
57e jaargang no 48 dinsdag 29 nov. 1988 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63 - 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

VerschUnt dinsdags In:
Hengelo, KeUenborg,
VelswUk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
ToldUk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Iets lekkers?/
Van de Keurslager

natuurlijk!
U zult er van staan te kijken
hoeveel lekkere hapjes Uw
Keurslager in huis heeft voor
een hartige avond.

Moet het iets héél bizonders
zijn? Bestel dan een heerlijke
salade- of vleeswarenschotel. Uw sukses is gegarandeerd.

Magere
Fricandeau

500 gr

595
Da's mooi

meegenomen!

Kippepoten
l kg495

SPECIAL

Cordon Bleu
100 gr

185
150 gr 195

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG
500 gr gehakt + kruiden
500 gr verseworst (fijn of grof)
DONDERDAG. VRIJDAG, ZATERDAG
500 gr schouderkarbonade

500 gr malse varkenslappen

3.95
3.95

3.95
3.95

KEURSLAGER
P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G.

Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees Ji-

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13. Henerelo Gld

Voor het slijpen van vee-
scheermessen en rep. app.
slijpinrichting H. Jansen,
St Janstraat 65, Keijenborg
„De Kei", tel. 05753-1773

KIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hengelo Old
TeL 05783-1424

Och, och, och . . al dertien
keer op voor het rijbewijs
Zelfs je haren worden al
grijs. Nee, dan kun je beter
even naar Kreunen lopen,
daar kun je ze voor f 3.95
kopen in bakkerij Kreu-
nen's marsepeinwinkel

Ook voor Sint is er een
grote keuze aan kado's
voor jong en oud
in de winkel van Wereld
Natuur Fonds. Gratis cata
logus verkrijgbaar.
Mevr. Eil, Beatrixlaan 16,
Hengelo Gld, 05753-1420

Gevraagd konijnen voor de
slacht. Tevens eenden en
duiven .Goossens, Voortse-
weg 6, Toldijk, 05753-1670

Wilt u een gekke, aardige
surprise, groot of klein,
wij maken het voor u in
masepein.
Bakkerij Kreunen
Tel. 05753-1474

Si Nicolaas

TOPPERS

elke dag
zijn vérs
BROOD

'•-bakt

DE VERRASSING VAN PAKJESAVOND

* CHOCOPÏETJE

6 - 8 personen deze week
Origineel en lekker taartje als Zwarte Piet
gegarneerd (zeer leuk)

VERASSEND NIEUW:

* BOERESAUCIJZESTAAF
of LETTER

(letters tijdig bestellen)
Een saucijzestaaf met extra groenten en
stukjes vlees, iets aparts!

VERASSEND LEKKER
* SPECULAAS

KOEKJES, BROKKEN, POPPEN
Sinds 1820 is en blijft ons speculaas een topper

* ROOMBOTER AMANDEL
STAVEN EN LETTERS

(letters tijdig bestellen)
100% vers, 100% roomboter, 100% amandelspijs
100% smullen!

HENGELO GLD - TEL. 05753-1474
BESTELLEN VOORKOMT TELEURSTELLEN

De zaak voor Sinterklazen met
smaak!

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

Hint van Sint voor ieder kind! Groot of klein:
bij vishandel „HENGEL" moet je zijn!
Voor de hartige hap
Hoef je niet ver voor op stap!

Deze Sint kan u bieden:

Gerookte paling, Gerookte zalm,
Garnalen, heerlijke zoute Haring.
En natuurlijk niet te vergeten onze welbekende

VISSCHOTELS
Sint wenst u een prettige Sinterklaasavond

ledere dag warm gebakken vis

Vis, minstens lx per week

op uw dis!!

Sint geeft graag een LP, MC
of CD kadoü
KINDER CD's reeds vanaf 10.95
Verder diverse ACCESSOIRES

„DE S P A N N E V O G E L "

DENK AAN DE BON UIT DE

ST NICOLAASKRANT

: •

i
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Klein Westland
(v/h Wijnbergen)

GROENTE EN FRUIT

Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1054

GRATIS 2 kg mooie GOUDREINET
bij aankoop van f 10.00 groente of fruit

Kilo 1e kwaliteit WITLOF 2.49

8 stuks grote KIWI 4.95

Grote zak gesneden BOERENKOOL 1.50
nu voor de diepvries

Verkoop
Bloemenkas

Voor St Nicolaas:

1 DROOGSTUKJE éénzijdig 12.95
MINI CYCLAMEN div. kleuren 2.75

Verder volop planten, snijbloemen,
bloembollen enz.

Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1473

Wij maken uw
St Nicolaas-
aankopen extra
aantrekkelijk!

Philips gourmetstel
van 140.— St Nicolaasprijs 99.00

Philips - Tefal friteuses
van 155.— St Nicolaasprijs 99.50

Philips • Braun - Moulinex
koffie-apparaten
vanaf AQ QC

•v «7*99

Erres klokradio
van 89.— St Nicolaasprijs 59.00

Erres stereo-cassette walkman
van 59.— St Nicolaasprijs 39.50

Kruimelzuigers
oplaadbaar vanaf 34 QC

FA. BESSELINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

S.V.C. '53 S.V.C. '53

Schoorsteenveegcentrale

Doetinchem e.o.
Het enige erkende en echte
bedrijf met 30 jaar ervaring.

Bergstr. 48 - Zelhem
Tel. 08342-1132

Spobtmoi uTel i2<p Jiengeto

Voor het heerlijk avondje
maakt uw Echte Bakker:

EEN PRACHTIGE LEKKERE

i!

St Nicolaas
SLAGROOMTAART
van 17.50 voor l VB v U

EEN HEERLIJK GEKRUIDE

(Ook in lettervorm verkrijgbaar)

Deze week

Amandel letters, chocoladeletters
speculaas, marsepein, borstplaat
etc. etc.

ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ

P.S. Aanbiedingen gelden
t.e.m. 5 dec.

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250



Kpnpsakm Memelundk
^««sïss:-- ~^

Voor hem en haar

Bel gerust voor een afspraak

Ook voor

zonnebank

Vordenseweg 5 Hengelo Gld. Tel 05753-1278

>**•!•

MIELE MAGNETRON M 688
Kompakte, maar zeer veelzijdige magnetron met
komfortabele elektronische tiptoetsbediening voor
alle schakelfunkties. Geschikt voor inbouw in
bovenkast met slechts 30 cm inbouwdiepte en met
normbreedte van 60 cm. Vier vermogenstanden:
80,150,450 en 600 Watt. Driefasen-programme-
ring, elektronische tijdinstelling tot 100 minuten. Met
akoustisch afschakelsignaal. Voorzien van inte-
rieurverlichting. Verkrijgbaar in lichtwit, platinagrijs
of donkerbruin. Gratis nederlands kookboek.

NU aktieprijs - EXTRA KORTING

Aftiele
er is geen betere

Installatiebedrijf

ORDELMAN- DIJKMAN
Spalstraat 14. 7255 AC Hengelo (Gld.)

Tel. 1285

Wij geven tijdens de december-
maand

20% KORTING
op alle

HOUTARTIKELEN
Schildersbedrijf

REGELINK
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld - 05753-1655

Vers uit onze
bakkerij

Gevulde speculaas
Speculaaspoppen, groot en klein
Chocoladeletters en -figuren
Roomboter amandelletters
Strooigoed

BAKKERIJ WILLEMSEN
TOLDIJKSEWEG 13 STEENDEREN
TEL. 05755-1259

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 • Telefoon 06753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
ÜJEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Bij inlevering van deze WAARDEBON

Biologie totaal
huidverzorging

30 - 40 - 50

95,- NU 55,-

Bij inlevering van deze WAARDEBON

één Zonnebankkuur
van tien keer

45,- -f

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

De drogist met de /d opdedeur

Sint zijn kadowinkel is
„ D E S P A N N E V O G E L "
GA DAAR EERST KIJKEN,
VOOR U BESLIST.

GRAAG TOT ZIENS

l » IN DE GEZELLIGE WINKEL!

„DE SPANNEVOGEL"

Paardenmarkt
St Nicolaas-
markt

WOENSDAG 7 DECEMBER

TE HENGELO GLD

VERLOTINGSMMKT

SLIJTERIJ

Spalstraat l
'T HOEKJE

7255 AA Hengelo Gld

Geldig t.e.m. 2 januari 1989
l liter V.D. EELAART JENEVER 17.95
l liter FLORIJN JENEVER 18.45
l liter FLORIJN VIEUX 18.45
l liter FLORIJN CITR.BRANDEWIJN

12.95
l fles TEACHER'S WHISKY 20.95
l liter COEBERGH BESSENJENEVER

14.95
l fles JaGERMEISTER - gratis glas 18.75
l fles HARVEY'S SHERRY 7.95
l fles ZWARTE KIP ADVOCAAT 6.75
l fles LA CHASSE DU PAPE 7.95
l fles JOSEPH GUY COGNAC 26.95
l fles KERSENLIKEUR, alcoholvrij 3.50
l fles DELAFORCE PORT 12.95
Uw bestelling wordt nog steeds gratis
thuisbezorgd

05753-1252

De mooiste kgdootjes
komen van

feJuwelier

SINT NICOUAS,
Ook dit jaar is er weer van alles te koop,

vooral de heren worden in het goud of zilver
gezet, in 't bijzonder wel met een DASKLEM
die weer geheel terug is in de mode en in
zeer veel prijsklassen en variaties,
in zilver al vanaf f 19.50
De RINGEN in veelal moderne uitvoeringen
De NAAMPLAATJES, voorzien van naam of
monogram

De HERENKETTINGEN in vele breedtes.

ARMBANDEN met gourmetschakel of met
naamplaat en natuurlijk de MANCHET-
KNOPEN.
Dus dames, loop eens binnen, in de etalage
ligt maar een zeer klein gedeelte.
En nog als extra voordeel:
de zilverprijzen zijn erg laag
Dan is er 'nog een mooie keuze in
HORLOGES.
Dat is ook altijd een welkom geschenk.

A.GROOT KORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
Hengelo G. Spalstraat 27 Twel lo Stationsstraat 9
Telefoon 05753-I77I Telefoon 057Q-720II

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

U <
fi ü»

* Bericht van Sint Nicolaas:<;
>

u; Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

S53

WILT U EEN
HEERLIJK
AVONDJE?

GA NAAR DE BAKKER,

DIE MAAKT VOOR U:

Boterletters en -staven
Speculaas: poppen, gevuld en
dikke stukken.
Taai-Taai, Roomborstplaat.
Marsepein en Chocoladeletters.
P.S. VROEGTIJDIGE BESTELLINGEN

KUNNEN BEZORGD WORDEN.
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Tips voor het heerlijk avondje:

SCHOÜDERKARBONADE
500 gram 3.98
H.O.H. GEHAKT

500 gram 4.48

GRILL WORST
100 gram 1.08

TONGE WORST
100 gram 1.28

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

aa MVA - amnvAi aa NVA

GRAAG EEN BRIL DRAGEN
Sportieve
DEKBEDOVERTREKKEN

Ferrari of Porsche
Sailing

Le Mans

Polo

Motorcross
MET ONZE EIGEN
GERRIT WOLSINK

DISBER6EN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

Mei Kerst uit DINEREN?
Beide dagen geopend.

Kerstmenu's op aanvraag

prijzen vanaf

CAFÉ - RESTAURANT

LANGELER
Tel. 05753-1212.



TIP VAN ZWARTE PIET:

Mooie REPRODÜKTIES
INGELIJST VAN

NU BIJ

14.95

HARMSEN
VAKSCHILDERS

SPALSTRAAT 17
HENGELO GLD. 05753 1292
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Philips stereo-
muzieksysteem F1278
Radio met FM, MG en LG,
versterker van 2 x 10 W, dubbel
cassettedeck met kopiëren op
normale of hoge snelheid en
platenspeler. Met twee
luidsprekerboxen. Philips-
prijs 445,-.

Sint 399.-
Philips midi compact
disc-stereokombinatis
FCD183
Radio met FM, LG en MG.
Versterker met 2 x 20 W
vermogen en 5-bands graphic
equalizer, dubbel cassettedeck
met high speed dubbing en
continuous play, semi-
automatische platenspeler en
programmeerbare CD-speler
met geheugen voor 20
nummers. Inklusief 2-weg
luidsprekersysteem. Philips-
prijs 1150,-.

- 849,-

winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

SRA1SIR
net

hilion
Binnen- en Buitenzonwering

Hummeloseweg 7a Hengelo (Gld). Tel. 05753-1048

Showroom geopend:
Vrijdagavond 19.00-21.00 uur
Zaterdagmorgen 9.00 - 12.00 uur
Verder op afspraak

VOOR EEN FIJN KADO NAAR

„DE SPANNEVOGEL"

Kleinmeubelen - kleedjes - veel kast-
stellen - bloemvazen en gietharsfiguren
Te veel om op te noemen
Zie etalages!

„DE S P A N N E V O G E L "

BIJ ONS VINDT U DE

mooiste, leukste, handigste en de
liefste KADO'S van december

KIJK OOK IN
ONZE
KADOGIDS!

FA. BESSELINK
KADO'S + HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Uw reclame-boodschap
puntgaaf gedrukt
op elke ondergrond.

D T-shirts n Sweatshirts D Sportkleding
D Katoenen draagtassen D Vaantjes

D Kunststof reclameborden D Magneetplaten
D Posters D Affiches D Displays D Showcards
D En natuurlijk stickers

D Bedrukken van nylon halffabrikaten,
sporttassen e.d.

D Verder papier, karton, plastics, metaal,
glas, kortom alle vlakke materialen.

DE PUNT
ZEEFDRUKKERIJ

Contactadres: H. Schuppers H. v. Velzenplein 8
Hengelo Gld. Tel.: 05753 - 2365

Een kunstgebit pijn?
Bij ons zitten ze fijn!
Bakkerij Kreunen's
marsepeinwinkel

Te koop slachtkippen
f 3.50 per stuk. H. Luesink
Scharfdijk l, Hengelo Gld
Tel. 05753-7283

Het lijkt wel circus, wat
een dieren, voor ieder wel
iets om te plezieren
In Bakkerij Kreunen's
marsepein winkel

Te koop prima slacht-
kippen, f 4.— per stuk, bij
10 stuks f 35.—. W. Kem-
perman, Lamstraat 5,
Toldijk, tel. 05755-1329

Steeds voorradig prima
consumptie aardappelen
en uien. G. Wullink, Ban-
ninkstraat 54a, Hengelo G
Tel. 05753-1427

Te koop Gr. Y. beren
index 25, groei 800
D. Lettink, Lieferinkweg l,
Vorden, tel. 05753-1526

ggïüSTA"
Met ingang van 15 november 1988 heeft

Christa Veldhuisen zich gevestigd als

schoonheidsspecialiste

in het pand van Kapsalon Anny Aalbers,
dit alvast als onderdeel van het nog te bouwen

Beautycentrum

Christa is gediplomeerd schoonheidsspecialiste,

manicure Stivas A en B.
U wordt behandeld met natuurlijke produkten

(Phytomer)

Voorafspraken:
Christa Veldhuisen
p/a Dorpsstraat 25

7221 BNSteenderen
Tel.: 05755 - 1844

COnCORDIP

DISCOTHEEK INVENTION
presenteert zondagavond 4 dec. a.s.

de all-round zangeres

Jennifer King
bekend van o.a. de soundmix-show

DISCOTHEEK INVENTION
nu elke zondag geopend v. 75.00-7 uur

CAFÉ,REST., ZALENCENTRUM,DANCING,DISCOTHEEK,
CAFETARIA EN SLIJTERIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753 -1461

KIPPEVEL
B I J L O E I E N D E H A A R D ?

\r

Dan wordt 'l t i j d u « > r Kl len . lodilproliclcn m alle soorten en malen, waarmee n
iedere kitT k u n t d i c h t e n . F.llen staal voor U a l i t e i t , dit' jaren meegaat, l ' k i i j i j t dan ook

.") jaar garantie. Kom l i f t assortiment b rk i jk rn t-n nmn mi folder mee
Verkrijgbaar bi|:

B

HARMSEN
ijZBMAREN
Banninkstraat 4
7255 AW Hengelo Gld

Woensdagmiddag*
gesloten

Te huur garagebox aan
de Raadhuisstraat.
Tel. 05753-1286

Te koop accordeon, 80 bas
/aste prijs f 250.—

'•l Tel. 05753-1217

Te koop Hyundai Pony
1200 GL, 4-deurs, bouw-
jaar 06-1983, LPG, APK
tot 18-ll-'89. W. Waenink
Poelsweg 39, Keijenborg,
Tel. 05753-2660

Te koop Commodore 64
met diskdrive, z.g.a.n.
f 550.—. Tel .05753-1297

Te koop Oud Hollandse
dakpannen. Tel. 05753-1444

Te koop platte wagen, kar
kunstmeststrooier, schaar-
ploeg. A. Berentsen,
Steenderenseweg 9, Hen-
gelo Gld, tel. 05753-3817



Ook de Sint geeft u graag warmte
oliegevulde

- electr. radiatorkachels

- Inventum electr. dekens
(3 jaar garantie)

- voetverwarmers

- badkamerkachels

- ventilatorkachels

Installatiebedrijf

ORDELMAN- DIJKMAN
Spo/sfraof 14, 7255 AC Hengelo (G/dJ
Tel. 1285

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

^Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f lu.— p. dag
DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Dit laatje
niet schieten.

Spaanse navel-
sinaasappels 2 kg

Harde uien of
winterwortels
kg

299
75

Filet americain
100 gr

Onze bekende
krentewegge
1100 gr
do - vr - za

159
498

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

De kooplieden van de Hengelose vrijdagmiddag-
markt zijn ook in St Nicolaasstemming.
Zij hebben verschillende aanbiedingen voor U.

£\ Komt U ook, het is er altijd gezellig!»
Ook Zwarte Piet komt een bezoek brengen.

GROENVELT
VAN DE GROENTEMAN

20 grote of 30 kleine mandarijnen
5.00

4 kg goudreinetten 3.95

Uw warme bakker
uit Spakenburg

ook op de St Nicolaasmarkf
met allerlei soorten

TAAIPOPPEN
Deze week SUPER STUNT:

2 roomboter banketletters
voor 10.--

Normaal 6. — per stuk

Een goede kadotip!

TOT ZIENS OP DE MARKT

Candida's Kids
sokken, kousen
en panty's

POELIER

HOFFMAN
Laren

Drumsticks
Filet
Stukjes filet
Kalkoenfilet

kg 6.90
kg 13.95

'/2 kg 6.25
100 gr 1.55

VERS EN GEKOELD

VISHANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05750-19771

ONZE REKLAME:

Bij aankoop van vis, ongeacht de
hoeveelheid

l makreel van 2.50 voor

1.50
Zolang de voorraad strekt

het

l kg jong N.H.
500 gr extra oud N.H.
500 gr 20+ Friese nagel
500 gr boeren leverworst

4 metworsten
Een leuk St Nicolaaskado:

RECEPTEN KAASBOEK

9.95
7.95
6.90

3.75
11.00

9.95
Boerenprodukten van de boerden'/
en uit de koe/ing

FA. R. VAN LEEUWEN
v.h. FA. BODDE

BEDRIJFSKLEDING
VRIJETIJDSKLEDING

SPIJKERBROEKEN

WERKHEMDEN

Het Zwanevolt 27 - Zutphen
Tel. 05750-29356

WAARDEBON

500 gr bahmi-nasivlees +
500 gr mager hachévlees

samen 698
Zaterdagvoordeel:

Mager soep-
vlees 500 gr

Ma. en di. 5 en 6 dec.:

Haas- en rib-
karbonade kg

598

898

AH roomboter
amandelletter
500 gr

AH chocolade-
letters 65 j
melk-puur

675
^^

C Q
*J *

V.d. Eelaart 3-
sterren jonge
jenever liter

Pollen kersen-
brandewijn liter

1795

1395
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag as
bi) Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh
BOERMAN

voor al uw LEDERWAREN

PARAPLU'S
WANDEL! en

STEUNSTOKKEN

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Een gezond idee voor St Nicolaas
HAAL

mooie APPELS
in kad over pakking

BIJ

FRUITBEDRIJF HORSTINK
Prinsenmaatweg l - Steenderen • 05755-1243

Denk aan de

grote Kerstmarkt
op donderdag 15 dec.

met medewerking van het Achter-
hoeks Vocaal Kwartet

BE EÏESEHSHQF

VOGELHUISJES (larix, berk) vanaf

42.50
VOEDERTAFELS,
WINTERVOERPAKKETTEN
BOEKEN over uw favoriete dier v.a.
VISKOMMEN vanaf
VOGELKOOIEN vanaf
HAMSTERKOOIEN vanaf

5.25
8.50

29.50
23.50

Div. HENGELSPORT AANBIEDINGEN!!
bijv. bij iedere molen GRATIS SNOER

Spalstraat 12 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2396
's Maandags gesloten

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 4 DEC.

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Verhaere

„Ons Huis"
10.00 uur: Jeugdkerk (12- t.e.m. 15-jarigen)

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Hendriks

Vrüz. Herv. kerk
10.30 uur ds Schouten

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 3 dec.: 19.00 uur H. Mis
Zondag 4 dec.: 10.00 uur Woord- en Communiedienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

Avond-en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend werdt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12.00-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 28 nov. t.e.m. 4 dec.

Th. J. Hanrath, telefoon 1277.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: ma. t.e.m. vr.8.00-12.30 en 13.30-18.00
uur, za. 9.30-10.30 uur en zo. 12.30-13.30 uur.

Weekenddienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
H. Eli, tel. 1430.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

Openstelling postbureau Kqkspolitie Hengelo (Gld.)
Maandag t.e.nx zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Kruisvereniging
Hengelo Gld: Kastanjelaan Ie, tel 05753-1387
Ketfenborg: Past Thuissiraat 18 teL 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.m, vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw w^kgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige Informatie.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473

Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek
TeL 08346^5000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

B.K. Kerk KeUenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. Hls om 9.30 uur
en dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centr. kantoor: corr.adres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld. Bezoek-adres: Kastanje-laan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steende-nwi telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „DennenJust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-2151.
Spreekuur gezin- en befraardenverzoiiging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9 30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld.
Ste«nderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en

van 8.30-10.GO uur.



lemand-die 's avonds nog eens lekker
komt kletsen.

Iemand die jou van een schoolfeest haalt,
maar dan wel om de hoek wacht.

Iemand die jouw liefdesverdriet heel
serieus neemt.

Iemand ,die snapt dat je schreeuwt als je
eigenlijk moet huilen.

Iemand die weet hoe het voelt als bij je
vriendin alles wél 'gewoon' is.

Iemand die begrijpt dat je iets kapot wilt
smijten als je vader gebeld heeft.

Iemand die voor jou wil zorgen.

Iemand die sterk genoeg is om je ook
weer los te laten.

Iemand die pleegouder wil zijn.

Hoera hier ben ik!
De nieuwste geboortekollektie van INTERCARD is uit
Wij tonen u deze graag en helpen u ook met de tekst

Gratis een origineel geschenk.

mm

HU intcrain l

l Pleegouder zijn is niet altijd makkel i jk . Het boekje met de verschillende vormen van Pleegzorg helpt u te
l beoordelen of het iets voor u is. U kunt het gratis boekje aanvragen met deze coupon.

| Naam M/V Straat
Postcode Plaats (Prov.) Tel

l
l Opsturen naar Aktie Pleegzorg", Antwoordnummer 9880. 3500 ZJ Utrecht (een postzegel is niet nodig).
l

Advertentie aangeboden door du blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame

^^ff 9mmmmr
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GEMEENTENIEUWS
GLADHEIDSBESTRIJDING
We gaan de winterperiode weer tegemoet, zodat
sneeuw, ijs en gladheid weer in het verschiet liggen.
In het kort geven wij onderstaan de beleidsregels in
deze gemeente met betrekking tot de gladheidsbe-
strijding.
Wanner geconstateerd wordt dat gladheid op de
wegen kan ontstaan, dan komt de gemeentelijke
strooiploeg in actie. Eerst worden dan de doorgaande
wegen, busroutes en gevaarlijke plaatsen gestrooid. In
een later stadium worden de rustige en onbelangrijke
wegen en straten gestrooid.
Het spreekt vanzelf dat de gemeente niet in staat is
in alle gevallen op alle wegen de gladheid te be-
strijden. Wij hopen dat de weggebruiker hiervoor
begrip heeft en hiermede rekening zal houden.
In de algemene plaatselijke verordening staan enige
artikelen met betrekking tot het sneeuwruimen. Zo
is o.a. bepaald dat de rechthebbende van een binnen
de bebouwde kom gelegen onroerend goed verplicht
is te zorgen:
a dat bij gladheid het trottoir of voetpad grenzend
aan dit goed zo spoedig mogelijk over een breedte
van tenminste 1.00 meter gemeten van dat goed at',
met zand, as of andere stroefmakende stof wordt be-
strooid;
b dat na sneeuwval de sneeuw wordt opgeruimd en
op de rand van het trottoir of voetpad wordt ge-
bracht. Dit moet ook over een breedte van tenminste
1.00 meter.

Uw trouwdag begint
bij uw trouwkaart
Gezellig hè, dat uitzoeken
van zoveel dingen. . . Een huwelijkskaart bijvoorbeeld.
Da s best moeilijk. Want Mercard heeft zo'n grandioze
kollektie, dat u ze allemaal wel zult willen kiezen...
Bekijkt u ze bij uw drukker. Vraagt u naar Mercard!
Van harte gelukgewenst... óók met Mercard!

DRUKKERIJ WOLTERS
Rcgelinkstraat 16 - Hengelo Gld

LIJFRENTE KOOPSOMPOLIS STEEDS MEER
IN TREK
Steeds meer Nederlanders ontdekken de lijfrente
koopsompolis als een aantrekkelijke manier om te
sparen voor later. In 1987 werden in totaal 770 mil-
joen op koopsompolissen in Nederlandse guldens ge-
stort., 50 miljoen meer dan het jaar daarvoor. De
Rabobank verwacht dat de markt dit jaar nog zal
toenemen.
De uitkering die de koopsompolis na een aantal jaren
oplevert, wordt in veel gevallen gebruikt als een
aanvulling op het pensioeninkomen.. Onder meer
wordt dat gedaan omdat de betrokkene te maken
heeft met pensioenbreuk of met vervroegd pen-
sioen wil gaan. Ook kan de uitkering bijvoorbeeld
worden gebruikt als extra inkomen op het moment
dat één van de beide tweeverdieners met werken
wil stoppen.
Of men er verstandig aan doet een koopsompolis te
nemen, is sterk afhankelijk van de persoonlijke om-
standigheden. Zaken die een rol spelen zijn bijvoor-
beeld leeftijd en inkomen, het gewenste moment van
uitkering en de hoogte van het te storten bedrag.
In rekenvoorbeelden voor de koopsompolis wordt
vaak uitgegaan van het maximumbedrag dat voor
de inkomstenbelasting kan worden afgetrokken (voor
1988 is dat f 16.812,—). Daardoor kan de indruk ont-
staan dat een koopsompolis alleen aantrekkelijk is als
men grote bedragen opzij kan leggen.
Maar ook bij een storting van 3000,— (bij de Rabo-
bank de minimale koopsom) wordt een behoorlijke
uitkering opgebouwd en kan al een aantrekkelijk
belastingvoordeel optreden.
Wie nog dit jaar wil profiteren van de maximale
belastingaftrek moet voor 31 december het bedrag
van de koopsom hebben gestort.
Als iemand de indruk heeft dat in zijn persoonlijke
situatie de koopsompolis een interessant produkt is,
moet een keuze gemaakt worden uit de talrijke moge-
lijkheden van een verscheidenheid aan aanbieders.
Belangrijke Aspecten om tot die keuze te komen, zijn
de hoogte van het eindkapitaal, de vraag of die eind-
waarde een voorspelling of een garantie inhoudt, de
duidelijkheid van de voorwaarden en informatie en
het bedrag dat wordt uitbetaald als de verzekering-
nemer de polis voortijdig wil afkopen.
Juist omdat de uiteindelijke uitkering zo nadrukke-
lijk wordt bepaald door de individuele situatie van
de klant, is een persoonlijk advies uiterst belangrijk.
De Rabobank ondersteunt die advisering met mo-
derne hulpmiddelen, zoals een adviescalculator.
Daarmee kan de klant tot op de gulden nauwkeurig
worden geïnformeerd over belangrijke bedragen.
Naast het eindkapitaal en het bij voortijdig overlijden
uit te keren verzekerd kapitaal kan bijvoorbeeld
ook een indicatie van het belastingvoordeel worden
berekend.
Tot voor kort waren met name de verzekerings-
maatschappijen die koopsompolissen op de markt
brachten, maar tegenwoordig wordt dit produkt ook
door banken gevoerd. De Rabobank introduceerde in
1986 in samenwerking met de verzekeringsmaat-
schappijen Interpolis, Avéro-Leven en De Twaalf
Gewesten de eigen Rabo lijfrente koopsompolis. En
met succes, want vorig jaar bereikte de Rabobank
met dit produkt een marktaandeel van bijna 25% van
het totaal aantal koopsommen in Nederlandse guldens

„GEEF MAX DE ZAK"
Op woensdag 30 november 1988 zal de Stichting
„Geef Max de zak" in Hengelo Gld en omgeving
weer de bij u in de bus gedeponeerde zakken met
gedragen kleding komen ophalen.
Langs deze weg vraagt de stichting begrip voor het
feit, dat er wel eens zakken blijven staan en niet
worden meegenomen. Er wordt getracht dit zoveel
mogelijk te voorkomen, doch onvoorziene omstandig
heden dan wel personeelsproblemen kunnen de reden
zijn dat zakken blijven staan. Daarnaast komt het
nog wel eens voor dat de zakken niet of niet op
tijd buiten worden gezet of dat de zakken op een
plek worden gezet waar de chauffeurs deze niet kun-
nen zien of vinden.
Zet u de zakken altijd, ongeacht de weersomstandig-
heden, om 9.00 uur buiten aan de kant van de weg,
daar waar de chauffeurs van uit de auto de zakken
duidelijk kunnen zien.

CPB AVOND
Op een bijeengomst van de CPB afd. Hengelo Gld kon
de presidente mevr. J. v.d. Velde een goed gevulde
zaal verwelkomen.
Een bijzonder woord van welkom betrof de heer
Klein Rensink uit Warnsveld. De heer Klein Rensink
is griffier aan de Arrondissements Rechtbank te
Zutphen.
Na het huishoudelijke gedeelte hield de heer Klein
Rensink een boeiend betoog over het reilen en zeilen
bij de rechtbank.
Het werk van het kantongerecht, de arrondissements-
rechtbank, het gerechtshof en de hoge raad, werd
uitvoerig besproken.
Ook werd de dames duidelijk wat het werk van de
rechter, de griffier en de advocaat is.
Ook vertelde hij wat een kort geding en snelrecht
inhoudt. Op straffen werd ook uitvoerig ingegaan,
o.a. boete, ontzegging, gevangenisstraf, alternatief
straffen en T.B.R. Aan slachtoffferhulp wordt de
laatste tijd veel aandacht besteed.
Hierna was er gelegenheid om vragen te stellen en
daar werd druk gebruik van gemaakt.
De heer Klein Rensink nodigde de dames uit om een
bezoek te brengen aan de rechtbank, hiervoor was
veel animo.
Aan het eind van de avond dankte de presidente de
spreker voor zijn interessante uiteenzetting en bood
hem een enveloppe met inhoud aan.
Met het zingen van het bondslied werd de avond be-
sloten.

RENOVATIE VARKENSTALLEN
Het consulentschap voor de varkens- en pluimvee-
houderij in Gelderland organiseert in het komende
winterseizoen op een groot aantal plaatsen in de
provincie voorlichtingsbijeenkomsten voor varkens-
houders.

Het thema voor de bijeenkomsten is :Renovatie van
varkensstallen. Alhoewel de situatie in de sektor
op dit moment nauwelijks uitnodigt tot het doen van
investeringen is toch gekozen voor dit onderwerp.
Waarom deze keuze?
ledere varkenshouder weet dat voor het verkrijgen
van goede resultaten de gebouwensituatie optimaal
moet zijn. Hiervoor zijn voortdurend aanpassingen
en vernieuwingen nodig. Vaak kunnen goedkope
veranderingen al leiden tot belangrijke verbeteringen
Genoemde punten zullen op Ie voorlichtingsbijeen-
komsten aan de orde komen. Naast het verstrekken
van informatie zal er ruimschoots tijd zijn voor een
gedachtenwisseling over dit onderwerp.
De varkenshouders krijgen voor de bijeenkomsten,
die zowel voor vermeerderaars als de mesters af-
zonderlijk worden georganiseerd, een persoonlijke
uitnodiging.
Ook andere personen uit o.a. de toeleverde- en ver-
werkende industrie die nauw betokken zijn bij het
bedrijfsgebeuren, zijn welkom op de groepsbijeen-
komsten, t
De avonden worden gehouden voor vermeerderaars
op dinsdag 28 nov. in zaal „Den Bremer" te Toldijk
Voor de mesters:
maandag 12 dec. in „Het Witte Paard" te Zelhem
dinsdag 13 dec. in „Den Bremer" te Toldijk.
Aanvang van alle avonden 19.45 uur.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkcmrten

jubileum- en gelegenheids-
koorten

rouwcirculaires en bid-
prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK
rekeningen, briefpapier,
enveloppen, sets, brief-

Kaarten, circulaires, fol-
ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 STEENDEREN

Tel. 05755-1862

EEN ZEEHOND MEER
OF MINDER...

Een virus richt momenteel een ware slachting aan onder de zeehonden in ons waddengebied Het gros
van alle zeehonden is inmiddels met deze gevreesde ziekte besmet Het is mogelijk dat de helft van «en het
v mei levend zal afbrengen

En dat geldt niet alleen voor de jonge ol al verzwakte dieren, maar net zo hard voor hun (nu nog)
gezonde soortgenoten

De zeehondencrèche m Pieterburen is dag en nacht m touw en probeen met alle aanwezige kennis het
aantal slachtoffers te beperken

U begrijpt meer dan ooit doet de crèche een beroep op uw welgevendheid om de opvang en het
onderzoek te kunnen financieren

Een eenmalige bedrage m de vorm van een overmaking op giro nr 36 73 095 t.n.v. Zeehondencrèche
Pieterburen of donateur worden door middel van net insturen van de bon helpt mee een lijdensweg Ie
voorkomen

• on de (eenondensiertte mi| «tl scntlen
Mx> mi| gonjteui en siuu een Kceplgiio t «v

l Opsljten naji St>cr.;,ng Je-fonnencitcne PwteiDuren Ant*oorflnummer 9SO 9950 WL PiftttOuien iPoil«g«t mei noflig

Donder zeehond is de Waddenzee eendödezee.

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen
• huwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum
• blanco kaarten enz.

Wij helpen u graag met de tekst en leveren 1e klas drukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld - Tel. 05753-1455



Met grote blijdschap geven wij u kennis van
de geboorte van onze zoon

TOM

Robert en Herma Kreunen

7255 CZ Hengelo Gld, 24 november 1988.
Sarinkkamp 95.

HARTELIJK DANK

aan allen die op welke wijze dan ook, ons 25-
jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

WILLIE EN NOLDA MASSELINK

Steenderen, november 1988.
Covinkseweg 13.

De talloze reacties van medeleven en bemoedi-
gende woorden, die wij hebben mogen ont-
vangen bij het overlijden van onze geliefde
zoon, broer en sportvriend

GERARD SLOTBOOM

hebben ons enorm veel steun gegeven bij dit
grote verlies.

Mede door de gevoelens van vriendschap voor
zijn persoon blijven wij aan hem goede her-
inneringen bewaren.

fam. A. Slotboom

Hengelo Gld, november 1988.
Veldermansweg 3.

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken
voor alle persoonlijke en schriftelijke blijken
van medeleven, betoond tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn inniggeliefde man, mijn
broer, onze zwager en oom

HENDRIK EVERT SCHUERINK

Mede namens de familie,
T. Schuerink-ter Maten

Hengelo Gld, november 1988.
Beukenlaan 31.

D. GAR RITSEN
AARDAPPEL-, GROENTE- EN
FRUITBOERDERIJ
Kruisbrinkseweg 7 - Toldijk
Telefoon 05755-1361

KINDEREN OPGELET»
Op zaterdag 3 december a.s. komt Zwarte Piet
de gehele dag bij ons in de winkel.
Jullie mogen vanaf nu jullie schoen bij ons
zetten.
Dus kom op 3 december kijken wat er in zit!!

AANBIEDINGEN VAN DE WEEK:

Witlof per kg v.a. 0.95
Goudreinetten 3 kg voor 2.50
Panklare hutspot per kg 0.95

OPEN:
maandag t.e.m. donderdag 13.30-18.00 uur
vrijdag 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
zaterdag 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur

UITREIKING EHBO-DIPLOMA OP DE ST BER-
NARDUSSCHOOL TE KEIJE'NBORG
Op donderdagavond 24 november ontvingen 27 ge-
slaagde leerlingen uit groep 8 van de St Bernardus-
school het felbegeerde EHBO-diploma uit handen van
de heer Henk Kruis, oud-voorzitter van de EHBO-
afdeling Keijenborg..
Deze basisschool heeft voor een praktische benadering
en verwerking gekozen m.b.t. het vak- en vormings
gebied„Bevordering van gezond gedrag".
„Voor onze kinderen betekende de uitbreiding van
het vakkenpakket niet weer een toevoeging van
theorie; gelukkig hebben we kans gezien een prak-
tische wijze van betrokkenheid en zorg voor eigen
gezondheid en hulpverlening te realiseren. Het kwe-
ken van een houding van bereidheid tot hulp, ge-
varen leren zien en ongelukken zien te voorkomen
zijn de belangrijkste doelstellingen die we willen be-
reken", aldus direkteur M. Vissenberg.
Bij de aanvang van het schooljaar is onder de be-
zielende leiding van meester Idink en met medewer-
king van de plaatselijke EHBO-afdeling en dorpsarts,
de kinderen geleerd hoe in de praktijk de hulpver-
lening kan geschieden. Naast de theorie kregen de
leerlingen diverse opdrachten die thuis ingeoefend
moesten worden. Heel wat ouders hebben volgens
meester Idink, de afgelopen thuis als „slachtoffer"
moeten fungeren. Daarbij hebben die ouders ook het
e.e.a. kunnen opsteken van hun kinderen.
Het examen werd afgenomen door vreemde exami-
natoren o.l.v. mevrouw T. de Boer, kaderinstructrice
te Zelhem. Zij prees de geslaagden voor hun kennis
en kunde.
Na de uitreiking van de diploma's door de heer
Kruis (die ook nog door de leerlingen vakkundig
werd verbonden) hield deze een vurig pleidooi voor
dit nieuwe vak- en vormingsgebied. Ook brachten de
leerlingen het speciale EHBO-lied ten gehore en wer-
den diverse kundigheden aan de ouders getoond.
In zijn slotwoord sprak de heer Vissenberg zijn dank
en waardering uit naar allen die aan dit projekt heb-
ben meegewerkt. Tevens sprak hij de verwachting
uit ook het volgende schooljaar weer te mogen reke-
nen op de steun van de Keijenborgse EHBO-ver.

GESLAAGD
Onze oud-plaatsgenote Monique Eulink slaagde te
Utrecht voor radio-diagnostisch laborante.

SE BÏES2NSHOP
KADOTIPS voor het dier
BUFFELHUID voor hond
VITAMINESNOEPJES voor hond en kat
KNAAGBOLLEN voor hamsters, konijnen etc.
SNOEPSTAVEN voor de vogels
HONDEKOEKJES, wel 10 soorten

Spalstraat 12 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2396
's Maandags gesloten

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
VERSE WORST 500 gr 4.25

HAAS- EN RiBKARBONADE
500 gr 4.50

HAMWORST 100 gr 1.25

GEKOOKTE WORST
100 gr 1.25

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KKIJENBORG
Tel. 05753-1320

DISCOTHEEK,DE Z W A A N
presenteert op zondag 4 dec. het duo

Met o.a. een perfecte uitvoering van Para-
dise by the dashboard light.

Aanvang 22.00 uur

Zondag 11 dec.

presenteren wij in onze tapperij de groep

Bruin café
Flitsende discotheek

Grieks-Romeins terras
NET EFFE GEZELLIGER

Plus Doreen
Een swingende band met ex-Kayak- en Her-
man Brood-leden

Aanvang 21.30 uur

UIT, GOED VOOR U

HET EERSTE HALVE VARKEN IN DE HKM ST NICOLAAS-AKTIE

WONINGBOUWVERENIGING

„THUIS BEST"
Hierbij delen wij belanghebbenden mede dat

het spreekuur van de woningadviescommissie

Hengelo Gld d.d. 2 dec. 1988 verplaatst is

naar vrijdag 9 dec. 1988
van 19.00 tot 20.00 uur op ons kantoor, Spal-

straat 41 te Hengelo Gld.

Bij de Ie trekking van de HKM St Nicolaas-
aktie kwam de heer J. TH. Slotboom als de
gelukkige winnaar uit de bus.
De voorzitter van HKM, de heer G. Lense-
link reikte in de slagerij van Bert Raterink

het halve varken uit aan de winnaar onder
het toeziend oog van HKM bestuurslid Jan
Hermans, slager Bert Raterink en de schoon-
dochter van de heer Slotboom.

Oudheidkundige Vereniging ,Hengelo Gelderland'
Naast de uitgifte van het verenigingsorgaan „De Olde Kaste" (bestemd
voor leden van de vereniging) wordt nu ook voor een ieder uitgegeven:

JAARKALENDER 1989
met foto's uit het verleden en de huidige toestand
afgebeeld.

De kalender bestaat uit 12 bladen en de verkoopprijs
is f 9.00.

De leden kunnen l exemplaar per lidmaatschap
kopen tegen de prijs van f 6.00 bij de voorzitter,
A. Lubbers, Kerkstraat 17, Hengelo Gld.

Verkooppunten:

Wolters boekhandel, Kerkstraat 17, Hengelo Gld
VVV-informatiebureau, Kerkstraat l, Hengelo Gld
G. R. van Neck, Vordenseweg 70, Hengelo Gld
Café-rest. „de Smid", Kerkstraat 11, Keijenborg
Rijwielhandel Luimes, Oude Kruisbergseweg, Velswijk

VEMA
SPALSTAAT 11 - HENGELO GLD - TEL. 05753-2113

DECEMBER AANBIEDING VEMA
DAMES LET OP!!!

Op alle artikelen geeft VEMA in de maand december

10% KORTING
Speciale aanbieding december
Zo lang de voorraad strekt

PRACHTIGE BLOUSONPAKJES
van 219.— nu voor slechts 129.-

Wij zijn 'S maandags en 's woensdags gesloten
Zaterdags geopend van 11.00 tot 15.00 uur

Tot ziens bij VEMA

JOGGINGBROOD PRIJSVRAAG
BIJ ECHTE BAKKER JOZEF SCHABBINK
De uitslag van de onlangs gehouden prijsvraag over
het joggingbrood is als volgt :
Ie prijs M. Huitink-Tankink, joggingpak
2e prijs Chr. Leussink, slagroomtaart
3e prijs: M. Claassen-Hogenkamp, krentewegge
De prijzen kunnen vrijdag in de winkel worden af-
gehaald.
Joggingbrood, echt gezond en lekker
Wat zit er allemaal in joggingbrood? Joggingbrood
is goed voor de gezondheid van jong en oud. Jogging
brood geeft direkt energie, terwijl hongergevoel uit-
blijft. Dit komt door de hoge voedingswaarde: meer-
voudige koolhydraten, eiwitten, waardevolle onver-
zadigde vetzuren, mineralen en voedingsvezels. Op
natuurlijke wijze is joggingbrood kaliumrijk; een be-
langrijk mineraal voor de sof wisseling en celopbouw
dat in het doorsnee voedingspakket te weinig voor-
komt.

HAMOVE FILMTEAM IN DE PRIJZEN
Op het onlangs gehouden NOVA filmfestival voor
de beste landelijke amateurfilms veroverde het
Hamove filmteam een zilveren medaille voor de film
„Chaos in het crossbos"
Op het door documentaires overheerste festival
sloeg het vlotte humorvolle filmpje, dat maar liefst
twee maal gedraaid werd, zo aan, dat ze in de prijzen
vielen.
Het juryrapport sprak van een verademing. Men
hoopt in de toekomst meer van dergelijke films op
het festival te zien.

UW FANCY-FAIR
Aan het slagen van de Fancy-fair van de UW
werkten weer vele mensen mee.
Op welke wijze u ook hebt deelgenomen
of u met de auto of lopens bent gekomen
door mee te doen aan deze jaarlijkse festiviteit
vol spanning en gezelligheid
gaat de UW weer voorspoedig door
en ieder: heel hartelijk dank hiervoor!
Bij mevr van Dijke, Kastanjelaan 4 zijn nog enkele
prijzen af te halen op de lotnummers 229 en 307.

OPBRENGST DIABETES-KOLLEKTE
De opbrengst van de kollekte „Geef 's voor diabetes"
gehouden van 14 t.e.m. 19 nov. j.l. bracht in Hen-
gelo f 2310,50 en Keijenborg f 717,30 op.
Alle gevers worden hartelijk bedankt. Een speciaal
woord van dank is op zijn plaats voor de kollektanten
die zich ingezet hebben voor deze kollekte.
De opbrengst voor deze kollekte in de gemeente
Steenderen was f 2010,75.
In de Velswijk werd f316,25 opgehaald, in Zelhem
f 2469,65 en in Halle f 1597.—.
Al met al verheugende resultaten waardoor het onder
zoek naar de oorzaak van suikerziekte weer doorge-
zet kan worden.
Allen hartelijk dank!

Voor familie- en handelsdrukwerk
Drukkerij Wolters, Tel, 05753-1466

SUPER TRIATHLON-TOURNOOI BIJ 50-JARIG
JUBILEUM BILJARTVER. K.O.T.
Dit jaar viert de biljartver. K.O.T. te Wichmond haar
50-jarig bestaan en wel met verschillende aktivi-
teiten en tournooien. 50 jaar geleden werd deze ver-
eniging opgericht door de toenmalige heer Krijt, in
„Het Wapen van Warnsveld'T Naar deze heer Krijt
is dan nu ook het vorig jaar gereedgekomen biljart
centrum genoemd en wel als „D'n Olde Kriet".
Hier hebben zich dan ook het afgelopen jaar ver-
scheidene tournooien afgespeeld en wordt nu het
hoogtepunt gevormd door een super triathlon-tour-
nooi. Een en ander gaat zich afspelen vanaf 16 dec.
tot 12 jan. 1989. De halve finales worden gespeeld op
13 en 14 jan., gevolgd door de finale op 15 jan. 1989.
Op dit tournooi dat door vele zakenlieden en fabri-
kanten gesponserd wordt, vallen er grote geldprijzen
te verdienen terwijl er tevens een loterij aan ver-
bonden is met zeer aantrekkelijke prijzen.
Aanmeldigen zijn nog mogelijk tot uiterlijk 10 dec.
a.s. Hiervoor en tevens voor inlichtingen kan men
wenden tot biljartcentrum „D'n Olde Kriet", Dorps-
straat 25, Wichmond, tel. 05754-285.
Men is er van overtuigd dat dit tournooi een gewel-
dige topper gaat worden en raden dan ook een ieder
aan die dit nog niet heeft gedaan, zich zo spoedig
mogelijk op te geven.

ZWARTE PIET IN AKTIE
De kooplieden van Hengelose vrijdagmiddagmarkt
zijn ook in St Nicolaasstemming.
Mede daardoor hebben zij Zwarte Piet verzocht de
vrijdagmarkt met een bezoek te vereren.
Alle kinderen die komen zullen door Zwarte Piet
worden getracteerd en de kooplieden hebben weer
verschillende aanbiedingen in hun kramen.


