
60e jaargang no 50 dinsdag 10 december 1991 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

LOME
Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keljenborf,

V els wij k (Zelhetn), S t eend eren,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Welkoop Hengelo open tijdend keratmarkt
cembeva.d. van 11.00 tot 17.00 uur

WIJ BIEDEN U IN EEN SFEERVOLLE OMGEVING EEN GROTE KEUS IN KERSTARTIKELEN.

* kerstbomen (kunst of echt) * kerststallen
* standaards * kaarzen
* kerstballen in * kadoartikelen

groot aantal kleuren * winterkleding
* decoratiemateriaal * wintervogelvoeders

A Ĵ ldS*- _ * kerstboomverlichting * vogel voederhuisjes
ft ré GROEN EN KXN WINKEL * kerstba kartikelen * enz.

tëiHCOOP Hengelo, Spalstraat 37, tel. 1713

\

Sukadelappen Zuurkoolspek
500 gram 8.95 500 gram 4.95

Dik bevleesde
Hips
500 gram ^.^7O

Verse
Kippenpoten
1 kg 4-95

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

4.50

4.50
donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 4.50

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Het mooiste nieuws komt van de juwelier

Ons geschenkenprogramma is fraaier dan ooit!
Talloze voordelige aanbiedingen

Bovendien kans op het winnen van een
14 krt. gouden armband

'...en als extra buitenkansje zo'n enige
ring in wit-rood en geelgoud.
Voor maar 1 1 9,-

Wit-geelgouden armband
figaroschakel
219,-

Wit-geelgouden collier
figaroschakel
439,-

A.GROOTKORMEUNK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 • Telefoon 05753-4038

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

HENGELOSE

ZONDAG
15 DECEMBER

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
Met optreden van het Ulfts mannenkoor, Citergroep 's Heerenberg, diverse
kinder en volwassen koren, Kerstman in arrestee, huifkarrit voor de kinderen.
Met glühwein, snert en boerenkool met worst, vele stands, levende kerststal

en natuurlijk veel gezelligheid.

TOTALE
LEEGVERKOOP
Herentruien v.a. 29.00

T-shirts v.a. 7.50

Restant partij broeken 19.00

Dames truien en vesten
v.a. 29.00

Rek vol
blouses, k.m., rokken, broeken

nu 19.00

T-shirs v.a. 7.50

Voeringstof v.8.90 nu per m
5.90

DMS mouliné
per streng v. 1.55 nu 1.25
Dames ceintuurs
uitzoeken nu 7.50
Restant partij B.H.'s

nu per stuk 10.00

NU BIJ

GEBBING
modes

STEENDEREN

FRANSE
( Q N V I K S A T I E .

I N
HENGELO-
FIJENBORG

OP DONDERDAGOCHTEND

VAN 9.30 - 11.30 UUR

AANVANG: 9 JANUARI 1992

INLICHTINGEN EN OPGAVE

TELEFOON: 05753-1810

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Grand café

PRESENTEERT
VRIJDAG

13 DECEMBER

MUZIKAAL MAATSCHAP

ft

ft

GRATIS
BIER

csf= Aanvang 22.00 uur. <ÊU

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - tel. 05753-3778

Op al onze winter stof f en NU

20% KORTING
Leuk om voor de feestdagen

nog iets nieuws te maken

Schröder
bij de kerk

Bloemen
verkoopkas

A.s. zondag 15 december
is onze verkoopkas tijdens de Hen-

gelose kerstmarkt geopend

vanaf 11.00 uur.

U kunt dan onder het genot van een kopje

koffie of warme chocolademelk genieten van

een zeer grote sortering

kerstbakjes, kersttakken,
kerstbomen enz.

Kortom ALLES op kerstgebied
om de komende kerstdagen sfeervol door te

brengen.

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
EAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

GEHAKT CORDON BLEU
per stuk 2.30
DOORREGEN RUNDERLAPPEN
500 gram 6.10

GEBR. VARKENSROLLADE

100 gram 1.75

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info V
lijn§070-614614——

1.55

Bestel vroegtijdig uw

KERSTROLLADE
Tevens verzorgen wij uw

fondue- of gourmetschaal

SLAGERIJ

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



•HB GGM€CNT€ HENGELO
K^jU Provincie Gelderland

mJMg \ Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
^E^S9 Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1 118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTE
Volgens het collecterooster 1991 worden tot en met eind december 1991 gee
collectes meer gehouden.

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

SOCIALE ZAKEN EN WELZIJN
Vakatures arbeidsbureau.
Met ingang van 1 december 1991 maakt de gemeente Hengelo gebruik van de
Eurocom-mailbox Via dit computer-systeem is het mogelijk geworden, dat de
vakatures bij het arbeidsbureau Doetinchem thans ook ter inzage liggen op hè
gemeentehuis (bureau sociale zaken).
Dit betekent, dat werkzoekenden thans niet meer naar het Arbeidsbureau Doetincherr
dienen te reizen om het vakaturebestand in te zien. Er is sprake van een aktuee
bestand, aangezien de vakatures dagelijks worden bijgewerkt.

Inleveren inkomstenformulieren.
In verband met de feestdagen verzoeken wij de personen met een A.B.W.-uitkerinc
de inkomstenbriefjes op 17 december 1991 in te leveren.

MONUMENTENCOMMISSIE
Op donderdag 19 december 1991 komt de Monumentencommissie in vergaderinc
bijeen in het gemeentehuis.
De vergadering is openbaar en begint om 13.30 uur.

SLUITING GEMEENTEHUIS
Alle afdelingen ter gemeentesecretarie (Raadhuisstraat 20) en de gemeentewerkplaats
(Zelhemseweg 38) zijn gesloten op:
dinsdag 24 december 1991 ('s-middags); vrijdag 27 december 1991 (gehele dag)
dinsdag 31 december 1991 (gehele dag).

^\AFVAL - APART OOK IN DE
GEMEENTE HENGELO A/ VA,

Klein chemisch afval (k.c.a.). ^T ^^^^ ̂ J
Geconstateerd is dat in de grijze container spuitbussen ^^^A ^^r
e.d. worden gedeponeerd. Dergelijke bussen mogen be-
slist niet in de grijze container worden gedeponeerd, maar horen thuis in de blauwt
milieubox.

Stortgelegenheden voor bladeren e.d.
Aan de Ruurloseweg, het Nicodemuspad en nabij sportcomplex " 't Elderink" zijn eer
drietal gelegenheden voor het storten van bladeren e.d. Gebleken is dat van deze
stortplaatsen een oneigenlijk gebruik wordt gemaakt, reden waarom is besloten on-
met ingang van 1 januari 1992 deze drie plaatsen te sluiten.

Ledigen grijze en groene container tijdens de feestdagen.
De aandacht wordt erop gevestigd dat op woensdag 25 december en 1 januari a.s
geen huisvuil wordt opgehaald. De groene container zal worden geledigd op zaterdac
21 december en de grijze container op zaterdag 28 december a.s. (zie ook de
ophaalkalender).

PUBLIKATIES WET RUIMTELIJKE ORDENING
Goedkeuring bestemmingsplan Hengelo Kom 1991. nr. 1.

De burgemeester van Hengelo brengt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28
lid 6 en artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Orden ng ter openbare kennis, da
Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 14 november 1991, nr
RG91.51675- RWG/G5208, goedkeuring hebben verleend aan het bestemmings
plan Hengelo Kom 1991 , nr. 1 , vastgesteld bij raadsbesluit van 24 september 1991
nr. 94-IV/JN.
Ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid 1 , van de wet op de Ruimtelijke Ordening is
het besluit tot goedkeuring onherroepelijk. Het besluit van Gedeputeerde Staten er
het genoemde bestemmingsplan met bijbehorende bescheiden liggen met inganc
van 11 december 1991 gedurende een maand voor een ieder ter gemeente
secretarie (sectie grondgebiedszaken) ter inzage. Niemand is gerechtigd om teger
voormeld goedkeuringsbesluit beroep in te stellen bij de Kroon.
De burgemeester voornoemd,
Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen
Hengelo, 10 december 1991 .

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN FOKKINK 1991, NR. 1.

De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde
in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 1
december 1991, gedurende één maand, ter gemeente-secretarie (afdelinc
grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 2£
november 1991 - overeenkomstig het ontwerp - vastgestelde bestemmingsplar
Fokkink 1991, nr. 1.
Dit plan houdt verband met de voorgenomen bouw van maximaal 4 woningen op de
percelen, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie F, nrs. 1921 en 1234
begrensd door de Hummeloseweg en de Zelhemseweg te Hengelo.
Aangezien tegen het ontwerp van het bestemmingsplan geen bezwaren bij de
gemeenteraad zijn ingediend en het vastgestelde plan niet afwijkt van het ter visie
gelegde ontwerp, kunnen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland geen bezwarer
tegen het vastgestelde plan worden ingediend.
Hengelo, 10 december 1991.
De burgemeester voornoemd,
Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen.

Bestemmingsplan Golfbaan " 't Zelle" 1990.

De burgemeester van Hengelo brengt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28
lid 6, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat Gedeputeerde
Staten van Gelderland bij besluit van 26 november 1991, nr. RG91.23176-RWG
R05209, (gedeeltelijk) goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplar
Golfbaan " 't Zelle" 1 990, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 april 1 991 . nr. 1 05-IV'JN
Dit besluit is niet onherroepelijk.
Goedkeuring is onthouden aan:
a. een gedeelte van het bestemmingsplan dat voor de realisering van een 9-holes
golfbaan niet noodzakelijk is, een en ander zoals in rode arcering op de plankaart is
aangegeven;
b. artikel 5, lid 6, van de voorschriften de woorden "en "Golfbaan-bestemmingsv^
" als bepaald in artikel 6 en 7 van deze voorschriften"; artikel 5. lid 6, sub. b; artike

6, lid 5.
Het besluit van Gedeputeerde Staten en het genoemde bestemmingsplan me
bijbehorende bescheiden liggen met ingang van 12 december 1991 gedurende eer
maand voor een ieder ter gemeentesecretarie (sect e grondgebiedszaken) te
inzage.
Zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend, alsmede de inspecteur van de ruimtelijke ordening kunner
tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan gedurende de termijn van terinzage
legging beroep instellen bij de Kroon.
Ook een ieder, die bezwaren heeft tegen onthouding van goedkeuring door Gedepu
teerde Staten kan gedurende voormelde termijn van een maand beroep instellen b
de Kroon. Eventuele beroepschriften moeten worden gericht aan H.M. de Koningir
en in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur var
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.
De burgemeester voornoemd.
Hengelo Gld., 10 december 1991.

| PUBLIKATIES WET AROB
i Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 20 november t/m 3 december 1 991 waartegen op basis van de Wet AROB een

bezwaarschrift kan worden ingediend.
i Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen,

aan: ten behoeve van:

A. Kohier, Spalstraat 15, Hengelo Gld het veranderen en uitbreiden van een winkelpand

B.C. Willink. Stellingweg 1 , Hengelo Gld het veranderen en vernieuwen van een loods

Stichting R. K. Zorgcentrum Sint Maria Postel. Koldeweiweg 11. het oprichten van een fietsenstalling
Keijenborg

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend bij het bestuurscollege dat de beslissing heeft
genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebiedszaken.

| BRANDPREVENTIE

MU TIPS VOOR VEILIGE FEESTDAGEN.

£i% nfec De kerstboom
™^̂ ^̂  * Koop een boom die niet te groot is voor uw kamer. Zet hem niet te dicht bij gordijnen of andere makkelijk brandende

rL^'£^< * ^or9 ervoor dat ̂ e boom goed stevig staat, zodat hij niet makkelijk omver gelopen kan worden. Wilt u het heel veilig
uC^̂ I/̂  doen draai dan een schroefoog in het plafond en maak de boom daaraan vast. Bind daartoe een stuk binddraad aan

[TO\ de stam, op ongeveer een vierde van de boomhoogte onder de top. Bevestig vervolgens het andere eind aan het
4BBÉB schroefoog. Omvallen is dan niet mogelijk.

*Jft«to wordt het brandgevaar wat kleiner, bovendien heeft u minder last van naalduitval. Regelmatig water bijvullen is natuurlijk
wel vereist.

# Echte kaarsjes in de boom moet u constant in de gaten houden. Eén moment van onoplettendheid kan uw boom in een fakkel
veranderen. Elektrische kaarsjes zijn dan misschien minder sfeervol, ze geven u wel een rustiger gevoel. Hoewel
# Controleer de bedrading van de elektrische kerstboomverlichting op beschadigingen. Probeer de installatie eerst uit door de lampjes
vóór het ophangen een half uur te laten branden. Óók als er voorgaande jaren helemaal geen problemen waren. Gebruik een gaaf en
goed passend verlengsnoer en leg dat zo neer dat niemand erover struikelen kan.
# Doe de verlichting uit als u gaat slapen of het huis verlaat.

Brandende kaarsen
# Zet de kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Gebruik geen kaarsenhouders die gemaakt zijn van plastic of van
andere makkelijk brandbare materialen.
* Houd brandende kaarsen zover mogelijk weg van gordijnen en van andere makkelijk brandbare dingen, zoals papieren versieringen.
Zorg vooral ook dat ze buiten het bereik blijven van kleine kinderen en huisdieren.
# Laat de kaarsen in kerststukjes niet te ver opbranden. Plaats de kerststukjes zo dat u ze steeds kunt zien. Zet ze niet in de buurt van
een warmtebron, bijvoorbeeld op de schoorsteenmantel boven de kachel. De kaarsen kunnen dan week worden en ombuigen,

t * Laat de kleine kinderen nooit alleen met brandende kaarsen. Ook niet voor een paar minuutjes!

Oliebollen bakken
# Bij het oliebollen bakken loopt u kans op "vlam in de pan". Leg daarom binnen handbereik een deksel klaar die goed op de pan past.
# Slaat de vlam in de pan loop dan niet weg, maar schuif het klaargelegde deksel op de pan. Draai vervolgens het gas of de kookplaat
uit. Leg een (uitgewrongen) vochtige dweil op het deksel, zodat dit vaster op de pan drukt. Probeer nooit de brandende olie met water
te blussen, dat is levensgevaarlijk.
* Laat de pan een kwartier met rust, beweeg hem niet en licht ook het deksel niet op. De elektrische kookplaat blijft lang heet. Het afkoelen
van de olie zal daarbij dus wat langer duren dan bij koken op gas.
# Blijf bij de pan totdat hij voldoende is afgekoeld. Reinig dan de buitenkant van de pan grondig, maak hem vooral goed vetvrij. Daarna
kunt u verder gaan met bakken.
# Probeer tijdens het bakken het morsen van vet zovel mogelijk te voorkomen. Zorg dat de buitenkant van de pan vetvrij blijft.
# Doe niet teveel olie in de pan. De olie gaat bruisen wanneer het beslag erin gebracht wordt. Een te volle pan stroomt dan over.
* Loop niet weg bij de pan zonder het gas of elektra uit te zetten. Bij te lang verhitten gaat de olie branden. Alleen een frituurpan met
thermostaat is daartegen beveiligd.
# Houd kleine kinderen buiten de keuken als u aan het oliebollen bakken bent. Ze leiden uw aandacht af. bovendien kunnen ze getroffen
worden door oliespatten.

| BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET
H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat bij hen een aanvraag is binnengekomen van:
Mevrouw M.T. Lamers-Beulink, Wolsinkweg 1 te Keijenborg, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge
de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging van een varkensmesterij, rundvee- en schapenhouderij op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld., sektie H, nr. 2625 gelegen Wolsinkweg 1 te Keijenborg.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder het stellen van voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken ter
inzage van 1 1 december 1991 tot 1 1 januari 1992 elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Tevens liggen de
stukken elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage in de bibliotheek, Sterreweg 14. Na deze datum, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, liggen de stukken elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur
ter inzage op de afdeling Grondgebiedszaken. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Indien
daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 05753-1 541 , toestel 26), kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren
worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd
gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene, die een bezwaar-
schrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven en de
belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen
instellen bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.
Hengelo, 10 december 1991 .

| AKTIE TANKSLAG
Al 60% "Tankslag-enquétes" retour
De bevolking van Hengelo (Gld.) kan een compliment gemaakt worden voor de massale reacties op de Aktie-Tankslag die in
voorbereiding is. In vergelijking tot al eerder gehouden Aktie-Tankslagen in buurtgemeenten is de respons zeer hoog. Een groeiend
milieubesef is waarneembaar en dat mag heel positief genoemd worden.
Volgens de Projektgroep hebben veel hinderwetplichtigen geen enquêteformulier ingeleverd. Het vermoeden bestaat dat deze mensen
denken dat hun gegevens al bekend zijn bij de gemeente. Dit is echter niet het geval. De hinderwetvergunning bevat slechts sumiere
informatie: zo staat er b.v. niet m of een tank wel of niet meer in gebruik is, terwijl dit voor een Aktie-Tankslag één van de belangrijkste
gegevens is. Vandaar dat we iedereen die zijn/haar enquêteformulier nog niet ingevuld heeft, dringend verzoeken dit alsnog te doen.
De gemeente geeft deelnemers aan de Aktie-Tankslag een subsidie. Buiten de aktie om in ieder geval niet. De subsidie zal waarschijnlijk
alleen gegevn worden bij sanering van ondergrondse tanks: zelf opgegraven tanks die nog op de grond aanwezig zijn komen niet in
aanmerking voor subsidie.
Indien u wel een tank (ondergronds of bovengronds) heeft, maar nog geen enquêteformulier, dan kunt u bellen met het gemeentehuis:
05753-1541 (toestel 47). Ook kunt u hier terecht met vragen.

| INVOERING PASPOORTWET
VERANDERINGEN DOOR INVOERING PASPOORTWET OP 1 JANUAR1 1992
De leeftijd waarop kinderen kunnen worden bijgeschreven in een reisdocument van de ouders gaat vanaf 1 januari 1992 van 12 jaar naar

, 1 6 jaar. Ook is het na 1 januari 1 992 mogelijk om kinderen tot 1 6 jaar in de reisdocumenten van beide ouders bij te schrijven. Voor jongeren
tot 1 6 jaar is het mogelijk om een toeristenkaart te verkrijgen tegen een speciaal jeugd-tarief . Met zo'n toeristenkaart kan in bijna alle landen

i van Europa worden gereisd. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het in werking treden van de Paspoortwet op 1 januari 1992. De
gemeentebesturen zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de veranderingen. Een andere verandering is dat vanaf 1 april 1 992 het reizen
op een verlopen paspoort niet meer mogeiijk is. Verlengen van een reisdocument kan al na 1 januari 1992 niet meer. Nadat op 28

t november 1990 de Tweede Kamer de Paspoortwet heeft behandeld aanvaardde de Eerste Kamer de wet op 24 september 1991.
i Publikatie volgde op 10 oktober 1991. Inde wet is het recht op een reisdocument voorde burger vastgelegd. Alleen nog op gronden die
r in de wet staan vermeld kunnen reisdocumenten worden geweigerd of vervallen verklaard.

Vrijdag 10 januari: Buitengebied Noord Hengelo begrensd door Banninkstraat-Riefelerdijk-gemeentegrens Steenderen/Vorden-Ruurl
Banninkstraat-Riefelerdijk-Ruurloseweg. Excl, Rondweg.
De chemokar neemt dinsdag 7 januari voordat hij met de huis-aan-huis-inzameling begint een vaste standplaats in van 07.30-08.30 uur.
bij de Rabobank in Hengelo.
Indien u, om wat voor reden dan ook, niet op de komst van de chemokar kunt wachten, kunt u van deze vaste standplaats gel
Bij de inzameling zijn de volgende punten van belang:
- zet het chemisch afval, bij voorkeur in de originele verpakking, in de binnendoos van de milieubox van te voren klaar:
- de chemokar, voorzien van een geluidsinstallatie rijdt stapvoets door de straten; in het buitengebied zal de chemokar elk perceel aan
- u dient het chemisch afval persoonlijk in de binnendoos te overhandigen aan de ophalers. U krijgt een nieuwe binnendoos terug. Dus
- in principe wordt alleen chemisch afval ingezameld dat afkomstig is uit huishoudens.
Mocht u de chemokar gemist hebben dan kunt u uw klein chemisch afval elke vrijdagmorgen tussen 08.30- 1 2.00 uur inleveren bij het geme
38 (hoek Molenenk).

OUD PAPIER
INZAMELAKTIES

Het zal duidelijk zijn dat groente-, fruit-
en tuinafval voortaan niet meer tot het
"gewone" afval behoort en dus beslist
niet in de grijze container mag worden
gedeponeerd. Maar er zijn meer be-
standdelen van het huishoudelijk af-
val die gescheiden moeten worden
ingezameld en dus evenmin m de
grijze container terecht horen te ko-
men, zoals oud papier.
In de gemeente Hengelo wordt door
verenigingen en scholen regelmatig
oud papier ingezameld. Een subsidie-
regeling van de gemeente zorgt er
voor dat de inzamelaars een aanvul-
I ng op de oud papier-prijs krijgen als
deze laag is. Voor hen betekent dit
extra inkomsten en voor u een regel-
matige inzameling.
Op de volgende data wordt oud papier
ngezameld:
Woensdag 1 1 december
Ds. J. L. Piersonschool, container aan
deSnethlageweg,tussen13.00-15.00
uur. Vanaf dinsdagavond 10 decem-
ber kan het papier al worden gebracht,
maar dan goed gebundeld of in dozen
verpakt. Het papier moet dan geplaatst
worden onder het afdak bij het tweede
hek.
Woensdag 11 en donderdag
12 december
Openbare Basisschool Rozen-
gaardsweide. Container parkeerplaats
Leliestraat bij de school. Woensdag
16.00 uur tot donderdag 15.30 uur.
Zaterdag 28 december
Gymvereniging D. l. O. -Keijenborg.
Container op de parkeerplaats bij de
St. Bernardusschool. Pastoriestraat.
Tussen 07.30- 12.00 uur
Zaterdag 4 januari 1992
Korfbalvereniging Quick '81. Contai-
ner bij de ingang van het korfbalveld.
Korenbloemstraat. Tussen 09.30-
12.30 uur.
Dinsdag 7 en woensdag
8 januari 1992
R. K. Basisschool De Leer. Container
parkeerplaats Dwarsstraat bij de
school. Tot 18.00 uur.
Woensdag 8 en donderdag
9 januari 1992
Openbare Basisschool Rozen-
gaardsweide. Container parkeerplaats
Leliestraat bij de school. Woensdag
16.00 uur tot donderdag 15.30 uur.
Woensdag 8 t/m zaterdag
11 januari 1992
Chr. Basisschool Bekveld. Container
hoek Veermansweg-Bekveldseweg.
Continue inzameling
L. R. de Bosruiters, bij fam. Diesveld,
Bronkhorsterstraat 8. Maandag t/m
vrijdag.
Damclub Hengelo "D.C.H.". Contai-
ner op parkeerterrein achter zaal Wol-
brink. Tijdens openingstijden winkel
Spannevogel. In winkel naar sleutel
van container vragen.

INLEVEREN KLEIN
CHEMISCH AFVAL

Inzameling Klein Chemisch Afval met
de chemokar.
De chemokar rijdt weer door de ge-
meente Hengelo op 6, 7, 8, 9 en 10
januari 1992
De gemeente is opgesplitst in 5 gebie-
den.
De inzameldata voor deze gebieden
z jn als volgt:
Maandag 6 januari: Kom Hengelo ten
noorden van Ruudoseweg-Kerkstraat-
Kervelseweg. Incl. Ruurloseweg-Kerk-
straat-Kervelseweg. Excl. Rondweg.
Dinsdag 7 januari: Korn Hengelo ten
zuiden van Ruurloseweg-Kerkstraat
Kervelseweg. Incl. Rondweg.
Woensdag 8 januari: Kom Keijenborg
en Buitengebied Zuid-Oost Hengelo
gelegen tussen Banninkstraat-
Riefelerdijk-gemeentegrensSteende-
ren/Zelhem-Kruisbergseweg-Rond-
weg. Excl. Banninkstraat-Riefelerdijk-
Kruisbergseweg-Rondweg.
Donderdag 9 januari: Buitengebied
ten zuiden van de Ruurloseweg, be-
grensd door de gemeentegrens
Ruurlo/Zelhem-Kruisbergseweg-Kom
Hengelo. Incl. Kruisbergseweg. Excl.
Ruurloseweg.

aseweg-bebouwde kom-Rondweg. Incl.

Deze standplaats is op de parkeerplaats

jruik maken.

doen;
de blauwe box niet aan de weg zetten.

entelijk Kca-depot aan de Zelhemseweg

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

'• Maandags gesloten

HALFMANBÏ
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

TE KOOP

Wax jassen
vanaf 1Z5-—

Wax hoeden
vanaf 35. —

Wax beenpijpen
59.95

Laarzen
gevoerd en ongevoerd

vanaf 15«—

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

ö

GLAS-VERF-BEHANG

TE KOOP

bodywarmers
in verschillende kleuren
en dessins

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

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

Jonge enthousiaste vrouw
b.z.a. als oppas, zowel over
dag als 's avonds, ervaring
met kinderen.
Tel. 05752-1080.

Te koop een hoogslaper,
wit met grijs, in zeer goe-
de staat. Prijs in overleg.
Brieven onder nr. 50 bu-
reau de Reclame.

Gevraagd: een zelfstandige
medewerker voor ons be-
drijf met vleesvarkens en
akkerbouw (vnl. aard.
teelt). Inl. G. W. Schue-
rink, Koningsweg 4, 7255
KR Hengelo Gld.
Tel. 05753-3447.

Te koop voor de Kerst
kalkoenen, konijnen en
hazen, eventueel geslacht.
Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk. Tel. 05753-1670.

Te koop kerstbomen, groot
en klein uitzoeken van het
land. Ook in voorraad de
Servische spar (picea
omorika) R. Hebben,
Voortseweg 9 en D. Cor-
tumme, Voortseweg 11,
Toldijk.

v
Wolboetiek

Bij besteding
van ƒ 25,00
of meer

Nog één week
lang een attentie

DinydeVrught

non Velswijkweg 22
peil velswijk

Tel. 08344-1315

NOTARISKANTOOR
SCHELLENBACH

te Hengelo Gld.

IS GESLOTEN VANAF

dinsdag 24 december 1991
tot

donderdag 2 januari 1992

Uitslag verloting 1991

Marktver.
Hengelo Gld

De hoofdprijzen zijn gevallen
op n o.:

896-1706- 2550 -3520 -5972
Voor de overige prijzen gelieve u de trek-
'dngslijsten te raadplegen.

LET OP - LET OP
Tijdens de KERSTMARKT
bij ons binnen grandioos
lekker

STAMPPOT ETEN
vanaf 12.00 uur

H. C. R. LANGELER
SPALSTRAAT 5 - HENGELO!!!



HAAS en RiBKARBONADE
530 gr 5.45

GEGRILDE WORST 100 gr 1.30
GELDERSE WORST 100 gr 1.20
heerlijke eigengem. rookworst

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat t

KEIJENBORG

Tel. 05753-132»

Bij ons verkrijgbaar

Vergeer Kaas

OudQ Komijn 500 gram

20+ Boerenkaas óók met kruiden
500 gram 7

Boerensmeerkaas, óók 20+ met
kruiden 100 gram 1.OO

ledere vrijdagmiddag op de markt in
Hengelo Gld.

UTOBEDRIJF

ASSINK

onderhoud en reparaties van alle merken

uitlijnen
APK-keuringsbedrijf
tectyleren
verkoop nieuwe en
gebruikte auto's

OpelVectra 1988
Opel Kadett 1988
Opel Kadett Diesel 1986
VW Jetta 1986
VW Jetta 1981
VW Golf Diesel 1985
Nissan Micra 1988
Nissan Micra 1986
Nissan Sunny Automaat 1986
Ford Sierra 2.3D 1986
Ford Sierra 2.3D 1985
Ford Escort 1984
Peugeot 309 Diesel 1987
Peugeot 405 T Diesel 1989

Banninkstraat 24
7255 KE Hengelo
Telefoon 05753-1262

y*v>

Taxibedrijf

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

TEL. 05753-3005

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

4'

i l

l

<

ij

"CHINESE MUUR" • Hengelo Gld lel. 05753-3722

KERSTMENU A (min. 2 personen)
soep de chinese muur

hong hay
chinese garnalen met tomatensaus

tauze kai
kipfilet met zwarte bonensaus

cha siau
chinese babi pangang

ka la nieu yuk
ossehaas met broccoli

koffie en bonbons

prijs per persoon 39.50

KERSTMENU B (min. 2 personen)
haaievinnesoep speciaal
zhon guo koelu yuk
chinese koe loc yuk, zoet en zuur

lak tjap ape
peking eend met pikante saus

gon bao kai
kipfilet met pikante knoflooksaus

tsjeun yeem ha
chinese ongepelde garnalen met verse peper

ijs met verse vruchten of koffie met likeuren

prijs per persoon

KERSTBOMEN
in alle maten en diverse soorten

KERSTBLOEMWERK
ook losse materialen

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS
BAAK

We wensen U goede Kerst

U I T N O D I G I N G
Aan alle varkenshouders,

Het bestuur van de varkenshouderijkern "Zelhem e.o./IJsselstreek"

nodigt u uit voor het bijwonen van een lezingencyclus:

A G R A R I S C H RECHT
(Dagelijkse* praktijk van een plattelands notaris)

Te bespreken onderwerpen zijn o.a.:

— Erfrecht
— Successie en schenkingen

Maatschappen
— Bedrijfsopvolging

Lokatie: Witte Paard te Zelhem Aanvang: 20.00 uur Einde 22.30 uur

DATA: - DINSDAG 10 DECEMBER 1991 - DINSDAG 14 JANUARI
1992 - DINSDAG 18 FEBRUARI 1992 - DINSDAG 17 MAART 1992
DINSDAG 7 APRIL 1992.

Spreker voor alle avonden zal zijn MR. A. SCHELLENBACH,
notaris te Hengelo Gld.

Deelname aan deze interessante avonden is kosteloos.

Wij hopen u te mogen begroeten!

Het bestuur van de varkenshouderijkern

"Zelhem e.o./IJsselstreek"

Wij staan op de KERSTMARKT met

KATTELSCHAREN nu 17.95

KERSTSTOFFEN v.a. 15.95

KERSTKLEEDJES

BANDJES LINTJES

Wij zijn zondag 15 dec. de gehele dag geopend.

Schröder MODE
bij de kerk

Hengelo Gld.

Wij verzorgen graag
voor U voor de komende
feestdagen

ONZE WELBEKENDE

SALADES
uit eigen keuken

Bestellen
tot zondag 22 dec.

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT,

WINRELMAN
St. Jonsfroot 3, Keyenburg, Telefoon 05753-1267

9 mei 1979 9 november 1991
12,5 jaar

KEIJENBORGSE
SCHAAKVERENIGING

Daarom op zaterdag 21 december 1 991 in dorpshuis "de
Horst" te Keijenborg

JUBILEUM RAPID SCHAAKTOERNOOI
Voor recreatieschakers en schakers uitkomend in de 3e
en 4e klasse OSBO
Aantrekkelijke prijzen voor beide sterkteklassen.
Inschrijving van 9.00 tot 9.30 uur. Aanvang toernooi
10.00 uur.
Prijsuitreiking ca. 16.00 uur.
Inschrijfgeld ƒ 5,00. Hiervoor krijgt u een kop koffie.
Iedereen is van harte welkom om mee te doen, maar ook
toeschouwers zijn van harte welkom, uw belangstelling
stellen wij zeer op prijs.

Hoofdsponsor

Rabobank
Keijenborg - Hengelo

Mogen wij u even voorstellen?

- DEBOTERSTOL -
Nieuw dit jaar gemaakt met 100% roomboter

DEZE WEEK:

* BOTER PROEFSTOLLETJES

SLECHTS 4.95

BAKKERIJ KREUNEN
HENGELO GLD - TEL. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak!

Op zoek naar-
een baan?

CV-monteur/loodgieter m/v
Wij zoeken met spoed een zelfstandig werkende
c.v. monteur/loodgieter, dik-/dunwandig, die in
een prettige werksfeer en tegen goede verdien-
sten aan het werk wil.

Konstruktiebankwerker m/v
kan direkt een lange periode aan het werk bij een
relatie in Hengelo (G). Deze baan biedt prima
verdiensten.

Lts'ers Metaal m/v
Voor een bedrijf in Zutphen zoeken wij gemoti-
veerde kandidaten met technisch inzicht die in
5-ploegendiensten willen werken. Wij kunnen u
een baan met goede toekomstmogelijkheden in
een prettige werksfeer bieden.

Produktiekrachten m/v
Voor diverse bedrijven in de omgeving van
Zutphen zoeken wij gemotiveerde krachten die in
het bezit zijn van gemotoriseerd vervoer. Heeft u
interesse? Kom dan snel langs!!

Ziekenverzorgenden m/v
die in het bezit zijn van een diploma, kunnen
volgens rooster bij diverse instellingen in en om
Zutphen aan het werk.

Bel meteen voor meer informatie of kom langs bij
Dactylo Uitzendburo in

Zutphen,
Rietbergstraat 38, ingang Henri Dunantweg,
05750-11790.

U I T Z E N D B U R O

Komt u ook op de kerstmarkt?
Dan moet u beslist even bij Bakkerij
Hekkelman aangaan en kijken wat
zij allemaal voor lekkers in hun
kraam verkopen.

Dat wat u daar ziet is natuurlijk
maar een klein gedeelte van wat zij
u verder bieden voor de komende
feestdagen.

Speciale kerstmarkt aanbieding

KERSTDENNETJES

5 halen, 4 BETALEN

Hebt u al een kersfbesfe/fi/sf ?
Haaf hem snel!!

Makkelijk voor u en voor ons.

Bakkerij

H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35

tel. 05753-1200

AANBIEDING

BABY JACKJES
maat 74 t.em. 86

van 42.50 voor 29.50

GISBERGEN
woninginrichting
textiel en baby mode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425



Stom hé!
Ik vind hem gewoon lekker die stol van Bakkerij Hekkelman.

Voor

KERSTBOMEN
met of zonder kluit of

in pot
groen en blauw
groot en klein,
moet U bij
BLOEMSIERKUNST

JOLANDA
zijn

Tevens hebben wij alles voor u op

KERSTGEBIED
Ook voor de

DOE-HET-ZELVER
Wij wensen U plezierige feestdagen toe

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a
KEIJENBORG TEL 2977

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND DECEMBER

l Itr. Drie Sterren Jenever 18.95
l Itr. Florijn Jenever 18.95
l Itr. Florijn Vieux 19.45
l Itr. Florijn Citroenbrandewijn 13.95
l Itr. Pollen Kersen/Bessen 14.95
l fles Jagermeister 19.75
l fles La Chasse du Pape 8.95
l fles Pedro Domecq Sherry 7.95
l fles Marise alcoholvrij Kersen 3.95
l fles Cockburn Port 14.95
l fles Teachers Whisky 22.95
l fles Gorter rum bruin/wit 15.95
l fles Joseph Guy Cognac 28.95

BEL EN WIJ BRENGEN

05753-1252

Op de foto overhandigd dhr. Besselink van de HKM
de eerste prijs, een CD speler, aan de fam. Nijenhuis.

Tijdens de eerste trekkingsavond van de HKM St.
Nicolaas-aktie op woensdag 20 november ging de
eerste prijs naar de fam. Nijenhuis, Broekweg 4 te
Hengelo Gld.
De tweede prijs ging die avond naar C. Peelen-
Berendsen, Boeijinkweg 2a te Keijenborg, terwijl
de derde prijs was voor de fam. Visschers, Prunus-
hof 32 te Velswijk (Zelhem).
Inmiddels heeft op maandag 9 december de laatste
van 4 trekkingen plaats gevonden.
Op donderdag 12 december zal er nog een extra
trekkingsavond zijn voor 30 personen die middels
loting aangewezen worden.

WINTERCUPCOMPETiTIE HHV 1991

De Hengelose Hengelsportvereniging organiseerde

voor haar leden een wintercupcompetitie waaraan

21 personen deelnamen.

Van de 6 wedstrijden telden er 4 mee voor de eind-

uitslag. De uitslag is als volgt:

1. H. W. Menop 594 punten, 2. H. Aberson 586 pun-

ten, 3. H. Doornink 584 punten, 4. G. Wuestenenk

584 punten, 5. J. Garretsen 576 punten, 6. G. Philips

572 punten, 7. G. Wentink 544 punten, 8. B. Beumkes
540 punten, 9. A. Hulstijn 532 punten, 10. J. Lebbink

530 punten.

\
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Wilt U ook een fijn Kerst-
pakket dan opgelet!!

Het hoeft niet altijd groot te zijn want met een
amandeistaaf, weihnachstol of een van onze
lekkere taarten (ook met logo mogelijk) is
succes verzekerd.

r i

Ook verzorgen wij graag uw Kerstpakket naar X
uw wensen.

Vraag vrijblijvend informatie.

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474

De zaak voor kerstpakketten met smaak!

Voor het komende voorjaar te openen Post-

agentschap in onze supermarkt, stellen we nu

reeds een sollicitatie-procedure open voor de

functie van:

Postagentschap-beheerder m/v
Denkt U voldoende kennis te bezitten, om deze

functie na een inwerkperiode onder deskundi-

ge leiding te kunnen vervullen en bent U ca.

20-22 jaar; dan kunt U vanaf heden Uw schrif-

telijke sollicitatie met recente pasfoto richten

SPAR-MART Aalderink
Dorpsstraat 14, 7221 BP Steenderen

Voor de grote belangstelling, felicitaties, ca-

deaus, bloemen en kaarten, ontvangen bij ons

25-jarig huwelijksfeest, willen wij iedereen

hartelijk bedanken.

Het was voor ons een dag om nooit te vergeten.

JAN en BETSIE LAMERS
en kinderen

Hengelo Gld.

Lankhorsterstraat 16.

KERSTSAMENZANG

Op zondag 22 december a.s. is er om 20.00 uur een
kerstsamenzang in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.
Van veel kanten was er de afgelopen jaren de ver-
zoeken om eens een kerstsamenzang te organiseren.

Naast kerstconcerten, waar veelal geluisterd wordt
naar de prachtigste internationale kerstnummers,
was er de vraag om een kerstsamenzang waar de be-
zoekers zelf bekende nederlandse kerstliederen
kunnen zingen.

Wie herinnert zich niet de sfeervolle avonden, waar-
op men in het donker naar de gezellig verlichte
kerk ging om de kerstzangdienst bij te wonen.

Dit jaar is de organisatie van de kerstsamenzang in
handen van de Bekveldse zangvereniging Soli Deo
Gloria.

Het programma bevat een twaalftal bekende kerst-
liederen uit "Het Liedboek" en de bundel van Johan
de Heer, zoals: "Daar ruischt langs de wolken", "De
herdertjes lagen bij nachte" en" 't Was nacht in
Beth'lems dreven".

Naast deze samenzangnummers zal het koor een vijf-
tal bekende kerstliederen ten gehore brengen.

Verder werken aan deze samenzang mee de organist
van het prachtige proper-orgel, Herman Lubbers en
een achttal koper-blazers van de muziekvereniging
Crescendo.

Al met al hoopt men op een goede opkomst, zodat
het een hele fijne avond kan worden.
Zie de advertentie van volgende week in dit blad.

OPTREDEN ULFTS MANNENKOOR OP

HENGELOSE KERSTMARKT

Evenals vorig jaar zal de op zondag 15 december in

Hengelo te houden kerstmarkt weer opgeluisterd

worden door het optreden van diverse koren in de

R.K. Kerk in de Spalstraat.

Het Ulfts mannenkoor dat in 1990 een afgeladen

volle kerk trok zal ook dit jaar weer de spits afbijten

met een optreden om 11.30 uur.

Verder treden nog op het Kinderkoor uit Gorssel,

de Citergroep uit 's Heerenberg en niet te vergeten

het eigen kerkkoor.

Tussen de verschillende optredens is er ruimschoots

de tijd om de sfeervolle kerstmarkt in de Spalstraat

te bezoeken.

De kerstmarkt en de winkels zijn opengesteld van

11.00 tot 17.00 uur. Voor de kinderen is er een ritje

in een huifkar mogelijk.

De kerstman in zijn arreslee en de levende kerststal

midden op de markt, zullen samen met de omringen-

de stands, waar glühwein, snert en boerenkool met

worst te koop is, weer voor veel gezelligheid zorgen.

Parkeergelegenheid dichtbij is er ruim voldoende en

wordt duidelijk met borden aangegeven. Kortom

Hengelo is er op voorbereid U in kerstsfeer te mogen

begroeten.

Kerstbomen
groot en klein met en zonder kluit

Ook: • KOREA SPAR
. SERVISCHE SPAR

• PICEA CONICA
mini kerstboom in pot

ATTENTIE verkoop van kerstbo-
men elke dag van 9 lot 18 uur.

GROENSPECIALIST

G. J. BOSMAN
KERVELSEWEG 23 - HENGELO GLD

TEL. 05753-2619 - FAX 05753-2619

UW HENGELO GLD

Uitnodiging voor de

KERSTVIERING
voor alle ouderen in Hengelo Gld en omgeving
op

maandag 16 december a.s.
om 14.00 uur in zaal Langeler.

Wie afgehaald wil worden kan bellen naar

mevr. Zilvold, tel. 2728.

Langs deze weg willen wij Uw erkentelijkheid

betuigen en dank zeggen voor de overgrote en

warme belangstelling voor ons 40-jarig huwe-

lijksfeest.

Dit blijft nog lang in onze herinnering.

WIM en RIEKIE KAAK

Hengelo Gld, december 1991.

Rozenstraat 12.

NVEV BIJEENKOMST

Op uitnodiging van de NVEV uit Hengelo Gld zullen
op maandag 16 december a.s. van 19.00-20.00 uur
de Midwinterhoorlblazers "d' Olde Roop" uit Zel-
hem blazen in de omgeving van de Remigiuskerk.
Daarna vieren de dames van de NVEV hun kerst-
feest bij zaal Langeler, aanvang 20.00 uur.

BAR DISCOTHEEK "DE ZWAAN" STEEKT

PAX A2 IN HET NIEUW

De heer H. Waenink, eigenaar van bar discotheek
"De Zwaan" te Hengelo is een enthousiaste voetbal-
lief hebber.

Zo voetbalde reeds het A2-elftal van de V. en A.V.
PAX in het shirt van zijn bedrijf en onlangs stelde
hij voor dit elftal ook nieuwe trainingspakken be-
schikbaar. De spelers en leiding van A2 zijn de heer
Waenink van bar-discotheek „de Zwaan" dan ook
Jieer erkentelijk voor zijn royale gebaar en hopen in
de nieuwe outfit tot goede resultaten te komen.

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD
We zitten alweer midden in de decembermaand. Een
maand van feestelijkheden van sfeer en verdieping.

Maar ook van koude, sneeuw en ijs. De huiselijke ge-
zelligheid krijgt extra aandacht. Helaas geldt dit
niet voor iedereen. Te denken valt aan de eenzamen
onder ons. Er kan zo snel iets veranderen in je leven,
bijvoorbeeld er is net een dierbaar iemand gestorven
of er is een ernstige ziekte geconstateerd of moei-
lijkheden in het gezin, op het werk, enz.
In zo'n periode lijkt het of de wereld in elkaar stort.

Je verwacht wat méér van de omgeving. Laten we
kijken of we wat kunnen betekenen voor de mede-
mens. Het is het overdenken waard, zeker in het
"Licht" van het naderend Kerstfeest.

Mocht U soms dit steuntje nodig hebben al is het
maar om even te kunnen praten! Schroom niet!

Pak de telefoon of kom gerust naar het kantoor:
Kerkekamp 23a, tel. 3690.

De Stichting Welzijn Ouderen Hengelo wenst U een
héél fijn Kerstfeest toe en een goed 1992.

Bloemisterij
WAAMELINK

Zondag 15 dec. op de kerstmarkt is

naast de verkoop van diverse kerst-

stukjes e.d. doorlopend

demonstratie van het vervaardigen

van diverse kerstarrangementen

FIRMA WAAMELINK
Hengelosestraat 47 - Keijenborg

Tel. 05753-1334

JUBILEUMKOLLEKTIE
De Kennemer jubileumkollektie, speciaal

voor die hoogtijdagen, welke om zo'n
exklusieve uitnodiging vragen.

DRUKKERIJ WO

B

25

HELP KINDEREN
OVERAL TER

WERELD

KOOP NU
KINDERPOSTZEGELS

OP HET POSTKANTOOR!

KINDERPOSTZEGELS
N E D E R L A N D

LEIDEN TELEFOON 071 • 25 98 00

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle Informatie:
(030) 52.35.78. Of E P I L E P S I E EN M A A T S C H A P P I J
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht



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.

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

Gegrilde Casselerrib

100 gram

Goud Salami

100 Kram 1.99

AH Gelderse Rookworst

250 gram I.OÖ

AH Halfvolle vanilleyoghurt

liter 1.69

Brie van de Mat
100 gram 1.59

Slijterij „De Zon"
v/d Eelaart „drie Sterren"
Jonge Jenever

18.95liter

Congo African drink

fles 12.95

Schouderkarbonade

AH Volkoren Brood

800 gram 1.79
AH Party Broodjes

12 stuks Z.99

Kerststol

600 gram 3.99

Chico Salustianas

2V2 kg 4.99

AH Perziken op zware
siroop

1.99liter blik

AH Fruitcocktail op
zware siroop

2.69liter blik

Culinaire Soepen

5 smaken blik l

AH Conqueror Port

0,7 liter 0. 45

Kerstkoekjes

blik 400 gram 4«99

Granny Smith

IVi kg V-99

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

r
Cursus Agrarisch
Computerboekhouden

Accountantskantoor CBTB organiseert in samenwerking met Welcom Insti-
tuut BV een cursus Computerboekhouden. Ook u kunt aan deze cursus
deelnemen.

De cursusduur bedraagt 6 weken. Gedurende deze tijd maakt u optimaal
kennis met alle facetten van het Computerboekhouden.

Tijdens de introduktie-avond staan vooral de basisbeginselen van het
boekhouden centraal. Daarna leert u hoe u een boekhouding met de
computer snel en correct kunt verwerken. Uiteraard wordt ook de nodige
aandacht besteed aan het meer algemene gebruik van de computer. Zo
komen bijvoorbeeld het kopiëren en het maken van back-ups uitgebreid aan
de orde. De laatste bijeenkomst staat vooral in het teken van de verschil-
lende soorten computer-uitdraaien.

De cursus gaat 18 februari 1992 van start en wordt gedurende 6 dinsdag-
avonden vanaf 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur gegeven. Plaats van de 6
bijeenkomsten Accountantskantoor CBTB, Hummeloseweg 14 te Zelhem.
De kosten voor de cursus Computerboekhouden bedragen ƒ 370,---

Heeft u belangstelling voor de cursus? Vul dan onderstaande bon in.
Natuurlijk kunt u ons bellen voor nadere inlichtingen tel. 08342-3241

Ja, ik schrijf me graag in voor de cursus Computerboekhouden van
Accountantskantoor CBTB in Zelhem.

Naam:

Adres:

~i

Postcode / Woonplaats:

Telefoon:

Aantal personen dat aan de cursus wil deelnemen:.

Handtekening:

U stuurt deze bon naar Accountantskantoor CBTB, antwoordnummer 1504,
7020 ZX Zelhem.
Een postzegel plakken is niet noodzakelijk.

Accountantskantoor CBTB
L

FLORIJN
JONGE JENEVER

TIA MARIA
CO^FEE^IQUER

als 't jonge mag zn
25.95

FLORIJN
BESSENJENEVERMARETTO

Dl
SARONNO

13.95

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Kerkstraat O

3 kg mooie Hollandse
HANDAPPELS 6.95

zak geschrapte Worteltjes 0.98

18 stuks zoete Spaanse
SINAASAPPELS 6.95

500 gr Amerikaanse salade 3.95

500 gr Bleekselderij-kaas salade
3.95

KI IRS1 3OMEN
div. soorten en maten in pot of met kluit
Picea Abies - de gewone kerstboom

Picea O mor i ka - Servische Spar (blauw)
Abies Korea na - Korea Spar

enz. - enz. - enz. - enz.

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

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

Hotel - Café - Restaurant

Spalstraat 5 - Hengelo - tel. 05753-1212

Ie Kerstdag is ons restaurant
geopend.

Voor een fantastisch Kerstdiner

kunt U nu reeds reserveren.

Menu's op aanvraag.

Voor de lekkerste SALADES o.a.
Huzaren - Russisch ei - Zalm-
salade, belt u de goede smaak lijn

0 5 7 5 3 - 1212

TE KOOP
kasten, lage-hoge, stoelen,
bekleed, oliekachels, rol-
schaatsen, droogkap, pick-
up 2x, geijser, komplete
keuken. W. Rondeel, Roes-
sinkweg 30a, Hengelo Gld,
Tel. 05753-7389

Te koop kerstbomen, met
of zonder kluit, ook Ser-
vische spar. B. Regelink,
Vordenseweg 36, 7255 BX
Hengelo Gld

HKM roert
de trom!!

Uw Echte Bakker heeft tijdens de
Kerstmarkt naast tal van diverse
kerstlekkernijen

warme SAUCIJZEN

warme CROISSANTS

warme KAASCROISSANTS
warme PIZZASTOKKEN

verse!! HARDE BROODJES
verse!! KRENTENBOLLEN

verse!! ZACHTE BOLLEN

ook nog eens als klap op de vuur-

pijl en voorproefje OLIEBOLLEN!
(gebakken waar u bij staat)

10 stuks 6.25
IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

Jozef Schabbink
Spalstraat 21, Hengelo Gld, tel. 05753-1250



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

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

De Mercedes-Benz ster is een ster waar je ais 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)

BIIENHOF STRATEN MAKERS BEDRIIF

André Bijenhof
Muldershof 1
7221 EA Steenderen
Tel. 05755-1944
06-52939311

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!

Geheel nieuwe zaal

te Zelhem

Met ingang van eind januari 1992
hebben we zalen beschikbaar voor

grote en kleine partijen (tot 400 pers.)

Reservering:

't Witte Paard
Ruurloseweg 1 - Zelhem

Tel. 08342-1227

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

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

STAALBEDRIJF BRUMMELMAN

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

"Tel.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

t? f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Voor eerst aan de

denken

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 15 DEC.

Remigiuskerk
10 uur ds de Vries

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

Goede Herder Kapel
10.15 ur ds Molemaker

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

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 14 dec. 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 15 dec. 10.00 uur Woord- en Comm.dienst
met zang van het gemengd koor

Dinsdag 17 dec. 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravood-
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
14 - 15 dec.

Dr. Th. J. Hanrath, tel. 1277.

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 openngstjjden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
H. Eil, te*. 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 Zel'hem: ..Dennenlust", 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-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
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar v<an 16-19 uur

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

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

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, BakermarksedIJk 15, 7223 KJ Baak
Tel. 05754-1809. Voor afspraken tussen 13 *n 14 uur


