestdagen .en

een voorspoedig 2000.

Kam. Schuerink

en medewerkers

Koningsweg 4
7255 KR Hengelo Gld.
Tel. 0575-463447.

Lubbers
-wonen &t slapen

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

Wij wensen u prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2000.



Laatste Opruiming
van deze eeuw bij Schoenmode Hermans

profiteer nu van kortingen tot 50%
kijk hiervoor op de rekken in de winkel.

J)

Wolky
Rohde Brakkies \fert**51

'no

piedro

Helioform

V. Lier

En vele andere merken.

Teven wensen wij U fijne feestdagen

en een fantastisch nieuwjaar toe.

Schoenmode Hermans
Raadhuisstraat 27 - Hengelo - Tel: (0575) - 462547

's maandags gesloten

OCCASIONS
Daewoo Matiz SE Geel demo 1999
Opel Corsa 1.4 Joy blauw 1990
Opel Corsa 1.4i Swing wit 1993
Opel Kadert 1.8i 5-drs. grijs 1988
Opel Vectra 1.7 TD rood sedan 1996
Hyundai Excel 5-drs. groen 1995
Nissan Cherry 1.3 DX zilver 1986
Renault Nevada Diesel wit 1993
Seat Marbella 900 zwart 1990
Ford Escort CLX 1.6 5-drs 1990
Peugeot 405 G Ri sedan wit 1990
Fiat Uno 1 .OiE zwart 1991
Opel Vectra 1.6i Frisco rood 1992
VW Jetta 1.6 4-drs rood,
c.v., l.m.velgen Pacific uitv. 1990
VW Golf 1.6 3-drs blauw 1988

Libertel Dealer!

Rijdt u liever nieuw?
Wij leveren elk merk

Motor:
Honda Shadow VT 500 1986

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

AUTO KEMP en medewerkers

wensen U ^
PRETTIGE FEESTDAGEN

en een

GOED en GEZOND 2000

Wij zijn op 31 december 1999 de gehele dag gesloten.

GESLAAGDE BREI-AKTIE

Het was een gezellige drukte maandag 15 november in Ons Huis. Aan onze oproep om te breien voor Roemeense kinderen is flink gehoor

gegeven. Het ingeleverde breiwerk kon door iedereen bewonderd en besproken worden, nieuwe ideeën en tips werden uitgewisseld.

Gerrit Lubbers vertoonde dia's en vertelde over Roemenië. In de week daarop hebben we van de mutsen, sjaals, wanten en sokken, aan-

gevuld met wat aardigs als knuffels, bloknootjes, speelgoed e.d. kerstpakketjes gemaakt. Een aantal mensen van de Philadelphia Stichting

heeft ons hierbij prachtig geholpen. Al met al zijn er 48 kleuterpakketjes en 235 pakketjes voor lagere school kinderen weggestuurd.

Bovendien zijn een aantal pakjes voor de armste gezinnen. Natuurlijk gaan we in 2000 weer kinderen verrassen en vragen we aan u om

vooral door te gaan met breien deze winter. Er is nog wol voorradig. U hoeft het dus niet te kopen. Hebt u thuis nog wol en u breit zelf

niet, dan kan dit ingeleverd worden. Neem even kontakt op met Hermien Hiddink, tel. 462238 of Jo Lubbers, tel. 463150. We kunnen

terugzien op een bijzonder goed verlopen aktie en willen iedereen die zich wat voor manier dan ook heeft ingezet, heel hartelijk danken.

We wensen iedereen fijne kerstdagen.

De brei-aktie groep van de Commissie Oost Europa Hengelo Gld.

SCHUTTERIJ ST. JAN HIELD OPEN AVOND

Uw
Slijterij

LEEMREIS
heeft 1!

Méér dan uitgebreid
assortiment:

XO Cognac

voor V. S. O. R prijs

likeuren - wijnen
gedistilleerd

champagne + sekt.

Spalstraat 40 - Hengelo Gld.
Tel. (0575)46 1274

Voor enige tijd terug werd bij de oudste vereniging van

Keijenborg, de schutterij St. Jan een open avond gehouden

Doel was op zoek te gaan voor aanvulling van de slagwerk-

groep en de blazers.

Om ouders en evt. aspirant leden kennis te laten maken met

de schutterij, werd een open avond gehouden in de grote zaal

van gasterij De Eikeboom.

O.l.v. instructeur Henry Meijer lieten slagwerkers en blazers

horen wat men alzo ingestudeerd had. Voor de korte tijd van

voorbereiding was er toch al een aardig resultaat.

De slagwerkers kregen les van Harry Weverink en de blazers

werden begeleid door Martin Hiddink. Er is vooral behoefte

aan kandidaten voor cornet, schuiftrombone.

De gloednieuwe bekkens wachten ook op een bespeler.

Degene die al aan de opleiding begonnen zijn studeren

enthousiast en met goede vooruitzichten.

De opzet van de uitbreiding is dat de schutterij ook in staat,

daar waar nodig self supporting te kunnen optreden.

Voorzitter Wim Besselink toonde zich verheugd over de aan-

wezigheid van de bezoekers in De Eikeboom. Op deze

avond gingen ook vele kinderen langs de huizen met lam-

pions voor het zingen van St Maarten leideren.

Vrijdag 24 en

vrijdag 31 december

is onze drukkerij vanaf
12.30 uur gesloten.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regellnkstraat 16 - Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 14 55 / fax (0575) 46 35 21



1/cf u r w e r k
Voorverkoop t/m 28 dec. 1999

tot 25% extra vuurwerk

Spalstraat 13, Hengelo

ROOZEGAARDE
Sport & Mode

Verkoop op
29,30 en 31 dec. 1999

Banninkstraat 5, Hengelo

Bekijk de effecten op internet: www.lesli.nl

Uw Royal Class, New Spirit en Grand Prix Dealer

Wij wensen een ieder die we hebben

ontmoet het afgelopen jaar,

GOEDE KERSTDAGEN

en een

VOORSPOEDIG 2000

Johan en Gerrie Eppink
Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen - Tel. 0575 451862.

Uitvaartverzorging - Koster NH Kerk - Agent drukkerij Wolters

Hondeschool

"Klein Weetink"
te Velswijk begint op

15 januari 2000

weer met de trainingen

Inlichtingen en opgave:

Ap Peters 0314-641436

Lucia Mullink 0314-622361

Schutterij E.M.M, en

Hengelose Majorette
Vereniging

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

Ook met een nieuwjaar voor de boeg
hopen wij die aandacht vast te mogen
houden

Dank voor alle vertrouwen en wij wensen
een ieder een voorspoedig 2000.

Voor ól uw

Ambachtelijke Slagerij

Jan Stapelbroek
uw Kerstslager.

volop keus in:
rollades, rund - varkens
gourmet en steengrill

en de fijnste vleeswaren

Mager Kerstgehakt
500 gram 3.50
Cassellerrib
100 gram 2.25

Tevens alvast fijne Kerstdagen

P.S. Kerstweek alle dagen open!
Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 461258

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

organiseren

1 e Kerstdag

Grote Kerstbingo
met vele geldprijzen
aanvang 19.30 uur
zaal open 18.00 uur

2e Kerstdag
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.

Inschrijfgeld ƒ 5.-
Er zijn prachtige prijzen.

Vrijdag 31 december Oudejaarsdag

gezellig Potbiljarten
met prachtige prijzen

Aanvang 14.00 uur tot 18.00 uur

Wij wensen een ieder
prettige feestdagen

en een voorspoedig 2000.

Café-Restaurant

D'n Olde Kriet
Dorpsstraat 25 - 7234 SM Wichmond

tel. 0575-441285

+ medewerkers en Biljartver. K.O.T.

24 dec. Kerstavond 17.00 uur gesloten
25 dec. 1e Kerstdag tot 18.00 uur gesloten
26 dec. geopend vanaf 11.00 uur.
31 dec. oudejaarsdag vanaf 19.00 uur gesloten
1, 2 en 3 jan. gesloten
4 jan. 2000 geopend vanaf 11.00 uur.

ANBO - de bond voor 55-plussers
dankt leden en ondersteunende bedrijven voor hun bijdragen in
het afgelopen jaar.

We hopen dat de komende jaren de steeds toenemende belang-
stelling voor de ANBO zich zal voortzetten.

Het bestuur heeft voor het volgend jaar weer vele activiteiten op
het programma staan.

We wensen allen goede en gezellige Kerstdagen en een voor-
spoedige eeuwwisseling en hopen onze leden terug te zien op
de nieuwjaarsvisite op donderdag 13 januari.

Sirius System 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.

Prettige Feestdagen en
een Voorspoedig 2000.

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

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

Erkend rayonmonteur Candy Ned.

Candy voor Wassen Koelen Koken

Café Coen Evers
Keijenborgseweg 27 - Tel: (0314) 6413 92 - Velswijk

1e Kerstdag v.a. 21.00 uur

Live muziek
Gert en Gert

* * * *
Oudejaarsdag Potbiljarten

v.a. 14.00 uur

* * * *
Nieuwjaarsnacht v.a. 00.30 uur

Millenniumfeest
Live Muziek

In de tent te Velswijk

Kaarten alleen in voorverkoop
a ƒ 7,50 bij Café Evers



mie
A U

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 12 62. Fax (0575) 46 10 94

VW Golf 1.61 Sport 1997
VWGolf1.6i 1995
Opel Vectra 1.6 16V HB 1999
Opel Corsa 1.2 16VHB 1999
Mazda 626 1.8HB 1994
OpelAstra 1.4HB 1994
VW Passat 1.8 cl 1994
VW Golf 1.6 1989
Peugeot 309 automaat 1992
Opel Kadett 1.4i HB 1991
Opel Kadett 1.6i HB 1989
Opel Kadett 1.38 HB 1988
Daihatsu applaus HB 1991
Volvo 480 1988
Nissan Sunny 1.6i sedan 1990
Peugeot 405 1.6i 1991

Onderhoud en reparatie alle merken
Uitlijnen - APK-keuringsbedrijf

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Wij wensen U prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

ALLES ONDER EÉN DAK
Fa. G. Onstenk
Eiken Meubelen
Wichmondseweg 2
7255 KX Hengelo Gld.
Tel. 0575 463504

Woningstoffeerderij
Henk Vels
Westendorpseweg 9
7004 JD Doetinchem
Tel. 0314631517

houden OPEN HUIS
maandag 27 december van 10.00 uur tot 21.00 uur
dinsdag 28 december van 10.00 uur tot 21.00 uur

woensdag 29 december van 10.00 uur tot 21.00 uur
donderdag 30 december van 10.00 uur tot 16.00 uur

De kerstdagen zijn wij gesloten.

Ons assortiment bestaat uit o.a.

Eiken en Grenen Meubelen
Senioren slaapkamers
Koloniale meubelen

Vloerbedekking, Gordijnen
Lamellen, Laminaat, Parket
Tafelkleden, Vitrages

U vind ons op het industrieterrein
Molenenk 20 te Hengelo Gld.

Gerrit en Ria Onstenk
Henk en Grada Vels

en medewerkers

Tevens wensen wij u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2000.

l
Lekker voordelig

van uw eigen slijter
FLORÏN
jonge
jenever

Dl SARONNO
Amaretto
The Italian Taste
0,7 liter

95

SHERIDAN'S
Coffee - vanille cream
liqueur

20.'95

BERTHELOT
graves
superieures

95

GROLSCH PULLEN
SIXPACK
Nu met gratis James
Bond T-shirt

11.'95
aanbiedingen geldig tot 9 Januari 2OOO

Kerkstraat 11, Keijenborg. Telefoon (0575) 46 12 93

Grand café

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een voorspoedig 2000 toe

Kerstavond tot 18.00 uur geopend
Ie Kerstdag gesloten

2e Kerstdag v.a. 17.00 uur geopend

Oudejaarsdag v.a. 14.00 uur

Potbiljarten
en andere spelen
met prachtige prijzen.

Millennium table dance party
alleen toegankelijk met kaart uit voorverkoop!

l jan. 0.30 uur

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - tel. 0575 463778



ook hebben we dit jaar

carbid

Smederij
Besselink & Zn.
Keijenborg

Al uw

huis slachtingen
die in eigen bedrijf plaatsvinden

worden door ons vakkundiv

diepvriesklaar gemaakt.

Dit alles naar uw wens

Inpakken en invriezen behoord ook tot de mogelijkheden.

Kwaliteitsslagerij
Kelderman

Past. Thuisstraat 9
Keijenborg

Tel. (0575) 46 13 20
(C314)6418 55

Opgave 's avonds na 20.00 uur

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

Hoveniersbedrijf en kwekerij

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

** 1979 1999 **

20 jaar Bosman Groenspecialist.
In de afgelopen 20 jaar hebben wij
voor zeer velen van U het tuin-
gebeuren verzorgd.

* Aanleg van tuinen, bestrating, vijvers,
pergola's, enz. enz.

* Onderhoud van tuinen, zoals de voor-
jaarsbeurt, najaarsbeurt tijdens uw
vakantie, hagen knippen onkruidbestrij-
ding, compleet jaaronderhoud, enz. enz.

* Levering van 1 plant tot complete
be-plantingslijsten.

* Gladheidbestrijding in de winterperiode
zout strooien en sneeuw schuiven.

Voor dit vertrouwen zijn wij
u zeer erkentelijk.

Wij wensen u
prettige feestdagen en een
gezond en gelukkig 2000

Graag tot ziens in het
nieuwe Millennium

Wilbert Jansen
Harry Vos
Clemens Gebbink
Bram Walta
Jeroen Beumer
Reinier Eskes
Wim Ligtenberg

fam. G.J. Bosman.

Candy Lenselink
Ronnie Nijland
Henry Kraaievanger
Dennis Spee
Maicel Couch
Sander Wassink
Arie Wijers

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Mfestlai

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

Diverse soorten rauwkost.

roomwitte CHAMPIGNONS
SOOgram 2.98

Verder hebben we volop
GOUDREINETTEN, diverse maten
SINAASAPPELS en CLEMENTINE
mandarijnen vol sap en tegen scher-
pe dagprijzen

Diverse SLASOORTEN o.a.
Lollo Rosso, Lollo Blonda,
Eikebladsla, IJsbergsla

ASPERGES, verse PEULEN,

HARICOUVERT BOSPEEN en
een rijke keuze in EXOTEN, OES-
TERZWAMMEN, KASTANJE-
CHAMPIGNONS

Walnoten, pinda's in dop, exoten,
mango, physalis, papaya,
tamarillo's, kiwaro enz.

Diverse soorten kruiden,

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

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

Wij wensen U
prettige Kerstdagen eT) een

voorspoedig 2000.

Tot ziens.
Vrijdag 24 december

bestellingen afhalen vanaf 11 uur

29-3O-31 dec.
Vuurwerk ver koop

en Karbiet

Beuseker
Landlustweg 2, Steenderen - Tel. (0575) 45 11 98 Kervelseweg 23 - Hengelo Gld. - tel. 0575-462619

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

"Strange Brew"
(zie biografie elders in dit blad)

Onze diskotheek is 2e kerstdag
vanaf 21.00 uur geopend.

Oudejaarsdag organiseren wij vanaf 14.30 uur het
ouderwets gezellige

POTBILJARTEN
met o.a. prachtige Wildprijzen

Nieuwjaarsdag zijn wij vanaf 17.00 uur geopend.
Diskotheek van 20.30 uur geopend.

Verder wensen wij een ieder prettige feestdagen en
een voorspoedig 2000.

H. Waenink en medewerkers



Vuurwerk
de allergrootste sortering

Exclusief:
Diamond
co 11 eet i on
Vuurwerk

In voorraad:
vele pakketten
in verschillende

Tijdens de voorverkoop en

verkoop extra grote verassing!

Wij wensen U goede kerstdagen
en een goed en gezond 2000.

JANSEN-SMID
Bleekstraat 1,
Tel.(0575)461360,
HENGELO Gld

Vrijdag 31 december

Oudejaarsdag
wederom ons traditionele

Potbiljarten
Puntbiljarten etc.

Aanvang 14.00 uur.

Tevens wensen wij iedereen
prettige feestdagen en
een voorspoedig 2000.

café zaai Winkelman
Keijenborg

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT,

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

Taxibedrijf Bert Lammers
en medewerkers wensen u

prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2OOO.

Taxlvervoer
Senioren-taxi

Rouw- en trouwvervoer
Groepsvervoer

Ziekenvervoer alle fondsen

Hummeloseweg 20 - Hengelo Gld.
tel. 0575-463005

J

Wij en onze medewerkers

wensen u allen fijne feestdagen

en een voorspoedig nieuwjaar.

m ml|| c A r i j l v . o J,

J

eicpert ARENDSEN

installatiebedrijf ARENDSEN
Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld.

en medewerkers

wensen U prettige feestdagen

en een voorspoedig 2000.

q» fiZa 555-
MÏ» Krifmborg »••
-T Tel, 0575-461970/461762 ̂ -

W/y' wensen U f/yne kerstdagen en een voorspoedig 2000.

'Wij ivcnsen u alten

l^crstdagen en

een 2000.

DRUKKERIJ WOLTERS

en medewerf^ers


