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DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

SPECIAL

FILET
NOëL

St. Nicolaos is weg, maar de
Keurslager blijft trakteren!

Zeker, de Keurslager blijft, mét lekkere dingen en altijd iets voordeligs.
Wat dacht u van onderstaande aanbieding?

DE GEHELE WEEK:
500 gram

Magere
SPEKLAPPEN295
500 gram

SCHOUDER-
KARBONADE 295
(max. 2 kg per klant)

500 gram

Malse
BIEFLAPPEN 995

Dagreklames:

100 GRAM

195

MAANDAG, DINSDAG EN
WOENSDAG

500 gr gehakt
+ kruiden 4.50
500 gr verse worst
(fijn of grof) 4.5Q

DONDERDAG, VRIJDAG EN

ZATERDAG

500 gr malse
varkenslappen 4.95

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7 Hengelo G.
Tel. 05753-1269
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* Verse GROENTE en VOLOP *
FRUIT koopt u bij:

VOLOP

verse champignons
Oesterzwammen.

Kantarellen
VROEGTIJDIG BESTELLEN

SPECIALIST in het opmaken van

mooie FRUITSCHALEN
Gaarne VROEGTIJDIG bestellen

DEN HERTOG
ijs- en pudding-
specialiteiten
o.a.

feestelijke roomijstaart

KERSTBOMEN
in soorten en maten, in pot of met kluit

Servische spar - blauwe kerstboom
in soorten (om in de tuin te planten

Rechtstreeks van «ie kweker . . . dus vers

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

G. J. HALFMAN
Hofstraat 7- HENGELO GLD - Tel. 05753-1424

Bestel VROEGTIJDIG voor uw
KERSTDINER

rauwkostsalades
en schotels
Als voorgerecht heerlijk gevulde
AVOCADO naar keuze

kip- of garnalen 2.95

HONOLULU 250 gr 2.45

SEIZOENSALADE

Gem. sla 250 gr 2.95

Stroganoffsaus
250 gr 2.95

Alle dagen aanvoer van

verse groente - fruit
o.a. prachtig BLANK WITLOF,
KOGELHARDE SPRUITEN, HAGEL-
WITTE BLOEMKOOL, MOOIE
KROPSLA, VENKEL, BROCCOLI,
KOMKOMMERS, TOMATEN,
EIKENBLADSLA, LOLLO ROSSO
enz.

Heerlijk zoete en zeer sappige

navel sinaasappels
v.a. 25 voor 6i85

Clementines mandarijnen
v.a. 35 voor Öi88

Speciaal voor de
Kerstdagen voorradig
KIWI'S, GRANAATAPPELS,
MELOENEN, AUBERGINES,
RADIJS, AVOCADO'S, TUINKERS,
CARAMBOLA'S, IJSBERGSLA,
MANGO

Div. soorten TULBANDEN,
PUDDING, literbak IJS in diverse
soorten
DIABEET IJS EN PUDDING
Ook een ruime keus
div. soorten NOTEN, DOPPINDA'S,
VERSE ZUIDVRUCHTEN, DADELS,
VIJGEN, KASTANJES
APPELS per kist, div. soorten o.a.
goudreinetten voor appeltaart, of
-flappen, bij ons veel voordeliger

Let op onze EXTRA VOORDELIGE

DAGREKLAME

op de borden

UW
kwaliteits groenteman

KLEIN WESTLAND
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD
TEL. 05753-1054

Fa. l Wi jnber gen
Kerkstraat 6a Hengelo Gld Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Verkoop
Bloemenkas

In onze verkoop bloemenkas f
Weer volop II

KERSTSTUKKEN • HULST I
DENNEGROEN enz. S
KERSTMATERIALEN |
voor de doe-het-zelvers ïï

Grote sortering in o-a- ^

KERSTSTERREN en $
CYCLAMES |

KERSTBOMEN {
en Servische sparren |

met of zonder pot

Klein Westland -f a. Wijnbergen f
f

en medewerkers |

wensen U prettige feestdagen |

en een voorspoedig 1990 i
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De lekkerste - origineelste
taarten vindt u bij ons,
met kerst b.v. skitaartje
(leuk en lekker) v.a. 8.95
Bakkerij Kreunen
Tel. 05753-1474
Ook slagroom, vruchten,
sohwarzwalder, kwark
enz. enz.

Te koop KERSTBOMEN
met en zonder voet
bij ATOMICA
p/a A. Goossens,
Steende ren seweg 11,
Hengelo Gld. tel.
05753-2139.

Te koop Honda XR 500
RB, bouwjaar 1981, i.z.g.st
Tel. 08344-565, bellen tus-
sen 18.00 en 20.00 uur
Vraagprijs f 2750,-—

KERSTTAART bestellen
Bakkerij Kreunen bellen
Tel. 05753-1474

Te koop mooie salontafel
met plavuis. Tel. 05753-
1534

NIEUW
De perestroijkastol, uit het
Oost Duitse Dresden,
zonder spijs, maar met
stukjes amandel. Waar?
Bij bakkerij Kreunen
Ook Italiaans pannetone-
brood en natuurlijk onze
heerlijke roomboter stol

Ook dit jaar verzorgen wij gaarne

DIV.SOORTEN

S A L A D E S
voor de komende feestdagen.

Ie kerstdag gesloten

2e kerstdag v.a. 17.00 uur open

Nieuwjaarsdag v.a. 17.00 uur
open

August en Liesbeth Smeenk

.sM'iïff'Mfê^it
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Spalstraot 3 Hengelo Gld. Tel. 05753-2488

FLORUH
CITROEN

Puur of voor de mix

12.95

FLORIJN
JONGE JENEVER

MÜORETTO
di
SARONNO

FREIXEHET
Sprankelende

methode
CHAMPAGNE

STEHDER ' u«
Alcoholarm bier

WEEK
aanbieding

* Schitterende geheel
complete audio-set.
Alles erop en eraan

Erresprijs:J09ST-
Onze AKTIE-
prijs: 799.-
Ruil nu uw oude
apparaat in en
betaal:

Erres midi-
CDsetCST419
* 2x20 w versterker.
* 3 bands equalizer.
* Digitale tuner.
* 24 presets.
* MG, LG en FM st.
* Platenspeler.
* Dubbeldeck.
* Compact Disc.
* 2-weg luidspreker-

SCHERPE PRIJZEN én SERVICE VERZEKERD!

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

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293



GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Sluiting gebouwen

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld. maakt
bekend, dat alle afdelingen ter gemeente-secre-
tarie (Raadhuisstraat 20)en de gemeentewerk-
plaats (Zelhemseweg 38) op 27, 28 en 29 dec.
1989 zijn gesloten, met uitzondering van het
buro voor de burgerlijke stand.
Het buro voor de burgerlijke stand is op die
dagen geopend van 9.00 tot 10.00 uur.
Op 28 december 1989 is er geen spreekuur
van de burgemeester en de beide wethouders.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.

Te koop kerstbomen, met
of zonder voet, tot 7 uur
's avonds. B. Regelink,
Vordenseweg 36, Hengelo
Tel. 05753-2468

Te koop prima slacht-

kippen f 3.50 per stuk

W. Kemperman, Lamstraat

5, Toldijk, tel. 05755-1329

VLUCHTELINGEN, MOGEN ZE EVEN

Een bescheiden vraag die vluchtelingen zelf niet
kunnen stellen. Ze moesten wel. Weg uit hun land
waar ze hun leven niet meer zeker waren. Omdat
ze lid waren van een vakbond, of van een kritische
politieke partij. Omdat hun godsdienst niet was toe-
gestaan. Omdat ze hun mond hebben opengedaan
om te protesteren tegen onrecht.
Ze zijn gevlucht uit angst om nog eens opgepakt
en gevangen gezet te worden, angst dat hun kin-
deren en volgende slachtoffers zullen zijn.
Daarom komen ze naar Nederland. Althans een heel
klein deel van de vele miljoenen vluchtelingen. Hier
moet ruimte voor hen zijn. Om tot rust te komen.
Om zonder angst veilig te kunnen bestaan.
Iedereen die gegronde vrees heeft voor vervolging
in zijn land van oorsprong op grond van ras, gods-
dienst, nationaliteit, politiek overtuiging of het be-
horen tot een bepaalde sociale groep, is volgens
het vluchtelingenverdrag van Genève van 1951 een
vluchteling en heeft daarom recht op bescherming.
Een asielzoeker geeft te kennen in zijn land om één
van bovengenoemde redenen vervolgd te worden en
doet daarom een beroep op het asielrecht.
Elk asielverzoek wordt individueel door het Minis-
terie van Justitie beoordeeld.
De periode tussen het asielverzoek en de uiteinde-
lijke beslissing kan 2 a 4 jaren bedragen.
Om de opvang van asielzoekers over het land te
spreiden en voor een humanitaire verantwoorde
wijze van opvang te zorgen, heeft de Nederlandse
regering per 1 november 1987 de Regeling Opvang
Asielzoekers (de ROA) ingesteld.
Begin volgend jaar zullen in verband met de ROA
vier asielzoekers in Hengelo Gld komen wonen.
De gemeente draagt, in samenwerking met de over-
heid zorg voor de huisvesting en maakt het mogelijk
dat ze in hun onderhoud kunnen voorzien.
Asielzoekers zoeken meer dan alleen een dak boven
hun hoofd en een gevulde maag. Om te leven in een
vreemd land, moet je veel leren, kom je veel rrieuwe
situaties tegen.
Dit is de reden waarom er sinds enkele weken een
vluchtelingen werkgroep in Hengelo Gld is opge-
richt. Zij wil de asielzoekers helpen om in Nederland,
speciaal in ons dorp, een plek te vinden waar zij zich
thuis kunnen voelen, waar ze kunnen leven.
De werkgroep stelt het zeer op prijs als u haar be-
hulpzaam wilt zijn met de opvang van de asiel-
zoekers.
Tijdens de Kerstmarkt kunt u kennismaken met
vluchtelingenwerk, want de werkgroep zal daar aan-
wezig zijn met een kraam.
Voor informatie kunt u zich wenden tot het kon-
taktadres van de werkgroep: Corrie Pasman,
Kreunenskamp 17, Hengelo Gld, tel. 1159.

25-JARIG JUBILEUM JAN OINKELMAN

BIJ DE RABOBANK TE HENGELO GLD

In een meer dan volle zaal Concordia te Hengelo Gld
was er zaterdag 2 dec. j.l. een receptie ter gelegen-
heid van het 25-jarig jubileum van Jan Dinkelman bij
de Rabobank te Hengelo Gld.
De heer Maalderink, voorzitter van het bestuur der
bank, bracht in zijn openingsspeech de kwaliteiten
van de jubilaris voor de bank, duidelijk naar voren.
Onder luid applaus speldde hij de heer Dinkelman de
zilveren Rabo-insigne op en zette mevr. Dinkelman
in de bloemen.
Direkteur de heer C. Bonenberg haalde in een zeer
geestige toespraak ook enkele zaken aan. Niet alleen
zijn werk, maar ook muziek van Status Quo is een
hobby en in dat kader bood hij een CD-speler met
een bon voor een plaat aan.
Voorzitter R. Kreunen van Hamove ging in zijn toe-
spraak in op de werkzaamheden die Jan Dinkelman
als penningmeester van Hamove verricht. Boven-
dien vierde jubilaris nog een jubileum, n.l. 121/2 jaar
bestuurslid van Hamove, aldus de heer Kreunen, die
ook namens de marktver. de gelukwensen overbracht
Jan Dinkelman is ook secretaris van de marktver.
Namens de HKM kwam voorzitter B. Lubbers z(jn
felicitaties overbrengen.
Als laatste spreker kwam de heer C. de Ruiter
namens de buurt Hij bracht ook de gelukwensen over
en hij was blij zo'n technische man dichtbij te hebben.
Hierna maakten velen gebruik van de gelegenheid om
de jubilaris en zijn familie te feliciteren.

SPEELGOEDBEURS

Onlangs is er een speelgoedbeurs gehouden.
Deze werd georganiseerd door de Speel-o-theek
Dribbel In i.o. te Hengelo Gld.
De belangstelling was enorm. Meer dan 150 personen
hebben de beurs bezocht. Er was veel speelgoed in
gebracht van skelter tot speelgoedbeestje.
De bedoeling is om volgend jaar de 2e zaterdag van
november de beurs opnieuw te organiseren.
Tijdens deze beurs kwamen veel vragen wanneer
de speel-o-theek zal gaan draaien. Dit is echter af-
hankelijk van de geschikte ruimte waar men nog
driftig naar op zoek is.
Mensen die overtollig speelgoed in huis hebben,
kunnen dit altijd inleveren via de kontaktpersoon:
Jan Jansen, Keijenborgseweg 31, Velswyk,
tel. 08344-690.

GEMEENTENIEUWS

VUURWERK

Over enkele weken is de tijd er weer, dat er vuur-
werk zal worden verkocht en afgestoken.
De Alg. Plaatselijke Verordening geeft dienaan-
gaande voorschriften in de artikelen 124 t.e.m. 129.
Daarin wordt ook gesproken over de lijst van vuur-
werken.
Dit is een lijst genoemd in de Wet Gevaarlijke Stof-
fen, die een opsomming geeft van vuurwerken en de
hoeveelheid explosieve lading val elk stuk vuurwerk.
De verkoop van vuurwerk aan het publiek mag niet
plaatsvinden zonder vergunning van burgemeester
en wethouders.
De vergunning voor de verkoop zal in deze gemeente
gelden op vrijdag 29 en zaterdag 30 december 1989.
Het vuurwerk mag ingevolge artikel 126 alleen ver-
kocht worden door, dan wel aan personen, die de
leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt.
Ingevolge artikel 127 mag het vuurwerk alleen af-
worden gestoken of mag men het alleen voor dade-
lijk gebruik gereed hebben op 31 december en 1
januari, mits het vuurwerk dan op een verantwoorde
wijze en niet in de nabijheid van een verpleegtehuis
of bejaardenwooneenheden wordt gebruikt. Op
andere dagen is het dus verboden.
Op beide toegestane dagen is het verboden vuurwerk
af te steken indien dat gevaar, schade, hinder van
ernstige aard of overlast kan veroorzaken.
Tot slot willen wij nog enkele aanwijzingen geven
voor een veilig gebruik. Daarom deze tips:

Lees eerst de gebruiksaanwijzing
Steek het vuurwerk aan met b.v. een aansteeklontje
Experimenteer niet met vuurwerk
Haal geen baldadigheid uit, gooi b.v. niet met vuur-
werk
Houd rekening met mens en dier
Let ook op het vuurwerk van anderen.
Als men deze aanwijzingen opvolgt, kan het vuurwerk
probleemloos zijn werk doen: door geluid, kleur en
licht fleur geven aan de viering van de jaarwisseling.
Allen een voorspoedig 1990.

BIJEENKOMST NVEV

Ook dit jaar vierden de dames van NVEV het Sinter-
klaasfeest. Het bestuur had voor een bijzondere sur-
prise gezorgd in de vorm van het mondorgelorkest
De Hohnerboys uit Gaanderen.
De Sint was helaas deze avond verhinderd maar hij
had toch 2 van zijn Zwarte Pieten gestuurd met de
kadootjes natuurlijk.
Ook het orkest kreeg een klein presentje.
Na de pauze werden de gedichten voorgelezen die
bij de kadootjes hoorden.
De rest van de avond werd in een gezellige sfeer
doorgebracht.

HTV HEEFT EEN VASTE PLAATS IN DE REGIO

Dat het toneelspel niet ten onder gaat aan de moder-
ne media (TV en video), heeft ook de Hengelose
Toneel Vereniging HTV duidelijk ervaren.
Nu al ruim 20 jaar weet zij volle zalen te trekken, het
geen terug te voeren valt op de kwaliteit, die men een
verwend publiek brengt.
De goede regie van Hans Prein heeft HTV op een
nog hoger plan gebracht.
Het blijspel Bokkesprongen heeft een aandachtig
publiek op 18 en 29 november weer volledig in de
ban gebracht in zaal Langeler.
T.g.v. het 20-jarig bestaan spraak voorzitter Aloys te
Dorsthorst enkele gevoelvolle woorden.

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Week van 28 nov. t.e.m. 4 dec. 1989
29 nov. melding dat er in een bedrijf te Hengelo Gld
zou worden ingebroken. Bleek loosalarm te zijn.
30 nov. Aanrijding met materiële schade te Keijen-
borg in de St Janstraat. Een bromfietser kwam in aan-
raking met een op de weg kerende traktor.
1 dec. Aanrijding met materiële schade te Hengelo G
in de Spalstraat. Een linksafslaande automobilist
verleende geen vrije doorgang aan een tegemoet-
komende automobilist. De verblindende laagstaande
zon zou de oorzaak geweest zijn. Zeker in dit jaar-
getijde kan een ieder veel hinder ondervinden van de
laagstaande zon. Daarom extra oppassen.
2e dec. Het gekier met vuurwerk is weer begonnen.
Aan de Teubenweg te Keijenborg werd een groene
PTT-bus met vuurwerk opgeblazen.
2 dec. Het geklier met vuurwerk is weer begonnen,
op het parkeerterrein van de Weikoop, werd bij terug
komst onaangenaam verrast. Een andere automobilist
had zijn auto aangereden en was vervolgens zonder
zich bekend te maken, verdwenen. De schade be-
draagt een ingedeukt portier.
3 dec. Het blijkt dat al aardig wat jongeren in het
weekend gebruik gemaakt heeft van de disco-bus.
En waarom ook niet. Er kunnen er nog veel meer
mee met de bus. „Fris rijdt, it's a deal"
3 dec. Een bestuurder van een auto nam i.p.v. de
bus zijn eigen auto. Dat mag natuurlijk, maar niet als
hij „onfris" is. De adamanalyse-test wees uit dat
hij lelijk over de streep zat. Een transactie van f 250.-
is hem aangeboden.
3 dec. Bij een horecagelegenheid in Hengelo Gld
sneuvelde een ruit. De politie heeft de zaak in
onderzoek.

3 dec. Bij een horeca-gelegenheird in Hengelo Gld
steld aan de Beunksteeg. Gelukkig geen brand maar
tijdens een studenten-eet-feestje heeft men al vast
een paasvuur aangestoken.

Niet de juiste manier om enig licht te brengen in de
donkere dagen voor Kerst.
4 dec. Een ruzie tussen samenwonenden, waar een
ruit van de woning vernield was door één van de
ook tot bewoning gerechtigden, bemiddelen opge-
treden.
4 dec. Wederom een aangifte terzake een opge
blazen brievenbus. Deze keer in het buitengebied aan
de Haarweg. Erger nog: In Keijenborg aan de St Jan-
straat was het ook weer (2e keer) gebeurd.
4 dec. Aanrijding in de Spalstraat waarbij een per-
soon licht gewond raakte. Een automobilist die uit
stilstand wegreed, had niet in de gaten dat hij van
achteren genaderd werd door een bromfietser.
Autoportier beschadigd. Voorvork bromfiets ontzet.
De bromfietser kwam er af met enkele kneuzingen
en schaafwonden.

B. J. Eijsink

AFSCHEID DOKTER H. VAN WISSEN

De heer H. W. van Wissen, huisarts te Steenderen,
gaat na 37 jaar Steenderen verlaten en in Zelhem
wonen.
Op vrijdag 22 december a.s. wordt in zaal „de Engel"
te Steenderen een afscheidsreceptie gehouden.
Op deze receptie worden de inwoners van Baak,
Toldijk, Rha en Olburgen verwacht van 14.00 tot 16.00
uur en de inwoners van Steenderen en Bronkhorst
van 16.00 tot 19.00 uur.
Een aantal personen uit de gemeente heeft zich
bereid verklaard „iets te willen doen".Tijdens de
receptie zal dokter van Wissen een afscheidcadeau
onder couvert worden aangeboden.
Wilt u een bijdrage geven voor dit cadeau, dan kunt
u die overmaken of storten op bankrekening
30.45.06.362 van de Rabobank te Baak, of op num-
mer 36.11.10.510 van de Rabobank te Steenderen
Beide ten name van: afscheid dokter H. W. van Wis-
sen.
Gaarne uw bijdrage vóór 22 december 1989. De
rekeningen blijven echter tot half januari 1990 open.
De familie van Wissen heeft al een bestemming. Dat
wordt op 22 december bekend gemaakt.
De initiatiefnemers willen graag naast het geldelijke
cadeau een zogenaamd plakboek aanbieden.
Inhoud: foto's, gedichten, anekdoten, tekeningen,
(van kinderen) enz. Uiteraard betrekking hebbend
met het werk van dokter van Wissen.
Alles kan en mag, u bent slechts gebonden aan het
formaat A4. U kunt uw aandeel inleveren tot 16 dec.
a.s., o.a. bij G. Staring, Kon. Wilhelminastraat 11 te
Steenderen.

DAMNIEUWS

Het schooldamtournooi van 'Hengelo Gld is weer
gespeeld. Na de opening door wethouder Hooman
volgde er een spannende strijd, die in 2 woensdag-
middagen werd afgewerkt.
De Ds J. L. Piersonschool en school Rozengaards-

weide eindigden samen met een gelijk aantal punten

op een gedeelde eerste plaats.

Een barrage was nodig en hierin trok de Pierson-

school aan het langste eind. Zij werden kampioen

van Hengelo Gld, Rozengaardsweide werd dus 2e.

Beide scholen plaatsten zich hierdoor voor de regio-

nale wedstrijden district oost, die gehouden wordt op

zaterdag 16 deceembr a.s. te Zevenaar.

De volledige uitslag is als volgt:

1 ds Piersonschool A

2 school Rozengaardsweide

3 St Bernardusschool A, Keijenborg

4 St Bernardusschool B

5 chr. school Bekveld

6 Ds Piersonschool B

7 chr. school Varssel

De voorzitter reitke de prijzen uit, beschikbaar ge-

steld door de damclub Hengelo en wenste allen veel

succes in de regionale wedstrijden.

CONVERSIE U100

Een belangrijke
mededeling voor
gebruikers van
insuline

Conversie van U40
naar U100 insuline
Met ingang van 1 januari 1990 zal alle >
insuline met een concentratie van 40
eenheden per ml vervangen worden door
insuline met een concentratie van 100
eenheden insuline per ml.
Dit betekent:

• Dat u vanaf het eerste kwartaal 1990
dezelfde insuline blijft gebruiken, echter

• hoger geconcentreerd
• in een andere verpakking
• met de aanduiding U100 in

plaats van U40.

• Dat u een kleinere hoeveelheid vloeistof
gaat spuiten, echter:

• hetzelfde aantal eenheden
insuline.

• Dat u andere spuiten moet gebruiken.
(U100 spuiten)

Voor de insuline in pennen v/erandert er
niets, aangezien in penpatronen al U100
insuline wordt toegepast.

U40
ncentratie

U100
centratie i

20 eenheden
insuline

20 eenheden
insuline

Wat betekent deze
verandering voor mij?
Zoals u kunt zien blijft het aantal eenheden
insuline hetzelfde. U injekteert alleen een
kleinere hoeveelheid vloeistof.

Onthoud vanaf nu de hoeveelheid insuline
die u spuit in eenheden en niet meer in
streepjes.
Vraag uw arts hoeveel eenheden insuline u
spuit.

Wij adviseren iedere diabeet lid te zijn van
de Diabetes Vereniging Nederland.
Telefoon 033-630566

Bij U100 insuline horen
alleen U100 spuiten
• Breng alle oude spuiten terug naar uw

apotheker of DVN-verkooppost, ter
voorkoming van vergissingen.

• Gebruik nooit uw oude U40 spuiten met
U100 insuline.

U100 insuline mag alleen gebruikt
worden met U100 spuiten.

Welke spuit
moet ik
gebruiken?
De nieuwe U100 spuit is
beschikbaar in 3 maten:
• 1 ml.
• 0,5 ml.
• 0,3 ml.
Als u minder dan 50
eenheden insuline per
injektie gebruikt adviseren
wij de 0,5 ml. of de 0,3 ml.
spuit.
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-50
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-80

-90

-100

units
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1/2ml



Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor de vele reacties en felicitaties
die wij mochten ontvangen tijdens de zwanger
schap en de geboorte van ons dochtertje

ESTHER

Geboren: 29 oktober 1989.

Frank en Annie Niesink-Firing

Oude Kruïsbergseweg 2a,
7021 LZ Zelhem.

TOM HERMANS

en

MIRJAM TANKINK

gaan trouwen op donderdag 14 dec.
1989 om 10.00 uur in het gemeente-
huis te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de St Martinuskerk
te Baak.

Dagadres:
zaal Winkelman, St Janstraat 3
te Keijenborg.

U bent van harte welkom op de
receptie van 15.00 tot 16.15 uur.

Keijenborg, Past. Thuisstraat 8
Baak, Helmichstraat 22

Ons toekomstig adres wordt:
Pastoriestraat 10, 7256 AN Keijenborg.

40 jaar geleden kwam

HENK BUUNK
in dienst van de G.T.W.

Om dit feit te vieren, geeft hij op 19 december

1989 een receptie van 20.00 tot 22.00 uur in
zaal „Concordia" te Hengelo Gld.

U bent van harte welkom.

DANKBETUOGING

Wij willen iedereen nogmaal hartelijk danken
voor bloemen, kado's, felioitatiekaarten en be-
zoek bij ons 40-jarig huwelijksfest.
Mede hierdoor is 22 november voor ons en
onze kinderen een heel fijne dag geweest.

H. BRUGGINK
M. H. BRUGGINK-HULSTIJN

Hengelo Gld, december 1989.

1939 1989

J. CHR. SEESING
en
H. S. M. SEESING-OFFENBERG

Bij deze danken we allen, en iedereen, die op
enigerlei wijze hebben meegewerkt ons 50-jarig
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag te
maken.
Alles overtrof verre onze verwachtingen.
Alle namen noemen kunnen we helaas niet.
Alleen God danken en roemen, die dit ge-
schieden liet.

Nog onze dank aan Herman en Ria Winkeïman
en medewerkers voor de goede verzorging.

NOTARISKANTOOR

SCHELLENBACH
te Hengelo Gld

is gesloten vanaf

vrijdag 22 dec. 1989
om 12.00 uur

tot

dinsdag 2 jan. 1990

Kerstmiddag UW Hengelo Gld

ledereen vanaf 60+ wordt hartelijk uitgenodigd
voor het bijwonen van de

KERSTVIERING
op maandag 18 dec. '89
om 14.00 uur in zaal Langeler

Wie per auto afgehaald wil worden, kan bellen
naar mevr. Kramer, tel. 1408.

KERSTMARKT Hengelo G.
donderdag 14 december

vanaf 16.00 uur

in de Spalstraat

l! GEVRAAGD:

een medewerker
m/v
tussen 18 en 22 jaar

voor cafetaria en andere werkzaamheden

In wisseldiensten voor plm 28 uur per week

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

per 100 gr 1.50

GEBR. GEHAKT 100 gr 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Kostuum
edessineerd
met vage
streep in

l kombinatie
/ met zéér
' modern shirt

en gebloem-
de stropdas.

Kostuum
449,—

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

Bestel uw

HORS D'OEÜ VRES
bij restaurant

LEEMREIS
SPALSTRAAT 40 • HENGELO GLD

ÏEL. 05763-1274

Vroegtijdige opgave wel gewenst

de kerótboom

Oud-Achterhoeks
Boerenleven in Beeld

Met teksten van

meester H.W. Heuvel

Een prachtig fotoboek dat met bijna 90 foto's

een unieke kijk geeft op het oude

Achterhoekse boerenleven.

Gebonden, prijs ƒ 24,50

.GHERRE-

Wolters boekhandel
Kerkstraat 17 - HENGELO GLD

Deelnemer Kerst-aktie van H.K.M.

Vele KADO'S:
x almanakken
x foto-albums

x agenda's
x kalenders
x puzzelboeken

x Herman
van Velzen's
Pot deur mekare

x kerstkaarten
x kerstkaarsen

x versieringen
x puzzels
x spellen
x landkaarten
x tuinboeken

x wirrel-warrels

WEEKAANBIEDING

SKIPAKKEN
te.m. maat 86 van 54.00 voor

49.00
Warme KINDERWANTEN

van 8.50 voor TiOO

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

:<•••'•• <AVfüV:V:VtftK--~

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Alle dagen volop
vers

AARDAPPELEN,
GROENTE &

FRUIT

Kruisbrinkseweg 7 - Toldijk

Telefoon 05755-1361

AANBIEDINGEN:
Citroenen 4 voor 1.00
Krieletjes kg 1.25
Zoete mandarijnen

20 voor 3.95
UIT ONZE SNIJKEUKEN:

Soepgroente 250 gr 1.25
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

Te koop:

VW Golf 1300 C
bouwjaar 2-'87, grijs metallic, km-stand 42.500

16.500.— incl.

VW Golf 1300 C
bouwjaar 10-'87, rood, km-stand 51.424

nieuw type 16.900.— incl.

VW Golf 1600 diesel
bouwjaar 6-'87,km-stand 82.690, loopt 1 : 18

17.900.— Incl.

De auto's zijn voorzien van:
nieuwe banden - radio - matten
Bovag-garantie 6 maand
Met adres vorige eigenaar

B E R T Ü S E Ü G E L I N K
BAAK TEL. 05754-448

Ook dit jaar staan wij weer op de

KERSTMARKT MET

boerenkool + rookworst
en diverse

SALADES en HORS D'OEUVRES
PROBEER EN BESTELmeteen voor de

a.s. feestdagen

Even bellen naar 1209
Ook in

DRANKEN
zijn wij ruim gesorteerd

Bestellingen worden ook thuisbezorgd

Fam. Michels
„'t AVERENCK" - Spalstraat 45 - Hengelo Gld

NIEUW
Tip van uw banketbakker:

Room chocolade kransjes
en schuimfiguren voor in

de kerstboom of op tafel
Leuk en lekker.

Bakkerij Kreunen

De hele winkel vol leuke
en lekkere ideeën

Als een hoge eindwaarde uw doel is kunt u
beter starten met de Rabo Lijfrente Koopsompolis.

Wanneeru een welkome aanvulling wenst
op uw pensioen, is een Rabo Lijfrente Koopsom-
polis een prima oplossing.
De Rabo Lijfrente Koopsompolis biedt namelijk
een aantal aantrekkelijke voordelen.

Hoge eindwaarde. U koopt de Rabo
Lijfrente Koopsompolis direct bij de Rabobank,
waardoor een aantal belangrijke kosten worden

eindwaarde

hoger
spaardeel
(Rabobank)

lager
spaardeel

Gunstige ontwikkeling eindwaarde.

uitgespaard. Uw spaardeel kent daardoor een
voordelige start, hetgeen u later in de gunstige
eindwaarde terugvindt. De tekening hiernaast
laat zien hoe deze ontwikkeling eruit ziet. U krijgt
een vaste rente gedurende de overeengekomen
periode. En het eindkapitaal is gegarandeerd.

Maatwerk. U bepaalt zelf de hoogte van
uw koopsom en de uitkering in geval van
overlijden. Zoals u weet is de koopsom (tot
een maximum van f 16.863,-) volledig

Hengelo Gld. • Raadhuisstraat 21
Tel. 05753-2022

Keijenborg - St. Janstraat 44
Tel. 05753-1336

Rabobank Q
Meer bank voor je geld

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Laat het voor u uitrekenen. Bent u geïnte-

resseerd in de Rabo Lijfrente Koopsompolis,
dan raden wij u aan om eens te gaan praten met de
Rabobank bij u in de buurt. Maar natuurlijk
kunt u ook de bon invullen en opsturen naar de
Rabobank. De bank neemt dan zo spoedig
mogelijk contact met u op.

F
Naam:_

Ja, ik wil geïnformeerd worden over de
Rabo Lijfrente Koopsompolis.

.m/v

Adres:.

Postcode:. Woonplaats:.

Tel.nr.: ^

Stuur deze coupon aan de Rabobank.

De bank neemt contact met u op.



.MARKTZICHT'
1 l l

CAFÉ - BAR - ZAAL

BLEEKSTRAAT 3 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1340

* Veel plezier! * Fijne feestdagen!
* Een nieuw jaar!
* Wij doen ons best!

Feestjes bouwen, groot of klein
Dat is bij Jan en Lenie hardstikkefijn!

JAN EN LENIE W O L B R I N K

In onze mooie ZAAL
kunt u heel goed feest vieren
Kom maar eens

Ie Kerstdag gesloten

2e Kerstdag geopend
Nieuwjaarsdag geopend vanaf 14.00 uur
Oudjeaarsdag POTBILJARTEN

Met de Kerst
op z'n paasbest
in KLEDING van

WIDE
FASHION

WIDEFASHION

% KLEDING^NETEVEI-N ET EVEN ANDERS

Spalstraat 32,
Hengelo (Gld.)

HENGELOSE EN
KEIJENBORGSE
MIDDENSTANDSVERENIGING

ALGEHELE OPENSTELLING EN KOOPAVONDEN
VOOR DE WINKELS IN HENGELO EN KEUENBORG

KERSTM ARKT (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

Waamelink's
bloemisterij - groente en fruit
Voor Kerstmis is er een BREED assortiment aan:

Kerststerren Snijbloemen
Kerstbakjes Kerststukjes
Wandstukken Graftakken

Voor de doe-het-zelvers is er ruime keuze in

Kaarsen (15 kleuren)
Div. ondergronden - moderne kleuren
Uslandmos (3 kleuren)

KERSTBOMEN
en blauwe sparren
in ruime sortering v.a. 6.95

Vanaf 78 december bij besteding van 75.00 in onze
b/oemenzaak, een leuke attentie GRATIS

In onze groentewinkel volop keuze uit o.a.

champignons, paprika, bloemkool, witlof enz.
Vers gesn. soepgroenten 200 gr 1.98
Div. soorten rauwkost

250 gr v.a. 1.75
Geschrapte krieltjes 750 gr 1.50

Om teleurstelling te voorkomen en uw wensen uit te laten komen,

bestel vroegtijdig

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Inspraak bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de, gemeen-
te Hengelo maken bekend, dat vanaf 13 dec.
1989 gedurende 14 dagen, tijdens de kantoor-
uren, ter gemeentesecretarie (sectie bestuurs-
zaken) het voorontwerp van het bestemmings-
plan buitengebied 1989, nr. 2 (Goma b.v.) ter
inzage ligt.
De wijziging van het bestemmingsplan beoogt
een uitbreiding van Goma b.v., gevestigd aan
de Ruurloseweg 80a te Hengelo Gld., mogelijk
te maken.
Gedurende genoemde termijn van 14 dagen
kunnen de ingezetenen en de in de gemeente
Hengelo Gld. een belang hebbende natuurlijke
en rechtspersonen schriftelijk inspreken op
basis van de ter inzage liggende stukken.
Indien daaraan behoefte bestaat kan er een
mondelinge gedachtenwisseling plaatsvinden
met de daartoe aangewezen ambtenaren.
De schriftelijke inspraakreaktie dient u te rich-
ten aan burgemeester en wethouders van Hen-
gelo, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Hengelo, 12 december 1989.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester

K. Verhoeff, secretaris

Maak de feestdagen
extra gezellig

en haal een

B O R R E L

WIJNTJE
van HERFKENS in huis!

Want U weet het toch,

onze kwaliteit is prima.

Prettige feestdagen worden u gewenst door

HOTEL HERFKENS
Z.-E.weg 64 - BAAK - TeJ. 05754-252

Bestellingen worden thuisbezorgd.

OOK BIJ ONS, OP BESTELLING

heerlijke SALADES
Kerstavond 8 uur gesloten
Ie Kerstdag gesloten
2e Kerstdag geopend,

KERSTBOMEN
— groen of blauw vanaf 4.50

— met of zonder kluit

— dwergdennen in pot

NIEUW

— bloeiende kamerplanten

— kerstbakjes vanaf 3.50

Kom kijken naar onze weekaanbiedingen

Kwekerij
H. B. Bloemendaal
Rijksweg 14

6996 AC Drempt

Tel. 08334-73033

KERSTMARKT Hengelo G,
donderdag 14 december

vanaf 16.00 uur

in de Spalstraat

Bloemen-, groente- en fruithuis

KUIPER
HENGELO GLD - TEL. 05753-1227

Voor de kerst grote sortering

KERSTBOMEN
KERSTBAKJES
KERSTTAKKEN
KERSTSTERREN enz.

20 zoete Spaanse sinaasappels

4.98
20 dementi nes mandarijnen

4.98
3 kg Cox 5.98

Bij aankoop van f 10.— aan groenten of fruit

l zak rode kool of zuurkool

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 Hinderwet
zijn binnengekomen van:
de heer G. H. Gotink, Bremweg 3 te Hengelo
Gld., voor het oprichten en in werking hebben
van een veehouderij met mestopslag op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Geld., sectie E, nummer 1607, plaatselijk ge-
merkt Bremweg 3;

Bouwbedrijf „De Eendracht", p.a. de Heurne 70
te Hengelo Gld., voor het oprichten en in
werking hebben van een ti m merwerkplaats op
de percelen kadastraal bekend gemeente Hen-
gelo Gld., sectie F, nummers 2430, 2437, 2438
en 2439, gelegen aan de Molenenk;

Bouwbedrijf D. Weustenenk b.v., p.a. Wich-
mondseweg 55 te Hengelo Gld., voor het op-
richten en in werking hebben van een timmer-
werkplaats op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld., sectie F, nummer 2373,
gelegen aan de Molenenk;

de heer W. Groot Wassink, Weeninkweg 7 te
Keijenborg, voor het oprichten en in werking
hebben van een veehoudery met mestopslag
op het perceel kadastraal bekend gemeente
Hengelo Gld., sectie G, nummer 1634, plaat-
selijk gemerkt Weeninkweg 7;

de heer B. F. Hukker, Gietelinkdijk 4 te Hen-
gelo Gld., voor het uitbreiden en wijzigen van
een veehouderij met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sec-
tie C, nummer 962, plaatselijk gemerkt Giete-
Iinkdük4;

de heer W. J. Rondeel, Roessinkweg 2 te Hen-
gelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen van
een veehouderij met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld.,
sectie E, nummer 1148, plaatselijk gemerkt
Roessinkweg 2.

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
12 december 1989 tot 12 januari 1990 elke werk
dag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur ter inzage en bovendien elke vrijdag
van 17.00 tot 20.00 uur in de bibliotheek, Ster-
reweg 14, alhier.
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 gemeentesecretarie, alhier, ter
inzage. Desgewenst kan aldaar een mondelinge
toelichting op de stukken worden verkregen.
Indien 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 aaanvrager en de
overige aanwezigen. Gemotiveerde bezwaren
kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk
bij hun college worden ingebracht.
Degene, die een bezwaarschrift indient kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet be-
kend 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 Gld., 12 december 1989.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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



58e jaargang no 50 dinsdag 12 december 1989 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Hengelose- en
Keijenborgse onder-
nemers zorgen voor
een sfeervolle Kerst.
Dit jaar worden door de Hengelose- en Keijen-
borgse ondernemers tal van activiteiten georgani-
seerd tijdens de donkere dagen voor Kerst.
Kerstmis is een sfeervol feest. Vandaar dat er
opnieuw een grandioze kerstmarkt wordt
gehouden met sfeervolle muziek en hartver-
warmende hapjes en drankjes. Ook zijn er kerst-
mannen met een mand vol verrassingen.
Kerstbomen en verlichting dragen eveneens bij tot
een sfeervolle kerststemming. Nieuw is dit jaar de
kerst zegelaktie waarbij schitterende prijzen te
verdienen zijn. De herinrichtingswerkzaamheden
in het centrum van Hengelo zijn tijdelijk gestaakt
om u volop de gelegenheid te bieden om uw
kerstinkopen te doen. Na de jaarwisseling wordt
de draad weer snel opgepakt om de hele
herinrichting van het centrum compleet te maken.
Dat zal aanvankelijk voor enige overlast zorgen.
Uiteindelijk hopen we u in 1990 nog beter van
dienst te kunnen zijn in een sfeervolle omgeving
waar het prettig winkelen is.

Hengelo en Keijenborg, daar vind je
het wel!

De Hengelose- en Keijenborgse ondernemers
wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig
1990.

Het HKM bestuur.

Grandioze Kerstaktie
schitterende prijzen...
Hoofdprijs: een Philips midiset met CD-speler

Deze stereo combinatie bevat
een digitale radio met 24 voor-
keuzezenders, een versterker
met 2 x 20 Watt vermogen, een
dubbel cassettedeck voor op-
nemen en weergeven, een
platenspeler en een CD-
speler. Bovendien bevatten
alle onderdelen tal van tech-
nische mogelijkheden voor
onbeperkt luisterplezier!

Opnieuw sfeervolle
kerstmarkt
Op donderdag 14 december
wordt er een sfeervolle kerst-
markt georganiseerd.
Plaats van handeling is de
Spalstraat (voor de R.K. kerk)
en een gedeelte van de
St. Michielsstraat. De aanvang
is om 16.00 uur. Tot 20.30 uur
wordt er muzikale medewer-
king verleend door diverse
koren en muziekverenigingen.
Naast deze muzikale bijdrage
zijn er natuurlijk tal van stand-
houders en verenigingen die
hun waren en diensten aan-
bieden. Hartige hapjes en hart-
verwarmende drankjes zullen
ervoor zorgen dat u het niet
koud hoeft te krijgen, ondanks
de kille temperaturen.

Kerstmannen zullen u op een
leuke attentie trakteren en
allerlei andere activiteiten
zullen bijdragen tot een
sfeervolle kerststemming.
Bovendien zijn alle winkels die
avond tot 21.00 uur geopend.

17.00 -17.30 uur Hengelo's
interkerkelijk jongerenkoor.

De HKM Sint Nicolaaszegelaktie was wederom
een grandioos succes. Er vielen vele prijzen te
verdienen die we met veel plezier aan de winnaars
hebben uitgereikt. De HKM heeft uw deelname
aan de zegelaktie zeer op prijs gesteld. Dit jaar
hebben we een extraatje in petto. We starten met
een nieuwe kerstzegelaktie waarbij u hopelijk net
zoveel plezier zult beleven als met de Sint Nico-
laaszegelaktie.

Hoe gaat dat in z'n
werk?
De kerstaktie is een zegelaktie,
vergelijkbaar met de Sint
Nicolaas zegelaktie.
Bij iedere bestede twee gulden
ontvangt u één kerstzegel.
Bij de deelnemende super-
markten ontvangt u één zegel
bij iedere bestede zes gulden.
Alle deelnemende onder-
nemers zijn herkenbaar aan
een grote sticker op
de etalageruit.
Hier zijn
tevens de1

opplak-
vellen
verkrijgbaar.'
Het opplakvel'
is verdeeld in
25 vakjes. De zegels die u
ontvangt zien er allemaal ver-
schillend uit en moeten op
de juiste plaats geplakt
worden.

Een opplakvel is pas compleet
als in ieder vakje een juiste
zegel is geplakt.

Doe mee en win...
Heeft u in alle vakjes de juiste
zegel geplakt? Lever de kaart
zo snel mogelijk in en u ont-
vangt in ieder geval een heer-
lijke fles wijn. Vergeet vooral

niet uw naam en adres in te
vullen want uit alle ingeleverde
goede oplossingen wordt ten-
slotte de hoofdprijs getrokken:
een Philips midiset com-
pleet met CD-speler en
boxen.

Waar kunt u de volle
opplakvellen
inleveren?
Voor het inleveren van de volle
opplakvellen kunt u bij alle
bestuursleden van de HKM
terecht:

Hengelo:
Wolters, Kerkstraat 17.

Winters, Spalstraat 8.

Langeter, Spalstraat 5.

Schröder, Ruurloseweg 1.

Raterink,
Raadhuisstraat 10

Keijenborg:
Besselink,

Hengelosestraat12.

Hermans, Past. Thuisstraat 8.

De kerstaktie begint op vrijdag
15 december. U kunt de goede
oplossingen t/m zaterdag 23
december inleveren.
Op woensdag 3 januari 1990
wordt tenslotte om 20.00 uur
de hoofdprijs getrokken in
Hotel Leemreis. Veel succes!
Goedkeuring K.v.K. te Zutphen,
d.d. 13 oktober 1989 no. 89034.

18.45-19.15 uur
Kerkkoor St. Willibrorduskerk

19.15 -19.45 uur
Kon. Harmonie Concordia Openingstijden

koopavonden.20.00 -20.30 uur
Muziekvereniging Cresendo

Kerst:
Woensdag 20 dec. alfe winkels
ook 's middags geopend tot
18.00 uur

donderdag 21 dec. tot 21.00 uur
vrijdag 22 dec. tot 21.00 uur
zaterdag 23 dec. tot 16.00 uur

Oude en nieuw:
29 dec. tot 21.00 uur
30 dec. tot 16.00 uur

vnjdag
zaterdag

Hengelose- en Keijenborgse
middenstandsvereniging

Hengelose- en Keijenborgse ondernemers pakken feestelijk uit...



Roomboter stollen, stollen met noten, Italiaans pannetonne-

brood (nieuw), kerstcakes, skitaartje, schwarzwalder staven,

kersttaarten en puddingen in vele soorten.

Met de kerst is onze sortering
veel te groot voor één advertentie
Tulbanden, groot en klein, vele zoutjes, roomboter kransjes,

klein en groot, voorgebakken stokken, uienstokken, room-

choco kransjes In melk, puur en wit, chocolade krentebrood,

perestroljkastol schulmfiguren voor In de boom.

Kortom, voor een grote sortering
kers(t)vers naar:

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

De zaak voor mensen met smaak!

Gehakt CORDON BLEU
per stuk 2.05

5.25

H.O.H. GEHAKT
500 gram

GEBR. VARKENSROLLADE
100 gram 1.70

PEKELVLEES
100 gram 1.80

P.S. BESTEL VROEGTIJDIG uw

K E R S T R O L L A D E
Tevens verzorgen wij uw

fondue- of gourmetschotel

Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME I

w
Q

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

33

DEZE WEEK n

Eigengebakken
ROGGEBROOD
van 1.45 voor

UIT DE WINKELOVEN

CROISSANTS

1.20:
2

c
R

per stuk van 0.95 voor Q.75 »

w
aa NVA - aa»Mva auiavM aa NVA

^

LEEMREIS
UW SLIJTER
SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05758-1274

Zie onze etalage!!!

VOOR RELATIES?

Wij maken er een leuk
cadeau van

Uitslag verloting

M a r kt ver.

Hengelo Gld

De hoofdprijzen zijn gevallen
op no.:

590 - 2334 - 2813 - 3007 - 3159
5784

Voor de overige prijzen gelieve u de trekkings-
lijsten te raadplegen.

Komt u dan eens bij ons binnenlopen

Leuke KONFEKTIE van
Arm Christiènne - Shock Rock
zojuist ontvangen

Witte kraagjes

Stelletjes ondergoed in zwart en wit

Sjaals

Panty's, div. motieven

Ceintuurs

anjer
exclusieve bicolor
verlovingsringen

juweel 280
0,03 crt.

W

juweel 250
0,03 crt.

juweel 330
0,02 crt.

»%$•$$
anjer

tfMdkóanwaaw

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

Terug in de tijd naar de gemoedelijke sfeer vroeger

HENGELO toen en nu
Bezorg uzelf ook zo'n fraaie JAARKALENDER 7990 van

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING

„HENGELO GELDERLAND"
Prijs voor leden t 6.00, voor niet-leden f 9.00

De oudheidkundige kalender is naast de bestuursleden ook te koop bij
de navolgende adressen:

Bakkerij Kreunen, Marktstraat 6, Hengelo Gld
Drogisterij Lenselink Kerkstraat 1, Hengelo Gld
Roozegaarde Sport en Mode. Spalstraat 13, Hengelo Gld
Buurtsuper van Neck, Vordenseweg 70, Hengelo Gld
Wolters Boekhandel, Kerkstraat 17, Hengelo Gld
Slijterij „de Smid", Kerkstraat 11, Keijenborg
Rijwielhandel Luimes, O. Kruisbergseweg 1, Zelhem
Tankstation de Rondweg, Hengelo Gld

DEZE WEEK
VNIND/MQLEN BAKKERS

Hebt ti al een BESTELLIJST?

Nee? Kom hem dan snel halen, zodat
u overzichtelijk kunt bekijken wat
uw windmolenbakker u allemaal
biedt, de komende kerstdagen.

KERSTKRANSJES
deze week 0>Sfv

WINDMOLENBAKKER
H E K K E L M A N

RAADHUISSTRAAT 35 HENGELO GLD

Geldig van 12 t.e.m. 31 december

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36
Hengelo Gld

Telefoon 05753-1461

WIJ ZIJN RUIM GESORTEERD IN

koek- en wafelautomaten
kerstverlichting
EN VELE ANDERE

kerstgeschenken
o.a. elektr. verwarmingsdekens

Installatiebedrijf

ORDELMAN-DIJKMAN
Spalstraat 14, 7255 AC Hengelo

Tel. 1285

ZONDAG 17 DECEMBER
REMIGIUSKERK (HERV. KERK) HENGELO GLD

KOMT IN GROTE GETALE NAAR HET GEZAMENLIJKE

S keRStconceRt
o.l.v. dirigent J. Noordijk

MEDEWERKENDE VERENIGINGEN:
Hengelo's Gemengd Koor j

Chr. zangver. Looft den Heer

Chr. zangver. Soli Deo Gloria

Kon. Harm. Concordia o.l.v. J. Hendriks

Begeleiding op het orgel door organist Klaas J. Garms

Aanvang 20.00 uur - entree vrij
Kollekte na afloop voor bestrijding van de onkosten

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Kerst- en relatiegeschenken
nu bestellen!

MAKKELIJK VOOR DE FEESTDAGEN:

Vaatjes Hertog Jan bier
5 liter

14 december Kerstmarkt

Ook wij zijn daar weer aanwezig

t
Spalstmoi2i

Natuurlijk staat uw Echte Bakker
op de KERSTMARKT 14 dec.

met talrijke aanbiedingen
IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

Jozef Schabbink
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-125U



Service en kwaliteit
ijn 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

Die dingen hebben
we elke dag in de

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

Voordelig het jaar uit bij
TACX SCHOENMODE

KORTINGEN
van

W lol 50 pel
OP BIJNA DE GEHELE NAJAARSKOLLEKTIE

Het kortingspercentage is aangegeven d.m.v. witte plakkers

met rode opdruk

Deze aktie eindigt op 31 december 1989

OOK VOOR SCHOENREPARATIE KUNT U
BIJ ONS TERECHT
Ie klas vakwerk

ledere dag brengen, 3x per week ophalen

Tegen redelijke prijzen

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis
Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547

'S MAANDAGS GESLOTEN

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn ï OTO-614 614

Gegrild gehakt

100 gram 1.19

Gebraden varkensrollade

100 gram

Dubbelvla,oh
MME

3 smaken

liter 1.99

Slijterij „De Zon"
Delflander
jonge jenever

liter

Florijn vieux

liter

13.95

Magere speklappen

500 gr 348 kg 5-98

AH kerststol

500 gram

Wit - bruin brood

3.99

1.77

Spercieboontjes

500 gram 1.69

Woensdag 13-12-'89

Boerenkool
kant en klaar gesneden

grote zak 300 g O v

Donderdag 14-12-'89

Kippebouten

3.48

Vrijdag 15-12-'89

Bananen

kg 1.39

Zaterdag 16-12-'89

Magere hamlappen -

fricandeau

500 gr 648 kg 11.98

Maandag 18-12-'89

Volle yoghurt

liter 1.25

Dinsdag 19-12-'89

Mager hachévlees

500 gr 548 kg

Let ook op de AH adv.

in de landelijke dag-

bladen

Uitnodiging
Kerstshow
Op 2e Kerstdag van 11.00 tot 17.00 uur en op |̂
27,28,29 en 30 december houden we
opnieuw een grandioze Kerstshow. U bent van ,.
harte welkom. U kunt kennis maken met de laatste
actuele woonmode zoals Tender, een nieuwe collectie
klassieke meubelen. Vanzelfsprekend staat de koffie
klaar en voor iedereen is er een leuke attentie.
Tot ziens op onze Kerstshow.

jj wensen u prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 1990.

Q lubbers
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. 05753-1286.

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

DISCOTHEEK„DEZWAAN"
presenteert op zondag 17 dec.

het erotische Belgische duo

ECSTASY
Bekend van club Yerotique

Aanvang 21.30 uur

Zaterdagsavonds disco nachtvervoer
Ook voor de richtingen Wichmond, Baak,

Steenderen, Toldijk

It 's a deal

ZONDAG 17 DEC.

GROTE KERSTBINGO
ZAAL WINKELMAN
KEIJENBORG

Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.30 uur

ORG.: B.V. 't CENTRUM

KERSTMARKT Hengelo G,
donderdag 14 december

vanaf 16.00 uur

in de Spalstraat

\rrrn DRUKKERIJ WOLTERS
Regel inkstraat 16 - Hengelo Gld



Voor KADO'S naar ,DE SPANNEVOGEL1

A^

'fiSAANNEMERSBEDRIJF

HENDRIKS
NIEUW NIEUW

VANAF HEDEN

"de Timmerije

UIT VOORRAAD
grote sortering diverse soorten
ruw off geschaafd

BALKHOUT
TIMMERHOUT

M 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 Keljenborg

NIEUW NIEUW

Wie aan dit signalement votoet,
neemt een Rabo Pensioen Premiepolis.

Reparatie wasautomaten,
koelkasten, diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO GLD
Zonnestraal 13 - TeL 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

zijn bij:

DE DIEREHSHOP
Spalstraat 12, Hengelo G.

's Maandags gesloten

Te koop hout voor kachel
of openhaard (eiken)
wintervoorraad. Tel.
08344-595 of 05753-7446.
Evt. bezorgen

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts f 10.— p. dag
Verbluffend resultaat

DROGISTERIJ

LENSEL1NK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN

VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING
POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TUBFMOLM
TUFNTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof&traat 7 - Hengelo Gld
TeL 05753-1424

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Voor onderhoud van slo-
ten, bermen, landwegen.
Loonbedrijf A. J. Klein
Starink, tel. 05755-1527,
Toldijk

VOOR DAMES EN HEREN

Vordenseweg 5 - HENGELO GLD
TeL 05753-1278

Wij hebben de nieuwste

zonnebank met
gezichtsbruiner

Bel geruit voor verdere informatie

Wij hebben veel in

huis voor een

sfeervolle

Kerstversiering

o.a. KERSTBALLEN - SLINGERS

KAARSEN • KANDELAARS

MOBILES enz. enz.

BESSELINK • ELECTRA
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld. - Tel. 05753-1215

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld

Telefoon 05753-2524

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

,ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 17 DECEMBER

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9.00 uur ds. Verhaere

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10.00 uur ds. Verhaere

„Ons Huis"

10.00 uur: Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen)

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Gerbrandy

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. v/d Wall, Zelhem

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 16 dec. 19.00 uur H. Mis

Zondag 17 dec. 10.00 uur Woord en Communiedienst
het kerkkoor zingt

Dinsdag 19 dec. 19.00 uur Boeteviering, het kerkkoor
zingt

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.

• U bent tussen de dertig en de vijftig jaar.

• U wilt uw pensioenvoorziening duidelijk
verbeteren.

• Uw inkomen laat toe dat u minimaal
f3.000,- per jaar opzij legt.

• U wilt regelmatig iets voor later sparen.

• U wilt een hoog rendement en een fiscaal
interessant voordeel.

De Rabo Pensioen Premiepolis is flexibel.
Uit het bovenstaande signalement kunt u op-
maken of de Rabo Pensioen Premiepolis
voor u interessant is. Op een manier die u het
beste uitkomt, kunt u daarmee een uitste-
kende aanvulling op uw pensioen opbouwen.

U kiest zelf de gewenste looptijd, het
bedrag dat u per jaar wilt inleggen, in hoeveel
termijnen u dat wilt doen, en of u een uit-

;ebreide of juist een beperkte overlijdens-
risicodekking wilt. Kortom, een polis op
maat en de premie is fiscaal aftrekbaar.
Laat u direct adviseren over een maat-

bplossing.
Voldoet u aan bovenstaand signalement en

bent u geïnteresseerd, dan raden wij u aan
eens te gaan praten met de Rabobank.

Maar natuurlijk kunt u ook de bon invullen.
Hengelo Gld. • Raadhuisstraat 21

Tel. 05753-2022
Keijenborg - St. Janstraat 44

Tel. 05753-1336

Rabobank
Meer bank voor je geld

H^ Ja, ik wil geïnformeerd worden over de
Rabo Pensioen Premiepolis.

Naam: m/v

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Tel.nr.:
l

i Stuur deze coupon aan de Rabobank.
De bank neemt contact met u op.

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 11 t.e.m. 17 december

Th. J. Hanrath, Kastanjelaan 7, tel. 1277.

Apotheek Hengelo Gld., Spalstraat 28, tel 05751-1010
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
H. Eü, tel. 1420.

Alarmnnmmer 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 Llsselstreek)

Vereniging op Chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling hij problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel 08330-21025, 08340-
41275, of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.


