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CLAM
EEN NIEUW JAAR!

We staan alweer in het jaar 2001. De jaarwisseling is achter
de rug en het afgestoken vuurwerk is weer opgeruimd. Het
was de eerste "gewone" jaarwisseling van dit mil lennium.
Nadat de wereld vorig jaar in de ban van het
Millenniumprobleem was, is gebleken dat de alles gewoon
doorgaat. Ook het verschijnen van "De Reclame" zal na de
overname in dit nieuwe jaar gewoon doorgaan.

Tijdens de verhuizing zijn een paar oude exemplaren van
"De Reclame" gevonden waarvan de oudste uit het jaar
1930. Deze editie van 20 december vermeldt dat 1930 de
4de jaargang was. Dit betekent dat "De Reclame" in het jaar
1927 voor het eerst uitgegeven is en we nu eigenlijk begin-
nen met de 74e jaargang. Om een indruk te geven hoe "De
Reclame" er in die tijd uitzag hebben we gekozen om het
oudst bewaarde exemplaar af te drukken in dit nummer van
de krant. Het is mogelijk om deze editie uit te knippen en te
bewaren.

v

Dit nummer van de krant ziet er nog uit zoals u het de laat-
ste tijd gewend bent. Vanaf het volgende nummer geven wij
"De Reclame" uit in een nieuw jasje.
Onder het motto: een nieuw jaar, een nieuw begin, willen
wij met "drukkerij Uiterweerd" en met "De Reclame" dit
jaar fris van start gaan.

Wij wensen u een voorspoedig 2001,

Ton en Marian Uiterweerd & medewerkers.

INTRODUCTIE AVOND INTERNET IN
BIBLIOTHEEK HENGELO GLD.
Lang niet iedereen heeft thuis of op het
werk een computer met internetaansluiting.
Wat is internet. ••••*•. . „ ̂  ^
Voor mensen die niets of heel weinig van
internet weten organiseert de bibliotheek
van Hengelo een introductieavond. U hebt
de mogelijkheid in ca. 2,5 uur de basisbe-
ginselen van internet te leren.
Internettermen als world-wide-web (www)
enz. komen ter sprake. U leert informatie
zoeken met z.g. zoekmachines en U oefent
in het opstellen van een e-mailbericht en het
verzenden van e-mail. Bovendien krijgt U
bij aanmelding l uur gratis internet aange-
boden.
Men kan inschrijven voor woensdag 7, don-
derdag 8, woensdag 14 of donderdag 15
febr. a.s. telkens van 19.30 tot 22.00 uur. Er
zijn 8 computers beschikbaar. Per persoon
per avond zijn de kosten voor leden f 15,- en
voor niet- leden f 20,-. Opgave tijdens de
openingsuren van de bibliotheek (0575)
463920 of b.g.g. (0575) 461982.

UW KERSTVIERING
$ afd. HENGELO GLD.
^ In de mooi versierde zaal van

oartv Centrum Lanpe.lp.r w^rH
met heel veci bezoekers nel Kersigebeuren
verwoord.
De liturgie werd verzorgd door mw. v. Dijke
met medewerking van samenzang van de
genodigden en voor deze gelegenheid een
dameskoortje van UVV-ers met pianobege-
leiding van mw. Verhoeff.
Een optreden van 'Jong van Hart' onder lei-
ding van mw. G. Gosseling verdiende een
warm applaus. De kerstliederen welke
gezongen werden waren sfeervol en mooi.
Het vrije Kerstverhaal gelezen door mw. v.
Dijke had een aandachtig gehoor. Aan het
einde van deze middag werd een ieder ver-
rast met een 'kleine' feestmaaltijd.
De middag werd beëindigd met het geza-
menlijk zingen van het lied "Dankt, dankt
nu allen God".
Nieu wjaars visite
De UW begint haar aktiviteiten in 2001
met de 'Nieuwjaarsvisite' in 'Ons Huis' op
donderdag 11 januari.
's Middags om 14.00 uur worden de gasten
verwacht alwaar een ieder zijn of haar
goede wénsen kan over brengen.
Er wordt een leuk en afwisselend program-
ma geboden, met o.a. een optreden van de
'Marattenband'.
De entree is vrij en bedoeld voor een ieder
om samen een gezellige middag te hebben.
Is het vervoer een probleem?
Daarvoor kan men bellen tel.(0575) 462728.

OP PAGINA 4:
WINTERSE FOTO'S

VAN HENGELO GLD.

.Donderdag 28 december 2000,
Hengelo Gld. ligt onder een laag
sneeuw. Prachtig om te zien, dus
een mooie gelegenheid om wat
foto's van Hengelo te maken. Het
resultaat ziet u op pagina 4 van
deze krant.

• Mexx Men
• Ma t in ique
• For Fellows

• Esprit
Bad Boys

• Blackstorre^

Opruiming
Gehele wintercollectie

kleding en schoenen

50-70% KORTING

Edwin - Tripper jeans 149,95 l 39,95

Jeans van 89,95 nu voor

89,-

Helmink
M O D E & S C H O E N E N

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD TELEFOON (0575) 46 l 8 84
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cgg Op donderdag 11 januari 2001 hopen wij met $>
<§8 onze kinderen en kleinkinderen het 40-jarig $>
<§3 huwelijksfeest te vieren. 8g>

w-* Wij nodigen u uit op de receptie
van 15.00 tot 17.00 uur bij
't Witte Paard in Zelhem.

Lies en Willy Rondeel

Roessinkweg 30a
7255 PC Hengelo Gld.

S§>

Tevens wensen wij u een Gelukkig Nieuwjaar.
tc)B «p
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Hengelo Gld., januari 2000.

Op zondag 14 januari 2001 hoopt onze gemeente
de nieuwe predikant welkom te heten.

Om 14.00 uur begint de bevestigings- en intrede-
dienst in de Remigiuskerk.
In deze dienst zal ds. C. Ferrari - van Schuppen
bevestigd worden door ds. A. B. Elbert.

Na afloop van de dienst is er in "Ons Huis",
Beukenlaan 30 gelegenheid om haar en haar gezin
te begroeten.

Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn.

Namens de Kerkenraad van de
Hervormde Gemeente te Hengelo Gld.
ds. A. B. Elbert, wnd. praeses
mevr. H. G. Zweers-Harmsen, scriba

Post Apart 1000,
7255 AA Hengelo Gld.

•njSMAN

Kervelseweg 23 - Hengelo Gld. - tel. 0575-462619

*

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Hondeschool
"Klein Weetink"

te Velswijk begint de
zaterdag 13 januari weer

met de nieuwe cursussen.

Inlichtingen en/of opgave:

Ap Peters 0314-641436

Lucia Mullink 0314-622361

Te koop:
Spaanse Gitaar merk
Graftsman ƒ 200.- &

Drukbank met gewichten
merk Ketler sport ƒ 300.-

Tel. 06-50553098
(na 18.00 uur)

/D
BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating
André Bijenhof

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

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 14 jan. 14.00 uur, ds. A.B. Elbert/ds. C. Ferrari
Goede Herder Kapel

Zondag 14 jan. 10.15 uur ds. C. van Dorp
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Zondag 14 jan. 10.00 uur, mevr. D.J. Rekswinkel-Kets
Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 13 jan. 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 14 jan. 10.00 uur, Eucharistieviering

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keiienborg:
zaterdagavond om 19.00 uur
zondagmorgen om 10.00 uur
maandagmorgen om 9.00 uur Eucharistieviering (dagkapel)
woensdagsavonds 19.00 uur Rozenkrans bidden (dagkapel)
Zorgcentrum Maria Postel:
dinsdagsmorgens om 10.00 uur Eucharistieviering
vrijdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering
NPG gebouw. Zelhem:
2 vieringen per maand, op zaterdagavond om 17.30 uur

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 12 - ZONDAG 14 JANUARI
dr. 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, Kolde wei weg 6, Keijenborg, tel. 462262
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Woensdag 10 jan. dr. v.d. Beek, tel. 06-53738359
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.

DE GRAAFSCHAP DIERENARTSEN
i\. ix . j . rem uigvii - i t . j. V^IIHCI - i i . \j. oatuiuuiis

Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420
Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.
Spreekuren gezelschapsdier^-
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
Dierenapotheek:
maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur
zaterdag 08.30-12.00 uur

Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp
Tel: (0575) 45 20 20 - dag en nacht bereikbaar.

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Alarmnummer 1-1-2 (voor noodgevallen)
Telefoonnummer 0900-8844

Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Kontaktpersonen: Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439

en Mw.B. Schuerink, tel. 461828.
Keijenborg: M w. A. Hakvoort, tel. 462317

en Mw. A van Aken.tel. 462627.

BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)
V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg

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

Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo: M w. 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, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg l c, 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 2, 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:
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevrsPeulers,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. 0314-329160.
Gemeente Steenderen en Vorden:
mevr. Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772

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
Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. 0575-441942

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,
(«i os-75 4418O9. Voorafspraken 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.
met ingang van 28 oktober 2000 zijn de openingstijden:
maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

Openingstijden Wereldwinkel
Dinsdag t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur,
vrijdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.
Iedere 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 6140. Overige zaken: tel. (0314) 62 61 26

6 van de 10 mensen met diabetes
overlijden aan hart- en vaatziekten

Dit is een van de mogelijke gevolgen van

diabetes (suikerziekte). Oogproblemen en

minder goed werkende nieren zijn andere

complicaties. Onderzoek moet een

oplossing brengen voor diabetes en

bijkomende complicaties. Geef dit

onderzoek dat extra zetje in de rug.

Diabetes Fonds Nederland

Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR DIABETES - GIRO 5766
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Zondag 24 december: Ie Kerstdag
- 's Morgens reed een bestuurder met zijn personenauto

over de Doetinchemseweg in Zelhem. Ten gevolge van
de ijzel begon zijn auto te glijden en botste vervolgens
tegen een boom. De bestuurder werd met verwondingen
per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

- Tevens raakte een automobiliste ten gevolge van een
glad wegdek van de weg op de Landstraat in Halle. De
bestuurster liep hierbij letsel op.

- Een automobilist werd 's morgens aangehouden terzake
het rijden in een onverzekerde personenauto. Tevens
bleek de bestuurder, een 18-jarige inwoner uit Zelhem,
niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Tegen de
bestuurder werd een proces verbaal opgemaakt.

- Bij een bedrijf aan de Brinkweg te Zelhem werd 's mid-
dags geconstateerd dat door een nog onbekend persoon
een raam was vernield.

- De brandweer moest 's middags uitrukken voor een,
schuurbrand aan de Ruurloseweg te Hengelo. De gehele
schuur brandde uit. Hierbij raakte niemand gewond. De
oorzaak van de brand is nog onbekend.

Maandag 25 december: 2e Kerstdag
- Bij de Meldkamer kwam 's nachts een melding van

loslopende paarden op de Fortstraat te Halle. De politie
ging ter plaatse en heeft na enige tijd de drie pony's weer
veilig in de wei kunnen zetten.

Woensdag 27 december
- Bij twee winkels, één aan de Prinses Irenestraat en één

aan de Kerkweg in Zelhem vond 's nachts een poging tot
inbraak plaats. Hierbij ontstond alleen braakschade aan
het pand.

- Aan de van Heeckerenweg in Hengelo werd een daar
geparkeerde personenauto door een nog onbekend voer-
tuig aangereden. Hierdoor ontstond materiële schade aan
de geparkeerde personenauto.

Donderdag 28 december
- Op de Varsseveldseweg in Halle vond 's morgens een

eenzijdig verkeersongeval plaats. Een bestuurder van een
personenauto raakte door een glad wegdek van de rijbaan

POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM
(Hengelo, Hummelo & Keppel, Zelhem)
Periode 24 december 2000 t/m 2 januari 2001

en kwam vervolgens tot stilstand tegen een boom. De
auto raakte hierbij total loss en de bestuurder liep hierbij
letsel op.

Vrijdag 29 december
- 's Morgens op de Torenallee in Hummelo stak een ree

plotseling de weg over en een automobilist kon een aan-
rijding niet meer voorkomen.

- In Halle vond 's middags op de Halle Heideweg een aan-
rijding plaats tussen twee tegemoetkomende personen-
auto's. Tijdens het passeren kwamen ze met elkaar in
botsing, doordat één van de bestuurders niet voldoende
rechts aanhield. Één van de automobilisten is doorgere-
den zonder zijn/haar identiteit kenbaar te maken en liet
daarbij de andere partij met schade achter.

- Aan de Brouwerij in Hummelo werden 's avonds twee par-
keerbonnen uitgedeeld terzake parkeren op het trottoir.

Zondag 31 december - Maandag l januari
- Oudejaarsnacht verliep in alle gemeentes rustig, op een

aantal vernielingen na. wat samen toch weer een flinke
kostenpost is voor de gemeenschap.

Dinsdag 2 januari
- Aan de Boeijinkweg in Hengelo brandde 's middags een

auto volledig uit.
Saskia Visscher.

Rectificatie:
De politie heeft u op 9 december de aandacht gevraagd
voor het volgende: 's Middags reed een ruiter met haar
paard over de Hessenweg te Hummelo, daar trof ze op de
zandweg een groot bloedspoor aan en meldde dit direct
aan de politie. Dankzij deze oplettende ruiter, een inwoon-
ster uit.Doetinchem, kon vervolgens een onderzoek inge-
steld worden. Uit onderzoek is gebleken dat het om DIER-
LIJK bloed gaat. Graag zou de politie in contact komen
met eventuele getuigen of mensen die deze middag daar in
de omgeving iets verdachts hebben gezien.

De politie is te bereiken via
telefoonnummer 0900-8844.

DAMCLUB HENGELO GLD.
Schooldammen:
Op het regio kampioenschap van basisscholen in december
in Hengelo kwam de Rozengaardsweide en Bekveld niet in
aanmerking voor het eremetaal. Hoewel er fel werd gestre-
den voor de punten en de verschillen klein waren zat het
niet mee. Rozengaardsweide wist zich nog wel voor de eer-
ste finale poule te plaatsen, maar kwam in deze finale poule
niet verder dan de 5e plaats. Individueel deed Leonie Stein
het beste met 10 punten uit 8 wedstrijden. Dit resultaat
behaalde Wesley Ankersmid van de Rozengaardsweide ook.
Kerstsneldam toernooi:
In 3 groepen van 9 spelers werd er gestreden om de eerste
plaatsen met de volgende eindstanden:
Groep A: 1. H. Vos 8-13

2. G. v. Drumpt 8-12
3. J. Heijink 8-11

Groep B: 1. R. Beening 8-11 (SB 88)
2 H. Tekelenburg 8-11 (SB 82)
3.G.Brummelman 8-9

Groep C: 1. H. Hulshof 8-13
2. G. Botterman 8-9 (77)
3. L. Koldenhof 8-9 (66)

Onderlinge competitie:
G. Halfman - W. Eijkelkamp 0-2
J. Heijink - H. Tekelenburg 2-0
H. Zonnenberg - H. Vos 0-2
A. Hoebink - H. Lansink 1-1
J. Vos - J. Luiten 2-0
B. Goorman- J. Schabbink 0-2
B. Rossel - A. Gr. Kormelink 2-0
L. Koldenhof - G. Wentink 1-1
R. Beening - H. Dijkman 2-0
Standen:
Groep A: 1. E. Hoebink 10-16

2. J. Vos 11-15
3. J. Heijink 12-15

GroepB: 1. H. Zonnenberg 11-13
2. H. Lansink 11-12
3. W. Eijkelkamp 10-11

Groep C: 1. B. Rossel 11-13
2. B. Goorman 12-12
3. H. Groeneveld 10-10



bij uw Echte Bakker met iedere
maand andere specialiteiten

in de aanbieding.

Brood v/d maand

"nieuw" Bosbrood ƒ 225

Cake v/d maand

Hazelnoot cake f 745

Vlaai v/d maand

Appeislagroom vlaai ƒ 10.95

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijenborg - tel. 0575-461307

Wasautomaat stuk?
Gooi hem niet te snel weg, hij kan vaak voor weinig geld weer
gerepareerd worden. Reparatie te duur, dan geen kosten.

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)

Tel (0575) 46 18 06

Tevens fax-nummer, dus even laten doorpiepen,
b.g.g. voor 8.00 uur of na 18.00 uur.
Tevens reparatie alle CANDY APPARATEN

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
WestlaiiiÉ

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575)461054

Rauwkostreclame:
Jimpslank salade
250 gram

Tropical salade
250 gram

2.98

2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:
Rode of Witte kool 1 kilo 0.79

Gesneden hutspot 1 zak 2.98

donderdag - vrijdag - zaterdag:
Mooie bloemkool per stuk 2.98

Geschrapte worteltjes
1 zak 500 gram 0.98

IJSBOERDERIJ 't RIEFEL
Riefelerdijk 2, Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 17 68

AMBACHTELIJK IJS

IJSTAARTEN
BAVAROIS

VLA
Elke zaterdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur

Vanaf april zijn we weer elke vrijdagmiddag
op de markt in Hengelo Gld.

NIEUW IN BAAK - NIEUW IN BAAK

Dambroek 18
7223 DV Baak

Tel. : 0575-441123
Mob.: 06-53212132

U kunt ook in Baak terecht voor allerlei bestratings-
materialen voor uw tuin en erf o.a.

OUDE GEBAKKEN STENEN IN VERSCHILLENDE FORMATEN;
ALLE SOORTEN GETROMMELDE STENEN;
BETONKLINKERS ALLE SOORTEN EN MATEN;
TEGELS IN VEEL KLEURIGE SOORTEN EN MATEN;
SIERGRIND IN ZAKJES EN BIG BAGS;
SIERELEMENTEN VOOR WATER, STAPELBAKKEN ENZ;
TUINHUISJES EN TUINPRIËLEN.

Geopend: vrijdag van 10.00 -12.30 en 13.30 -18.00 uur
zaterdag van 8.00 -16.00 uur

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

500 gram verse worst ƒ 5.48.-

4 kip-wiener schnitzels ƒ 7.98

100 gram rookworstsalade ƒ 2.25

SLAGERIJ

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

BRILLEN

30-70%
KORTING

J U W E L I E R - O P T I C I E N

Spalstraat 15 Hengelo Gld
Telefoon 46 13 74

REPARATIE
van alle merken elektrische apparatuur zoals
TV's; VIDEOfs;AUDTOfs enz

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

Sirius Systems Service
Zelhemseweg 24, Hengelo gld

Tel.0575-46 21 20;mob.06-53 78 43 73;fax.0574-46 20 15
Open; ma.-vr. 13.30-18.30 Zat. 10.00-13.00

Dinsdag gesloten.

;•;

«
t- <

t:

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575 -461845
mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

St. Janstraat 3

Keijenborg

Telefoon 0575 -461267

Het juiste adres voor al uw feesten en partijen met o.a.:

Koude - warme buffetten

Div. diners

Hapjes buffetten

Barbecue

Koffietafels enz. enz.

Zaal van 25 tot 300 personen

met airconditioning

Gezellige accomodatie en uitstekende keuken. •

U bent van harte welkom bij Herman en Ria Winkelman
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KERKDIENSTEN
NED. HERVORMDE K E R K

21 Dec. 8.50 u. Ds. Barbas,
10.15 u. de Hr. te Winkel,
2.30 u. Ds. Valeton van
Wichmond, Jeugddienst.
25 Dec. 10 u. Ds. Barbas.
26 Dec. 10 u. Ds. Goedhart
van Halle. Beide feestdagen
extra collecte voorhet trouw»
bijbelfonds.
28 Dec. V.m. 10 u. Ds Bar»
bas, H. Doop.

VRUZ. HERVORMDEN
25 Dec. V.m. 10 u. Ds. D.
v. d. Most van Spijk.
28 Dec. 5 u. Kerstfeest, Ds.
D. v. d. Most van Spijk.
Parochie St. WILLIBRORDUS
Zondag de H.H. Missen om
7 en 10 u., om 3 u. lof.
Donderdag Hoogfeest van
Kerstmis, de plechtige nacht-
mis om half zes, daarna een
stille H. Mis. om 9 u. de
Hoogmis, om 3 u. Vespers.
Vrijdag 2e Kerstdag, niet
verplicht, de H.H. Diensten
als op Zondag. Biechthoo»
ren Woensdag va~n 4—7 u.
en Zaterdag van 4—7 u.
Eventueele wijzigingen vol-
gens afkondiging.
Zondag 428 Dec. de H.H.
Diensten als gewoon.
Parochie JohannesDeDoopei

Keijenburg.
Zondag H. Missen om 7.30
en 10.30 u., 2 u. Patronaat,
half 3 catechismus, 3 u. lof.
Door de week om 7.45 u.
H. Mis, 8.15 u. schoolmis.
Zaterdag 4—6 biechthooren.

BEZOEKT
tijdens de feestdagen

Café „Rust wat"
Prima consumptie

Pilsner Bieren
Aanbevelend

B. BUUNK

De gezamenlijke Bakkers-
patroons hebben met ingang
van heden de broodprijzen
verlaagd.

2e Kerstdag nam 4 u. Kerst-
feest Zondagssch. Dorp in het
Feestgebouw. 21 Dec. Kerst-
feestviering te Bekveld. 22
bec. Kerstfeestviering te
Varsel.

Hebt U al nagezien
of U voor het Nieuwe jaar soms nog wel

Visitekaart jes
genoeg hebt ? Bestel anders tijdig bij ons.
Wij hebben een prachtsorteering kaartjes en
fraaie lettersoorten. Mooie scherpe afdruk.
Monsterboek en l e t t e rp roe f ter inzage.

Drukkerij ARNOLD

TOONEEL-UITVOERING
door de Tooneelclub der Mariavereeniging S

op 26 December 1930
in het Patronaatsgebouw te Keijenburg 5

Opgevoerd worden : o

„Familie-juweelen"
Tooneelstuk in 2 bedrijven.

„Bekroonde Kaatje"
Klucht,

x
5 Medewerking van de Fanfare „St. Jan"

S Voorverkoop van kaarten en plaatsbespreking
X na de H.H. Missen en 't Lof.
xOOOööö<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Cocp. Boerenleenbank
KEIJENBURG

Belanghebbenden worden verzocht
hun Spaar*, Voorschot- en loopende
Rekening-boekjes vóór 31 December
in te leveren, ter verrekening van
rente en kosten.

Zij die er niet voor zorgen hun
boekjes op tijd in te leveren, worden
medegedeeld dat deze voor hun reke«
ning zullen worden opgehaald.

Op 27, 29, 30 en 31 December
ook zitting van v.m. 9—12 uur.

HET BESTUUR
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No. 12 Zaterdag 20 December 1930 4de jaargang

DE RECLAME
Advertentieblad voor Hengelo (6.) en Omstreken Wordt door de post huis aan huis bezorgd

Uitgave van de Eerste Hengelosche Electrische Drukkerij A. H. ARNOLD, Hengelo (6.)

Advertentieprijs 5 cent per regel. Kleine advertentiën, 4 maal geplaatst, (zonder tekstwijziging) worden 3 maal berekend

In verband met de Feestdagen verschijnt dit blad niet op Zaterdag 27 December maar
op WOENSDAG 31 DECEMBER. (Oudejaarsdag). &f Zij die in dat No. een Nieuwjaars»
\vensch willen plaatsen, worden verzocht dit tijdig op te geven ARNOLD.

Tweede Kerstdag 26 Dec.
en Zondag 28 December,

beide avonden 6.30 u.
op de bovenzaal van MARESCH

Opvoering van het

Tooneelspel

!! JEANNED'ARC !
Drama in drie bedrijven

ten bate van de
Missienaaikring

| SCHITTERENDE COSTUMES |

Entree : 1 e Rang 60 et 2e Rang 40 et
Plaatsbesprcking na de Hoogmis en het Lof

d 10 et.

Voor de Feestdagen
ruime voorraad alle soorten

Olie, Meel, Rozijnen en Krenten
tci<en concurreerer.de prijzen

Wenscht U een heerlijk Krentebrood,
bestel die dan eens hi j ons, hebt LI iets fijns.

Aanbevelend

B. BUUNK, Bakker, Velswijk - Zelhem
. - . • - . ' - , *-^,**4 -v,-, .v ••*•

J Extra aanbieding voor de Feestdagen
$ Zoete sinaasappelen oanaf 8 voor 25 et. Zoete

mandarijnen oanaf 8 voor 25 et. Handappelen,

handperen, druioen, bananen, dadels, ai/gen,

noten, oersch gebrande pinda's. Blikken en ftesch»

jes oruchten en groenten enz.

Prachtige tulpen, hyacinten, cyctamen, primue

la's, oarens, hulst, kerstboompjes, kerstrozen,

enz. Alles tegen zeer concurreerenden prijs.
Beleefd aanbevelend

M. WIJNBERGEN
x Marktplein

Zijt gij lijdende
aan Rheumatiek, Jicht.lschi-
as, Bleekzucht, Verval van
Krachten, Slapeloosheid,
Maagstoornissen, Maag-
zweer, Darmziekte, Ader-
verkalki n g, Huidaandoening
Slijm- of Kinkhoest, Bron-
chitis, Longaandoening, Wa-
terzucht, Nieraandoening,
Exceem, Kraambeenen, ge-
bruikt de geneesmiddelen

van den

Arnhemschen
Wonderdokter

Verkriioliciar h i j G. LENSELINK, Drogist, Hengelo (G.)

K e r stboom versiering
in groote verscheidenheid voorradig.

ZIE ETALAGE.

ARNOLD



Extra aanbieding
voor de feestdagen

Bi; een flesch heerlijk zoete
„GRONOSA" een pot prima
Abrikozen of Boerenjongens
cadeau, voor den uiterst lagen
prijs van 93 Ct mmmmm

Frou-Frou 22 et per half pond

P. J. Kerkhofs

Landbouwers zoekt Uw voordeel,
en verzekert Uwe risico's bij de Boeren«Brandwaarborg
Mij te Zwolle, welke de laatste 20 jaren bewezen heeft
de goedkoopste te zijn. Verzekeringgeld f l .90—f 2.10
per 1000 gulden. Vraagt inlichtingen bij den Agent

H. J. HEERINK
Dunsborg 314 Hengelo (G.)

H.H. Landbouwers

Koopt Uw Gras-, Klaver-
en Tuinbouwzaden bij

R. ARENDSEN
Agent Turkenburg - Bekveld

Wederom af te geven vanaf l \laart

EENDAGSKUIKENS
Wit en Patrijs Legh. f 30 per 100
Rhode Islands . f 33 per 100
Barnevelders . . f 36 per 100
Andere rassen bij vooruit beste l l in g

Wit en Patrijs Legh., te leveren in April
f2 per 100 hooger en na 20 Mei
f 5 per 100 lager zî =ẑ =n=

Bestelling voor 1 Jan.
f1.- per 100 kor t ing

Op al onze dieren is bloedonder-
zoek op pullorum toegepast.

A. STOLTENBORG
Centrale Broederij WICHMOND

• Varkenshouders •
Weest toch verstandig en
aarzelt niet langer om 95
cent uit te geven voor een pak

l FORCE l
Opzienbarende genezing met FORCE

T. VAN IPEREN, Zouwendijk te Ameide schrijft
ons, dat hij schitterende resultaten bereikt
heeft met FORCE. Hij had een koppel varkens,
die erg hoestten en zeer stijf waren. Na gebruik
van slechts 2 pakken F O R C E waren ze
radicaal genezen, zoodat ze thans reusachtig
groeien en vreten en niet meer hoesten.
Hij kan dan ook FORCE ten zeerste aanbevelen.

(w.g.) T. VAN IPEREN
Zouwendijk - Ameide

FORCE is verkrijgbaar in pakken van 95 ets bij
G. LENSELINK, diogist, Hengelo
C. HOOGSMA te Ruurlo
F. G. EICHHORN te Vorden

Generaal Agent voor Gelderland Fa. H. de Haas Bz. te Arnhem

bollen
voor Oudejaarsavond

jekkers enjassen

als 't regent

De beste kwaliteit f 8.50

Zeer geschikt
voor melkboeren

KLEM
RADIO
toestellen

Uit voorraad leverbaar

SINUS 3=lamps t 200
NORA 3=lamps f98
Binnen korten tijd leverbaar

PHILIPS 3=lamps f 125

Vraagt toestel gratis 14 dagen op proef

B. W. BERGERVOET
Electro-Radio-technisch Installateur VELSWIJK

hengelosche Cement-lndustrie en Bouwmaterialenhandel

Binnen enkele dagen in lossing prima Moha kluitkalk. Speciaal voor wit- en
stucadoorkalk. Verder geregeld voorradig poederkalk zeer geschikt voor den landbouw.

BELEEFD AANBEVELEND

Te koop
een roodbonte

eenwinter
oud 13 maand

bij H. Vrogten
bij 't „Klooster"

Te koop
een zoo goed als nieuwe

kunstmoeder
voor 150 kuikens

bij B. Kasteel
Varssel

Te koop
een roodbonte

dragende maal,
uitgeteld 28 December,

bij G. Harmsen
„ Nieuw Hietveld" Noordink

Te koop
±_ 20 stuks

peppels
voor klomphout, 4 perc.
of massa, bij

). W. Zeevalkink
Reigersvoort

Te koop
peppels voor klomphout,
een complete potkachel
en een partij

berken bezemnjs
bij Alb. Derksen
Toldijk Steenderen.

OOSTENRIJKSCHE KUNST

Portretten Teekenen

Groot formaat, 50X60 c.M.
zonder vooruitbetal ing

Slechts eenige weken kunt U hiervan profiteeren
De portretten worden van iedere foto, klein of
slecht en ook uit groepen nagemaakt. Ieder
portret wordt gegarandeerd gelijkend te zijn.

Potretten zijn te bezichtigen in Café
Besselink bij de Waag, waar tevens

bestellingen worden aangenomen
Aanbevelend

A. TURTELTAUB

Ruime keuze Mondorgels ARNOLD

Te koop
een roodbont

maalkalf
bij B. Woerts

Reigersvoort.

Te koop
een goed bevleeschde

Maal
bij H. J. Haverkamp
Dunsborgsche hoek

Hengelo (G.)

Op de Dinsdag gehouden
biggenmarkt waren aange-
voerd 227 biggen. Prijzen
bedroegen f8.00 tot f 12.50
per stuk. Handel matig.

P. J. KERKHOFS
Overjassen
- Jekkers -
Regenjassen

Profiteer vari onze extra aanbieding van
1O°0 KORTING in deze kerstweek

Koopt Uw kerst- en nieuwjaarskaarten bij ARNOLD
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ACHILLES VALT IN DE PRIJZEN
Op 9 december organiseerde rayon "de Hanzestreek" wed-
strijden voor meisjes en jongens van 6 en 7 jaar.
5 medailles namen ze mee naar huis n.l.
Ie. Aafke Melgers
3e. Nicole Hulshof
4e. Isabel ten Bokkel
5e. Sophie Gerrits
5e. Vera Halfman
De organisatie was in handen van S.G.V. Steenderen en
D.O.G. Baak
Geslaagd

Esther Roenhorst en Marloes Zielhorst hebben op 15
december examen gedaan voor de assistentencursus van de
K.N.G.U. Met mooie cijfers behaalden zij hun diploma.
Nog van harte gefeliciteerd.
Gymvereniging Achilles.

HOMO-CAFÉ SHANS IS VERHUISD!
Café SHAns, het enige homocafé in de Achterhoek is ver-
huisd. Na 6 jaar in Hotel "de Graafschap", is Café SHAns
toe aan iets nieuws en dat heeft het bestuur van de Stichting
Homoseksualiteit Achterhoek gevonden bij:
Party & Congres centrum "Hart van Doetinchem"
Rozengaardseweg 3 in Doetinchem.
Geopend op elke eerste vrijdagavond van de maand vanaf
21.00 uur, behalve in juni, juli en augustus.

SAMENWERKING UITGEBREID.
ABCD - "Algemene Bridge Club Doetinchem"
MOK - Bridgeclub "Met Open Kaart"
Bridgeclub ABCD en MOK, spelen hun competities in zaal
"De Veldhoen", Keppelseweg 420, Doetinchem (Langerak).
Tussen beide clubs bestaat een goede harmonie en er werd
op sommige gebieden al samengewerkt. Dit heeft er toe
geleid dat de besturen van de clubs hebben besloten samen
een middagclub op te richten. De bedoeling is om woens-
dagmiddag 17 januari 2001 om 14.00 uur van start te gaan.
De kosten bedragen ƒ l,- per middag.
U kunt zich aanmelden bij:
Imke van der Werf, tel. (0314) 335985
Henk v.d. Berg, tel. (0314) 360426
Inno ten Have, tel. (0314) 333216
Wout Kuiperije, tel. (0314) 364680
Jos Snelting, tel. (0314) 335178
ook kunt u zich rechtstreeks op woensdagmiddag 17 januari
aan de zaal melden.
Tijdens het bridgen, mag er in de zaal niet gerookt worden.

GYMVERENIGING VELDHOEK (HENGELO GLD.)
Op woensdag 10 januari starten wij weer met de lessen Tae-
Bo en Steps/Aerobics. Aanvangstijden zijn om 19.00 uur en
20.15 uur in de sporthal in de Veldhoek. Er is nog plaats!
Eerste 2x gratis! Voor nadere informatie kunt u bellen met
Mw. Woerts, tel. (0573) 46 14 00.

De grootste veroorzaker van
slechtziendheid en blindheid

is diabetes
Dit is een van de mogelijke gevolgen van diabetes (suikerziekte). Hart- en
vaatziekten en minder goed werkende nieren zijn andere complicaties.
Onderzoek moet een oplossing brengen voor diabetes en bijkomende

complicaties. Geef dit onderzoek dat extra zetje in de rug. Diabetes Fonds
Nederland Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR DIABETES GIRO 5766

DE DIËTISTE INFORMEERT
Eten Nederlanders te weinig groenten en fruit?

De Nederlandse bevolking vindt gezonde voeding heel
erg belangrijk. Voor veel mensen komt vlees daarbij op
de eerste plaats. Daarna de aardappelen en dan pas de
groenten. Dat zou anders moeten zijn, want groenten en
fruit beschermen u tegen hart- en vaatziekten en kanker.
U moet er dan wel voldoende van eten.
Het Voedingscentrum stelde daarom een richtlijn op. Als
u dagelijks 2 ons groenten en 2 stuks fruit eet dan is
dat voldoende.

De meeste mensen halen deze aanbevolen hoeveelheid
voor groenten en fruit niet. Meestal zijn ze zich daar niet
van bewust. Hoe kunt u nu voldoende groenten en fruit
eten?

U kunt groenten niet alleen bij de warme maaltijd eten,
maar op leder moment van de dag. Bijvoorbeeld een
worteltje of een stukje komkommer tussendoor.
Groenten kunt u voor een paar dagen tegelijk in huis
halen. Een voorraadje blik- en diepvriesgroenten kan van
pas komen als u weinig tijd heeft. Om de aanbevolen
hoeveelheid te halen, kunt u er eventueel een salade bij
doen. Ook fruit kunt u het beste altijd in huls hebben. Als
u de fruitschaal gevuld op tafel hebt staan, zal er sneller
tussendoor fruit gegeten worden. Bijvoorbeeld 's-avonds
bij de t.v. druiven in plaats van chips. Zo'n fruit-tussen-
doortje kan natuurlijk ook op het werk of op school. En u
kunt fruit als toetje eten.

De volgende tips kunt u ook eens proberen:

Fruit als ontbijt: bijvoorbeeld verse banaan in de muesli.
Plakjes fruit of groenten op de boterham, bijvoorbeeld
banaan of tomaat met een blaadje sla. Fruit in de yoghurt
of vla. Kiwi, aardbeien, banaan, bessen of perziken zijn
hiervoor geschikt. Rauwkostsalade bij de boterham tij-
dens de lunch.

Meer informatie: Mevr. F. Lamers, diëtiste

ledere donderdagmiddag aanwezig in de apotheek te

Hengelo (GLD) Gaarne vooraf een afspraak maken via

de apotheek (tel.: 0575-461010)

Mocht U op donderdagmiddag verhinderd zijn, dan is

in overleg een ander tijdstip bespreekbaar.

De eerste twee algemene voedingsadviezen zijn gratis.


