
57e jaargang no 49 dinsdag 6 dec. 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regellnkstraat 16
Postbus 63 • 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags In:
Hengelo, KeUenborg,
VelswUk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldtfk, Wlchmond-Vlerakker
en omstreken

rffêsteWtker
Spuistraat 21 Tel i2y) Jfaigelo

DEZE WEEK
bij uw Echte Bakker:
Afd. Brood:

PROEF-
STOLLETJES

3.98met 100% amandelspijs

Afd. Banket:

XERSTKRANSJES
250 GRAM VivO

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

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. S M E I T I N K
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

Klein Westland
(v/h WUnbergen)

GROENTE EN FRUIT
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1054

CHAMPIGNONS 500 gr 2.50
HARDE SPRUITEN kg 0.95
ELSTAR 4 kg 6.95
Rauwkost

SPITSKOOLSALADE 250 gr 1.95

Verkoop
Bloemenkas

Deze week in onze verkoop bloemenkas:

1 GROENE PLANT 4.75
Bij aankoop van f 10.— uit onze doe-het-zelvers
kersthoek:

1 BLOK OASE
VERDER VOLOP

kerstsierren, cyclamen,

gem. boeketten enz.

0.50

Fa. l Wijnbergen |
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Voor familie- en handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1455

GROTE
KERSTMARKT
SPALSTRAAT

RK Kerkplein
Donderdag 15 december

vanaf 16.00 uur
PROGRAMMA:

16.00-17,00 uur Hengelo's Jongerenkoor
17.00-17.30 uur De Keirakkers

17.30-18.30 uurConcordia
18.30-19.00 uur Kerkkoor Willibrorduskerk

19.00-20.00 uur Crescendo
vanaf 20.00 uur Achterhoeks Vocaal Kwartet

DEELNAME DIVERSE INSTANTIES
o.a. Unicef, Rode Kruis

en de Horeca uit deze straat

met heerlijke hapjes en drankjes.

CPAICTDA AT

Vertrouwd
en altijd
lekker

KEURSIAGER

Magere
Speklappen

500 gr

295
Da'smooi

meegenomen!
Runder Verse

Worst500 495

SPECIAL

Cordon Bleu
100 gr

185
Voor de Boterham

Mager Pekelvlees7

100 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

^UJ^

&

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G.

Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

* *

Mogen wij u even voorstellen?

* DEBOTERSTOL *
Nieuw dit jaar gemaakt met 100% roomboter

DEZE WEEK:

* BOTER PROEFSTOLLETJES

van 5.00 nu 4i2v

* KERST KRUIDCAKE

deze week

Gevuld met?? Dat laten wij U graag proeven!!

BAKKERIJ KREUNEN
HENGELO GLD -/ TEL. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak!

Kerstboomverlichting
• VOOR BINNEN
• VOOR BUITEN

HARMSEN

Banninkstraat 4

7255 AW Hengelo Gld
Tel. 05753-1220

^ f̂&fc*^^^
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VOOR UW

sfeecvol keRStömep
Restaurant „Leempeis"

GRAAG VROEGTIJDIG RESERVEREN
SPALSTRAAT 40 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1274

geldig van 7 t.e.m. 20 december

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld

Telefoon 05753-1461

tl

Berentzen
appelkorn

13.25



KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

Speciaal deze week:

1 kg bakfilet 12.50
Vis, minstens lx per week

op uw dis!!

GEHAKT CORDON BLUE
per stuk 1.98
HAMLAPPEN

500 gram 5.98

BOTERHAMWORST
100 gram 1.08

ON TB UT SP E K
100 gram 1.28

RATEHINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

DEZE WEEK:

Zwaar gevulde
KRENTE- of
ROZIJNENPLAK
(4 stuks)

van 2.25 voor j B"J5

aa NV A - MIMHVAV aa NV A

OCCASIONS

Volkswagen Jetta diesel blauw 2drs 1987

Opel Kadett E 16SGL zilver 4drs 1987

Opel Kadett E 16 diesel wit 3drs 1986

Opel Rekord 2.0S traveler blauw 4drs 1986

Opel Ascona 1.6 traveler Ipg blauw 2drs 1986

Opel Kadett E 13S LS blauw 3drs 1985

Volvo 345 LPG rood 5drs 1984

Ford Fiësta 1.1 rood 3drs 1984

Opel Kadett 13S zilver 3drs 1984

Nissan Micra 1.0 DX zilver 3drs 1984

Ford Escort 1.1. Laser blauw 3drs 1983

Rijdt u liever nieuw?
AUTO KEMP levert elk merk

Ford Escort 1.6 Bravo Z-pakket 3drs 1983

Nissan Sunny 1500 GI stat. goud 5drs 1983

Citroen 2cv 6 charleston geel 1983

Fiat 127 Super 900 blauw 3drs 1982

Opel Kadett l.OS rood 2drs 1982

Opel Kadett diesel bruin 3drs 1982

Fiat 127 1050cl geel 3drs 1980

Fiat 127 sport zwart 3drs 1980

Datsun Cherry 12L 3drs 1979

WAT DOEN WIJ:
* APK keurstation

* LPG-inbouw

* Schade en spuitwerk.

* Reparatie en onderhoud van alle merken

St. Janstraat 28
KeijenborgTel. 05753-1977

grote behahgopruiming
Wegens uitbreiding en modernisering van onze

BEHANGAFDEUNG

1 week lang BEHANG RESTANTEN
reeds vanaf f 2.50 per rol
NERGENS VOORDELIGER

Drogisterij
Verfcentrum lenselink

KERKSTRAAT l - HENGELO GLD

VEELZIJDIGE PERFEKTIE
TAPIJTEN
GORDIJNEN
MEUBELEN
TAFELKLEDEN
ONDERHOUD

ZONWERING
ROLLUIKEN
BEDTEXTIEL
TEXTIEL
NACHTKLEDING
BABYMODE
BABYMEUBELTJES

een pracht kollektie, ook in karpetten

een keuze zonder eind

van gezellig modern tot warm klassiek

smyrna en handweef

b.v. Citin tapijt- en granolreiniger -
lamelreiniger

van modieus binnen tot praktisch buiten

diverse uitvoeringen, altijd voordelig

heel uitgebreid en bij de tijd
o.a. handdoeken, theedoeken, ondergoed

voor kinderen, dames en heren

de nieuwste mode - eindeloos combineren

van box tot complete uitzet

woninginrichting
textiel en babymode

RUURLOSEWEG 17 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1426

De grootste TAPIJTZAAK uit de
omgeving is nog steeds

„ D E S P A N N E V O G E L "
Keuze uit 110 ROL kamerbreed tapijt

aan de rol geshowd.

Tevens wordt het tapijt GRATIS GEMETEN
en... GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.

Tevens van alle bekende merken

stalen op voorraad.

Coupons steeds voor HALF GELD of MINDER

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken

in de gezellige winkel van

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

'DE SPANNEVOGEL'
Ruurloseweg 2 - Hengelo G - tel. 05753-1484, bij de kerk

Spalstraat l

SLIJTERIJ

T HOEKJE
7255 AA Hengelo Gld

De BIERSPECIALIST van Hengelo Gld

en omgeving

BIER VAN DE MAAND
DECEMBER

DUVEL.
Nu bij aankoop van 12 flesjes Duvel bier

} origineel Duvelglas GRATIS

Slijterij 't Hoekje staat ook dit

jaar weer op de Kerstmarkt

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13. Hentrelo Gld

Café Meezen
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN - TEL. 05755-1204

Zaterdag 10 december

Elkie Dead Man
one woman-show

Een magazijn vol karakters, o.a.:

ELVIS - TINA TURNER - MADONNA enz.

AANVANG 21.30 UUR

Wilt u voor de feestdagen nog een

heerlijke SCHOTEL
o.a.:

Zalmsalade
Huzarensalade
Russisch ei

Hors d'oeuvre
BESTEL DAN VROEGTIJDIG

KERSTAVOND OM 6 UUR GESLOTEN

Mei Kerst dineren?
Beide dagen geopend vanaf 15 uur

Kerstmenu's op aanvraag

Tafelreservering gewenst

Nieuwjaarsdag is het rest. open vanaf 16 uur.

HOTEL LANGELER
TEL. 05753-1212 - HENGELO GLD

Zin naam blif onverbrekkeluk verbonden met

ons mooie dialect uut d'n Achterhoek.

Van um is now te koop:

de kennismaking
met intekening op veurdeelpries veur nog te

verschienen delen:

ACHTERHOEKSCHE SCHETSEN deel 2

ACHTERHOEKSCHE SCHETSEN deel 3

AORNS PEPPELENKAMP - DE MOTTE

Zolang de veurroad strekt

Kerkstraat 17 - Hengelo - Sprekhoorn 1253

B.V. "COfVjCORDlA '64"
in ~~reyv

JEUGDTOURNOOI
BILJARTEN
In de Kerstvakantie
van 26 t.e.m. 29 dec.

voor de jeugd van 10 t.e.m. 17 jaar

Deelname is toegestaan voor alle jongens en

meisjes uit de gemeente Hengelo Gld.

Opgave is mogelijk tot 20 december bij:
secretaris Jan Roelofsen, tel. 05753-2866

jeugdleider René Jolij, tel. 05753-1299
clublokaal Concordia, Raadhuisstraat 36,

Hengelo Gld, tel. 05753-1461

Door de vereniging wordt geen inschrijfgeld

gevraagd.

Voor elke speler is er een herinnering aan dit

tournooi.

De bekers die te winnen zijn worden aange-

boden door:

CAFE-RESTAURANT „CONCORDIA"

ORGANISATIE:

biljartver. Concordia '54

Goudreinetten en Lombarts
Goede appels om mee te bakken

en geschikt voor APPELMOES

En natuurlijk onze heerlijke

Prinsenmaatweg l - Rha-Steenderen

Tel. 05753-1243

Deze week

\ D/ViOLENB/IKKERS

PROEF NU ONZE

heerlijke STOLLEN
nu 450 gram 2.95

Kwaliteit van uw

windmolenbakker

ECHT, DAT PROEF JE!!

WINDMOLENBAKKER
H E K K E L M A N

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

Oudheidkundige Vereniging
„Hengelo Gelderland"

Vanaf heden beschikbaar in een beperkte

oplage, een prachtige

JAARKALENDER 1989
Verkoopprijs f 9.00

Voor leden f 6.00

(Informatie: 05753-1253)

Verkooppunten Hengelo Gld:

bakkerij Kreunen, Marktstraat 6

VVV-informatiebureau, Kerkstraat l

Wolters boekhandel, Kerkstraat 17

G. R. van Neck, Vordenseweg 70

Overige verkooppunten:

Café-rest.-slijterij „de Smid", Kerkstraat 11,

Keijenborg

Rijwielhandel Luimes, Oude Kruisbergseweg,

Velswijk



.'i i i R-J i.i
5 l " - - - • •

hilzon
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

VISHANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05750 19771

Van de week n/et alleen op vrijdag

maar ook op woensdag tijdens de

Sf Nicofaasmarkf te Hengelo G/d.

Onze St Nicolaasmarkt reklame:

grote pot ZURE HARING
geen 4.OO maar O.Zü

Door het grote succes van onze EIKEN BANK
STEL AKTIE — 10% korting en inruil voor

slechts 1490.»
hebben wij veel inruil bankstellen v.a. 100.—
tot zeer mooie eiken bankstellen van 200.— tot

600.— OP = OP

DE SPANNEVOGEL
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
SNITZELS 100 gr 1.40

HIPSBEEN 500 gr 2.75

NAEGELHOLT lOOgr 2.50

GEBRADEN GEHAKT
100 gr 0.98

SLAGERIJ

NIEUWEHHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBOKG
Tel. 05753-1320

De hoogste tijd...
Een nieuw jaar nadert, dus nu nog snel aan-
schaffen.
Voor U in voorraad:

• SCHEURKALENDERS
Kruimkens, Honingdroppels, Immanuel,
Maranatha

• Week- en maandkalenders
• Agenda's en almanakken
• Achterhoekse almanak
9 Zakagenda's en interieurs

• Kerst- en nieuwjaarskaarten

• Kerstartikelen, kerstboeken

Tot ziens bij:

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

KANSMAAK
WEEK WINTERSPORT TIJDENS
HET GRAND GALA PEUGEOT.

BIENVENUE
Peugeot viert de laakte maand van

weer een succesvol jaar met een Grand

Gala, Een Grand Gala waarop Peugeot

uitpakt met een sprankelende show en

klinkende voordelen.

WIN ÉÉN VAN DE 100 WEKEN WINTERSPORT VOOR 4 PERSONEN.
Wanneer u tijdens ons Grand Gala een proefrit maakt of uw huidige

auto laat taxeren, kunt u meedoen aan een wedstrijd met schitterende
prijzen: een week lang een luxe studio voor 4 personen inclusief 4 ski-passen
in de Franse wintersportplaats Vallréjus. Kom daarom gauw bij ons langs

O k voor het wedstrijdformulier met
alle voorwaarden,

fc

De Peugeot 205 Magnum met

5-bak en 1.1 liter schone motor is tijde-

lijk uitgerust met een gratis schuif-
dak en donkergrijze metallic lak.
Zowel in XL(D) en GL(D) uitvoering.

Zolang de voorraad strekt,

De compleet uitgeruste Peugeot

309 XL presenteert zich als de meest

zuinige en comfortabele gezinsauto in

/.'n klasse. Gratis een schuifdak en
donkergrijze metallic lak maken

'm nog aantrekkelijker, in XL(D) en

GL(D). Zolang de voorraad strekt,

vanaf23.445,-. -|
Uw voordeel J.«

^^DE NIEUWE 405 BREAK
GEEFT U DE RUIMTE

ft Op ons Grand Gala tonen wij

Wr u met trots een schitterende

primeur: de Peugeot 405

Break*. Een combinatie-auto °

31-1-89 kunt u profiteren van een fan-
tastisch financierings aanbod Hen

renteloze lening tot ca 70% van <le

aanschafprijs, met een maximum van

10.000 gulden. Na 30% aanbetaling -

hiervoor volstaat veelal de waarde

van uw inruilauto - rijdt u dus tot l juli

'89 zonder rente te betalen of zelfs

maar iets af te lossen.

Of u kiest voor een lening over

48 maanden tegen 7,9%. ** Dit aanbod

geldt voor alle 34 uitvoeringen van het

sterke nummer. Puur rijplezier dat al

begint bij 17.585,-.

TOOST MET ONS OP HET
SUCCES VAN PEUGEOT.

Tijdens het Grand Gala

bieden wij u een spranke-

lend inruilaanbod en toosten
wij graag met u op het

/eer succesrijke jaar van £

Peugeot Een in alle op-

zichten bruisend jaar

dat wij graag beklinken

met een glas champagne.

Als u tijdens onze show een

nieuwe 205 koopt m

registreert vóór
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V I X I H MAARRtUMM, MIMI

Deze uiterst representatieve za-

ke nauto met z'n toch al scherpe prijs-

stelling krijgt in de Magnum uitvoering

nog eens een gratis schuifdak en
donkergrijze metallic lak. Zolang

de voorraad strekt,

vanaf 35.900,-.
Uw voordeel

die de voortreffelijke eigenschappen

van de Auto van het Jaar 1988

combineert met nog meer

ruimte.

VAN 8 T/M 31 DECEMBER GEEFT PEUGEOT VEEL CADEAU.
*\\ AUTOMOBIELBEDRIJF

Bleekstraat 14 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1947

PEUGEOT. DYNAMISCH OP WFC, I'KI|/I M\( l H T W I V( l Ml l VI KINCSkOMI S \M|/I(,IS(,I S \OOHKI IIOIIDI \

FLORIJN
JONGE JENEVER

DEÏIEUXMETDE
FRANSE BMNDÏ

Jeugdsoos Flophouse Toldijk
Vrijdagavond: FLOPHOUSE AVOND

Op vrijdag 9 december
organiseren wij op onze knoertgezellige soosavond

iets extra's:

DALE DENNIS
Engelse gitarist/zanger met 5.000 popsongs in z'n rug-

zak; van Stones tot UB 40!

ENTREE IS NATURLIJK GRATIS

Nu voorverkoop voor het fenomenale optreden v.

MADRAHASJ
FAKIR/HYPNOSE SHOW

op woensdag 28 december
VOORVERKOOPADRESSEN:

• Jeugdsoos „Flophouse", Toldijk
• Café Sesink, Baak
• Café „de Engel", Steenderen

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

DRUKKERIJ WOLTERS OP EEN NIEUW ADRES:
REGELINKSTRAAT16 HENGELO (GLD.)



„De Harbarge"
C Af E-BAR-1 AAL

BLEEKSTRAAT 3 - HENGELO GLD - 05753-1340

* Volle plezier! * Fijne feesdage!
* Un ni'j joar! * Wi'j doet ons bes!

Feesjes bouwen, groot of klein

Da's bi'j Jan en Lenie hadstikke fijn!

JAN EN LENIE WOLBRINK

In onze mooie ZAAL

kö'j hadstikke goed fees vieren
Kom moar es

Ie Kerstdag gesloten
2e Kerstdag geopend

Nieuwjaarsdag geopend vanaf 14.00 uur

Oudejaarsdag POTBILJARTEN

TECHNISCH DE BESTE!
1 Lintgeleider inge-

werkt: geen wrijving
meer l

2 Afgeschuinde kast:
mooier, minder licht-
verlies.

3 Irüooptrechter:
speciale vorm, minder
lawaai en wrijving

4 Kleur opwinder en
lint zijn gelijk: mooier
aan binnenzijde.

5 Stopsysteem in onder
lat.

6 Alu en pvc lamellen
in dezelfde kleur:
beiden kunnen aan
één woning gebruikt
worden.

7 Kastdikte: l en 1,2 mm
stevig, geen golvingen
in kast.

8 Dichting in onderlat:
goede afsluiting tegen
tocht, minder lawaai
bij neerlaten.

Bel mi voor informatie!
05753-1210
(ook 's avonds en in het weekeind)

BERKENLAAN 56 - HENGELO GLD

EUGELINK ZONWERING

Perfekt in Rolluiken & Zonwering

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

Dit laatje
niet schieten

Goudgele
bananen kg

Pracht witlof
500 gr

125
149

Rauwe boeren-
ham 100 gr

Varkens-
rollade 100 gr

219
219

Wij hebben vee/ in

huis voor een

sfeervolle

Kerstversiering

o.a. KERSTBALLEN - SLINGERS

KAARSEN - KANDELAARS

MOBILES enz. enz.

BESSEÜNK - ELECTRA
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat Hengelo G.

Tel. 05753-1215

Kom nu praten over onze koopsompotis
dan zit u er straks een stuk warmer bij.

De Rabo Lijfrente Koopsompolis
biedt u straks een welkome aanvulling op uw
pensioen en nu een interessante aftrekpost
van maximaal f 16.812 op uw inkomstenbelas-
ting 1988. Plus nog een aantal andere aan-
trekkelijke voordelen.

Allereerst hebt u de zekerheid van een
van te voren afgesproken eindbedrag op een
van te voren af te spreken einddatum.

Dit eindbedrag is zeer aantrekkelijk
dank zij een hoog spaardeel en een hoog
rendement. Ook wat het verzekeringsaspect
betreft, bent u in vertrouwde handen!

Zeer bijzonder is tenslotte dat de Rabo Lijf-
rente Koopsompolis geheel op uw situatie kan
worden afgestemd.

Als u nu een afspraak maakt, rekent de
Rabobank u snel de mogelijkheden voor,waar-
door u er straks een stuk warmer bij kunt zitten.

Rabobank
geld en goede raad

• De Rabobank is een bemiddelaar voor Interpolis, Avéro Verzekeringen en De Twaalf Gewesten,
in samenwerking waarmee de Rabo Lijfrente Koopsompolis wordt aangeboden

Hengelo Gld, Kastanjelaan 11

Spalstraat 23

Keijenborg, St Janstraat 44

Tel. 05753-2022

Tel. 05753-1601

Tel. 05753-1336

WAARDEBON

KIPPEBOUTEN

448
Zaterdagvoordeel:
Fricandeau of
hamlappen
500 gr 498 kg
Ma. - di. 12 en 13 dec.:

898
Vleesribbetjes

kg 298

Grof volkoren-
brood
gratis gesneden 184
AH volle

yoghurt liter149
Florijn jonge
jenever liter

Joseph Guy
Franse cognac
fles

1795

2595
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag as
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijf t op de kleintjes letten. on
BIJ „ATOMICA" TE KOOP:

GEBRUIKTE KLEDING
JASSEN vanaf 30.00
TRUIEN vanaf 15.00
WOLLEN TRUIEN met foutje nu 18.50
GEVOERDE LAARZEN maat 36 t.e.m. 47

vanaf 39.00
2-kleurige REGENPAKKEN

alle maten NU 49.95
REGENJASSEN PVC 15.00

Kom vrijblijvend eens kijken bij

ATOMICA
Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld - 05753-2139

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 11 DEC.

Hervormde Kerk (Remigtaskerk)
10.00 uur Mw. Feenstra (jeugddienst)

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Hendriks

Vrjjz. Herv. kerk
Ge«n dienst.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

NOG NET
NOS tot 17 maart a.s. krijst u
een premie op onderhouds-
schilderwerk binnen-. 50
Sulden per man per das!
Voor niet-particulieren
is de premie fl. 35.-.
Neem snel contact
met ons op. Dan
profiteert u deze
winter nos van
onze winterpremie.

RJL Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 10 dec.: 19.00 uur H. Mis - jongerenviering
m.m.v. het interkerkelijk jongerenkoor

Zondag 11 dec: 10.00 uur H. Mis

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

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

Van 5 t.e.m. 11 dec.

J. Koning, telefoon 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 00753-1010
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
A. R. J. van Ingen, tel. 2002.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06-11

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

Dag en nacht bereikbaar: 05768-1230.

UWW1MTER3CHILDER

REGELINK'S SCHILDERSBEDRIJF
VERKOOP VAN GLAS, VERF. BEHANG EN KREATIEVE BENODIGDHEDEN

DE SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40 crU\friu
7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753 -1655

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
MJCIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Hengelo Qld: Kastanjelaan 2e, tel 05763-1397
Keyenborg: Past Thuisstraat 18 teL 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.m. vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geelt u ten all» tijde
de nodige informatie.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

R.K. Kerk Ketfenborg
R.K. Kerk Kejjenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. His 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 : Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 0575342345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steende-pen telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzoEging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld.
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
Donderdag van 8.30-10.00 uur.



Wij zijn dankbaar en blij met de geboorte van
onze dochter

MARISKA

ALI EN HENK
LUESINK-NIEUWENAMPSEN

7255 MR Hengelo Gld, 29 nov. 1988.

Zelledijk 8.

Voor alle kaartjes, bloemen
en kadootjes. ontvangen met de
geboorte van onze dochter Tina

HARTELIJK: BEDANKT !

Jan en Mar i a Keip.
St .Janstraat 28
7256 BC KEIJEHBORG.

Graag willen wij u langs deze weg danken voor

de overweldigende belangstelling en de giften

die wij ter gelegenheid van ons l21/2-jarig

jubileum mochten ontvangen.

Het bestuur van de stichting

Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

en Tafeltje Dekje

DANKBETUIGING

Gaarne willen wij een ieder heel hartelijk be-
danken die in welke vorm dan ook, ons 25-jarig
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

HENK EN ALI SMEITINK
en kinderen

„Rondemaat",
Petersdijk 4a,
7021 HC Zelhem.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

HINDERWET

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken ingevolge artikel 12 en 29,
eerste lid van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bekend dat bij hen aanvragen
voor een vergunning ingevolge de Hindewet
/.ijn binnengekomen van:
de heer G. J. Toonk, Groenendaalseweg 6 te
Hengelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen
van een rundvee-, pluimvee- en schapenhoude-
rij met mestopslag op het perceel kadastraal
bekend gemeente Hengelo Gld, sectie E, num-
mer 1330, plaatselijk gemerkt Groenendaalse-
weg 6;
de heer G. J. Jacobs, Zelhemseweg 36 te Hen-
gelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen van
een inrichting voor de fabricage van technische
kunststofartikelen op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld, sectie F, nummer
2431, plaatselijk gemerkt Zelhemseweg 36;

de heer J. W. Woerts, Varsselseweg 10 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten en in werking
hebben van een rundvee- en konijnenhouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld, sectie E, nummer
1544, plaatselijk gemerkt Varsselseweg 10.

Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen
onder het stellen van voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te onder-
vangen.

De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en
andere ter zake zijnde stukken liggen ter ge-
meentesecretarie, afdeling bestuurszaken, vanaf
6 december 1988 tot 6 januari 1989 elke werkdag
van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
ter inzage en bovendien elke vrijdag van 18.00
tot 21.00 uur in sporthal „de Kamp".

Na deze datum, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen
de beschikking op de aanvragen, liggen boven-
genoemde stukken elke werkdag van 9.00 tot
12.00 uur ter gemeenteesecretarie, alhier, ter in-
zage. Desgewenst kan aldaar een mondelinge toe
lichting op de stukken worden verkregen. In-
dien daarom telefonisch wordt verzocht (tel.
05753-1541, toestelnr. 24) kunnen tot één week
voor bovengenoemde datum mondeling be-
zwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachten-
wisseling over de betreffende aanvraag tussen
het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige
aanwezigen.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovenge-
noemde datum schriftelijk bij hun college
worden ingebracht.

Degene, die een bezwaarschrift indient kan ver-
zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend
te maken.

Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat
degenen, die bezwaren hebben ingebracht op
de wijze als bovenomschreven en de belang-
hebbenden die aantonen dat zij daartoe rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest, naar aan-
leiding van de beschikking beroep kunnen in-
stellen bij de Kroon.

Hengelo, 6 december 1988.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester
K. Verhoeff, secretaris

Te koop wegens omstan-
digheden 2 persoons eiken
ledikant met spiraal en
matras en een eiken TV-
kast. Tel. 05753-7381

Gevraagd hulp in de huis
houding voor l a 2 mor-
gens per week. Brieven
onder no. 49 bureau van
de Reclame

KERSTBOMEN te koop
met of zonder voet, bij
A. Goossens, „Atomica",
Steenderenseweg 11, Hen-
gelo Gld, tel. 05753-2139

Te koop nieuwe eiken
fauteuil met stoffen be-
kleding, gewonnen met 'n
verloting. Tel. 2372

Te koop voor de Kerst:
kalkoenen, mesthaantjes
en konijnen, eventueel ge-
slacht. Goossens, Voortse-
weg 6, Toldijk, 05753-1670

Te koop kachelhout,
Amerikaans eiken en ber-
ken. Tel. 08344-595

Te koop dragende vaars
M.R.IJ. W. Kornegoor,
Heerlerweg 11, Vierakker
Tel. 05754-453

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

6.J.HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hengelo Gld
TeL 05703-1424

P.V. de IJsselbode
STEENDEREN

houdt op zondag l Idee.
haer jaarlijkse

DUIVEN-
TENTOON-
STELLING
in zaal Broekhuizen

Met rad van avontuur
en om 15.00 uur een bon-
nenverkoop.

Zaal open 11.00 uur

Biljartver. K.O.T.
organiseert a.s. zondag
11 december

grote BINGO
Aanvang 19.30 uur
Er zijn prachtige prijzen
te winnen.

CAFÉ

„D'n Olden Kriet"
Dorpsstraat 25, Wichmond
Tel. 05754-285

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

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

HET ADRES VOOR

kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
Hesterweg 10 - Varsselder
Tel. 08356-85664

Te koop 2 kinderfietsjes
(4 tot 6 jaar)
Tel. 05753-2216

Voor orgel-, keyboard- en pianoles
is

HANS SCHEERDER
het BESTE ADRES!!

ONDERRICHT IN:

— piano —orgel - keyboard

— top 40
— klassiek

— improvisatie

Inlichtingen MUZIEKSCHOOL

HANS SCHEERDER
de Heurne 45 - 7255 CK Hengelo Gld

Tel. 05753-2974

i!

KINDERPOSTZEGELS OP UW KERSTPOST

Is er een mooiere combinatie denkbaar dan een Kerst
of Nieuwjaarskaart van de kinderpostzegelactie met
daarop een kinderpostzegel? Met zo'n goede wens is
niet alleen de ontvanger blij, maar u helpt ook kin-
deren over de hele wereld.
De opbrengst van de verkoop van kinderpostzegels
en wenskaarten wordt gebruikt om kinderen te hel-
pen die in de knel zitten.
Kinderen die in nood zitten, die geen onderdak heb-
ben of niet naar school kunnen.
Kinderpostzegelgeld geeft die kinderen uitzicht op
een toekomst, dankzij uw hulp.
U kunt wenskaarten en kinderpostzegels kopen bij
het comité voor kinderpostzegels in Hengelo Gld.
Ze zitten voor u klaar tijdens de normale openings-
tijden op het postkantoor te Hengelo Gld.
En denk niet dat er voor u niets bij is. De collectie
Kerst- en Nieuwjaarskaarten is uitgebreid, zowel
qua onderwerp als in prijs.
De goedkoopste kaarten kosten f 0.50, de duurste
zijn f 3.00.
Kom kijken op het postkantoor.

AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO GLD
A.s. woensdag 4 januari 1989 is de eerste schrijf-
avond in het nieuwe jaar.
Het gaat om een 23-jarige mecaniciën in de DDR, een
47-jarige hoofdredacteur van een tijdschrift in Tai-
wan en een 40-jarige leraar in Tsjaad.
In „de Bleijke" kan voor deze mensen geschreven
worden tussen 19.00 en 21.00 uur.
Voorbeeldbrieven zijn aanwezig.

Adveni 1988
Weer mogen we de bijzondere Adventssfeer gaan beleven

waarin we ons voorbereiden de mysterieuze geboorte van het

Christuskind onze aandacht te geven.

In gedachten zullen we weer rond de kribbe staan

om versterkt in ons geloof de levensweg verder te gaan.

Gedachtig aan de Boodschap door de engel Gabriël gebracht

herleeft voor het gebeuren in die Heilige Nacht.

En herdenken we dankbaar ieder jaar weer

dit grootse moment met een bijzondere sfeer.

Gezegend *zij zo onze reis - Kyrie Eleis.

U.G.D.

HERMAN SUETERS NU EEN ONDERSCHEIDEN PERSOON

„Nu heb ik hem eens een keer stil", dat waren de
woorden van burgemeester A. W. J. van Beeck Cal-
koen van de gemeente Hengelo Gld, gericht tot Her-
man Sueters uit Keijenborg.

De praatgrage voorzitter van de schutterij St Jan
en firmant van klompenfabriek en museum gebr.
Sueters was stil en verrast toen hem bekend werd

gemaakt, dat hem een koninklijke onderscheiding
was toegekend.
Een blijde dag voor hem en zijn echtgenote Trees,
maar ook voor medefirmant Berty Sueters en echt-
genote Annie.

Herman Sueters heeft ook geruime tijd zitting gehad
in het bestuur van de Rabobank te Keijenborg.

SCHOOLDAMMEN
St Bernardusschool damkampioen van Hengelo Gld
Na een zeer spannende strijd wist de St Bernardus-
school te Keijenborg, de finale tegen de Ds J. L.
Piersonschool met 6-2 te winnen.
Wethouder Th. Hooman reikte met een toepasselijk
woord en bewondering voor de strijdlust, de prijzen
uit, waarna hij de damclub lof toezwaaide voor de
goede organisatie onder leiding van de heer J. W
Heijink, die het al vele jaren op zich neemt het
schooldammen te verzorgen.
De eindstand is als volgt:
St Bernardusschool A 9 pt, Ds J. L. Piersonschool A
7 pt, chr. school Bekveld 6 pt, Ds J. L. Piersonschool
B 4 pt, St Bernardusschool B 3 pt, Roozegaardsweide
2 pt.
De winnaar gaat 17 december a.s. naar Ulft voor de
regionale wedstrijden.

AKTIVITEITENAGENDA HENGELO GLD

December:
7 St Nicolaasmarkt en uitvoering HTV;
9, 16, 17, 23, 28 en 30 stratenvolleybal
15 Kerstmarkt
20 Kerstconcert Hengelo's gemengd koor en Vordens
mannenkoor
Diverse tournooien sporthal: 11 HBC; 26 PAX-seni-
oren; 28 Keijenborgse Boys jeugd; 29 en 30 PAX
jeugd.
Januari:
14 Unicef-concert
15 Prinsverkiezing Keidarpers
6, 8, 11, 13, 15, 20 29 stratenvolleybal
22 zaalvoetbal Keijenborgse Boys sporthal
Februari:
3 finale stratenvolleybal
4 en 5 Carnaval Keidarp
13 Start stratenschieten

Uw trouwdag begint
bij uw trouwkaart
Gwllig hè, dat uitzoeken
van x.oveel d ingen . . . Ken 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
Regellnkstraat 16 - Hengelo Gld

KERSTCONCERT
20 december a.s. organiseert het Hengelo's Gemengd
Koor weer het tweejaarlijkse kerstconcert met het
Vordens Mannenkoor.
Beide koren zingen onder leiding van de heer Bert
Nijhof. Het Hengelo's Gemengd Koor verheugt zich
op dit sfeervolle gebeuren en beide koren oefenen al
geruime tijd op de ten gehore te brengen kerst-
liederen.
De koren hopen wederom op een goede opkomst van
het publiek.
Behalve de beide koren zullen ook ds G. H. Verhaere
en pastoor Lammers aan deze avond meewerken.
De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis.

HTV SCHENKT HENGELSE KOFFIE
Op zaterdag 26 november was in zaal Langeler voor
een goed gevulde zaal de eerste opvoering van de
Hengelose Toneel Vereniging.
Het toneelstuk was voor het vele publiek een echt
avondje uit.
In het blijspel genaamd „Hengelse koffie" was het
voor de spelers een heerlijk avondje daar het publiek
hun prestaties waardeerde met lachsalvo's en applaus
In het stuk ging het om de hand van Liesbeth v.d.
Werf, die weduwe is. Ze heeft een timmerwerkplaats
die zeer goed rendeert. De oude knecht wil met pen-
sioen en wil dat er een vervanger wordt gezocht en
doet dan ook alle moeite om dit te verwezenlijken.
Dit wordt door de huishoudster Ale niet gewaar-
deerd, daar zij een neef heeft die hiervoor in aan-
merking moet komen. Ook de postbode heeft wel
schik in Liesbeth en zorgt met zijn lonken dat de
plannen van Ale worden gedwarsboomd. Met Hen-
gelse koffie proberen de buurvrouw en Ale hun zin
te krijgen. De ene dwaze situatie na de andere volgt
elkaar op. Om ook van de „Hengelse koffie" te
kunnen smullen, kunt u terecht op de 2e uitvoering
in zaal Langeler op woensdag 7 dec.
In het slotwoord memoreerde voorzitter te Dorsthorst
dat er nieuwe leden nodig zijn om de vereniging in
stand te houden, in het bijzonder zijn er herenleden
nodig. Hopenlijk komen op deze oproep geïnteres-
seerden.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info 10
lijn 070-614614



BILJARTVERENIGING CONCORDIA HOUDT
JEUGTOURNOOI
Door de bil j art vereniging Concordia '54 wordt dit jaar
wederom een jeugtournooi georganiseerd.
Om haar jeugdafdeling op peil te houden is er nieuw
bloed nodig. De biljartverenigiing viert met zijn
jeugd uit haar vorig jeugdtournooi goede resultaten
In het vorig seizoen waren er maar liefst 3 distrikts
kampioenen te weten Johnnie van Hal, Bernd ter
Braak en Sander Sesink
Hierbij werd in het weekeinde van 26 en 27 nov. j.l.
Raymond Jolij zelfs gewestelijk kampioen tijdens
wedstrijden in Deventer.
Helaas mag Raymond niet naar de Nederlandse kam-
pioenschappen daar zijn gemiddelde hoger is dan het
toegestane maximum in deze klasse.
Zoals men uit deze resultaten kan opmaken, is het
voor een ieder mogelijk om naast het plezier dat
men beleeft aan het biljarten, ook aan de resultaten te
denken.
Die resultaten bij Concordia '54 zijn niet in de laatste
plaats te danken aan Herman Kleinpenning die als
trainer bij de vereniging voortreffelijk werk doet.
Het is helemaal niet noodzakelijk om goed te kunnen
biljarten, want voor elke speler is een mogelijkheid
om te biljarten en zelfs te winnen.
Dit laatste geldt zowel voor de jeugd als de senioren
bij jongens, meisjes, dames en heren.
Voor meer informatie zie men de advertentie in dit
blad.

D. G AR RITSEN
AARDAPPEL-, GROENTE- EN
FRUITBOERDERIJ

Kruisbrinkseweg 7 - Toldijk

Telefoon 05755-1361

AANBIEDINGEN:
Witlof per kg v.a. 0.95
Kleibintjes 25 kg 7.50

Verse soepgroente 250 gr 0.95

Panklare witte of rode kool
750 gr 0.75

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

BIJEENKOMST NVEV
Dat de dames van de NVEV dit jaar erg zoet zijn
geweest, bleek tijdens de gehouden bijeenkomst.
Tot ieders verrassing kwam Sinterklaas met maar
liefst 5 Zwarte Pieten op bezoek.
Na een welkomslied werden enkele dames bij de
Sint geroepen en kregen, soms na een kleine beris-
ping, maar meestal toch lovende woorden, een leuke
attentie aangeboden.
De Pieten deelden de kadootjes uit en toen vertrok
de Sint weer. Zijn knechten mochten de hele avond
blijven.
In de pauze genoten de dames van koffie met spe-
culaas.
Vervolgens werd door de volksdansgroep een op-
treden verzorgd, waarbij zelfs 2 Pieten lustig mee-
dansten.
Nadat de gedichten waren voorgelezen, werd er
bingo gespeeld onder het genot van een drankje en
een hapje. Er werd deze avond heel wat afgelachen
Na een wel thuis door de voorzitster kwam een eind
aan een zeer gezellige avond.

POLITIE-INFORMATIE
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD
Week van 19 t.e.m. 28 november 1988
Diefstallen: maandag 21 november trachtte een jon-
gen een scheerapparaat mee te nemen uit een winkel
in de Spalstraat. Een getuige die dat zag dat de jon-
gen dit scheerapparaat in zijn binnenzak deed, waar-
schuwde de winkelier, waarna de jongen aan ons werd
overgeleverd. Nadat hij was verhoord en naar huis
gestuurd, bleek hij een valse naam te hebben opge-
geven. Na twee dagen speuren hadden wij de juiste
te pakken en zal de jongen alsnog een berichtje van
justitie thuis krijgen.
Vermoedelijk tussen 22 en 25 november 1988 werd
uit een caravan aan de Varsselseweg een Phiilps
radio-cassetterecorder, een wekker, wat ondergoed en
handdoeken ontvreemd. Er was een grote ravage
in de caravan ontstaan.
Zondagmorgen 27 november 1988 om 3.00 uur werd
uit de R.K. basisschool „de Leer" te Hengelo Gld een
kleurentelevisie en een computer met monitor, beiden
van het merk Philips, gestolen. Een omwonende heeft
deze inbraak gedurende drie kwartier gezien en uit
angst voor de dader heeft deze omwonende verzuimd
de politie in kennis te stellen. De dader die de zware
TV niet kon beuren heeft een fiets opgehaald en
daarmee is de televisie vervoerd.
Mogelijk is de dader iemand uit Hengelo Gld of om-
geving (gezien de fiets) en is er iemand die iets meer
weet van deze inbraak. Wij verzoeken u dan kontakt
met ons op te nemen.
Aanrijding: op woensdag 23 november 1988 vond er
op de Wichmondseweg een aanrijding plaats, doordat
de bestuurder van een auto wegreed en niet de hem
van achteren naderende personenauto zag. Slechts
materiële schade was het gevolg.

A. VELTMAN

ADVENTSGEDACHTEN
Jarenlang verzorgde mevr. Geertsma-Driebergen in
eerste Adventsweek een rubriek waarin zij haar
Adventsgedachten neerschreef.
Zo ook dit jaar weer. Deze Adventsgedachte is
echter een hele bijzondere.
In september van 1988 overleed mevr. Geertsma en
nog voor haar overlijden heeft zij deze gedacht ge-
schreven. Het was haar laatste.

EEN ZEEHOND MEER
OF MINDER.mmm

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 heltl van hen het
v met levend zal afbrengen

En dat geldt met alleen voor de |onge ot al verzwakte dieren, maar net zo hard voor hun (nu nog)
gezonde soortgenoten

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

U begnipt. meer dan ooit doet de crèche een beroep op uw welgevendheiO om oe opvang en het
onderzoek te kunnen financieren

Een eenmalige bijdrage m de vorm van een overmaking op giro nr 3673 095 t.n v Zeehondencreche
Pieterburen ot donateur worden door middel van net insturen van de bon helpt mee een lijdensweg te
voorkomen
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l Opsturen niu Si i-r.;.ng Ze'fonflfncr»cne P eierOu'pn Antwoordnummer 9bO 9950 Wl Pitterouten iPosuegei mei nodig) l

Zonder zeehond is de Waddenzee een dode zee.

Vraag het aan de
Hartstichting
Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie

DRUKKERIJ WOLTERS

Pleegouder zijn is niet altijd makkelijk Met boekje mot de verschillende vormen van Pleegiorg helpt u te
beuordi'lin nf hrt iets voor u is. U kunt het grati» boekje aanvragen met deze coupon

Naam M/V Slraal
Po»tcodc Plaats ü'ruv ) Tel

Opsturen naar Aktie Pleegzorg'. Antwoordnummer 9880. 3300 ZJ Utrecht (een poiltegel u niet nodig)

Advrrlrntie aangebodtn door dit blad in s«m«nw*rkmR mrl d* Stichting ld»*le Hrcltmt £Q

AANVALLEN!!

Bestel tijdig uw
Kerstkaarten

uit de volledige, fraaie en
bijzonder handzame

Kennemer Kaarten Kollektie.

Uw goede keus bij uw
drukwerkspecialisL

DRUKKERIJ WOLTERS
R«g«link»traat 16 - Hengelo Gld

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.

M

lü iiifereanl

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


