
60e jaargang no 49 dinsdag 3 december 1991 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Op de koppavonden van Dinsdag en Woensdag
zijn er Zwarte Pieten op straat.

Gepaneerde
Snitzeis
100 gram 1.40

Vleesribbetjes

2.951kg

Mager Eigengemaakte
Rundergehakt Huzarensalade

9.95 ma 7.951kg

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

Paarden- en

Warenmarkt

WOENSDAG 4 DECEMBER
te Hengelo (Gld.)

SINT N ICO LA AS-

VERLOTINGSMARKT

Bloemen
verkoopkas

DEZE WEEK:

2 GROTE RODE KERSTSTERREN

9.95
per stuk 5.95

voor slechts

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

GEPANEERDE SNITSELS
100 gram 1.70
RUNDER RIBLAP
500 gram

TONGEWORST
100 gram

8.95

1.20

1.50

KORTINGEN, KORTINGEN
EN NOG EENS KORTINGEN

Kabelhaspel
Compleet met
25 meter
rubberkabel
3 x 1,5 mm2.
Voorzien van
4 kontakt-
dozen en
stekker met
randaarde.

-*

Bosch
vlakschuur
machine
PSS 230
Hoog-
toerige
vlakschuur-
machine.
Bijzonder fijn
schuurresultaat.^
Dubbel gelagerde, direkte
aandrijving.
Voetplaat 92 x 182 mm.
150 W motor.

Bosch
decoupeer-
zaag PST 52
Een handzarr
lichte decou-
peerzaag.
Voetplaat
naar beide
zijden kantel
baar om tot
45° verstek
te zagen.
Ook naar achteren
verplaatsbaar om tot aan
opstaande randen te zagen.
270 W. Zaag-capaciteit in
hout 52 mm, in staal 3 mm.

Bosch accu boor/
schroefmachine
GBM 12 VE
Een 10 mm dubbel-
toerige machine, licht
(1,5 kg) en handzaam.
Beveiliging tegen
losdraaien
van de boor-
kop bij linksom'
draaien. Met
electronic-schakelaar voor
traploze toerentalregeling.
Inclusief accu oplader en
koffer.

Bosch
klopboormachine
PSB 400-2
Een smalle
handzame
machine. Elek-
trische dubbel-
toerige aandrijving,
400 W vermogen.

Harras bats
Blad blank ge-
polijst, essen
steel,
lengte
90 cm.

Fort
kruiwagen
Met een
inhoud van
80 liter,
verstevigd
onderstel.

Speciekuip
Zwart, 90 liter.

Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

Zaterdag 7 december

(ex Wanted - Don't Ask)

Aanvang 22.00 uur

Kado-idee van de juwelier

.95!
Leuk om te geven,

(ï)n om te ontvangen
14-Karaats gouden oorringen

met elegante hartjes.
Een fantastisch kado-idee!

A.GROOTKORMELINK
horlogerie goud &zilver

Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. Spalstraat 27 • Telefoon 05753-4036

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

DE DIERENSHOP

Sinttip

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Bij besteding
van ƒ 25,00
of meer

V

Wolboetiek

De
Breî X pen

2 weken
een attentie

Diny de Vrught

Velswijkweg 22
Velswijk
Tel. 08344-1315

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's Maandags gesloten

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Te koop slachtkalkoenen

bij J. Pellenberg, Timp-
weg 4, 7221 CL Steenderen
Tel. 05755-1478

Bernardje B. en Oompje

J.W.H. Het is december.
De gebaktijd is aangebro-
ken.

ons aller Hentje

KIein
^Westland

i
HENGELO GLD

tel 1054

Kerkstraat 6

40 MANDARIJNEN 6.95

div. soorten JAMS per cup je 1.95

nieuwe oogst WALNOTEN weer
volop voorradig
Div. soorten NOTEN, ROZIJNEN,
DADELS, VIJGEN, CHOCOLADE-
MELANGE

Div. exoten: MANGO, PAPAYA,
LITCHI'S, KAKI'S, ANANAS



GAAT U UW C.V. LEIDINGEN NOG ISOLEREN? WIJ HEBBEN VOOR U ISOLATIEMATERIAAL IN DE AKTIE

ORDELMAN & DIJKMAN
OPENINGSTIJDEN SHOWROOM/MAGAZIJN: * DAGELIJKS VAN 07.30 TOT 17.30 UUR * ZATERDAGS VAN 08.30 TOT 12.30 UUR

Blij zijn wij met de geboorte van onze dochter

IRIS

Zij is geboren op 25 november 1991 om 04.00
uur en weegt 3650 gram

Alfons en Greet Heitkönig-Brummelman

Muizengatweg 3, 7227 DN Toldijk

Greet en Iris rusten van 12.00 tot 15.00 uur.
Voor bezoek na 18.00 uur even bellen, tel.
05755-1411.

Oudheidkundige Vereniging

"Hengelo Gelderland"

ZO JUIST VERSCHENEN:

KALENDER 1992
Café's in Hengelo vroeger en nu

PRIJS ƒ 7,50

te verkrijgen bij:

Hengelo
boekhandel Wolters, Kerkstraat 17
bakkerij Kreunen, Marktstraat 6
hotel Leemreis, Spalstraat 40
drogisterij Lenselink, Kerkstraat l
van Neck, zelfbediening, Vordenseweg 70
sport- en modezaak Roozegaarde, Spalstraat 13

Keijenborg

rijwielhandel Luimes, Oude Kruisbergseweg l
café de Smid, Kerkstraat 11

en bij de bestuursleden van de vereniging

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

AFVALSTOFFENVERORDENING

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken be-

kend, dat gedurende drie maanden ter secretarie (afde-

ling Grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage ligt en

tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is ge-

steld de bij raadsbesluit van 27 augustus 1991, nr. 87-IV/

AdG, vastgestelde Afvalstoffenverordening gemeente

Hengelo Gld. 1991.

Bovengenoemde verordening treedt in werking op de

derde dag na die waarop zij is afgekondigd.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

K. Verhoeff, secretaris.

Hengelo, 3 december 1991.

Bij ons verkrijgbaar

Vergeer Kaas

Jong Belegen N.H.
1 kg 1O.OO

Roombrie

3 Metworsten

100 gram

1O.OO

ledere vrijdagmiddag op de markt in

Hengelo Gld.

"JE KUNT DE TIJD WEL DONKER
INZIEN, VRIEND,

maar daar heeft je bril niets mee te maken", merkte
van der Lienden op. "Je bekijkt alles te veel door
een pessimistische bril". "En ik draag helemaal
geen bril" zei de Vries. "Nee, maar je bent een
zwartkijker", zegt van der Lienden. "Nou nog mooier",

reageerde de Vries, "ik betaal trouw mijn omroep-

bijdrage".

Over echt zien gesproken: Opticien Groot

Kormelink, voor ieder die echt een goede bril

nodig heeft. En glazen in vele soorten. Alleen voor
veraf of alleen voor het lezen of de 40 jaar gepas-
seerd dan voor veraf en dichtbij ineen in vele
prijsklassen waar ook duidelijk met u over gespro-
ken wordt met de voor- en nadelen.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo O. Spalstraat 27 -Telefoon 06763 -1771

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Hij is er weer!!

BEAUJOLAIS PRIMEUR
uit de Aujoux

Beaujolais Primeur 7.75

Beaujolais Villages
Domaine du Chapifre 8.95

Woensdag 4 december is de
slijterij tot 21.00 uur geopend

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL

„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) - 05753-3460

DEZE WEEK

VOOR HET HEERLIJK AVONDJE

geen 6 maar 7 zoute HARINGEN

voor 10.00

Gevraagd voor direkt:

HULP
plm. 17 a 18 jaar

in de Boomkwekerij en Hoveniersbedrijf

uren per week

halve dagen per week

dagen per week
e.e.a. in nader overleg

H A L F M A N B V
Boomkwekerij - Tuinaanleg

Hoveniersbedrijf

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

VERSE WORST 500 gram 4.50

GEGRILDE HAM 100 gram 1.98

GEBR. GEHAKT 100 gram 1.20
heerlijke eigengem. erwtensoep

Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

TeL 05753-13?*

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
5e jaargang nr. 31 - week van 19 t.e.m. 25 november

Aanrijdingen:

Op 19 november vond er een aanrijding plaats op de
Aaltenseweg. Een bestuurder had aldaar zijn voer-
tuig geparkeerd. Bij terugkomst bleek dat zijn auto
aangereden was. Er was geen ander voertuig meer
aanwezig. De bestuurder echter van dit voertuig had
zich inmiddels in verbinding gesteld met de politie.

Op 22 november werd er op de Ruurloseweg een ree
aangereden door een automobilist uit Eibergen. De
ree zag ondanks de aanrijding nog weg te komen. De
voorzijde van de auto werd beschadigd.

Eveneens werd op 22 november een personenauto
aangereden welke achter de Edah stond geparkeerd.

De eigenaar bemerkte bij terugkomst dat zijn auto
was beschadigd. De dader heeft echter niets van zich
laten horen.

Op 24 november vloog een automobilist met hoge
snelheid over de kop op de Banninkstraat. Het bleek
dat de bestuurder teveel alcohol had genuttigd.

Tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt. Tevens
werd hem een rijverbod opgelegd van 10 uur.

Op 18 november kwam er een melding binnen van
brand in een bedrijf aan de Molenenk. Het bleek dat
een jas te kort bij een gevelkachel had gehangen en
vervolgens vlam had gevat. Er ontstond een klein
brandje in het kantoor van het bedrijf.

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

geen kerstbomen
te koop

bij

A. Goossens
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld

Bedankt voor het in ons
gestelde vertrouwen.

TE KOOP

bodywarmers
in verschillende kleuren
en dessins

werkkleding
oa. overalls, broeken,
spijkerbroeken overhem-
den, truien, sokken, werk-
schoenen, gebr. leger jassen
enz.

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

Deze week extra
St. Nicolaas aanbiedingen

Bij aankoop van een trui of spijkerbroek

Bodywarmer

Deze week

Sinttip
Zilveren dierfiguren als

fraaie broche verwerkt.

Olifant van 42,50

>x voor 25,-

van 28,75

vóór 17,50

Zondag 8 dec.

GROTE BINGO
met vele GELDPRIJZEN,
LEVENSMIDDELEN- en
VLEESPAKKETTEN

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

„D'n Olde Kriel"
Wichmond, Tel. 05754-1285

Spijkerbroek merk Californian,
zowel wijd als halfwijd model,
stone wash, bleach en zwart

normale prijs 69.95

Deze week

Handschoenen, grote keuze.

Deze week per paar

verken

l

KLEDING - nej even anders

WIDE FASHION

's Maandags gesloten
's Woensdags de gehele dag geopend

Deelnemer HKM St. Nicolaasaktie

In de nacht van 21 op 22 november werd er bij een
garagebedrijf te Hengelo een Opel personenauto
ontvreemd.
Op 22 november werd er uit een gelegenheid te Hen-
gelo een handtas ontvreemd. De dader (s) is (zijn) in
een onbewaakt ogenblik binnen gekomen. De tas
werd later teruggevonden. Er bleek niets uit ont-
vreemd te zijn.
In de nacht van 21 op 22 november werd er aan de
Snethlageweg een tuinhek vernield. Op drie plaat-
sen was voornoemde hek kapot getrapt.

Milieu:
Het is de afgelopen weken enkele malen voorgeko-
men dat Chemische-afvalstoffen, zoals verfresten,
terpentine-thinner, medicijnen e.d. langs de weg
worden aangetroffen. Dit is pertinent niet de bedoe-
ling. Deze Chemische-afvalstoffen kunnen iedere
vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur gebracht worden
bij het depot van Gemeentewerken aan de Zelhem-
seweg. Dit depot bevindt zich in een loods achter op
het terrein.

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO GLD

De schrijfavond is op woensdag 4 december a.s.

Het gaat om een voormalige staatssecretaris in Loas,
een minister in Oeganda en een gepensioneerde
ambtenaar in Iran.

Iedereen kan terecht in de Bleijke van 19.00 tot
20.30 uur.
Voorbeeldbrieven liggen klaar.

OPTREDEN VAN TRACÉ BIJ CAFÉ HEEZEN

De Sint is weg en Heezen pakt uit, TRACÉ is de
nieuwe verpakking, daverende Rock'n Roll bl i j f t de
inhoud.
TRACÉ voorheen Wanted, bakker Jansen enz. veran-
derde vaker van naam, dan een wasmiddel van sa-
menstelling. Dus kijk uit dat je niet bij één of ander
huisvrouwenkoor terecht komt. De directie stelt
zich niet aansprakelijk.
TRACÉ met de ex Don't Ask, Covik, Herman Brood
bombita leden oftewel gewoon: Walter Rutten, drums
Hans Masselink, bas, Gerard Onstenk, gitaar, Hans
Mirck, toetsen en Trees Thüss, micro.

Optreden van TRACÉ zaterdag 7 december a.s. bij
café Heezen te Steenderen, aanvang 2*2.00 uur.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS

FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

FAKIR-HYPNOTISEUR MADRAHASJ OPNIEUW

BIJ FLOPHOUSE

Zo'n 15 jaar geleden (inderdaad) begon voor fakir-
hypnotiseur MADRAHASJ de victory over de
Achterhoek bij jeugdsoos Flophouse.

Toendertijd waren de mensen van Flophouse best
wel benauwd om een dergelijke act in huis te halen,
temeer omdat er over hypnose de meest vreemdsoor-
tige verhalen rondgingen. Daarom werd MADRA-
HASJ alleen voor de Fakir-show gevraagd.

Maar hij liet het er zelf niet bij zitten. Voor het ma-
gere publiek van 40 personen presenteerde MADRA-
HASJ ongevraagd (en onbetaald) zijn hypnose-
show. Met als gevolg dat een week lang het gebeuren
van zo'n 15 jaar geleden het gesprek van de dag was
in vele gezinnen.

Toen MADRAHASJ dan ook enkele maanden later
wederom zijn ongelooflijke show bij Flophouse pre-
senteerde, was de tent meer dan uitverkocht.
Een kleine 2000 mensen hebben bij de soos sindsdien
genoten van zijn optreden en stonden velen in de rij
om aan de hypnoseshow mee te doen. De mensen
die erbij waren weten wat er bedoeld wordt:
MADRAHASJ, ongeëvenaard, geen trucs, verbazing-
wekkend, hilariteit, een middag topamusement!

Daarom is Flophouse blij dat MADRAHASJ opnieuw
gecontracteerd kon worden en wel op zondag 8 dec.
Om iedereen volledig aan zijn trekken te laten ko-
men is het aantal beschikbare kaarten beperkt.

De voorverkoop is bij café de Engel te Steenderen
en bij jeugdsoos Flophouse.

DAMNIEUWS

Sinderen 2 was te gast bij DCH 3. I.p.v. 4 man kwa-
men zij jammer genoeg met 3. Hierdoor had L. Kol-
denhof een gemakkelijke winst. Maar om toen voor
Hengelo de punten binnen te halen viel tegen.
R. kl. Bramel had een zeer combitatieve stand en
ging helaas de boot in. H. Dijkman had moeite met
het speltempo en de jeugdspeler van DSO had dat
niet en won zijn partij. J. Schabbink redde de eer
van DCH 3 door een positie winst en maakte de
stand gelijk. 4-4.

Onderlinge competitie (voorronden): B. Harkink- J.
Wentink 2-0, J. Vos-G. Kreunen 1-1, H. Hulshof-B.
Goorman 2-0.
Finale: H. Vos-H. Groeneveld 2-0, A. Hoebink-J.
Heijink 1-1, H. Luimes-W. Eijkelkamp 2-0, J. Heu-
velink-G. Half man 1-1.
A. Versteege-L. Koldenhof 0-2.

Standen: Finalegroep A: 1. H. Luimes 9-18; 2. H.
Vos 8-13; 3. A. Hoebink 9-13; 4. G. Kreunen 8-12; 5.
J. Heijink 9-12.
Groep B: 1. L. Koldenhof 10-10; 2. W. Engbers 9-7;
3. H. Dijkman 7-6 en G. Botterman 7-6.



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
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit En van onze
behulpzaamheid.

1 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

ieldig tot a.s. zaïerdaf

Slagers Achterham

100 gram &• 19

Geroosterde Achterham

2 10•V w

Boerenleverworst

100 gram U.OÏ)

AH Suske en Wiske

Yoghurtdrink
liter 1.29

Mona Franse Kwark
450 gram 1.89

Slijterij „De Zon"
Bols Jonge Jenever

20.95liter

Florijn Bessenjenever

liter 12.95

Magere Speklappen

6.98

AH wit-bruin Brood

800 gram !•/V

Zaans Meergranen Brood

800 gram Z.19

Delicata Chocolade letters

100 gram 1.49

\

Bananen

kg 1.69

Dubbeldranken
6 smaken

liter 2.09

Rambol Kaasfestijn
5 soorten 4 AQ

100 gram I«VÖ

Paté Festijn

8 soorten

100 gram 0.99

AH Fritessaus

0,65 liter l .

AH Pizza Bolognese

3 pak O. N) 3

Jonagold Appels

2.99

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

ZWARTEPIET
let óók op de "kleintjes". Hij brengt ons een be-
zoek op WOENSDAG 4 DECEMBER van 2 tot 5
uur, met natuur! k een verrassing voor de
"kleintjes". Komt u ook?

DECEMBER FEESTMAAND

Het is weer tijd voor KERSTPAKKETTEN

Wij maken ze graag voor u klaar.

Bel tijdig tel. 1205 AH Supermarkt

St. Nicolaas-surprise: FRUITKOKER voor 7.95 T^Westland

Nu voorverkoop van het onvergetelijke
optreden van

MADRAHASJ
FAKIR/HYPNOSE SHOW

ZONDAGMIDDAG 8 DECEMBER

Jeugdsoos FLOPHOUSE Toldijk
Aanvang 15.00 uur

Voorverkoop a ƒ 15,00 bij Jeugdsoos Flophouse,

Toldijk - café „De Engel", Steenderen.

A G E N D A :

26 t/m 30 dec: UIT-LUI-WEEK

zaterdag 4 jan. 1992 Nieuwjaarsconcert

U N DER COVER (voorverkoop)

zondag 9 febr 1992: BOH FOI TOCH (voorverkoop)

ONDERHOUD - NIEUWBOUW - VERBOUWING?
Neem eens contact met ons op voor advies of vrij-

blijvende offerte. Wij verzorgen voor U:

* Lood gieters werk

* Centrale verwarming -
Onderhoud CV ketels

* Dakwerk

* Elektrische installaties

* Gas + Water installatie

Installatiebedrijf

A R E N D S E N BV
Vordenseweg 10

7255 BW Hengelo Gld

Tel. 05753-2511

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455
WBV THUIS BEST IN VERZELFSTANDIGINGS-

PROCES

Ten vervolge op de nota "Volkshuisvesting in de ja-
ren Negentig" van Staatssecretaris Heerma van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieu heeft de Woningbouwvereniging
Thuis Best een bijeenkomst belegd met de Gemeente
besturen van Hengelo (G) en Vorden.

Deze bijeenkomst stond in het teken van de dere-
gulering van bevoegdheden en de verzelfstandiging
van de Woningbouwvereniging en de daarmee sa-
menhangende verandering van de organisatiestruc-
tuur.
De met voornoemde deregulering van bevoegdheden
verband houdende regelgeving werd tijdens deze bij-

eenkomst belicht van uit de zijde van de Nationale
Woningraad door de heren J. de Roover en P. Jansen

De centrale overheid trekt zich verder terug en legt
de bevoegdheden t.a.v. het volkshuisvestingsbeleid
thans bij de gemeenten. Vanuit haar taakveldver-
antwoordelijkheid oefent de gemeente in de nieuwe
stijl direct toezicht uit op de taakstelling van de Wo-
ningbouwvereniging.

De verzelfstandiging van de Woningbouwvereniging
werd nader toegelicht door de secretaris van de ver-
eniging, dhr. E. Driessen. De consequenties v.w.b.
het interne organisatie^veranderingsproces hoopt hij
- in nauw overleg met bestuur en medewerkers -
voor 1994 afgerond te hebben.

Het samenwerkingsverband met de betreffende ge-
meenten ziet hij graag gestalte krijgen middels het
hanteren van convenanten. Verder pleitte hij voor 'n
optimaal volkshuisvestingsbeleid binnen de beide ge
meenten, teneinde de woningzoekenden snel aan ge-
paste huisvesting te helpen.

De bijeenkomst werd met een uitgebreide discussie
afgerond door de voorzitter van de Woningbouw-
vereniging, dhr. H. van der Linden.

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens deel 2

Alle gedragingen in het verkeer welke gevaar of hin-
der veroorzaken zijn verboden, (deze regel staat bo-
ven de hieronder genoemde gevallen)
Inhalen.

inhalen geschiedt links.

- bestuurders die links voorgesorteerd hebben en
te kennen hebben gegeven dat zij naar links wil-
len afslaan, worden rechts ingehaald.

- fietsers en bromfietsers dienen elkaar links in te
halen, zij mogen andere bestuurders rechts in-

halen.

- bestuurders mogen trams rechts inhalen.

- het is verboden een voertuig vlak voor of op een
voetgangersoversteekplaats in te halen. (bijv. een
automobilist mag daar dus ook geen fietser in>-
halen)

File.

- bij file ver keer behoeft, indien de rijbaan is ver-
deeld in rijstroken in dezelfde richting, niet de
meest rechts gelegen rijstrook te worden gevolgd.

- files mogen aan de rechter zijde worden inge-
haald.

Oprijden van kruispunten.

- bestuurders mogen een kruispunt niet blokkeren
dus ten alle tijde moet het kruispunt worden
vrijgehouden.

Verlenen van voorrang.

- Op kruispunten verlenen de bestuurders voor-
rang aan de voor hen van rechts komende be-
stuurders, m.u.v.:

- bestuurders op onverharde weg verlenen voor-
rang aan bestuurders op een verharde weg.

- bestuurders verlenen voorrang aan bestuur-
ders van een tram.

- fietsers, bromfietsers, bestuurders van een in-
validenvoertuig, bestuurders van een wagen,
ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of
vee, verlenen voorrang aan bestuurders van
een motorvoertuig.

Daar verkeerstekens staan boven verkeersregels, be-
staan er dus andere voorrangssituaties welke altijd
door verkeerstekens (borden) worden aangegeven.



ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

Verschijning DE RECLAME rond
KERST en OUD EN NIEUW:

DE RECLAME no. 51 verschijnt op
dinsdag 17 december, advertentie's dienen uiterlijk

donderdag 12 december 12.00 uur ingeleverd te zijn.
(printjes en logo's een dag eerder tot 12.00 uur)

DE RECLAME no. 52 zal worden gecombineerd met
no. l en zal verschijnen op dinsdag 24 december,

advertentie's dienen uiterlijk donderdag 19 december
12.00 uur ingeleverd te zijn. (printjes en logo's een dag

eerder tot 12.00 uur)

DE RECLAME no. l VERVALT

DE RECLAME no. 2 verschijnt op dinsdag 7 januari,
advertentie's dienen uiterlijk donderdag 2 januari

12.00 uur ingeleverd te zijn. (printjes en logo's dins-
dag 31 december vóór 10.00 uur)

Gelieve hiermee de nodige rekening te houden!

Sinttip

Zilveren

oorhangers

leuk kado-idee!

Nu slechts 17,50 p.p.

J U W E L I E R - O P T I C I E N
So«lttr.jl 15 Mxig.lo GW T.l.foon 0575J 117<

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,

verbluffend resultaat

GLAS-VERF-BEHANG

Voor eerst aan de

denken

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

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren

i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel.

EBfflaMa^̂

Famittedrukwerkü
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Gelegenheidskaarten bent U bij ons
op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

if f f
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Wtfew&eebcl
drukwerk

Kampstraat 13. 7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753 3818

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel. 05753-1307

Milieubewust
stoken

GASSERVICE
GELDERLAND
FLEVOLAND

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:

Ordelman & Dijkman
INSTALLATEURS: GAS, WATER. ELEKTRA, C.V.

7255 PT HENGELO (GLO.)

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

voorde onderhoud van uw gasapparatuur.

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

Voor Toyota is
afstand geen
probleem!

Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-

standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke

prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin

een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-

cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.

Om u ervan te overtuigen dat a'stand naar uw Toyota

dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-

ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een

onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en

brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;

• prijsopgave vooraf;

• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met

Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en

modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

DOE INCHEM
Keppelseweg 18 -26 Doetinchem. Tel. 08340 • 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

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.

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 8 DECEMBER

Rem!glu»kerk
10.00 uur ds. Zuur (Jeugddienst)

Verzorgingscentrum „De Bleljke"
10.00 uur ds. de Vries

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Elbert

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur mevr. ds. Laman Trip, Warnsveld

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 december 19.00 uur Eucharistieviering,
het gemengd koor zingt
Zondag 8 december 10.00 uur Woord en Comm.viering

Dinsdag 10 december 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk KelJ«nborg: 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
7 - 8 DECEMBER

Dr. N. J. C. Eyck (praktijk dr. E(jkelkamp)

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eijck, fel. 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 openngstUden om 17.30 uur Inleveren

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

A. R. J. van Ingen. tel. 2002

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 06-11

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, ledere 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: „Dertnenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlenmg 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
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000. dagelijks bereikbaar v*n 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 (maanrteg t.e.m 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 Zweermk-Stege. BakermarksedIJk 15, 7223 KJ Baak
T«»l OFT^I-IROQ Vnnr afsnrflkflP hipo^n 13 «n 14 uur

TE KOOP

Wax jassen

vanaf 125.—

Wax hoeden

vanaf 35«--

Wax beenpijpen
59.95

Laarzen
gevoerd en ongevoerd

vanaf 15«M

bij

Goossens Aiomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld


