
60e jaargang no 2
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

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

BEGIN 1991
LEKKER VOORDELIG

DE GEHELE WEEK:

DIK BEVLEESDE HIPS

500 gram

PAMPASCHIJF

2.95

100 gram

BOTERHAMWORST

250 gram

1.95

1.00
Onze dagreklames:

Maandag, dinsdag, woensdag

VERSE WORST
(fijn of grof)

GEHAKT
500 gram

(half-om-half + kruiden) 500 gram

Donderdag, vrijdag, zaterdag

SCHOUDERKARBONADE

(max. 2 kg per klant) 500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

3.95

3.95

2.95

3.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Kerkstraat 6

Zie onze dagaanbiedmgen

12e straten
schiettournooi 1991
Deelname voor:
+ /TEAMS (5 personen)
* PERSOONLIJKE KLASSE

Wedstrijddata:
28, 29 en 30 jan., 4, 5 en 6 febr., 18, 19, 20 febr

Inschrijving + formulieren:
^ S.V. „Willem Teil"

^ Wel koop winkel, Spa l straat 37, Hengelo G.

* Uiterlijke inschrijfdatum 13 jan. 1991

Inlichtingen bij: C. Dekker, tel. 3959

S.V. „Willem Teil", tel. 1944

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAK

E

l

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

s
0

2
LU

DEZE WEEK

53KRUIDKOEK of
KRUIDCAKE v

van 4.30 voor 3,95 l

! APPELFLAPPEN *
O

I
3WÜVM 30 NVA - U3MXV8 3KWVM 30 NVA

Zomervakantie?
Begin met een bezoek

aan de Rabobank

Plannen voor de zomervakantie? Begin met een
bezoek aan de Rabobank. Daar liggen de zomer-
reisprogramma's voor u klaar. Gratis, rut als de
nieuwe Rabobank ZomerVakantieWijzcr.
Onze reisadviseur maakt uw keuze gemakkelijk.
Boek daarom nu uw vakantie bij de Rabobank.

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 21
Tel. 05753-2022

Keijenborg - St. Janstraat 44

lel. 05753-1336

Rabobank B
Meer bank voor je geld

Verkooo
Bloemenkas

Deze week:

GEMENGD BOEKET 5.95

KALANCHOë 2 stuks 4.25

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Tapijt vuil?
"Haal dan de
TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

HSKESIDGSQ
' GLAS -VERF- BEHANG

SPORT GOED
met SPORTGOEO

van

Roozegaarde Sport
Sf«lstraat 13, Hengelo Gld

COTELETTO'S
per stuk

BOTERHAMWORST
100 gram

PAARDEROOKVLEES
100 gram

SLAGERIJ <

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

OPRUIMING bij

DISBERGEN
BABY. EN PEUTERMODE

sweatshirts v.a. 10.
broeken v.a. 15.
jumpsuits v.a. 15.

jasjes v.a. 20. —
therm o-broeken 14.95
maillots, halve prijs

TEXTIEL
setje hand- en theedoek
bodhanddoek
washandjes
madonna-setjes
badstof heupslips
katoenen heupslips
katoenen tailleslips
l persoons lakens
hoeslakens, l persoons
hoeslakens, 2 persoons
overtrekken

9.95
9.50

3 voor 4.00
v.a. 7.95

3 voor 10.00
3 voor 10.00
3 voor 12.00

19.00
19.95
26.90

v.a. 30.00

WONINGINRICHTING
aanbiedingen + couponnen vloerbedekking
aanbiedingen _j_ couponnen gordijnstoffen
tafelkleden, dekbedden, spreien:

STERK AFGEPRIJSD

EN NOG VEEL HEER
Tijdens de opruiming

10% K O R T I N G
op alle voorradige artikelen, die niet afge-
prijsd zijn.

De opruiming is t.e.m. 26 januari

DISBERGEN
l woninginrichting

textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

TELEFOON 05755-2555
Dorpsstraat 25, Steenderen, de koffie staat klaar

Opruiming

Wij ruimen op
Vele koopjes

Zie de etalage
KOM GERUST BINNEN EN

BEKIJK DE AANBIEDINGEN

10% korting
OP VOORRADIGE GOEDEREN

8 t.e.m. 19 jan. a.s.

Grotenhuys
Spalstraat 18, Hengelo Gld, Tel. 1823

Voor AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 HENGELO GLD

Telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

,ZELHEM"
GEHARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon en mijn broertje

BRAM

Gerard en Hennie Menkveld

Erik

24 december 1990.

Het Stapelbroek 5a,

7255 LZ Hengelo (Gld.).

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

THIJS

Toos en Wim Kornegoor

Leonie

Arne

Reinier

Steven

25 december 1990.

Holtslagweg 4,

7223 NA Baak.

THEO JANSEN

en

MARJON KRAAIJVANGER

gaan trouwen op 17 januari 1991 om

11.00 uur in de St Martinuskerk te

Wehl.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in

zalencentrum van Bindsbergen,

Nieuw-Wehl.

Toekomstig adres:

ScNiphorsterstraat 1a - 7227 NG Toldijk.

Op 27 december 1990 overleed te Amsterdam

mijn heve vrouw

HENDRIKA JACOBA GERRITSEN-HEINSIUS

De crematie heeft op 2 januari plaatsgevonden.

P. Gerritsen

Wichmondseweg 25,

7255 KX Hengelo Gld.

No'ari&praktijk Schellenbach

MEDEDELING (herhaling)

Veel cliënten van mijn kantoor hebben een z.g.

„langstlevende-testament gemaakt. Eén belang-

rijk gevolg van dit testament is, dat bij over-

lijden van één vairv de ouders, de erfdeien van

de kinderen niet behoeven te worden uitge-

keerd.

Een wijziging per 1 februari 1990 in het „Bij-

dragebesluit Bewoners van Bejaardenoorden"

kan tot gevolg hebben dat de niet uitgekeerde

erfdelen van de kinderen door de langstlevende

moeten worden aangewend ter bekostiging van

het verblijf iin een bejaardenoord. Dit is een

ongewenst en - bij het opmaken van het testa-

ment - niet te voorzien effect!

In verband hiermee adviseer ik degenen die

een dergelijk testament via mijn kantoor of mijn

voorgangers - de heren W. H. van Ballegoijen

de Jong en H. van Hengel - hebben laten op-

maken, contact met mij op te nemen om na te

gaar» of een eventuele aanpassing van hun

testament gewenst is.

Aan deze kwestie is - mede door de Koninklijke

Notariële Broederschap - in de landelijke pers

reeds aandacht besteed.

Uit mijn contacten met cliënten blijkt echter dat

velen deze publicaties niet hebben gelezen of

de consequenies niet hebben overzien.

Vandaar deze mededeling.

Notaris Mr. A. Schellenbach

Koepelberg 4 - 7255 DN Hengelo Gld

Tel. 05753-3939

Dansins ituu!
STEENDEREN

Vanaf dinsdag 15 januari 1991
willen wij starten met een

bij- en herscholingscursus
voor oud-cursisten.

Deze cursus wordt éénmaal per maand op d'e

dinsdagavond gehouden in zaal ,,de Engel"

te Steenderen.

Voor opgave of verdere inlichtingen kunt u

zicht telefonisch wenden op onderstaand tele-

foonnummer.

DERKJE EN HERMAN BOUMAN

Russerweg 16 - 7227 DD Toldijk

Tel. 05755-2(204

UW Hengelo (Gld.)

De beste wensen,

elkaar wensen!

In het nieuwe jaar

gepland op maaindagrrviddag 14 januaar.

Met een feestelijk onthaal

verwelkomen we U vanaf 60 jaar allemaal.

In „Ons Huis" om 14.00 uur

te het koud of guur?

Bel 1408
en U wordt afgehaald en weer thuisgebracht.

KONFEKTIE sterk afgeprijsd

SCHRöDER bij de kerk

Op 16 januari a.s. is er weer een

HERHALINGSCURSUS
HART REANIMATIE

vanaf half 8 in zaal Michels

Bestuur CPB

De aktie

KERKBALANS 1991
ats tussen 13 en 27 januari

3:

TEKEN VAN GEVEN

vindt pliaats tussen 13 en 27 januari onder

het motto:

De financiële zorg voor de plaatselijke geloofs-

gemeenschap is een gezamenlijke zorg.

In de maand januari zult u weer een kaart of

formulier ontvangen waarop u uw toezegging

kunt vermelden.

Mogen wij weer op u reke/rnen?

Hervormde Gemeente en
Parochie H. Willibrordus
in Hengelo (Gld.).

Restanten WOL 1.-per bol

SCHRöDER bij de kerk

Te koop:
TOYOTA STARLET 1.3 DX, grijs metallic,
34.500 km, 1e eigenaar, 05-87 11.400,—

TOYOTA STARLET 1.3 DX, wit, 70.000 km
10-86 9350,—

TOYOTA STARLET 1.5 DX, diesel, antr. metal-
lic, Ie eigenaar, 07-88, 61.000 km 15.250,—

TOYOTA COROLLA 1.3 DX, grijs metallic
110.000 km, 02-85 8750,—

NISSAN MICRA, blauw metallic, 1e eigenaar,
05-85, 61.000 km 8500,—

SUZUKI ALTO GL, blauw metallic, 46.000 km,
Ie eigenaar, 06-86 8400,—

OPEL CORSA TR, 1.3, blauw, 34.000 km
01-89 15.500,—
FORD ESCORT 1.4 cl, antr. grijs metallic,
81.000 km, 5-bak, 09-87 15.500,—

CITROëN 2CV6, rood, 51.000 km, 07-87
5900,—

VW GOLF 1.6 GTS, rood, 90.000 km,
04-84 12.900,—

HONDA 600 off the road, 90 7750,—

AUTOBEDRIJF

BERTUS EUGELIKK
Z.E.-weg 113 - BAAK - Tel. 05754-1448

STOFFEN v.a. 5.-- per meter

SCHRöDER bij de kerk

15.-

In onze opruiming:
Alle KINDERPANTOFFELS
maat 20 t.m. 35 nu

Heren ROCKPORT
van 189.- nu

VERHUIST dames instap

van 174.- nu 129."

CRISTALL pumps

RIEKER dames nu

RICO jongensschoenen nu

WULLINK VORDEN

99.-
99.-
79.-

Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4 TEL. 1342

GEMÊÉNTe HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

Met ingang van het jaar 1991 zal om

de veertien dagen een

informatiebulletin verschijnen van de

gemeente Hengelo in dit blad

In dit bulletin zullen alle gemeentelijke

zaken worden gepubliceerd, zoals

afkondigingen, bekendmakingen,

maar ook de besluitvorming uit de

gemeenteraad, de commissies en

van burgemeester en wethouders.

De behoefte aan een regelmatige
informatieuitwisseling tussen de

gemeente en haar inwoners bestaat

al lang en met ingang van dit jaar

willen wij deze communicatie meer

gestalte gaan geven.

Het gemeentebestuur van Hengelo

hoopt op deze wijze de aktuele

informatie over allerhande zaken

onder uw aandacht te mogen

brengen.

BESTEMMINGSPLAN
KEIJENBORG
NOORD 1990

BESLUITENLIJST
RAADSVERGADERING

Raadsvergadering

De eerstvolgende raadsvergadering zal
worden gehouden op dinsdag 5 februari
1991, des avonds om 8 uur in de raadszaal
van het gemeentehuis.
De agenda voor die vergadering zal ter
zijner tijd in dit blad worden gepubliceerd.

De burgemeester van Hengelo maakt ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 26
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat met ingang van 14 januari
1991, gedurende één maand, ter
gemeentesecretarie (afdeling
grondgebiedszaken) voor een ieder ter
inzage ligt het door de gemeenteraad in
zijn vergadering van 18 december 1990 -
overeenkomstig het ontwerp
vastgestelde bestemmingsplan
Keijenborg Noord 1990 met bijbehorende
bescheiden.

Aangezien tegen het ontwerp van het
bestemmingsplan geen bezwaren bij de
gemeenteraad zijn ingebracht en het
vastgestelde plan niet afwijkt van het ter
visie gelegde ontwerp, kunnen bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland
geen bezwaren tegen het vastgestelde
plan worden ingediend.

De burgemeester van Hengelo.
Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 8 januari 1991.

SPREEKUUR
BURGEMEESTER EN

WETHOUDERS

OPHALEN HUISVUIL

Het spreekuur van burgemeester en
wethouders op donderdag 24 januari 1991
zal worden gehouden tussen 19.00 en
19.30 uurin plaats van tot 20.00 uur.

COLLECTEN

In de maand januari zijn er geen collectes
volgens het collectenrooster 1991.

Met ingang van het jaar 1991 zal het
wekelijks inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen plaatsvinden op de maandag,
voor de gehele gemeente.
In dit verband wordt er nog eens op
gewezen, dat de zakken huisvuil slechts
op de ophaaldagbij de openbare weg
mogen worden geplaatst.
Het is dus niet toegestaan om deze zakken
reeds op zondagavond aan de weg te
zetten, omdat daardoor de kans aanwezig
is, dat 's-nachts deze zakken door
loslopende honden of katten of op andere
wijze stuk gemaakt kunnen worden en
daardoor de omgeving wordt
verontreinigd.

In zijn openbare vergadering van 18
december 1990 heeft de gemeenteraad:

1. De notulen vastgesteld van zijn
vergadering van 6 november 1990.
2. vastgesteld: a. het verdelingsbesluit
stads- en dorpsvernieuwing voor het jaar
1991;
b. de verordening verhuis- en
herinrichtingspremies bij stads- en
dorpsvernieuwingsaktiviteiten Hengelo
Gld.
3. een krediet gevoteerd voorde aanschaf
van 4 beeldschermen als uitbreiding van
de automatisering.
4. ingestemd met de aanschaf van
programmatuur en apparatuur ten
behoeve van een geautomatiseerd
kadastraal systeem.
5. besloten tot aanschaf van een
motorspuit voor gemeentewerken.
6. vastgesteld de 6e wijziging van de
bezoldigingsverordening en de
toekenning van een éénmalige uitkering
over 1990 aan het daarvoor in aanmerking
komend personeel.
7. vastgesteld het maximum krediet in
rekening-courant voor het jaar 1991.
8. vastgesteld de verordening subsidiëring
inzameling oud-papier.
9. vastgesteld de subsidienota voor het
jaar 1990.
10. verordeningen vastgesteld met
betrekking tot de ambtelijke organisatie.
11. vastgesteld het bestemmingsplan
Keijenborg-Noord.
12. ingesteld een gemeentelijke penning,
als bewijs van erkentelijkheid ten opzichte
van inwoners en/of verenigingen in de
gemeente Hengelo, die op het terrein van
sport dan wel op cultureel gebied een
uitzonderlijke prestatie hebben verricht.
13. vastgesteld de verordening
kinderopvang Hengelo Gld.

HKM DEELT DE HOOFDPRIJZEN UIT!

Voor gezellige privé-, club

of bijlessen Engels, kunt u

thans weer bellen instituut

Brittamnia, tel. 08342-3754

Te koop zwaar eiken eet-
hoek (met 4 stoelen)

Tel. 05753-3661

Te koop Vaillant bad-
geijser, grote capaciteit ,

i.z.g. st. Na 18.00 uur

tel. 05753-1817

Te koop orgel, Yamaha,

2 registers, i.z.g.st, div.

extra's. Tel. 05754-1974

Baak

Te koop ©lectr. boiler
Teubenweg 28, Keijenborg

Tel. 2934

Warmte hoeft niet duur te

zijn

ANDREWS HEATERS
petroleum, gas, electrisch

met of zonder thermostaat

JAN VLEEMINGH
Steenderen - 05755-2005

Harry Joiink
HANDEL IN NUCHTERE
KALVEREN

wenst iedereen
'n gelukkig 1991

Op de slotavond van de St Nicolaas-aktie van HKM werden diverse prijzen aan

wirtnaars uitgereikt. De hoofdprijs werd gewonnen door mevr. Wassink. Op de foto

wordt haar deze overhandigd door H KM-bestuurslid mevr. Groot Landeweer, terwijl

de heer Wassink en mevr. Winters, secretaresse HKM, lachend toekijken.

HKM roert
de trom!!

De hoofdprijs in de gezellige kerst-aktie van HKM werd gewonnen door de heer

Weustenenk. Op de slotavond van deze aktie werd de hoofdpijrs aan hem over-

handigd door de voorzitter van HKM, dhr. Lubbers, terwijl mevr. Weustenenk hier-

bij lachend toekijkt.

De St Nicolaas-, alsmede Kerst-aktie en de Kerstmarkt hebben een zeer goed

verloop te zien gegeven. De HKM wil dan ook alle kcxpers bij de zaken in Hengelo

en Keijenborg, veel dank zeggen. Zij wensen U een goed en gezond 1991 en veel

koopplezier in Hengelo en Keijenborg in 1991.



Service en kwaliteit
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
kentu 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

Achterham

100 gram

Kipfilet
3 soorten

100 gram

2.29

1.99
Mager ribstuk

500 gram 6.48 kg LUC

Slijterij „De Zon"
Hartevelt jonge jenever

titer 17.93

Pisang Ambon

fles 15.45

Pale sherry 887
mectóum en dry

liter 6.75

DIEPVRIES:

AH Pizza kaas-tomaat

300 gram 1.49

Woensdag 9-1 -'91

AH Vanillevla

liter 1.39

Donderdag 10-1 -'91

Kippebouten

kg 3.49

Vrijdag 11-1-'91

Champignons

250 gram 1.49

Zaterdag 12-1 -'91

Kipfilet

100 gram 1.19

Elstar

kg 1.69

Maandag 14-1-'91

gesneden Prei

500 gram 1.49

Dinsdag 15-1-'91

mager Hamschijf

5.98

Let ook op de AH adv.

in de landelijke

dagbladen

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 13 JAN.

Remigiuskerk

10 uur ds de Vries

Jeugddïenst

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

10 uur ds AltirK)

H. Avondmaal

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Verhaere

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 12 jan. 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 13 jan. 10.00 uur Woord- en Comm.dienst

met zang van het kerkkoor

Dinsdag 15 jam. 19.00 uur Eucharistieviering

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 Poste!: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en

dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

12-13 jan.

B. A. M. Eijkelkamp, tel. 2262

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eijck, tel. 3160
Donderdag: dr Koning, tel. 1266

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

H. Ei l, teil'. 1420.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 1(2.00 uur

Dag en nadht bereikbaar: 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 0 6 - 1 1

Verpleegburo Nederland

Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, tijdens kan-

tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld

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: oorrespondentie-adres Postbus 65,

7255 ZH Hengelo Gld.

Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld

tel. 05753-2345.

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

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

Kantoor Zelfiern: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,

7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.

Spreekuur geziims- en bejaardenverzorging en alge-

meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van

8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel.

05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De

Graafschap",* t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, postbus

65, 7255 ZH Hengelo Gld. Bezoekadres: Kastanje-

laan 15, Hengelo Gld.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefor>i'scr>e hulpdienst: 033-725083

Anonieme alcoholisten

Problemen? Bel dan 08355-1549

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsseistreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-

langenbehartigiing 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.

B.H.'s v-a- 7.50

SCHRöDER bij de kerk

HEMDEN met mouw nu 15.-

SCHRÖDER bij de kerk

Ann Christïne SWEATERS
van 98.» nu39.-

SCHRÖDER bij de kerk

ALS TOYOTA DEALER voor

Hengelo Gld e.o. hebben wij voor u

speciale service faciliteiten

Informeer vrijblijvend bij: S. BISSELING

l 'li l \\ \l 'J F

TOYOTAlDOETINCHEM
Keppelseweg 18-26 - 08340-22611

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

Ritten op maandag t.e.m. donderdag

op werkdagen, na 17.00 uur,

op afspraak

DAMESMAJO'S nu 12.50

SCHRöDER bij de kerk

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

HORECA HOUDT 12 JAN OPNIEUW OPEN HUIS
Op 12 januari 1991 houden ongeveer 175 horecabe-

drijven in het hele land open huis. Onder het motto

„Kijk iin de keuken" stellen zij hun deuren open

voor jongeren die overwegen om te kiezen voor een

carrière in de horeca. Tijdens deze landelijke open

horecadag kunnen zij informatie krijgen over de moge

lijkheden in de bedrijfstak en de verschillende vormen

van horecaberoepsonderwijs. Ook ouders, vrienden

en vritendiinnen zijn tijdens Kijk in de keuken, welkom.

Bezoekers van de open dag krijgen de gelegenheid

cxm zowel voor als achter de schermen van het horeca

bedrijf uitgebreid roind te kijken. Ondernemers en

medewerkers zull'en zorg dragen voor rondleidingen

en zullen allerlei horecavaktechnieken demonstreren.

Tevens zulllen zij een toelichting geven op de gang

van zaken in een horecabedrijf. In sommige bedrijven

kunnen bezoekers hun horecavaarctógheden testen,

door een bepaalde handelüng te verrichten.

Onder de 177 deelnemers bevinden zich allerlei soor-

ten horecabedrijven: hotehs, restaurants, coffeeshops,

cafetaria's enzo/voort In een aantal bedrijven zullen

vertegenwoordigers van verschillende vormen van

horecaberoepsdonderwijs informatie geven over de

desbetreffende opleidingen: LBO-scholen met een

afdeling koken/serveren, scholen voor kort middel-

baar beroepsonderwijs, middelbare hotelschoïen,

scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs en het

S Vin-leerlingstelsel.

„Kijk in de keuken" wordt georganiseerd door het

oirvderwijscentrum horeca in Zoetermeer, het onder-

wijs- en personeelsvoorzieningsinstituut van sociale

partners in de horeca. Het ïs voor de tweede keer

dat de open horecad-ag plaatsvindt: in januari 1990

hield de horeca voor het eerst open huis. Toen werk

ten 80 horecabedrijven mee. Gezamenlijk ontvingen

zij bijna 4000 belangstellenden. Bij de komende editie

Kijk in de keuken wordt gerekend op ongeveer

4500 bezoekers.

De open horecadag is itr* het leven geroepen met het

oog op de aanhoudende groei van de werkgelegen-

heid in de horeca. Momenteel zijn er ongeveer

130.000 werknemers in deze bedrijfstak. Dit aantal

neemt de komende periode naar verwachting toe

met ongeveer 5 procent per jaar. Verwacht wordt dat

de toeristisch-recreatieve sector, waarvan de horeca

een 'belangrijk onderdeel vormt, ün het jaar 2000

mondiaal de grootste werkgever zal zijn.

Deelnemende bedrijven aan Kijk in de keuken in onze

regio zijn: café-rest. 't Wolfersveen te Zelhem, Pepe's

Barbökjo» in Baak en Party-rest. ,,de Smid" in Kallen-
borg.

Haarverzorging voor Heren en Dames
TOLDIJK - Z.E.-weg 6 Tel. 05755-2220

Heren: Knippen zonder afspraak

Behandeling als permanent of coupe soleil

uitsluitend volgens afspraak.

Dames: Alleen volgens afspraak

Grote collectie haarwerk

"PRUIKEN-TOUPETS"
in onze haarboetiek te zutphen

Nieuwstad 12 - Tel. 05750-18356
In Zutphen werken wij alleen volgens afspraak

DAMESSLIPS4voor10.-

SCHRÖDER bij de kerk

HAAS- EN RIBKARBONADE
500 gr 4.95

KOOKWORST 100 gr 1.20

GEBR. GEHAKT 100 gr 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat •

KEIJENBORG

Tel. 05753-1329

PANTY'S 2.»

SCHRöDER bij de kerk

WOL mohair v. 8.95 v. 3.95 p. bol

SCHRöDER bij de kerk



Voorwoord burgemeester van Hengelo Gld.

Vorig jaar nam de vergadering van de Verenigde Naties het besluit om de Rechten
van het Kind vast te leggen in een Verklaring. Alle grote wereldleiders hebben daarin

plechtig verklaard dat kinderen RECHTEN hebben. Je zou toch zeggen, dat we
dat nu met elkaar al wel wisten.

De realiteit is helaas anders. Kinderen zijn, vooral als ze klein zijn, geheel afhankelijk
van de groten. Afhankelijk van hun zorg, liefde, voeding en scholing. En omdat zorg,
voeding en scholing in de Derde Wereld nu eenmaal teveel geld kost, zijn die
kinderen ook afhankelijk van onze giften.

Het gezegde "Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert", gaat ook op voor die

kleine kinderen. Door het goede werk van UNICEF, ook plaatselijk, worden
mogelijkheden voordie kleine kinderen geschapen.

Met u w komst naar het j aa r l i jkse Nieuwjaarsconcerten u w giften, eert u het kleine,
óók van u afhankelijke kind. Geef hen een grote kans op hun RECHTEN.

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

19 J A N U A R I 1991

C U L T U R E L E AVOND
v

A A N V A N G 19.30 UUR

Nieuwjaarsconcert
ten bate van UNICEF, het Kinderfonds

van de Verenigde Naties

Voorwoord plaatselijk Unicef-comité

UNICEF, het KINDERFONDS van de VERENIGDE NATIES doet GROTE
DINGEN voor KLEINE MENSEN!

De TOPCONFERENTIE VOOR KINDEREN, die eind september in New York
werd gehouden, bleek een opzienbarende gebeurtenis, omdat 72 presidenten en
regeringsleiders uit de hele wereld daaraan deelnamen. Zij allen zetten hun
handtekening onder het zgn. actieplan voor overleving, bescherming en
ontwikkeling van kinderen! Naast vermindering van de kindersterfte, vermindering
van ondervoeding, het beschikbaarstellen van schoon drinkwater en goede
sanitaire voorzieningen, heeft Uitbreiding Van Het Onderwijs prioriteit. Op dit
moment is er voor 100 miljoen kinderen nog géén schoolklas beschikbaar.

Nederland lanceerde daartoe de Nationale Scholenactie 1990/1991. Deze actie is
primair bedoeld, om jonge volwassenen actief te betrekken bij de problematiek van
de Derde Wereld.
Het thema "Onderwijs voor iedereen" biedt vele ingangen en mogelijkheden om
Unicef te ondersteunen. Het KINDERFONDS REKENT OP U!
"Geeft kinderen een klas!"

Het Unicef-comité Hengelo Gld.

Dank aan de Rabobanken in Hengelo en Keijenborg.

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de volgende ADVERTEERDERS:

Sporthal „DE KAMP"

te Hengelo (Gld.)
ENTREE GRATIS

Medewerkenden:

de Koninklijke Harmonie „Concordia"
de Christelijke Muziekvereniging „Crescendo"
Muziekvereniging „Sint Jan"
Hengelo's Gemengd Koor
de Christelijke Zangvereniging „Looft den Heer'
Popkoor „The Keys"
de Zangvereniging „de Keirakkers"
het Achterhoekse Vocaal Kwartet

W l D E FA S H l ON

KLEDING - nef even anders

Spalstraat 32

7255 AC Hengelo Gld.

AUTOMOBIELBEDRIJF

Bleekstraat 14 - 7255 XZ Hengelo Gld.
Tel. 05753-1947

Begin nu te sparen voor de
studiekosten van uw kind!

Studeren kost veel, heel veel.

Met het Verzekerd-Studie-Plan
weet u zeker dat er straks

genoeg geld is voor de studie

van uw kind

We vertellen u er graag meer

over.

assurantiën

Telefoon 05753-1800

Kennismaken met Van Geenhulzen'bv
"Komplete bouwverzorging" is ons uitgangspunt, vanaf de eerste ideeën via het

ontwerp en de bouwvoorbereiding tot en met de uiteindelijke realisatie en de nazorg.

Deze "turn-key" benadering, garandeert het best dat uw wensen volledig worden

uitgevoerd. U behoudt zo ook duidelijk zicht op de totale kosten en de

bouwverordeningen, want u heeft maar met één gesprekspartner te doen.

De "komplete bouwverzorging" bieden wij bij verbouw, renovatie en nieuwbouw van

zowel woningen, bedrijfsgebouwen en kantoren als van horeca-, sport- en

rekreatieprojekten. Ook in deze zin is onze bouwverzorging kompleet.

Originaliteit, inventiviteit en veelzijdig vakmanschap. Trefwoorden die ons bedrijf

kenschetsen en aangeven waarom we zo snel en scherp gekalkuleerd kunnen

werken. "Komplete bouwverzorging" waarin het beste uit hoofd, hart en handen wordt

samengevoegd.

Voor een offertegesprek of voor meer informatie kunt u altijd terecht.

goma ontwerpt en
produceert

metaalwarenfabriek

BV
RUURIOSEWEG BOA
7255 MA HENGELO GLO.
HOLLAND
TELEFAX 05753-3973
TELEFOON 05753-2710
TELEX 49433

VAN CEENHUiZEN BV
Kruisbergseweg 9, Postbus 47, 7255 2.G Hengelo G Telefoon 05753 • 1921 Telefax 05753 - 1157

HARMSEN
VAKSCHILDERS

SPALSTRAAT 17

HENGELO GLD - 05753-1292*

ZELHEM - 08342-1998

NISSAN

Nissan en

Jos Herwers
een ijzersterk duo!

Autobedrijf Jos Herwers b.v.
Hummeloseweg 10, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2244

• Aannemersbedrijf

]Nj- J. WULLINK

voor al uw bouwwerken

gerrits + lammers bv
assurantie- en makelaarskantoor o.g.

Voor al uw Assurantiën, Hypotheken, Financieringen,
Aan- en verkoop van onroerende goederen, Taxaties

en Juridische adviezen.

De Heurne 31
7255 CK Hengelo (Gld)

Tel. 05753-2095
ra
Lid NVM

Spalstraat 26
7255 AC Hengelo Gld
Tel. 05753-3000

Boliestraat 40
7001 BD Doetinchem

Tel. 08340-34025

/•sT.
Lid N.V.A.


