
60e Jaargang no 48 dinsdag 26 november 1991 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 wijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Prachtige
vele kleinmeubelen, kleden, kleedjes, schilderijen
en fotolijstjes

bij

DE "SPANNEVOGEL"

St Nicolaas-surprise: FRUITKOKER voor 7.95

VERKOOP-REPARATIE-SLIJPEN
alle

Veescheermachines - Bladblazers -
Zuigers - Kettingzagen •

Hout-kloof-versnippermachines -
Kompostmachines

JCJÜJEI in Keijenborg

Tel. 05753-2026

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn § 070-614 614

"•

Bloemen
verkoopkas

Leuk als SINTERKLAASKADO:

HYACINTEN OP GLAS
2 glazen met bol 4i95

supergrote AMARYLLISBOL

met pot en potgrond nu 8i90

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Bij de Rabobank groeit
uw Koopsom beter!

Het principe is eigenlijk vrij simpel. Een Rabo Lijfrente
Koopsompolis koopt u rechtstreeks bij de Rabobank. Belangrijke
kosten worden daarmee uitgespaard. Het spaardeel krijgt daardoor
een voordelige start. En dat vindt u in het hoge eindbedrag terug.
Wilt u weten hoeveel uw koopsom uiteindelijk oplevert, vul dan de
coupon in. U kunt natuurlijk ook even langskomen.

Ik wil graag weten hoeveel de Rabo Lijfrente Koopsompolis mij
uiteindelijk oplevert.
Naam: m/v
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum verzekerde:
Ingangsdatum:

m/v
Einddatum:

Stuur mij een vrijblijvende offerte.
D (maximaal aftrekbare storting)
D ƒ (ander bedrag, minimaal ƒ3.000,-)
D Neem contact met mij op voor een afspraak.
Plaats: Datum:

Afgeven bij of opsturen naar de Rabobank bij u in de buurt.

Raadhuisstraat 21 - Hengelo Gld.
St. Janstraat 44 - Keijenborg

Tel. 05753 - 2022

Rabobank

Uw Echte Bakker heeft zijn winkel
weer barstensvol met
Sint Nicolaas artikelen

Voor het heerlijke avondje in de reclame!!

Sint Nicolaas slagroomtaart

geen JJ<öÖ"maar l3i95

hartige Roomboterstaaf
(de smaak is raak) per stuk 5i75

Tijdens beide koopavonden bakken wij

roomboteramandelstaven
waar u bij staat.

En als extra aanbieding voor u

per stuk 5.25

Reclames gelden tot en met 5 dec.

is getekend Uw Echte Bakker

JOZEF SCHABBINK
Spalstraat 21 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1250

Hollandse
Biefstuk

Magere
Speklappen

250 gram 6.95 500 gram 2.95

Gehakte Duitse Stamppot Boeren-
Biefstuk kool of Zuurkool
250 gram 5.95 SMmm 3.Q5500 gram

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKARBONADE

500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.50

4.50

4.50

4.50

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Voor eerst aan de

SPAN N EVOG ELdenken

De grootste sortering Marsepeinfiguren vind je bij de
zaak voor mensen met smaak, tel. 05753-1474

HENGELO- Naast het oude pand
van de V.S.-markt is een doe het
zelf markt geopend. De handige
prutsers kunnen vanaf nu alle
maten en kleuren materiaal ver-
krijgen. Voor minder ervaren doe
het zelvers kan de eigenaar ook
zorgen voor complete werkstuk-
ken en zelfs op bestelling fabri-
ceert hij elk gewenst figuur van
de allerbeste marsepein. De doe
het zelf artikelen zijn verkrijgbaar
in de marsepeinshop van Bakke-
rij Kreunen, tel. 05753-1474. De
zaak voor doe het zelvers met
smaak.

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

GLAS -VERF - BEHANG

Te koop consumptieaard-
appels, goudgeel, de hele
winter op voorraad. E.
Menkveld, Banninkstr. 41,
Hengelo Gld, tel.
05753-1567.

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

A.GROOT KORMELINK
horiogerie goud &zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 • Telefoon 05753-4036



VOOR EEN LEUK KADO IDEE
.,

Raadhuisstraat 45
Hengelo Gld

VLEESRIBBEN
500 gram 4.45

RUNDERVINKEN
per stuk 1.80

FIJNE LEVERWORST
100 gram 0.95

KATENSPEK

100 gram 1.80

SLAGERIJ

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

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

! Bericht van Sint Nicolaas:
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

WILT U EEN

HEERLIJK

AVONDJE?

GA NAAR DE BAKKER,
DIE MAAKT VOOR U:

z ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ:

l Boterletters en -staven
\ Speculaas: poppen, gevuld en
l dikke stukken
l Taai taai, roomborstplaat
* Marsepein en chocoladeletters
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P.S. VROEGTIJDIGE BESTELLINGEN
KUNNEN BEZORGD WORDEN

aa NV A - aaNVA

ËKIein
Westland

HENGELO GLD
tel. 1054

K«rk»traat 6

DIVERSE MATEN SPAANSE

CLEMENTINES MANDARIJNEN
ZOET, ZONDER PIT

vanaf 30 voor 6.95
Kg WITLOF 2.95

WITTE KOOL-HAMSALADE
500 gr 3.95

KERRY SALADE 500 gr 3.95

SNITZELS

SLAGERSHAM

TONGEWORST

100 gr 1.50

100 gr 1.40

100 gr 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past Thuisstraat t

KEIJENBORG

Tel. 05753-132*

H~HI GGM€€NTG H€NG€LO
BY 'J Provincie Gelderland

•fjf m 1 Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
^Efî y Telefoon 05753-1 541 - Telefax 05753-1 1 1 8

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTE |
Volgens het collecterooster 1991 worden vanaf 17 november tot en met eind Publikatie van be
december 1991 geen collectes meer gehouden. bezwaarschrift ka

SOCIALE VERZEKERINGSBANK | aan
ledere eerste donderdag van de maand is er een zitting van de sociale verzekerings- Aannemersbedrijf
bank in het gemeentehuis, van 09.00 tot 10.00 uur. GW

Vereniging tot Stic

H.Hofs.Konings»

genomen.
Terzake kunnen n

.v... .,-. f, «~.~.,

AFVAL - APART OOK IN DE **1 v.™»™**, «n
GEMEENTE HENGELO S2S5B

Ê^J ^^PW veilig kan worden
Wat mag er in de groene container, wat houden J ^^ ^L geen omkijken na
we apart en wat mag in de grijze container? ^L l f É*̂  Kan er dan toch

^^% M^^ Ja en de reden daa
In de groene container, m het systeem wo
Tot het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt uitsluitend gerekend het afval dat bi; gas. en 0|jeges

composteerbaar is, te weten: verkeerd omgega
- loof, schillen en resten van groente, fruit, aardappelen en eventueel krantje van het 9 net transport va
aardappelschillen; een |ekkende |eid
- alle etensresten, ook vlees- en visresten, botjes, jus, vet, graten; 9 de temperatuur
- eierschalen, kaaskorsten; kunnen gemakke|
- koffiefilters, koffiedik, theezakjes, theebladeren; _ .
- doppen van pinda's en noten;
- mest van huisdieren (maar geen kattebakkorrels) ;
- gras, stro en bladeren; echter ook°P^9
• snijbloemen en kamerplanten;
- klein snoeiafval, kortgemaakte takken;
- resten van tuinplanten (geen zand).

Wanneer de verw
|py grijze container. worden, maakt me
Al het overige niet composteerbare huishoudelijke afval waaronder ook: een aanta| ris
- as van de open haard; . VOQr de aans|ui

- asbakmhoud; • bovendien is de
-kattekorrels; «aan-enuitscha
- vogelkooizand; Onder bijverwarm
- stofzuigerzakken; he, bedrj)f ||e
• honde- en katteharen;
- luiers Een schademerva

- papier en melkpakken. ln een sxpeditieha
waardoor de temp

Uiteraard dient sprake te zijn van zuiver groente-, fruit- en tuinafval dat voor oud elektrisch str&
compostering geschikt is en waarin dus in elk geval geen zaken mogen voorkomen un (0 schakelen. H
als steen, papier, glas, metaal, plastic e.d. kon de brand zich
Er mogen dus beslist geen plastic zakken of plastic zakjes in de groene container ...
worden gedeponeerd, ook niet wanneer het zogenaamde milieuvriendelijke plastic-
soorten zou betreffen. uTT* n dT
Eventueel kunnen in het keukenemmertje en in de groene container zelf wel de
speciaal daarvoor ontwikkelde papieren zakken worden gebruikt die in een aantal 'f^3**- ^h ̂
plaatselijke winkels te koop zijn en die met het groen-afval mee kunnen worden

zelf kunt kontroler
HQUdt U dit S.v.P, apart, Verwarming, een
- glas: naar de glascontainer;
- papier, karton: naar inzamelende verenigingen of scholen; Veilig omgaan m
- textiel: voor inzamelakties van diverse instellingen; voor het stooksei.
• klein chemisch afval: meegeven met de chemokar in de blauwe milieubox of • iaat de verwarrr
gemeentedepot; « kontroleer of oli
- koelkasten en diepvriezers: inleveren bij gemeentewerf, worden na telefonische • kontroleer of de
opgave elke vrijdagochtend opgehaald; en rookgasafvoer
- grofvuil/snoeiafval: datgene wat niet in de grijze container past wordt apart • voer reparaties
opgehaald. Volgende inzamelronde is op 13 maart 1992. • voorzie de verw
Meer informatie. Tijdens het stooks
Voor vragen en opmerkingen kunt u kontakt opnemen met het gemeentehuis, • zorg er voor da
telefoon 1541. • indien toch tijde

• gebruik nooit ve
• opstellingsruiml
• laat wekelijks e
• gedurende strer
verwarmingsinsta

AKTIE TANKSLAG

PUBLIKATIES WET AROB |
schikkingen genomen in de periode van 6 t/m 19 november 1991 waartegen op basis van de Wet AROB een
i worden ingediend,
jr en wethouders afgegeven beschikkingen

ten behoeve van:

Hendriks v.o.f., Kruisbergseweg 10, Hengelo het oprichten van een dubbele woning met garage nabij de
Koldeweiweg te Keijenborg

:hting en Instandhouding van Scholen met de het plaatsen van een semi-permanent leslokaal aan de Hogen-
3ld kampweg 24

reg 22, Hengelo Gld het vergroten van de keuken

ft moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend bij het bestuurscollege dat de beslissing heeft

adere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebiedszaken.

BRANDPREVENTIE ]

noodzakelijk risiko.

t met zich mee dat in vrijwel elk pand wel een of ander verwarmingssysteem is aangebracht. Soms alleen maar in een
edrijfspand of in het kantoor, maar verwarming is er altijd wel. Dat betekent, dat ieder bedrijf moet weten hoe daarmee
omgegaan. Een veel gehoorde opmerking is "ons verwarmingssysteem werkt automatisch en daarom hebben we er
ar-
ets mis gaan?
rvoor is snel gevonden als we nagaan wat een verwarmingssysteem eigenlijk doet. Wat voor systeem het ook is, ergens
rdt om het maar eens populair te zeggen "warmte gemaakt". Op die plaats treden hoge temperaturen op en is er b.v.
tookte systemen letterlijk sprake van een - zij het "gekontroleerde" - brand. Faalt een beveiliging of wordt daarmee
jn, dan is de kontrole weg en houden we dus brand over. Andere punten van belang zijn:
n gas of olie naar de brander. Het komt regelmatig voor dat brand of zelfs een explosie ontstaat doordat brandstof uit
ng wordt ontstoken,
van verbrandingsgassen wordt nogal eens onderschat. Brandbare materialen bij of zelfs verwerkt in het afvoerkanaal
|k vlamvarten.
r/ng
en centraal verwarmingssysteem. De gasgestookte ketel staat in een aparte ruimte opgesteld. In deze ruimte vond
van oude kantoormeubelen plaats. Dit was voor medewerkers van het betreffende bedrijf een aanleiding om steeds
naterialen daarbij op te slaan. Op een bepaald moment ging dit zover dat de materialen stonden opgestapeld tot
9 rookgasafvoer. Dat was in dit geval een metalen leiding. Door de hitte van de leiding raakten deze materialen in brand,
lukkig tijdig ontdekt waardoor de schade beperkt bleef tot het ketelhuis.
armingsinstallatie niet voldoende kapaciteit heeft of een normaal onverwarmde ruimte tijdelijk wel verwarmd moet
n nogal eens gebruik van zogenaamde bijverwarming. Op dat ogenblik komen er naast de eerder genoemde risiko's
ko's bij:
mg van een tijdelijke verwarming wordt meestal een noodvoorziening getroffen,
ze apparatuur vaak onvoldoende beveiligd
kelen vindt plaats door de gebruiker en kan gemakkelijk vergeten worden,
ng wordt ook verstaan allerhande kacheltjes die personeelsleden op eigen initiatief van huis meenemen en ergens in
n en aansluiten zonder dat de bedrijfsleiding hiervan op de hoogte is
ring
1 was een klein houten kantoortje geplaatst. De hal was verwarmd, maar de buitendeuren in de hal gingen vaak open.
eratuur in de hal 's winters nogal laag bleef. De expeditiechef vond het in zijn kantoortje te koud en nam van huis een
alkacheltje mee, dat hij onder zijn bureau plaatste. Op een dag vergat hij aan het eind van de werkdag het apparaat
/aarschijnlijk heeft een prullenbak, die er dicht bijstond vlamgevat. Doordat niemand meer in het bedrijf aanwezig was
onopgemerkt ontwikkelen. Het resultaat was dat nagenoeg het gehele bedrijf in vlammen opging
i doen?
J, preventief onderhoud van groot belang. Laat uw verwarmingsinstallatie elk jaar voor het stookseizoen reinigen en
e leverancier of installateur. Sluit hiervoor een onderhoudsabonnement af, dan kunt u het niet vergeten. Met alleen
role van het verwarmingssysteem bent u er nog niet. Deze kontrole heeft meestal alleen betrekking op de brander en
ide beveiligingen. De omgeving van de ketel of de kachel, de toestand van gas- of olieleidingen, de stand van zaken
de rookgasafvoer vallen er niet onder en kunnen bovendien elke dag anders zijn. Dat zijn dingen die u gemakkelijk
en. De bijgaande kontrolelijst is daarbij een hulpmiddel.
brand om in de hand te houden,

et verwarming.
toen:
lingsapparatuur kontroleren door de leverancier of de installateur. Sluit hiervoor een abonnement af
e- en gasleidingen goed bevestigd zijn.
rookgasafvoeren overal vrijblijven van brandbare materialen. Kijk speciaal naar dakdoorvoeren en laat schoorstenen
jn vegen,
of wijzigingen ruim voor het stookseizoen uit.
arming zo mogelijk van een storingsmelding bij uitval.
eizoen:
de verwarming aan is als dit nodig is.

lijke bijverwarming nodig is, beoordeel deze op veiligheid,
rplaatsbare heteluchtkanonnen, straalkacheltjes e.d.
en voor verwarmingsketels en kachels dianen vrij te blijven van opslag.
sn medewerker van de onderhoudsdiensi kontroleren of de installatie goed f' 'ktioneert.
ige vorstperioden is een kontroleronde tijdens de weekenden gewenst met het oog op het ongestoord werken van de
latie.

"AKTIE TANKSLAG" GROOT SUCCES

Bij de Projektgroep "Tankslag" van de gemeente Hengelo zijn inmiddels meer dan zeshonderd Een plaatselijke loonwerker biedt nu al aan ondergrondse tanks te verwijderen. De Projektgroep wijst erop dat dit
enquêteformulieren binnengekomen. In ongeveer 10% van de gevallen handelt het zich om een onder buiten de "Aktie-Tankslag" om is en dus geen gemeentelijke subsidie oplevert!
grondse tank. Het is echter van belang dat ook adressen waar geen tank aanwezig is, bij de Projektgroep Als u vergeten bent het enquêteformulier in te sturen, dan wordt u verzocht dit alsnog te doen. Het biedt u namelijk
bekend worden. Hierdoor kan een totaal-overzicht van de hele gemeente gemaakt worden. De enquête is de laatste mogelijkheid om op relatief goedkope wijze uw tank onschadelijk te maken. Alleen tanks die in het kader
een vrijwillige inventarisatie; mensen die hieraan meewerken kunnen later nog definitief beslissen of ze met van de aktie worden gesaneerd, komen in aanmerking voor subsidie Voorvragen kunt u bellen naar de gemeente
de "Aktie-Tankslag" meedoen. Hengelo: 05753-1541 (toestel 47).

Roomboter-Amandelstaven en letters vers uit de
oven bij Bakkerij Kreunen, tel. 05753-1474

V O O R
leuke

gezellige
lieve kado's

als sfeermakers in uw huls

handige
praktische

nuttige kado's

als hulp in uw huishouding

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

elektrisch installatiebedrijf

Phüpepri|B3150,-

Philips kleurentelevisie
85ML8966:
Dt te echt hét neusje van óezaiml De beate
kleurentelevisie. Met de nieuwste technische
snufjes, zoals een 63 cm biack line beeldbuis,
100 Hertz techniek, Picture in Picture, menu
voor insleten en bedienen, On Screen
Display, Matrix Surround Sound, teletekst,
twee afstandsbedieningen, afneembare luid-
sprekerboxen en nog veel meer. Dit moet u
gezien en genood hebben) TOPKLASSE!

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



Geboren op 8 november 1991

onze zoon en mijn broertje

TIJS

Maria, Rob en Mart Noevers

Snethlageweg 18,

7255 CE Hengelo Gld.

Tel. 05753-1751

Met grote blijdschap geven wij kennis van de

geboorte van onze zoon

LARS

16 november 1991.

Bert en Riet Jansen

Kerkstraat 17,

7256 AR Keijenborg.

DANKBETUIGING

Voor de enorme belangstelling, felicitaties,

cadeaus, bloemen en kaarten, ontvangen bij

ons huwelijksfeest, willen wij iedereen harte-
lijk bedanken.

Het was grandioos.

Henk en Hannie Gartsen

Toldijk, november 1991.

Mijn kantoor is GESLOTEN vanaf 24 december

1991 tot 2 januari 1992.

Wegens de drukte in het nolariaat aan 't einde

van het jaar adviseer ik mijn cliënten, die nog

die jaar een en ander wensen te regelen, op

korte termijn met mijn kantoor een afspraak

te maken.

Koepelberg 4 - 7255 DN Hengelo Gld

Tel. 05753-3939

TE KOOP

bodywarmers
in verschillende kleuren

en dessins

werkkleding
oa. overalls, broeken,

spijkerbroeken overhem-

den, truien, sokken, werk-

schoenen, gebr. legerjassen

enz.

bij

Goossens Aiomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.

Tel. 05753-2139

Romantische trouwen met

die mooie bruidstaart van

bakkerij Kreunen

Zie vrijblijvend ons

taarten infoboek

De zaak voor bruidsparen

met smaak

Gevonden: sierwieldop

merk Opel. Tegen adv.kos

ten terug te bekomen bij

G. Pelgrum, Lankhorster-

straat 2, Hengelo, tel. 2822

Te koop enige munten:

4 zilveren kwartjes uit

W.O. 2, samen f 50.—

Tevens beperkt aantal

halve centen van koningin

Wilhelmina. M. G. Bosman

Hogenkampweg 34,

Hengelo Gld

Te koop CV-ketel + toe-

behoren, 4 jaar oud.

Tel. 05753-3701

Te koop eiken eethoek

met uitschuiftafel en een

schemerlamp met eiken

voet. Tel. 05755-2345

Gevraagd oppas voor 3

kinderen, 8, 6 en 3 jaar

Zo nodig 2 avonden p.w.

van 20 - 22 uur. Brieven

onder no 48 bureau

de Reclame

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Hey Boppers

We bob
till we drop
Last warning

Grolsch Busters
29 nov. a.s.

De Woage - Halle
TE KOOP

Wax jassen
vanaf 125.--

Wax hoeden
vanaf 35»"

Wax beenpijpen
59.95

Laarzen
gevoerd en ongevoerd

vanaf 15.—

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld

Tel. 05753-2139

Tijdelijk opslagruimte te

huur gevraagd voor plm 30

m3 meubilair

Tel. 013-356174

Gevraagd bijles Engels

t.b.v. Mavo 1.1.-eind-

examen. Tel. 05753-2383

NU WEER IN VOORRAAD:

AUTOBOEKEN
VOOR HET JAAR 1992

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

HENGELOSE TONEELVERENIGING

Zaterdag 30 november a.s.
ZAAL LANGELER - HENGELO GLD

Opgevoerd wordt:

TANGO VOOR EENZAME HARTEN

Kaarten in voorverkoop bij zaal Langeler,

boekhandel Wolters, café Wolbrink en alle

leden van HTV

VANAF HEDEN WEER TE KOOP:

VERZEND DE KAARTEN TIJDIG

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

OPBRENGST DIABETES COLLECTE

De opbrengst van de 10e collecte Geef 's voor dia-

betes, die van 10 t.e.m. 16 november werd gehouden

in de gemeente Hengelo Gld heeft f 8751,80 opge-

bracht, f 7453,35 in Hengelo (in 1990 f 5075,50) en in

Keijenborg f 1298,45 (in 1990 f 1080,30).

De opbrengst is bestemd voor het wetenschappelijk

onderzoek naar de oorzaken van diabetes en de ge-

volgen die hieruit kunnen ontstaan.

Heeft u de collectant gemist en wilt u het onderzoek

steunen, maak dan uw bijdrage over op giro 5766 of

banknummer 70.70.70.805 t.n.v. Diabetes Fonds

Nederland te Amersfoort.

Ook langs deze weg worden de collectanten hartelijk

dank gezegd voor hun medewerking om de collecte

te laten slagen.

ZWARTE PIET OP DE VRIJDAGMIDDAGMARKT

A.s. vrijdag 29 november komt Zwarte Piet namen:;

de gezamenlijke kooplieden van de Hengelose vrij-

dagmiddagmarkt een bezoek brengen.

Na plm. 14.30 uur zal hij zijn opwachting maken.

Er is voor elk kind een leuke attentie.

GESLAAGD

Te Arnhem slaagde voor het diploma manicure (hand

verzorging) Hennie Offenberg te Keijenborg.

Zij genoot haar opleiding aan het instituut Lochma

te Arnhem.

Sinterklaaspuzzel met rijm
Zoek het rijm door eerst het grote
diagram in te vullen en daarna het
kleine.

HORIZONTAAL: 1 schenken; 6 vroe-
gere koningin; 9 heilige; 12 eerstko-
mend; 14 toespraak; 17 op de wijze
van; 20 mannen van stand; 22 smal;
24 voegwoord; 25 kledingstuk; 27
bergplaats; 28 halfzout; 29 spijker; 31
egaal; 32 plaats in N.-Brabant; 33 noot;
34 schaal; 35 aansporing; 37 deel
Franse ontk.; 38 vruchtbare plek; 40
boom; 42 oude maat; 43 oude maat;
44 water in Utrecht; 45 pers.vnw; 46
open plek; 48 noot; 50 nors; 52 daar;
53 sleep; 55 op grote afstand; 56 bijb.
figuur; 58 roem; 60 vr. munt; 61 vis; 63
bijb. figuur; 64 niet genoemde; 65 web;
66 winterkost; 68 kwaad; 69 vogel; 70
weten; 72 verdragen; 74 water in N.-
Brabant; 75 waterdiepte; 77 pan; 78
wigvormige strook; 79 Chin. maat; 81
verslagen; 82 water in Friesland; 84 de
onbekende; 85 godin; 86 opgeld; 89
ruilmiddel; 91 watering; 93 kleur; 95
eiland in Indonesië; 97 langs; 99 rund;
101 uitroep; 102 zintuig; 104 gevange-
nis; 105 aankomend; 109 klaar; 110
voertuig; 112 soort; 114 overgeven;
115 zonder vocht; 116 leed; 117 om-
roepvereniging; 118 water in Drente;
120 maanstand; 121 reeks; 124 dat is;
125 noot; 128 gemalen eikenschors;.
130 Europeaan; 131 weekdier; 133
nevel; 137 geldvoorraad; 138 dierever-
blijf; 141 roemen; 143 boom; 145 voor-
zetsel; 146 dun; 148 niet even; 150
godin; 152 voorzetsel; 154 kledingstuk;
155 watering; 157 metselspecie; 158
vogel; 159 maalinrichting: 161 lid-
woord; 163 kloosterhoofd; 166 ziekte;
168 jong dier; 170 deel van het oor;
171 portaal; 172 munt; 174 Europeaan;
176 Sociaal Econ. Raad; 177 heilige;
179 geestelijke; 180 pi. in Drente; 181
Chin. maat; 182 land in Azië; 184 voor-
zetsel; 186 vet maken; 189 pi. in de
N.O.-polder; 191 voegwoord; 192 die-
regeluid; 193 ter gedachtenis; 194 ik;
196 noot; 198 numero; 199 ongebon-
den; 201 heilige; 202 scheik. verb.; 204
knevel; 205 koper; 207 namelijk; 209
snelle loop; 211 noot; 212 bedorven;
213 noot; 215 vloerbedekking; 216
mondwater; 218 luchtig verblijf; 220
vlaktemaat; 222 koeiemaag; 223 uit-
drukking; 225 bijb. figuur; 227 gast;
229 watering; 230 kledingstuk; 232
deel van Azië; 234 boom; 236 slank;
237 Kerstmis; 238 een weinig; 239
kanon; 240 huid; 241 roofdiertje; 244
vogel; 245 familielid; 246 open plek;
248 lied; 250 myth. figuur; 252 onder
andere; 253 kippenloop; 254 titel; 255
deel van de keel; 257 lengtegraad; 258
deel van een schip; 260 voorzetsel;
261 open plek; 263 bloeiwijze; 266
hoofddeksel; 267 stand; 269 rijksover-
heid; 271 schel geluid; 272 oude maat;
273 achter; 274 jongen; 275 Zuid-Ame-
rikaanse vorstentitel.

VERTIKAAL: 1 spooksel; 2 uitgave; 3
heidemeer; 4 vuur; 5 Afrikaan; 7 deel
Franse ontk.; 8 vrees; 10 elkeen; 11

de onbekende; 12 wondvocht; 13 fris;
14 familielid; 15 bijb. figuur; 16 en
andere; 17 behoeftig; 18 bergplaats;
19 bouwland; 21 deel Franse ontk.; 23
spleet; 25 heilige; 26 lumen; 28 projec-
tiel; 30 soort onderwijs; 32 eerstko-
mend; 33 groente; 34 paardje; 36
strijdperk; 39 bijb. figuur; 41 riv. in
Oostenrijk; 43 strandmeer; 44 bar; 45
stempel; 47 groet; 49 water in Frie-
sland; 51 bijb. plaats; 52 oude maat;
53 Chin. munt; 54 plaats in Drente; 55
ondergang; 57 woonschip; 59 dwars-
hout; 62 water in N.-Brabant; 63 vocht-
doorlatend; 65 interest; 66 bijb. figuur;
67 lichte klap; 70 vee; 71 vogel; 73
muurholte; 76 bestemming; 77 bron;
80 schaakstuk; 83 Spaanse voetbal-
club; 85 houding; 87 gewicht; 88 mili-
tair; 89 geheime informant; 90 brief-
aanhef; 92 kleur; 94 root; 95 heden;
96 myth. figuur; 97 lokaal; 98 scheeps-
touw; 100 peilstift; 101 reptiel; 102
voegwoord; 103 begroten; 106 om-
roepver.; 107 grote bijl; 108 bestem-
ming; 109 vreemde titel; 111 recht stuk
water; 113 noodsein; 119 voertuig; 122
land in Azië; 123 geestdrift; 124 pers.
vnw.; 126 rustend; 127 bijb. figuur; 129
bijb. plaats; 131 heilige; 132 telwoord;
134 dat is; 135 voorzetsel; 136 groen-
te; 138 sprakeloos; 139 vaatwerk; 140
rasp; 142 regel; 144 streng; 145 kloos-
terlinge; 147 bloem; 149 voorzetsel;
151 kledingstuk; 153 Europees land;
154 schil; 156 kunstprodukt; 157 in de
verte kijken; 158 kring; 160 onderricht;
161 uitroep; 162 bijb. plaats; 164 Euro-
peaan; 165 school; 167 belemmering;
169 vlaktemaat; 171 u-troep; 172 dag-
blad; 173 dwarshout; 175 tegenover;
178 kort ogenblik; 180 gelijk; 181 smal-
le plank; 183 voordien; 185 opschik;
187 pi. in Friesland; 188 gevangenis;
190 porren; 192 riv. in Oostenrijk; 193
titel; 195 in orde; 197 veredelen; 200
sportterm; 203 voedsel; 204 eenvou-
dig; 206 lumen; 208 bestemming; 210
speelkaart; 212 noot; 214 bidt; 217
gesteente; 219 deel van de hals; 220
aankomend; 221 insekteneter; 222
bergplaats; 224 met name; 226 alg.
ontwikkeling; 228 noot; 231 rund; 233
aardr. aand.; 235 sportterm; 240 water-
dier; 241 noot; 242 zetel; 243 omroep-
ver.; 244 vaas; 245 riv. in Italië; 247
scheik. aand.; 249 verharde huid; 250
volmaakt; 251 bevel; 254 noot; 256
kant; 258 vogel; 259 stuk stof; 262 het
Rom. Rijk; 264 ontspannen; 265 woon-
schip; 266 gevogelte; 267 zeevogel;
268 voegwoord; 270 niet even; 271
bevel; 272 voegwoord.

RODE KRUIS BLOEDAI NAME-AVOND

Tijdens de gehouden plasma-avond van het Rode

Kruis is er door 314 donoren bloed afgestaan.

Voor 7 personen was dit de 25e keer, aan hen werd

het zilveren insigne uitgereikt.

Het Rode Kruis wil een ieder bedanken die heeft

meegewerkt aan het slagen van de avond.

De plasma-avonden voor 1992 zijn vastgesteld op

dinsdag 28 april en dinsdag 27 oktober.

KAMPIOENEN WOSSINKBOS

De kampioenen van het Wossinkbos werden op de

jaarlijkse feestavond van Hamove in zaal Langeler

te Hengelo Gld gehuldigid.

125cc: l E. Mulderij, 2 E. Nijenhuis, 3 F. Ridder-

hof.

250-500 cc: l R. Wesselink, 2 M. Voskamp, 3 W. Wes-

selink.

Jeugd: l R. Boesveld, 2 F. Teunissen, 3 B. Wentink.

Kenteken-4-takt: l T. Seesing, 2 F. Versteege, 3 W.

Luesink.

Veteranen: l C. Seesing BSA, 2 G. Lenselink Maico,

3 G. Scholten Husqvarna.

Algeheel kampioen en winnaar van de Bennie Wen-

ting wisselbokaal is Toon Seesing geworden.

Deze serie wedstrijden waren de laatste in het Wos-

sinkbos, want na een samenwerking van 22 jaar met

de familie Wossink, is hieraan een einde gekomen.

Ontzettend jammer, maar waar.

Daarom zal er op 21 of 28 december een afscheids-

wedstrijd worden gereden, waarbij Wim Wesselink,

die de eerste ronden op het circuit aflegde, ook de

allerlaatste ronde zal gaan rijden.

Daarmee wordt de periode trainingscircuit Wossink-

bos afgesloten.

CPB BIJEENKOMST

Op 13 november j.l. werd een bijeenkomst van de

CPB gehouden, waarbij het programma in het teken

van de ernst stond.

Nadat mevr. v.d. Velde de avond had geopend en

mevr. Lebbink de notulen had gelezen werd het

woord gegeven aan mevr. Zilverberg uit Almelo

die over het Jodendom vertelde, met zijn verplich-

tingen, de plm 631 ge- en verboden enz.

Mevr. Zilverberg vertelde boeiend over de gebruike

lijke feestdagen en de synagoge, waar de vrouw geen

enkel stemrecht heeft. Ook de bereiding van het

voedsel gebeurt zeer omslachtig voor onze begrippen

Dit alles heeft te maken met het kosher eten.

Mevr. v.d. Velde bedankte mevr. Zilverberg hartelijk

voor naar lezing en bood haar een bos bloemen en

een enveloppe aan.

SCHOOLDAMMEN

Woensdag 13 november vonden de wedstrijden om

het schooldamkampioenschap van Hengelo plaats.

De uitslagen waren als volgt:

Ie ronde: school Bekveld-Rozegaardsweide 0-8

St Bernardus-Varssel 4-4.

2e ronde: Rozegaardsweide-Pierson 7-1, Varssel-Bek

veld 7-1

3e ronde: Pierson-Varssel 5-3, Bekveld-St Bernardus

2-6

,..•»!,.,.,• «"w4e ronde: Varssel-Rozegaardsweide 2-6,

St Bernardus-Pierson 0-8

5e ronde: Pierson-Bekveld 8-0, Roze-

gaardsweide-St Bernardus 7-1.

Er namen 5 schoolteams deel en school

Rozegaardsweide werd overtuigend

schooldamkampioen door alle partijen

te winnen. Martijn Versteegen won alle

4 partijen en werd dus persoonlijk win-

naar.

School Rozegaardsweide mag nu deel-

nemen aan de regionale wedstrijden te

Ulft op 14 december a.s.

EXPOSITIE SCHILDERIJEN
BRAM TIELEN IN „DE BLEIJKE"

Wat Bram Tielen met transparante tinten

in een uiterst precieze glaceertechniek

weet te bereiken grenst aan het onge-

looflijke.

Zeer terecht komt zijn werk naast dat

van meesters als Carel Willink, voor in

het boek van de hedendaagse Neder-

landse fijnschilders.

De resultaten zijn uniek en fenominaal:

zowel wat de briljante kleuren betreft als

de zeggingskracht van het totaal. Maar

het zien van deze kunst is veel beter dan

er over te lezen. Kom kijken, neem er de

tijd voor, bestudeer het met een ver-

grootglas en u zult een wondere wereld

ontdekken van weggeworpen blik, bouten

en moeren, wilgen en weiden.

Het zijn doeken van een man die over

een ongekende zelfdiscipline moet be-

schikken, van een schilder met een haast

microscopisch oog, die erin slaagt dode

en levende dingen op een zodanige wijze

in details te verbeelden, dat de fotogra-

fische werkelijkheid wordt overtroffen.

Het is meer dan de realiteit, meer dan

technische perfectie alleen.

Op het eerste gezicht is men geneigd zich

met kleurenfoto-reprodukties geconfron-

teerd te wanen, maar bij nadere beschou

wing smelt deze waan als sneeuw voor

de zon, omdat Tielen er ten volle in is

geslaagd de foto-apparatuur te kloppen

en er een geheel andere, nieuwe dimensie

aan toe te voegen.

Van 29 november tot 6 januari kan men

van 14.00 - 17.00 uur deze expositie in de

Bleijke te Hengelo Gld bewonderen.



Vele soorten kleine,
grote en/of luxe
GESCHENKEN

bij

DE "SPANNEVOGEL
Milieubewust

stoken

GASSERVICE
GELDERLAND

AND
Veilig

stoken
Zuinig
stoken

Bent u zelf verantwoordelijk voor
de gasapparatuur in uw huis?

Wij informeren u graag vrijblijvend over:
• verantwoord onderhoud

• de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel

Als GGF-installateur staan wij graag voor u klaar:

^J

Ordelman & Dijkman
INSTALLATEURS: GAS, WATER, ELEKTRA, C.V.
7255 PT HENGELO (GLD.)
ZELHEMSEWEG 30
Tel. 05753-1285

G.G.F, is een organisatie, ondersteund door GAMOG waar maar liefst
80 installatiebedrijven uit Gelderland en Flevoland bij zijn aangesloten.

Al deze bedrijven staan garant voor veilig gaswerk. &
Sluit daarom een abonnement af bij uw G.G.F, installateur Jjjjg.

voor de onderhoud van uw gasapparatuur. >!?|$

GGF wordt ondersteund door ATAG. VAILLANT. FASTO, REMEHA en JUNKERS

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

De Mercedes-Benz ster is een ster waar je als Mercedes-
Benz rijder trots op bent. Een auto die z'n kwaliteiten meer
dan eens bewezen heeft. Een Mercedes-Benz koop je bij
een vertrouwde dealer die qua kwaliteit en ervaring een
evenbeeld is van de auto.

De personenwagen monteurs van Doetinchem Ster heb-
ben al meer dan 140 jaar Mercedes-Benz ervaring en leve-
ren service en kwaliteit zoals het hoort.
Wij als officiële Mercedes-Benz dealer vinden het vanzelf-
sprekend dat alle Mercedes-Benz rijders, ook als ze nog
geen klant zijn, tevreden Mercedes-Benz rijders behoren
te zijn. Maak daarom eens vrijblijvend kennis met Doetin-
chem Ster.

• optimale verhouding prijs • kwaliteit;
• indien nodig vervangende auto beschikbaar, eventueel met

telefoon;
• indien gewenst halen we 's morgens uw auto op en zetten

hem 's avonds weer bij u voor de deur;
• er is al een nieuwe Mercedes-Benz vanaf Fl. 50.800.-
• goedkopere technische service door beter technische

know-how.

® DOETINCHEM STER BV

Havenstraat 63 Doetinchem Tel. 08340-24800
Na 18.00 uur: 05753-3888 (W.C. de Jager)

Taxibedrijf

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

TEL. 05753-3Q05

taxivervoer

zieken vervoer voor alle fondsen

busjes (8 personen)

rolstoelvervoer

rouw- en trouwritten

Riffen op maandag f.e.m. donderdag

op werkdagen, na 77.00 uur,

op afspraak

i
i
: j
<

)

SINT NICOLAASGESCHENKEN

KLEINMEUBELEN

KADO-ARTIKELEN

KERST TAFELKLEDEN

BED- EN BADTEXTIEL enz.

Raadhuisstraat 11-13- Hengelo Gld - Tel. 05753-1469

ZAAL WOLBRINK
Voor bruiloften, feesten en partijen

tot 2OO personen
kunt U terecht in onze geheel

vernieuwde zaal

Bel voor informatie.

WOLBRINK
Bleekstraat 3 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1340

Ook Sinterklaas is gek op Kreunen's speculaas

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

EXTRA SINT AANBIEDING
MARISE alcoholvrij kersenlikeur 3.95
CARL JUNG alcoholvrij witte wijn 6.95
PEACHTREE perziklikeur 15.95
AMARETTO Dl SARONNO luxe 22.95
BAILEY'S IRISH CREAM 24.95
TIA MARIA 26.95
BALLANTINES WHISKY 26.95
KAHLUA KOFFIELIKEUR 27.95
CQINTREAU 28.95
DRAMBUIE WHISKY honinglikeur 38.95
COURVOISIER COGNAC 39.95
STENDER alcoholvrij bier

per krat 15.95

WOENSDAG 4 DECEMBER

DE GEHELE DAG GEOPEND

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garrifsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

DEZE WEEK:

Uien 5 kg 1.95

Rode, witte, savoyekool kg 0.45

Elstar h andappels kg 1.75

UIT ONZE SNIJKEUKEN:

hutspotpakket 750 gr 1.45

OPEN:
ma. 13.30-17.30 uur
dl. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur

10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
13.30-17.30 uur
10.00-12.30 en 13.30-17.30 uur
9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

wo.
do.
vr.
za.

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f t f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

HENGELOSE EN
KEIJENBORGSE
MIDDENSTANDSVERENIGING

Sint Nicolaas-aktie
Openingstijden:

Vrijdag 29 november 27.00 uur

Zaterdag 30 november 76.00 uur

Maandag 2 december 27.00 uur

Dinsdag 3 december 27.00 uur

Woensdag 4 december 27.00 uur

Donderdag 5 december 76.00 uur

Speciale wolaanbieding:

MOHAIR WOL
VAN 8.95 - 7.95 - 5.95

nu per bol 2.50
Restanten 1.- per bol

Schröder
bij de kerk

WIJ ZOEKEN voor ons café-restaurant-,

zalenbedrijf een

enthousiaste medewerker
m/v

U kunt uw schriftelijke sollicitatie richten aan:

café-rest. „DE ENGEL"
Dr. A. Ariënsstraat l - 7221 CA Steenderen

Sint Nicolaas tip

Tosca eau de parfum spray nu

5.95
Azea huidemulsie voor de

droge huid slechts 2.95

EXTRA KOOPAVONDEN:

Maandag 2 december tot 21.00 uur

Dinsdag 3 december tot 21.00 uur

Woensdag 4 december tot 21.00 uur

Drogisten) - Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

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

NU BREIEN!
Bij besteding van f 25. — of meer

3 weken lang een attentie

Wolboetiek DinydeVrught

Brei
VelswIJkwes 22

Tal. 08344-1315

Jersey stretch hoeslakens
KATOEN - 7 MODEKLEUREN

1 persoons

2 persoons

lits jumeaux

29.50

39.95

45.00

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

SPREUKENTEGELS
GROTE KEUS, plm. 500 stuks bij

DE SPANNEVOGEL

WEGENS FAMILIEFEEST

DONDERDAG 28 NOVEMBER

GESLOTEN

ATTENT -O. MOND
Ruurloseweg 52 - Hengelo Gld

Wilt U lid worden van de
ijsvereniging „Steintjesweide"

Indien U zich vóór l december 1991 opgeeft,
betaalt u voor een gezinskaart f 15.—,
na l december 1991 f 22.50.

Persoonlijk lidmaatschap (vóór l december
1991 18 jaar geworden) f 10.—, na l december
1991 f 17.50.

U kunt zich opgeven bij het bestuur.

Dhr. B. Deunk tel. 2946
Dhr. W. Berendsen tel. 2955
Mevr. H. Gieling-Klep tel. 1492



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.

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

Katenschinken

100 gram 2.39
Slagersleverworst

100 gram UB I 9

AH schouderham

vacuüm 100 gram l

AH boerenland karnemelk

liter .25

AH biogarde kwark
500 gram 1.69

Slijterij „De Zon"
Florijn jonge jenever

18.95liter

Pisang Ambon

Het 15.45

Mager hacheevlees

500 gram 5.98 kg

AH Zaans volkoren brood

800 gram l. l V

Knip wit-bruin

800 gram 1.89
Vanaf donderdag:

Speculaas vlaai

525 gram 4.95

-T—*?*.

Chlco navelsinaasappels

2 kg 3.99

AH chocolademelk
vol en halfvol

Uter 1.49

DE snelfilter koffie

4.66500 gram

Roomboter
amandelletter

500 gram 6.95

AH halfvolle boter

1.79250 gram

Unox rookworst

250 gram £•• V

350 gram 3.79

Kant en klaar:
Hutspot

500 gram

kg

1.25
2.50

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

Eenvoudige
luxe kaarsen, sierkaarsen, bolkaarsen en vele
kaarsenstandaards

bij

DE "SPANNEVOGEL

Zilveren
zegelring

met gratis
gravure f 99,-

jeugdige geelgouden
briljanten ringen
0.03 crt f 229,-P.st

Ceelgouden creolen
van diverse groottes,
030 mm f 85,-,
040 mm f115,-,
050 mm f 135,-

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1374

Ambachtelijk slager

IN PRIJS VERLAAGD
BIJ

TACX SCHOENMODE

DIVERSE ARTIKELEN VAN
ONZE NAJAARSCOLLECTIE

NU GOEDKOPER
Deze schoenen zijn te herkennen aan de witte plakkers
met rode opdruk en in de etalage aan de witte kaartjes
met zwarte opdruk, waarop staat IN PRIJS VERLAAGD

Ondanks de verlaagde prijs, krijgt u toch bij iedere
bestede twee gulden een St. Nicolaas zegel.

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547
'S MAANDAGS GESLOTEN

Hef beste fe/efoonnr in

december:

05753-1212
De Goede Smaak lijn

Voor de lekkerste salades
o.a. HUZARENSALADE - RUS-

SISCH EI of ZALMSALADE

Hotel - Café - Restaurant

„LANGELER"
Spalstraat 5 - HENGELO GLD

ONBETWIST, Hengelo's culinaire

specialist

Ie Kerstdag is ons restaurant
GEOPEND

Uitsluitend op reservering

Speciale Kerstmenu's

i Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 f

7.65 I! RUNDERWORST
l 500 gram

l HEERLIJK STUKJE

\ VARKENSFRICANDEAU
| 500 gram

l Eigengemaakte
I LEVERWORST
l 100 gram

6.20

1.10

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

HET IS NU PLANTTIJDÜ
VRUCHTBOMEN in vele soorten

ROZEN struik - stam - klim

BOSPLANTSOEN eiken - elzen - hazelaar

L AAN BOM EN

CONIFEREN haag-solitair

HALFMAN BV
Boomkwekerij - tuinaanleg - hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

De grootste keuze kado's in:

* IJZERWAREN

* GEREEDSCHAPPEN

* MACHINES

* TUINARTIKELEN

* LADDERS en TRAPPEN

* ZONWERING

* SLEUTEL-SERVICE

* DOE-HET-ZELF ARTIKELEN

HARMSEN
BANNINKSTRAAT 4
7255 AW HENGELO GLD
TELEFOON 05753-1220



Diverse CD1 S, MC's
videobanden en accessoires
Zie ook onze aanbiedingen in LP's - MC's en singles

bij
DE "SPANNEVOGEL

Gewone chocoladeletters zijn er genoeg, Roomchocoladeletters
vind je bij Bakkerij Kreunen, tel. 05753-1474

GLADDE STALVLOEREN???
Uw probleem in 1 dag verholpen.

STRAALBEORUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. O5755-1

KOOP BIJ DE KWEKER
Bloembollen en violen
Vaste planten en heesters
Coniferen en bomen
Draadfiguren en glasmodellen
Kadoartikelen in moderne kleuren
Kamerplanten en snijbloemen

Grote ROODSTEENPOTTEN
met speciale korting.

Kwekerij
H. B. Bloemendaal
Rijksweg 14
6996 AC Drempt
Tel. 08334-73033 Fax 73343

Kerstverlichting
KB20W:
Zónder kan toch niet: deze fraaie kerstverich-
ting met 20 mirii-lampjee tovert uw boom om
in een echte kerstboom!

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

***

Hotel ~ Café ~ E>e§taurant
Zalencentrum

t { n\il

De Kruisberg
Koude- en warme buffetten
Barbequen t/m 80 personen
Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen
zaal l van 10 t/m 80 personen
zaal 2 van 50 t/m 375 personen
met complete luchtbehandeling
Invalidentoilet
Prijsafspraak vooraf
Ruime parkeergelegenheid
Klootschietparcours
Diverse Hollandse spelletjes
Uitstekende keuken
Gelderse koffietafels en de bekende diners

Gratis bruidsauto Rolls-Bently

u wordt gehaald en thuis gebracht

Eric en Mieke Jansen

Kruisbergseweg 172

7009 BT Doetinchem

Tel. 08340 - 24123

Vanaf l oktober
zijn wij verhuisd van
Zutphen naar Toldijk

HAARBOETIEK en HERENKAPSALON
Behandeling alléén volgens afspraak

NIEUW! Geert

DAMES
Behandeling volgens afspraak

Ook in deze kapsalon

HEREN
zonder afspraak

Dorien

Totale haarmode onder één dak

Z.E.-weg 6, Toldijk

GRONDWERKEN
LOONWERKEN
STRAATWERKEN

ENZERINK
Varsselseweg 49 - 7255 NR Hengelo Gld.

Tel. 05753-7474

Op grond van artikel 14 van de Wet Bodem-
bescherming verwijderen wij uw

ondergrondse olietanks
(onder toezicht en regels van de overheid)

Wij verwijderen de tanks in samenwerking met
een kiwa-keur bedrijf.

Alle vergunningen worden door ons geregeld
en de tank wordt afgevoerd en de vernietigings-
certificaten worden afgegeven.

Een vrijblijvende prijsopgaaf wordt verstrekt
op aanvraag.

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloten

Te koop: open haardhout,

en kachelhout, evt. bezor-

gen. Tel. 08344-1595 of tel.

05753-7446.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG l DECEMBER

Remlgiuskerk

10.00 uur ds. de Vries

„Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12- t.e.m. 15-jarigen

Goed* Herder Kapel
10.15 uur ds. van Dorp

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 30 november 19.00 uur Gezinsviering, de

kinderen van de Leer zingen

Zondag l december 10.00 uur Eucharistieviering, met

medewerking van het gemengd koor

Dinsdag 3 dec. 19.00 uur Avondmis in de Bleijke

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.
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

30 NOVEMBER - l DECEMBER

J. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eijck, t*'- 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 openngstljden om 17.30 uur Inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. Eil, tel. 1420.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht 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
Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00-14.00 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag
bereikbaar) onder telefoonnummer 05753-3846

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.
Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld.,
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00
tot 11.00 uur.
Keijenborg in „de Horst", iedere laatste dinsdag van
de maand van 11.30 tot 12.30 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centraal kantoor: correspondentie-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 Zelhem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem. tel. 08342-2151.
Spreekuur gezi'ns- 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-hulpverlenirtg, postbus
65, 7255 ZH Hengelo Gld. Bezoekadres: Kastanje-
laan 15, Hengelo Gld.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

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 (maandaq tem. vrijdag) 08343-1214

NETWERK THUISZORG NEDERLAND
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00
en 12.00 uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio
Midden-IJssel - tel. 05751-1846.

Diëtiste

H. Zweerink-Steoe, Bakermarksedljk 15, 7223 KJ Baak
Tel. 05754-1809. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur


