
58e jaargang no 49 dinsdag 5 dec. 1989 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

V els w ijk (Zelhem), Steen deren,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

DAT WORDT EEN MOOIE
SINTERKLAASAVOND!

Op St. Nicolaasavond met z'n allen rondom de fon-
due of gourmet. Kan het gezelliger? Wij doen u

dit weekend daarvoor een heel mooi aanbod!

HOLLANDSE BIEFSTUK

250 gram

HERRIE- off CHAMPIGNON-
GEHAKT

A (ft500 gram "tawv

RIB- of HAASKARBONADE

500 gram

BOTERHAMWORST

l.UU

SCHLEMMER-
SCHNITZEL

moet u geproefd hebben!

100 GRAM

195
150 gram

DAGREKLAMES:
MAANDAG, DINSDAG. WOENSDAG

500 gr gehakt + kruiden
1
 500 gr verse worst (f i jn of grof)

DONDERDAG. VRIJDAG. ZATERDAG

500 gr schouderkarbonade

500 gr malse varkenslappen

4.50

4.50

4.95

4.95

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7 Hengelo G.
Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstandvan

lekker vlees

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo G.

's Maandags gesloten

Te koop hout voor kachel

of openhaard (eiken)

wintervoorraad. Tel.

08344-595 of 05753-7446.

Evt. bezorgen

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G.J.HALFMAN
&ZN ,
HofMraat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

VISHANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05750-19771

Van de week niet alleen op vrijdag,
maar ook op woensdag tijdens de

St Nicolaasmarkt te Hengelo Gld.

Onze St Nicolaasmarkt reklame:

grote pot zure haring
geen 4.00 maar O.Zü

NIEUW in HENGELO GLD

DEZE WEEK

Om a/ vast in kerstsfeer te komen

en om ze alvast te proeven,

maken wij deze week speciaal

voor u

PROEF STOLLEN 1.25

WINDMOLENBAKKER
H E K K E L M A N

RAADHUISSTRAAT 35 HENGELO GLD

W/E GEZONDHEIDSDEKBED

05753 - 2054

Het koude seizoen staat weer
voor de deur!

Sinds begin 1989 zijn wij gestart met het vervaardigen
van 100% zuiver schapenwollen DEKBEDDEN.
WEWOL-dekbedden zijn handgeknoopt, op de juiste
manier gewassen zodat de natuurlijke eigenschappen

van wol behouden blijven.

Wol is isolerend, bij kou geeft het warmte, bij warmte

is het heerlijk koel.

Wol heeft het vermogen vocht op te nemen waardoor
mensen met spierpijn of rugklachten een weldadige
verlichting van hun klachten ondervinden.

Wij bieden u aan:

DEKBEDDEN, dun, enkel, 4 seizoenen en dubbeldik
ONDERDEKENS, KUSSENS, RUGKUSSENS en
SJAALS, DEKBEDOVERTREKKEN en HOESLAKENS

Levering op bestelling

WEWOL
HANDGEMAAKTE
GEZONDHEIDSDEKBEDDEN
Steenderenseweg 8
Telefoon 05753 - 2054
7255 KC Hengelo (G.)

Verkoop
Bloemenkas

Onze doe-het-zelvers kersthoek
is weer gereed
Bij aankoop van f 10.00

1 BLOK OASE 0.50

1 GROENE PLANT

cyclamen, kerststerren,
gem. boeketten enz.

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Vanaf heden zijn de fa. Wijnbergen

en de fa. Klein Westland

DE GEHELE WEEK GEOPEND

'rK
AANNEMERSBEDRIJF

HENDRIKS
NIEUW NIEUW

VANAF HEDEN

"de Timmerije"

UIT VOORRAAD
grote sortering diverse soorten

ruw of geschaafd

BALKHOÜT
TIMMERHOUT
SIERLIJSTEN
PLAATMATERIAAL
BEVESTIGINGSMATERIAAL

Eventueel schaaf- en zaagwerk op maat

HOUT BESTELLEN HENDRIKS BELLEN
Telefoon 05753-1448 - b.g.g. 3088/3407

Hengelosestraat 26 - 7256 AC Keijenborg

NIEUW NIEUW

GROENTEN ejgp

^Kleïn
"^Westland

j
HENGELO GLD

tel. 1054

Kerkstraat 6

Mooie blanke WITLOF kg 2.49

Hollandse GOLDEN DELICIOUS
4 kg 4.95

3 kg mooie GOUDREINET 4.95

Zak vers gesneden KOOLRAAP
0.95

Uit onze rauwkostkeuken:

500 gr KERRY SALADE 3.95

500 gr WALDORF SALADE 3.95

Vanaf deden zijn de fa. Klein West-
land en de fa. Wijnbergen

DE GEHELE WEEK GEOPEND

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 5.15
ZUURKOOLSPEK
500 gram

TONGEWORST
100 gram

GEBRADEN GEHAKT
100 gram

3.90

1.40

1.30

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

, Z E L H E M "
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

MEENEEM MAALTIJDEN
Vers bereid in eigen keuken

Wekelijks drie verschillende maaltijden

voor een prijs

tussen f 11.-- en f 15.-- p.p.

Dagelijks verkrijgbaar tussen 12 en 20 uur
behalve 's woensdags

En kent u ook onze PUDDING?

Toch eens proberen!

RESTAURANT LANGELER
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1212



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon

TIM

Peter en Wilma de Jong

17 november 1989.

Hengelosestraat 43,

7256 AA Keijenborg.

In plaats van kaarten

Op vrijdag 8 december a.s. beloven wij,

MAYA SCHOOLDERMAN

en

HANS BOSCH

elkaar trouw om 11.30 uur in het Stadhuis te

Arnhem.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.00
uur in de Sacramentskerk, Huissensestraat te

Arnhem.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 19.00

uur bij café ,,de Schoof" (Korenmarkt)

te Arnhem.

Ons adres is:

Schepen van Ommerenstraat 54,

6831 MB Arnhem. Tel. 085-233679.

DANKBETUIGING

De grote hoeveelheid bloemen, kado's en

warme felicitaties, welke wij op ons 25-jarig

huwelijksfeest 14 oktober j.l. mochten ontvan-

gen, hebben ons een onvergetelijke dag be-

zorgd.

Mede namens onze kinderen willen wij bij deze

iedereen hartelijk danken die hieraan heeft bij-

gedragen.

GERARD GOOSSENS
RIE GOOSSENS-LICHTENBERG

December 1989.

Past. Thuisstraat 11,

7256 AW Keijenborg.

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen die op de één of andere

wijze ons zilveren huwelijksfeest op 18 nov.

j.l. tot een voor ons onvergetelijke dag hebben

gemaakt, heel hartelijk dank zeggen.

JAN EN GREET MENTINK

en kinderen

Baak, december 1989.

Toen voor ons de wereld donker werd,

brachten familie, buren, vrienden en bekenden

door hun aanwezigheid, medeleven en warmte

weer wat licht.

We willen U allen danken voor deze steun na

het overlijden van ons dochtertje

MANON

Dik en Anneke Aalderink

Steenderen, december 1989.

ALGEMENE NEDERLANDSE
BOND VOOR OUDEREN

houdt op

maandag 11 dec. a.s.
aanvang 14.00 uur in de kleine zaal

van Conoordia te Hengelo Gld een

openbare bijeenkomst

Onderwerp:

Hoe denken de ouderen van Hengelo Gld. in
de toekomst te zullen wonen.
Ook uw mening wordt ten zeerste op prijs ge-

steld.

Toegang voor leden en belangstellenden gratis

BAARMOEDERHALSKANKERONDERZOEK
IN HENGELO GLD

In een eerdere berichtgeving is meegedeeld dat begin

december vrouwen zullen worden opgeroepen voor

het baarmoederhalskankeronderzoek, geboren in

1936, 1939 en 1942.

Door organisatorische redenen ia het oproepschema

gewijzigd.

Door deze wijziging zullen begin december slechts 2

geboortejaren worden opgeroepen, te weten vrouwen

geboren in 1935 en 1936.

T A P P E R I J „ D E Z W A A N
presenteert zondag 10 december a.s.

de coverband

VISION

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

1949 40 JAAR

WONINGINRICHTING
1989

DE SPANNEVOGEL, GROOT GEWORDEN DOOR
SERVICE, VAKMANSCHAP EN GARANTIE

TAPIJT, steeds 110 ROL kamerbreed tapijt in voorraad,

aan de rol geshowd (U ziet dus wat U koopt!)

COUPONNEN voor 25-50% van de normale prijs

gratis en vakkundig gelegd

OOK ALLE SOORTEN VINYL op 200, 300 en 400 cm breed

van modern tot klassiek

Tevens een grote kollektie in GORDIJNEN - MEUBELEN

Op meubelen altijd 10% KORTING

Het is prettig winkelen in de zaak met
2000 m2 woonplezier

PHNNEVDCEL
MEUBEL- EN TAPüTENHUIS

ZANGER: HANS WITVOET
Joe Cocker, Toto-achtige rockmusic

Aanvang 21.30 uur

NIEUWE PRIMEUR in onze discotheek:

alcoholvrije cocktails
uit de „Monin serie"

OOK VOOR
KERSTPAKETTEN

x van uw bakker, weer

eens wat anders

x heerlijke vers gebak-

ken produkten

Vraag vrijblijvend infor-

matie

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474.

Te koop kerstbomen met
voet tot plm 2 m hoog

Extra grote bomen zonder

voet tot plm 4 m hoog op

bestelling,
bij ATOMICA
p/a A. Goossens,

Steenderenseweg 11,

Hengelo Gld. tel.

05753-2139.

A.s. zondag 10 dec

Grote BINGO
Aanvang 19.30 uur

CAFÉ

„D'n Olde Kriet
Wichmond - Tel. 05754-285

hengelo(gld) ruurloseweg.2.

GERRIT JANSEN ZONG 60 JAAR LANG UIT VOLLE BORST

Met plezier deelnemen aan de repetities en meezingen

in het kerkkoor van de St Willibrordusparochie te Hen-

gelo Gld, bezorgde Gerrit Jansen (Wilhelminalaan)

grote levensvreugde. Daarbij gevoegd zijn onver-

zadigbare humor, ziedaar een gegeven om steeds

maar weer de moed er in te houden.

Voor zijn verdiensten werd „Gert van Piet", zoals hij

in de volksmond beter bekend is, onderscheiden met

de eremedaille en oorkonde van de Gregoriusver-

eniging.

Dit kwam als een verrassing voor de 80-jarige koor-

zanger, tijdens de jaarlijkse St Ceciliaviering, wat

plaats vond in zaal Leemreis.

Diverse pastores en dirigenten heeft Gerrit Jansen in

zijn zangersloopbaan meegemaakt en door vele con-

tacten rijke levenservaring opgedaan.

Nog een laatste maal, begeleid door organist Jan

Tijdink, zong Gerrit Jansen uit volle borst mee, daar-

bij geassisteerd door pastoor Lammers.

BIJ FLOPHOUSE GAAT HET VAN „WHROUMMü

Op zaterdag 9 december speelt de onvermoeibare

en spraakmakende rock and roll-formatie
WHROUMM weer bij Flophouse. Evenals vorig jaar

weer in de decembermaand.

Onvermoeibaar bleken de vier dolle muzikanten

vorig jaar inderdaad toen het publiek tot in de

kleine uurtjes aandrong op toegift na toegift.

Gelukkig kon men na deze hete avond het moede

hoofd ter ruste leggen in hetzelfde Flophouse, zodat

niet terug behoefde te worden gegaan naar het Gooi-

Amsterdam.

Zo ook op 9 december want 's zondags speelt de

hutsportformatie in Meddo.

De band is momenteel hard op weg om één van de

betere live acts van Nederland te worden, die een

perfeecte mix van lol en prestatie laat zien.

De naam Whroumm slaat ongetwijfeld op 't flitsende

gitaarspel waarmee de gebroeders Scheele elkaar
om de oren plegen te meppen.

Hetgeen niet alleen tot spannende, maar soms ook

komische momenten leidt.

Elders wordt de bekende en beruchte ritmetandem

Peter Brouwer en Henk v.d. Schee geprezen als er

voor zorgend dat de trein niet uit de rails loopt en

wordt Henk ook wel de Keith Richard van het Gooi
genoemd.

Kortom Whroumm blijkt een band te zijn die door z'n

enthousiasme en uitstraling bijna iedere zaal op z'n

kop zet. Zaterdag 9 dec. treden ze op in Flophouse

in Toldljk.

RESTAURATIE REMIGIUSKERK

Op dit moment is de restauratie van het kerkdak aan

de zijde van de Spalstraat klaar, in zoverre dat de

koperen waterafvoerpijpen nog geplaatst moeten
worden.

Eerst moeten nu de steigers weggehaald worden,

voordat men dit kan doen. Het mooie weer van dit

jaar heeft er aan meegewerkt, dat het leidekken

goede doorgang kon vinden zonder lekkages van
regenwater.

Als men nu over het nieuwe dak kijkt, is het verschil

met de kant van de Kerkstraat duidelijk te zien.

De leien, die elkaar 6 cm overlappen om met harde

wind en regen lekkage te voorkomen, liggen er mooi

strak op. Deskundigen zeggen, dat zo'n dak nu weer

enkele generaties mee kan. Op 5 december komt de

architect, de heer W. Kramer, om met de aannemers

het werk te keuren en op te leveren.

De andere kant van het dak verkeert met lekkage

ook in een staat dat spoedige vernieuwing noodzake

lijk is, maar dit zal voorlopig niet uitvoerbaar z|Jn,

daar het geld daarvoor niet beschikbaar is.

Wat nu aan de restauratie gebeurd is, heeft een be-

drag van f 150.000,— gekost. Globaal komt het er op

neer, dat van dit bedrag f50.000,— voor rekening van

de kerkvoogdij komt en dat op den duur f 100.000,—

aan subsidie binnen zal komen van Monumentenzorg

en provincie. Het eerste bedrag aan subsidie a

r 22.000,— zal pas worden betaald in het jaar 1992

en zo vervolgens in vrij zekere kleinere bedragen in

de daaropvolgende jaren tot het bedrag van
f 100.000,— bereikt is.

De financieringskosten over de komende jaren zullen

hoog zijn, zodat het bedrag van f 50.000,— uit eigen

middelen van de kerkvoogdij veel hoger zal uitkomen.

Wij zijn blij dat zovelen gehoor hebben gegeven aan

onze oproep om te helpen de restauratie uit te kun-
nen laten voeren.

Aan giften zijn per 27 november ontvangen een be-

drag van f 26.700,— en voor obligaties f 24.200,—.

Ook niet-kerkleden hebben meegeholpen om dit resul

taat te bereiken, waaruit blijkt dat veel mensen het

belang inzien om dit dorpsaanzicht bepalende monu-
ment in stand te houden.

Het op de thermometer aangegeven streefbedrag is

nog niet gehaald, maar we hopen dat nog velen het

voorbeeld zullen volgen van hen, die reeds een be-

drag overmaakten.

Mocht bij u de ingesloten accept-girokaart in de aktie-

krant zoekgeraakt zijn, dan vermelden wij nog graag

even het banknummer: 32.74.62.000 t.n.v. Restauratie

Remigiuskerk. Het giro nummer van de Rabobank is:
929748.

Namens de restauratiecommissie:

F. Politiek

Kerstconcert
Op zondag 17 december a.s. wordt in de Remigius-

kerk te Hengelo Gld een kerstconcert gegeven.

De aanvang hiervan is 20.00 uur.

Uitgevoerd zal worden o.a. de Christmas Fantasy van

Jan de Haan. Componist Jan de Haan is vooral be-

kend door zijn medewerking aan het NCRV-prog-
gramma „U zij de glorie".

De chr. zangver. „Looft den Heer, het Hengelo's Ge-

mgend Koor en het chr. gem. koor ,,Soli Deo Gloria"

zullen hun medewerking verlenen.

Verder doet de Kon. Harm. Concordia o.l.v. Jules

Hendriks mee en de organist Klaas J. Garms.

De algehele leiding van de avond berust bij dirigent
Jan C. Noordijk.

Naast de uitvoering van de Christmas Fantasy zullen

andere kerstliederen door koor, muziek en organist

ten gehore worden gebracht.

De toegang tot deze avond is gratis en er wordt een

volle kerk verwacht. Het programma dat gebracht
wordt, is er naar.

ANBO BIJEENKOMST

De Anbo-afdeling Hengelo Gld houdt op maandag 11

december om 14.00 uur in de kleine zaal van Con-

cordia te Hengelo Gld een openbare bijeenkomst.

Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Hoe denken

de ouderen van Hengelo Gld. in de toekomst te zul-
len wonen?

Men denkt hierbij aan woningen voor ouderen in het

centrum gelegen, zodat men voor boodschappen niet

te ver moet lopen en met het oog op het in het dorp

ook al steeds drukker wordende verkeer, goede over-
steekplaatsen.

Het openbaar vervoer dat voor een goede bereikbaar

heid met de dorpskern en omliggende plaatsen moet
zorgen.

Tenslotte moeten de woningen voldoende ruimte

bieden en voor ouderen betaalbaar blijven.

Ook uw ideeën zullen ten zeerste op prijs worden
gesteld.

Toegang ook voor niet-leden gratis.

KON. HARM. CONCORDIA IN DE PRIJZEN

Voor dirigent Jules Hendriks en de muzikanten van

de Kon. Harm. Concordia uit Hengelo Gld, was de

deelname aan het concertconcours in de Stads-

schouwburg te Den Bosch, niet zonder resultaat.

Voor het verplichtewerk Fantasia Venetiana behaalde

men 147 punten en voor het keuzewerk Four Con-

trats for wind 144 punten. Dat betekende een 1e prijs

in de afdeling Uitmuntendheid.

Zowaar een mooi resultaat voor een korps dat terug
op weg is naar omhoog.

Na de terugkeer in Hengelo Gld liet men zich de

boerenkool met worst dan ook zeer goed smaken.

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

lijn 070-614614
/-$% iwdwtandM hwtottchüng
\



zijn bij ons elke dag
in de aanbieding.

U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitge-
breide assortiment. Van onze
prijzen. En van onze

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit. En van onze
behulpzaamheid

f Die dingen hebben
we elke dag in de

f aanbieding. Want ze
horen er gewoon bij
vinden we.En we zijn

er bijna zeker van
dat u dat met
ons eens bent.

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

AH GEHAKT h.o.h.

6.98

AH VERSE ROOKWORST

Slijterij „De Zon"
v.d. Eelaart „drie sterren

JONGE JENEVER

liter l ••

Florijn
CITR.-BRANDEWIJN

liter 12.75

Volle yoghurt
pak l liter

1.49

Harde SPRUITEN

750 gram 0.99

WIT en TARWEBROOD

altijd l •99

Woensdag 6-12-'89

Verse zuurkool

500 gram 0.39

Donderdag 7-12-'89

Kipkarbonade

500 gr 325 kg 5.45

Vrijdag 8-12-'89

Clementines
mandarijnen

kg 1.75

Zaterdag 9-12-'89

Varkensfilet

100 gram 1.39

Maandag 11-12-'89

Boeren karnemelk

liter 1.19

Dinsdag 12-12-'89

Mager hacheevlees

500 gr 548 kg

Let ook op de AH adv.

in de landelijke dag-

bladen

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u op alle

winterstoffen

5.00 p. mtr. KORTING
Effen stoffen

per m 5.00 korting

Joggingstoffen

per m 5.00 korting

Gebloemde stoffen

per m 5.00 korting

Zijde stoffen

per m 5.00 korting

Geruite stoffen

per m 5.00 korting

Kinderstoffen

per m 5.00 korting

Tinneroy's

per m 5.00 korting

Denkt U aan de komende feestdagen!!

SCHRöDER bij de kerk

HENGELOSE EN
KEIJENBORGSE
MIDDENSTANDSVERENIGING

ALGEHELE OPENSTELLING EN KOOPAVONDEN

VOOR DE WINKELS IN HENGELO EN KEI JENBORG

KERSTMARKT (Hengelo Gld):
x Donderdag 14 december tot 21.00 uur

KERST:
x Woensdag 20 december
x Donderdag 21 december
x Vrijdag 22 december
x Zaterdag 23 december

tot 18.00 uur
tot 21.00 uur
tot 21.00 uur
tot 16.00 uur

OUD EN NIEUW:
x Vrijdag 29 december
x Zaterdag 30 december

tot 21.00 uur
tot 16.00 uur

Zie ook advertentie op voorpagina „de Reclame"

van dinsdag 12 december, waarin mededelingen over:

GROTE KERST-AKTIE VAN HKM

WEEKAANBIEDING

BADSTOF STRETCH

HOESLAKENS

1 persoons van 32.50 voor

2 persoons van 49.00 voor

28.00
43.00

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

RIB- of HAASKARBONADE

500 gr 4.90

PEKELVLEES 100 gr 1.60

SLAGERSHAM 150 gr 1.95

SLAGERIJ

NIEUWEHHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Stichting Popbelangen Achterhoek (SPA)
zorgt dat het bij Flophouse gaat van

WHROUMM
Hartstochtelijke Rock formatie met een perfecte

mix van lol en prestatie

ZATERDAG 9 DECEMBER

< jeugdsoos Flophouse, Toldijk

SLIJTERIJ

T HOEKJE
SpaCstraat l 7255 AA Hengelo Gld

VIER DE FEESTDAGEN EENS

ALCOHOLVRIJ
Clausthaler

per flesje 1.25

Buckler
cluster 6 flesjes 4.95

Bavaria, alcoholvrij
krat 14.95

NIEUW:

STENDER
alcoholarm van Grolsch

cluster 6 flesjes 4.95

Deze aanbieding geldt voor
de gehele decembermaand 1989

WAARSCHUWING:

Als wij U deze week in de
winkel onze heerlijke
Roomboterstollen laten
proeven, dan weten wij
wel wat U met Kerstmis
eet|

Komt U even smullen?

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474

Te koop Boerenkool-
toppen en voerwortels.

M. Spoor, Teubenweg 6,
Keijenborg. Tel.

05753-2301.

Steeds opruimingen in
singles- - L.P's en M.C.'s
Platenbar
„DE SPANNEVOGEL"

Ook voor Dresdner stol-

len, Italiaans Pannetone-
brood, Krente of Rozijne-
brood is BAKKERIJ
KREUNEN de ZAAK voor

mensen met meer SMAAK

Dit jaar serveren wij

alleen op Ie KERSTDAG

KERSTDINERS
Kerstmenu's op aanvraag

Reservering gewenst

2e Kerstdag GESLOTEN

HOTEL LANGELER
Tel. 05753-1212

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Qld



Een oplossing om ledere woning te
beschermen tegen regen, wind, koude,
zon...

Eugelink
zonwering

1 voorzetrolluiken
2 inbouwrolluiken
3 pvc gevelbekleding
4 verandazonwering
5 zonneschermen
6 garageroldeuren
7 wintertuinzonwering
8 acreens
9 kunststof ramen en deuren

10 vouwwanden en deuren
11 alle soorten binnenzonweiïng

•n r aamdekoraties

Tet 05753-1210
Berkenlaan 56. Hengelo (Gld.)

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts t 10.— p. dag

Verbluffend resultaat

DROGISTERIJ

L E N S E L I N K
Kerkstraat l, Hengelo Gld

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

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

RoozegaardeSport
S palstraat 13, Hengelo Gld

Voor onderhoud van slo-

ten, bermen, zandwegen.

Loonbedrijf A. J. Klein

Starink, tel. 05755-1527,

Toldijk

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 KeUenborg; Tel. 1307

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD
Weken 7 t.e.m. 20 nov. 1989
Dit bericht is opgemaakt over een tijdsbestek van 2
weken, waardoor hetgeen is voorgevallen summier
zal worden vermeld.

Aanrijdingen met gewonden:
6 nov.: Doordat een bromfietser vermoedelijk niet
voldoende rechts hield op de rijbaan van de Slot-
steeg, kwam ze in botsing met een tegemoetkomende
personenauto en raakte gewond.

9 nov.: Op het fietspad van de Vordenseweg kwamen
2 bromfietsers met elkaar in botsing en kwamen ten

val. Beiden raakten ze gewond en werden per ambu-
lance overgebracht naar het ziekenhuis. Eén van hen
had twee gebroken vingers, terwijl de ander een
bloeduitstorting op zijn elleboog had.

9 nov.: Doordat een bromfietser op de kruising van
de Kruisbergseweg met de Kroezerijweg te Keijen-
borg geen voorrang verleende aan de bestuurder van
een personenauto, botste hij tegen de zijkant van

deze auto. Hij raakte gewond en werd overgebracht
naar het ziekenhuis.

10 nov.: Een bromfietser kwam op het natte wegdek

van de Koningsweg te slippen en viel. Hierbij brak hij
zijn bovenbeen en moest ook naar het ziekenhuis.

18 nov.: In de berm van de Bleekstraat liep een man
met zijn kleindochter te wandelen tegenover het bleek

huisje. Op een gegeven moment ontsnapte de klein-
dochter aan zijn aandacht en liep de weg op. Ze werd
geraakt door een passerende shovel en viel. De
shovel reed over het kind heen zonder haar te raken,
doch in een poging van de man het kind nog te
grijpen werd hij geraakt door de shovel. Hij werd
gewond overgebracht naar het ziekenhuis, terwijl bij
het kind geen verwondingen werden geconstateerd.

19 nov.: Een fietster werd op de Hummeloseweg aan-

gereden door een achteropkomende personenauto en
kwam ten val. Ze raakte gewond aan haar enkel. Daar
de autobestuurder vermoedelijk onder invloed van
alcoholhoudende drank verkeerde, werd deze voor
het verrichten van een blaastest meegenomen naar
het bureau. Hij weigerde elke medewerking. De be-
stuurder kreeg een rijverbod en er zal proces-verbaal
tegen hem worden opgemaakt.

Verder vonden er nog acht aanrijdingen plaats waar-

bij materiële schade te betreuren viel.

Diefstallen-vernieling

8 nov.: Die dag tussen 8.30 en 12.30 uur werd bij een
mode zaak aan de Spalstraat een herenjack van de
buitenpresentatie ontvreemd. Het betrof een knalgeel
winterjack, merk Bad Boys met een donkergroene
baan over de borst en rug en op beide mouwen. De
binnenzijde was gevoerd donkergroen en met het op-

druk Bad Boys.

Verder werd er die dag aangifte gedaan van ver-
nielingen bij het zwembad tussen 28-10-'89 en 6-11-'89
Enkele deuren en een hekwerk werden vernield.

Op 10 nov. 1989 werd een onafgesloten fiets bij café
Concordia ontvreemd, terwijl op 20 november 1989

een bromfiets werd weggenomen bij café ,,de Eike-

boomm" te Keijenborg.

Op 15 nov. werd een inbraak gepleegd in een woning
aan de Berkenlaan te Hengelo Gld. Er werd niets ont-
vreemd. Kennelijk was het om geld te doen, dat niet

in de woning aanwezig was.

Haarverzorglng voor Heren en Dames

TOLDIJK Z.E.-weg6 Tel. 05755-2220

Heren: Knippen zonder afspraak

Behandeling als permanent of coupe soleil

uitsluitend volgens afspraak

Dames: Alleen volgens afspraak.

Geopend
dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.30-17.30 uur.

zaterdag 8.00 15.00 uur

Zutphen Nieuwstad 12 Tel. 05750-18356^
bi Zulphen werken wij alleen volgen* afspraak.

Brand

Door tot op heden nog onbekende oorzaak ging op 11
nov. een recreatiescnuur bij een pand aan de broek-
weg te Hengelo Gld in vlammen op. De schuur
brandde totaal uit. Door de technische recherche
van ae rijKspolitie is een onderzoek ingesteld.

Alcoholcontrole

In de nacnt van zaterdag 11 op zondag 12 nov. 1989
werd een alconoicontroie genouoen Dinnen de ge-
menten Hengelo Gld, Vorden, Warnsveld en Steen-
deien. In totaal werden 93 bestuurders gecontroleerd,
waarvan er 26 alcoholhoudende drank hadden genut-
tigd, l wee van deze 26 hadden een te hoog promil-
lage (1,3 en 1,0 promille), legen hen zal proces-ver-
baal worden opgemaakt en ze kregen een rijverbod.
Eén van hen werd in Hengelo Gld gecontroleerd. Eén
bestuurder weigerde een Diaasproer en een adem-
anaiyse. Uit geoeurde in Voroen. Hij werd aange-
houuen, waartegen hij zich hevig verzette. Na inge-
sioien te zijn geweest werd hij de volgende dag na
vernoor weer m vrijheid gesteld.

Siropen

In de nacht vrijdag 10 op zaterdag 11 nov. 1989 werd
een run van een ooeroerij aan de broekweg door-
boord door een verdwaalde kogel, vermoedelijk af-
komstig van een stroper.

Week van 21 t.e.m. 27 nov. 1989

Vernielingen

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 nov. 1989
werden van de N.H. Kerk een groot aantal glas in
lood ramen doorgegooid. Er is hierdoor grote schade
ontstaan. Op dit moment (28-11-'89) wordt een onder-

zoek naar de daders ingesteld, lerwijl het bestuur
van de kerk aan de inwoners van Hengelo Gld geld
vraagt voor de restauratie om dit monument voor
Hengelo Gld te benouden, zijn er aan de andere kant
vanaaien, die met hun vernielingen hoge kosten te-

weeg brengen.

Verder werd door enkele jongeren ruiten van het
sloopgedeelte van de ..Hozegaardsweide" vernield.

Wij en de ouders hebben een pittig gesprek met de
jongeren gehad en de schade is met de gemeente

geregeld.

Diefstallen

Op woensdag 22 november werd uit een jas, die in de
garderobe van de peuterspeelzaal hing, een porte-

monnaie ontvreemd.

Op dinsdag 21 nov. werden in Warnsveld twee jon-
geren die er aanvankelijk vandoor gingen in hun auto
aangehouden, "lijdens het onderzoek bleek, dat ze
uit een sportzaak in Hengelo Gld een paar sport-

schoenen hadden weggepakt. Ook waren ze op hun
strooptocht nog in Zemem en Borculo geweest en
hadden daar ook in winkels goederen gestolen, zoals

een autoradio, een fototoesteld e.d.

Vuurwerk

De tijd van het vuurwerk is weer aangebroken. Nor-
maal gesproken is het in Nederland nog niet ver-
krijgbaar, doch bij onze oosterburen wel, zodat we in
Hengelo Gld ook al weer van het geknal kunnen ge-
nieten. Reeds enkele meldingen zijn bij ons binnen-
gekomen en we zullen er als politie de vereiste aan-

dacht aan schenken.

Rijden onder invloed-disco-vervoer

In de nacht vrijdag 24 op zaterdag 25 nov. 1989
werd een discobezoeker rijdende in zijn auto aange-

troffen, terwijl hij alcoholhoudende drank had genut-

tigd. Na de ademanalyse bleek hij een promillage te

hebben van 1,05 promille. HIJ kreeg een rijverbod en

een proces-verbaal wordt opgemaakt.

Reparatie wasautomaten,

koelkasten, diepvriezers

HENGELO GLD

Zonnestraal 13 - Tel. 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Taxibedrijf

B E R T L A M M E R S
HUMMELOSEWEG 12 - 7255 AH HENGELO G

TEL. 05753-3005

taxivervoer
ziekenvervoer voor alle fondsen
busjes (8 personen)
rolstoelvervoer
rouw- en trouwritten

Als goed vervoersalternatief is er binnen de gemeen-
ten Hengelo Gld en Zelhem een discovervoersproject
van start gegaan. U heeft hier in de regionale dag-
bladen al het nodige over kunnen lezen. Om het ef-
fect mede te kunnen meten, zullen door ons alcohol-
controles worden gehouden.

Parkeren

Wij verzoeken de bezoekrs van de VS supermarkt
hun auto's ta parkeren op de prachtig aangelegde
parkeerplaats bij deze winkel en NIET op de rijbaan
van de Zuivelweg. Hoewel dit niet is verboden, levert
het veel overlast op en mocht tijdens waarnemingen
blijken, dat de verkeersveiligheid gevaar loopt, dan

zullen maatregelen in de vorm van parkeerverboden
moeten worden genomen. We doen een beroep op u

.om mee te werken aan het hiervoor gevraagde.

A. VELTMAN

DAMNIEUWS

Het 3e team speelde haar 3e wedstrijd thuis tegen

Laren. N. Roelofsen opende de score terwijl J. Wen-
tink snel volgde. R. Klein Bramel miste zijn remise-
kans en als laatste stelde D. Walgemoet de winst-
punten vast voor Hengelo Gld door te winnen.

Onderlinge competitie:

J. Vos-H. Zonnenberg 1-1, H. Vos-A. Hoebink 2-0,
G. Botterman-H. Hulshof 0-2, A. Versteege- T. van
Manen 0-2, B. Harkink-J. Heijink 1-1, J. Luiten-G.
Kreunen 1-1, H. Luimes-B. Goorman 2-0.

Het 2e team speelde haar 5e wedstrijd in Winterswijk
Het werd een ruime overwinning, zodat zij in de 3e
klasse met 10 uit 5 bovenaan staat.

Deze overwinning kwam tot stand door B. Stege, G.
Kreunen, B. Harkink en G. Botterman die wonnen.
W. Eijkelkamp speelde remise en H. Dijkman verloor.

Het 1e speelde thuis tegen Terborg. Dit werd een
spannende strijd die gelijk op ging. J. Vos won als
eerste na een openingszet. Ook H. Vos en G. Half-
man troken de winst naar zich toe. A. Hoebink en H.
Zonnenberg speelden remise, terwijl J. Heijink, J. Lui-
ten en H. Luimes verloren. Totaal uitslag 8-8.

Onderlinge competitie
R. Klein Bramel-A. Versteege 2-0, G. Botterman-
B. Goorman 0-2, H. Dijkman-H. Walgemoet 1-1, B. Har
kink-J. Wentink 2-0, E. Berendsen-J. SchabbinkO-2,
T. van Manen-N. Roelofsen 0-2.

CPB

De dames van de CPB afdeling Hengelo Gld kwamen
op -15 november j.l. bijeen in „Ons Huis".

Nadat de avond geopend was door de voorzitster
mevr. van der Velde en het afwerken van het huis-
houdelijk gedeelte, werd 'het woord gegeven aan
Dr. Wullink uit Voorst die aan de hand van dia's een
uiteenzetting gaf over spataderen en de behandeling

ervan.

Men zag op de dia's open benen en diverse soorten
spataderen. Deze verschillende soorten zijn heel
goed te behandelen door inspuiten en goed verbin-
den, waardoor een operatie vaak overbodig wordt.
Het was een zeer leerzame avond.

Na de vragen beantwoord te hebben, werd de heer
Wullink bedankt en overhandigde de voorzitster hem

een enveloppe met inhoud.

De avond werd besloten met het zingen van het

Bondslied.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpaliènten, |

die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info |0
lijn C 070-614 614

UITMUNTENDE KWALITEIT

VOOR VRIENDELIJKE PRIJZEN

El Star per kg vanaf 1-00

Golden Delicious
per kff vanaf 1-00

Jona Gold per k* vanaf 1-00

En dan nog als EXTRA REKLAME
BIJ 20 KG APPELS

5 kg Lombarts voor maar 2.50

En natuurlijk hebben we ook prachtige

.Goudrei netten

i j l Horstink
Prinsenmaatweg 1
Steenderen/Rha
Telefoon 05755-1243

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 10 DEC.

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds v.d. Hout

Jeugddienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Gerbrandy

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 9 dec. 19.00 uur H. Mis
met zang van kerkkoor

Zondag 10 dec. 10.00 uur H. Mis
Dinsdag 12 dec. 19.00 uur Avondmis in de kerk

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-

mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis

Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur

en dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Avond, nacht, en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt spreekuur gehouden op

zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Dit is

uitsluitend voor dringende gevallen.

van 4 t.e.m. 10 dec.

B. A. M. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, tel. 2262.

Apotheek Hengelo Gld., Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden:

maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur

za, zo, feestdagen: 11.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het week-

end, buiten de openingstijden, om 17.30 uur inleveren

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 9.00 tot 12.00 uur

Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397

Keijenborg: Past .Thuisstraat 18, tel. 05753-1543

Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00-14.00 uur

Weekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag

bereikbaar) onder telefoonnummer: 05753-3846.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres postbus 65,

7255 ZH Hengelo (Gld.).

Bezoek-adres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.),

tel. 05753-2345.

Kantoor Steende: en: „Het Anker", J. F. Oltmans-

straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.

Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,

7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.

Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging 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, tel. 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en

donderdag van 8.30 tot 10.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst 033 - 725083

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16-19 uur

Ned Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op Chr. grondslag voor algemene be-

langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-

gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-

lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 08340-

41275, of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

vrwndtn ven de h


