
60e jaargang no 52 dinsdag 24 december 1991 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Rege linkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

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

Geldig van 30 dec. 1991
t.e.m. 4jan. 1992.

Verse Kippenpoten

1 kg 4.95

Onze dagreklames:
maandag en dinsdag:
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

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

4.95

4.95

4.95

Voor de laatste week van het jaar
heeft uw Echte Bakker
in de reklame:

APPELFLAPPEN
5 stuks U./!)

SAUCIJZEN
BROODJES
(heerlijk gekruid) 5 stuks

6.25
EN NATUURLIJK:

OLIEBOLLEN
APPELBEIGNETS
enz. enz.

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

wenst u een voorspoedig 1992

Wij zijn met VAKANTIE
van 2 t.e.m. 18 jan.
Maandag 20 jan. is uw Echte Bakker
er weer

een voorspoedig 1992

Winters
Spalstraat 8 •- Hengelo Gld - Tel. 05753-1280

reTT^ril992

JONGE JENEVER

£ • a/s't jonge mag zyn

BESSENJENEVER

SARONNO
MANDELLIKEUB

puur of om ü

mixen

13-95

FRBXENET

Methode «T l party-Restaurant-
champenoise \ »OESN«0

13.95

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Zomervakantie?
Begin met een bezoek

aan de Rabobank

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Vuurwerk verkoop
30 en 31 december 1991

Fa. Roozegaarde
Banninkstraat 5, Hengelo G.

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

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

Tel. 05753 - 2022

Rabobank
Meer bank voor je geld

Eugelink Zonwering

wenst u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1992 toe.

Hofstraat 21 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1210

Voor zonwering en rolluiken Uw leverancier!

Wij hebben dit jaar knalvuurwerk

tegen sierpri jzen om mee te sieren

en siervuurwerk tegen knalprijzen

Of was 't andersom?

In ieder geval moet u voor een

sfeerrijke jaarwisseling zijn bij

Jansen „de Smid
BJeekstraal l - Tel. 1360

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

l Bakkerij Bruggink»
g RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358 3

< r ^^mmiv* , Voor fi

n
oud en nieuw maken £
wij
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» OLIEBOLLEN - APPELFLAPPEN •
| APPELFLANZEN - SAUCIJZEN £

enz. enz.

H Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar

* Donderdag 2 jan. GESLOTEN

n

aa NVA -
H

auiHVAi aa NVA

Vuurwerk verkoop
30 en 31 december 1991

Fa. Roozegaarde
Banninkstraat 5, Hengelo G.

AUTO KEMP WENS/T) U PRETTIGE F E E S T D A G E N EN EEN V O O R S P O E D I G 1992
A l l

Wij wensen U allen
fijne feestdagen en een
voorspoedig 1992.
FAM. G. W. SCHUERINK
en medewerkers
Koningsweg 4, Hengelo G

Vuurwerk verkoop
30 en 31 december 1991

Fa. Roozegaarde
Banninkstraat 5, Hengelo G.

St. Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - Tel. 05753-1977

Vanaf 27 dec. op diverse artikelen

lol 20-30-40 pet KORTING
SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383



Wij wensen U allen een gelukkig

en voorspoedig 1992 toe

GOOSSENS

• TUINMEUBELEN
• RIOOL EN HOGEDRUKBUIZEN
• LAND . TUIN , BOUW EN

VIJVERFOLIEN
• WERKKLEDING

Steenderenseweg 11
7255 KC Hengelo Gld
Telefoon 05753-2139

Veehandelaar en Zoon

Harrie Waenink en familie
WENSEN U

Prettige feestdagen

en een

gezond en voorspoedig

1992 toe

Hengeloseweg 20 - VORDEN - Tel. 05752-1082

PE GREEF
ACCOUNTANTSKANTO

Wilhelminalaan 9 - 7255 DC Hengelo Gld

Tel. 05753-2216 - Fax 05753-3474

Lid Nederlandse Orde van Accountants-
Administratieconsulenten

x Accountancy x belastingzaken x computer-

verwerking x advies en begeleiding

Wij wensen iedereen
een voorspoedig 1992

MEMELINK
assurantiën
SPALSTRAAT 11 - HENGELO GLD

wenst U allen
een voorspoedig 1992

BIB GEMGGNTE H6NGGLO
KT J Provincie Gelderland

•HM | Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
^C^^y Telefoon 05753-1 541 - Telefax 05753-1 1 1 8

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTE | | PUBLIKATIES WET AROB |

Volgens het collecterooster 1991 worden tot en met eind december 1991 geen Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 4 t/m 17 december 1991 waartegen op basis van de Wet AROB een
collectes meer gehouden. bezwaarschrift kan worden ingediend.

SOCIALE VERZEKERINGSBANK | aan ten behoeve van:

ledere eerste donderdag van de maand is er een zitting van de sociale verzekerings- P. Tiesinga, De Heurne 8, Hengelo Gld het oprichten van een garage

bank in het gemeentehuis, van 09.00 tot 10.00 uur. f Q Burahout. Kreilwea 1 . Henaelo Gld het aedeelteliik vernieuwen en uitbreiden van een schuur

SLUITING GEMEENTEHUIS H-F' Evers Hengelosestraat 18, Keijenborg het veranderen van een winkelwoonhuis tot woning

Alle afdelingen ter gemeentesecretarie (Raadhuisstraat 20) en de gemeentewerkplaats nenomen

(Zelhemseweg 38) zijn gesloten op: Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebiedszaken.
dinsdag 24 december 1991 ('s-middags); vrijdag 27 december 1991 (gehele dag):
amsaag ai aecemoer isyi (geneie aag). int»! Col/'
Het bureau van de burgerlijke stand is op 31 december 1991 geopend van 09.00 tot VUUriWcHlV

OUD PAPIER
INZAMELAKTIES

Het zal duidelijkzijn dat groente-, fruit-
sn 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-
/al die gescheiden moeten worden
ngezameld en dus evenmin in de
jrijze container terecht horen te ko-
nen, zoals oud papier,
n de gemeente Hengelo wordt door
/erenigingen en scholen regelmatig
3ud papier ingezameld. Een subsidie-
egeling van de gemeente zorgt er

Het kca-depot op de gemeentewerkplaats is cp vrijdag 27 december 1991 ook De jaarwisseling staat weer voor de deur. De komende periode zal weer vuurwerk worden gekocht en afgestoken. . ,
gesloten. De Algemene Plaatselijke Verordening geeft dienaangaande voorschriften in de artikelen 2.7.1 t/m 2.7.6. Daarin wordt ook gesproken , ® . v h

AFVAL " APART OOK IN DE ^/i hoeveelheid explosieve lading van elk stuk vuurwerk. Het gaat hier dus om het goedgekeurde vuurwerk.
GEMEENTE HENGELO De verko°P van vuurwerk aan net publiek mag niet plaatsvinden zonder vergunning van burgemeester en wethouders. De vergunning

" voor de verkoop zal in deze gemeente gelden op maandag 30 en dinsdag 31 december 1991 . Het vuurwerk mag ingevolge artikel 126
A | I A alleen verkocht worden door, dan wel aan personen, die de leeftijd van zestien (16) jaren hebben bereikt.

Veel van het groente- fruit- en tuinafval (GFT-afval) is vrij ^^^ ^^^L Ingevolge artikel 2.7.4 mag het vuurwerk alleen af worden gestoken of mag men het alleen voor dadelijk gebruik gereed hebben op 21
vochtig Dit betekent dat GFT-afval bij vorst kan bevriezen / ^^^ > december en 1 januari, mits het vuurwerk dan op een verantwoorde wijze en niet in de nabijheid van een verpleegtehuis of
en zelfs kan vastvriezen aan de container met name de ^^^J M^r bejaardenwooneenheden wordt gebruikt. Op andere dagen is het dus verboden. Op beide toegestane dagen is het verboden vuurwerk
onderste laag. Dit kan problemen opleveren bij het opha- ^ 1^ a' te steken indien dat gevaar, schade, hinder van ernstige aard of overlast kan veroorzaken,
len: soms kan de container, ondanks schudden, niet worden geleegd. Voor u is dit Tot slot willen wi' n°9 enkele aanwijzigingen geven voor een veilig gebruik. Daarom deze tips:

vervelend, vooral als de container in zijn geheel niet geleegd is. ' heeS eerst de 9ebruiksaanw'J2in9 ƒ
- Steek het vuurwerk aan met b. v. een aansteeklontje. (

U kunt echter meehelpen om het legen van de container soepeler te laten verlopen. . Experimenteer niet met vuurwerk.
Hieronder noemen wij enkele tips: . Haal geen baldadigheid uit, gooi bijv. niet met vuurwerk.
- Een krantje onderin en het schoonhouden van de container helpt enigszins tegen . Houd rekening met mens en dier
het vastvriezen. . j_ej Q0^ Op vuurwerk van anderen.
- Het verdient aanbeveling de container op een beschutte plek neer te zetten, waar &\s men deze aanwijzingen opvolgt, kan het vuurwerk probleemloos zijn werk doen: door geluid, kleur en licht fleur geven aan de viering
de kans op vastvriezen minder groot is. van de jaarwisseling!
- Gooi geen vloeibaar of te nat afval in de groene container. Anen een voorspoedig 1992.

bijvoorbeeld met een omgekeerde bezemsteel. 1 IIT\//"MIQIKir* I4IMDPQ\A/CT
- Stamp het GFT-afval niet te veel aan. j Ul -' |
Het gebruik van zout om de GFT-f ractie te ontdooien wordt ten zeerste ontraden. Zout
is slecht voor het composteerproces. UITVOERING HINDERWET TEN AANZIEN VAN AGRARISCHE BEDRIJVEN.

Ingevolge artikel 2 van de Hinderwet is het verboden om inrichting die daarbuiten gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken op te
Aangezien in de wintermaanden weinig tuinafval aangeboden wordt, ,s de container nch(en jn wer |e hebbep ujf ,e bfe|den Qf ,e ZQnd8r een daartQe verleende vergunning.
m deze periode meestal slechts voordehelft gevuld. Daarnaast veroorzaakt bevroren Qnder inrichtlngen wordt in de re , verstaan: bedr|jven die genoemd zjjn in het zogeheten Hinderbesluit. Dit Besluit merkt ondermeer
GFT-afval geen stankoverlast. Degenen wiens GFT-container in het geheel niet bedrjjven VOOr het houden van dieren (mestkalveren, meststieren, varkens, paarden, dieren om te pelzen, pluimvee en konijnen) aan als

kunnen GFT-afval aanbieden bij de gemeentewerf aan de Zelhemseweg inrjchtmgen, die een hinderwetvergunning nodig hebben. In de meeste gevallen verleent het gemeentebestuur de vergunning en is zij

ook belast met het toezicht op de hinderwet (controle op naleving van de voorschriften).
Wij hopen dat u medewerking verleent en dat u begrip heeft als de container tijdens Ook de meeste melkrundveehouderijen zijn hinderwetplichtig. Voor melkrundveehouderijen geldt sinds 1 augustus 1991 het "Besluit
de vorstperiode een enkele keer niet kan worden geleegd. Melkrundveehouderijen Hinderwet". In dit besluit staan algemene regels waaraan deze bedrijven moeten voldoen. Het aanvragen van
Inzameling afaedankte kerstbomen een verQunning is veelal niet meer nodig. Wel dient u met behulp van een kennisgevingsformulier het bedrijf te melden bij de gemeente.
Na afloop van de feestdagen zullen kerstbomen massaal ter inzameling en verwer- Alle bedrijven die hinderwetplichtig zijn dienen een voor dat bedrijf dekkende vergunning op grond van de H.nderwet te hebben. Dit
king worden aangeboden. Deze kerstbomen kunnen op donderdag 9 januari 1992 betekent ondermeer dat voor bedrijven waarbij uitbreiding of wijziging in dierenaantal of diersoorten heeft plaatsgevonden, zonder
tussen 08.00 en 16.30 uur worden aangeboden op de gemeentewerf aan de uitzondering, ook een aangepaste vergunning nodig is.
Zelhemseweg 38 De bomen zullen worden versnipperd en gecomposteerd Uiter- ln de gemeente Hengelo wordt hard gewerkt aan het wegwerken van de, in de afgelopen jaren opgelopen, achterstand in vergunning-
aard komen alleen natuurlijke bomen m aanmerking voor hergebruik Tevens kunnen verlening voor agrarische bedrijven. Veel bedrijven met een verouderde hinderwetvergunning (globaal ouder dan 1 0 jaar) zullen daarom
de bomen, in kleinere gedeelten geknipt of gezaagd, worden aangeboden in de worden benaderd om een vervangende vergunning (revisievergunning) aan te vragen. Ook bedrijven zonder een hinderwetvergunning
groene container. zullen worden benaderd.

Aanvragen voor hinderwetvergunningen t.b.v. agrarische bedrijven moeten worden getoetst aan twee richtlijnen van het ministerie van
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, telefoon 1 54 1 . v R O M te weten-

toestel 31 . De rjchtiijn Veehouderij en Hinderwet welke de mate van stankhinder voor de omgeving toetst afhankelijk van het aantal aanwezige

A A M/^ICT*C LJ /"v M r\ er M D n AOTiM/™» dieren (per soort) op het bedrijf.
AAISJVJIr" 1 rlUNUtNotLAo 1 IN va De richtlijn ammoniak en veehouderij welke de uitstoot van ammoniak uit de stallen op een nabijgelegen zuurgevoelig gebied toetst.

AANGIFTE T.B.V. HONDENBELASTING 1992. waarbij alle bedrijven voorzien zijn van een dekkende vergunning. Vergunningverlening voor bedrijven die geen dekkende vergunning
1 . leder die over 1991 géén aanslagbiljet ontving en toch houder is van een hond. hebben is in beginsel alleen mogelijk met inachtname van de genoemde richtlijnen,
dient dit vóór 18 januari a. s. schriftelijk te onzer kennis te brengen. Voor meer informatie over de specifieke hinderwetvergunningssituatie voor uw bedrijf kunt u contact opnemen met de heren Hemmen
2. Zij, diein 1991 weleen aanslagbiljetontvingen,maarper01-01-1992geen houder en Lichtenbeld van onze afdeling Grondgebiedszaken. Met hen kan worden gekeken of uw bedrijf gedekt is door een goede
van een hond meer zijn en hiervan nog geen bericht hebben gedaan, worden tot 18 hinderwetvergunning en kunnen de mogelijkheden c.q. de ruimte die de Hinderwet biedt voor het bedrijf nader worden bekeken,
januari in de gelegenheid gesteld hiervan opgave te doen onder vermelding van de Tevens kan worden nagegaan of uw bedrijf onder het "Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet" valt.
redenen waarom men geen houder meer is. Wanneer vóór deze datum geen Indien u twijfelt of uw bedrijf door een goede hinderwetvergunning is gedekt, verzoeken wij u hierover kontakt op te nemen met betreffende
afmelding is ontvangen, wordt voor 1992 een aanslag opgelegd. ambtenaren.

zijn van een hond, behoeven geen aangifte te doen, zij ontvangen automatisch hun BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET
aanslagbiljet 1992. 1 1
Zodra men i n de loop van het belastingjaar houder van een hond wordt of geen houder
meer is, dient hiervan binnen veertien dagen een kenn sgeving te worden gedaan.

i kii pX/CDCKI l£| CIK1 ^TSl voldoende te voorkomen of te beperken, op 6 december 1991 onder voorschriften een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend

CHEMISCH AFVAL •Ö^W^B^ de ̂ eer J-KleinGotink, Steenderenseweg 6 te Hengelo Gld. .vooreen vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking

Inzameling Klein Chemisch Afval met de ctiemokar. pWw <L^ Steenderenseweg 6 te Hengelo Gld.;
De chemokar rijdt weer door de gemeente Hengelo op 6. (J^*('xtènT^\ de neer H Stoltenborg, Sarinkdijk 2 te Hengelo Gld., vooreen vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben
7, 8, 9 en 10 januari 1992 ifî liyiLTJ vaneenagrarischgemengdbedrijfophetperceelkadastraalbekend.gemeenteHengeloGld.,sektieD,nummer2498gelegenSarinkdijk
De gemeente is opgesplitst in 5 gebieden. •Js f̂i?y 2 te Hengelo Gld.;
De inzameldata voor deze gebieden zijn als volgt: de heer G.J. Smeitink, Hogenkampweg 16 te Hengelo Gld., voor een nieuwe, de gehele inrichting, omvattende vergunning, ingevolge
Maandag 6 januari: Kom Hengelo ten noorden van Ruurloseweg-Kerkstraat-Kervels- de Hinderwet in verband met de uitbreiding/wijziging van een melkrundveehouderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
eweg. Incl. Ruurloseweg-Kerkstraat-Kervelseweg. Excl. Rondweg. Gld., sektie H, nummer 221 1 gelegen Hogenkampweg 16 te Hengelo Gld.:
Dinsdag 7 januari: Kom Hengelo ten zuiden van Ruurloseweg-Kerkstraat-Kervelse- de heer A. Enzerink, Het Stapelbroek 3 te Hengelo Gld., voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de
weg. Incl. Rondweg. Hinderwet in verband met de uitbreiding/wijziging van een melkrundveehouderij annex varkensmestbedrijf op het perceel kadastraal
Woensdag 8 januari: Kom Keijenborg en Buitengebied Zuid-Oost Hengelo gelegen bekend gemeente Hengelo Gld., sektie B, nummer 1982 gelegen Het Stapelbroek 3 te Hengelo Gld.;
tussen Banninkstraat-Riefelerdijk-gemeentegrens Steenderen/Zelhem- de heer C.G. Hiddink, Uilenesterstraat 6a te Keijenborg, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de
Kruisbergseweg-Rondweg. Excl. Banninkstraat-Riefelerdijk-Kruisbergseweg-Rond- Hinderwet voor een melkvee- en mestvarkenshouderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie H, nummers
weg. 2885, 1582 en 2752 gelegen Uilenesterstraat 6a te Keijenborg;
Donderdag 9 januari: Buitengebied ten zuiden van de Ruurloseweg, begrensd door Maatschap Zemmelink. Memelinkdijk 1 te Hengelo Gld., voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de
de gemeentegrens Ruurlo/Zelhem-Kruisbergseweg-Kom Hengelo. Incl. Hinderwet voor een rundvee-, fokvarkens- en mestvarkenshouderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld.. sektie B.
Kruisbergseweg. Excl. Ruurloseweg. nummers 1858 en 1856 gelegen Slotsteeg 1 1 /Memelinkdijk 1 te Hengelo Gld.;
Vrijdag 10 januari: Buitengebied Noord Hengelo begrensd door Banninkstraat- de heer B.G. Regelink, Gompertsdijk 5a te Hengelo Gld., voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de
Riefelerdijk-gemeentegrensSteenderen/Vorden-Ruurloseweg-bebouwdekom-Rond- Hinderwet voor een rundveehouderij en varkensmesterij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld.. sektie F, nummer
weg. Incl. Banninkstraat-Riefelerdijk-Ruurloseweg. Excl. Rondweg. 1512 gelegen Gompertsdijk 5a te Hengelo Gld.
De chemokar neemt dinsdag 7 januari voordat hij met de huis-aan-huis-inzameling De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken, ter inzage van 2 januan
begint een vaste standplaats in van 07.30-08.30 uur. Deze standplaats is op de 1992 tot 2 februari 1992 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14. 00 tot 16. 00 uur en bovendien elke vrijdag van 17 00 tot 20. 00
parkeerplaats bij de Rabobank in Hengelo. uur in de bibliotheek, Sterreweg 14.
Indien u, om wat voor reden dan ook, niet op de komst van de chemokar kunt BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 2 februari 1992 worden ingesteld door
wachten, kunt u van deze vaste standplaats gebruik maken. a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaar hebben ingediend: d. andere
Bij de inzameling zijn de volgende punten van belang: belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen,
-zet het chemisch afval, bij voorkeur in de originele verpakking, in de binnendoos van Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.
de milieubox van te voren klaar; Zij die broep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.
- de chemokar, voorzien van een geluidsinstallatie rijdt stapvoets door de straten; in Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van
het buitengebied zal de chemokar elk perceel aandoen; de raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
• u dient het chemisch afval persoonlijk in de binnendoos te overhandigen aan de Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente Hengelo, afdeling Grondgebiedszaken. telefoon 05753-1541 toestel 26.
ophalers. U krijgt een nieuwe binnendoos terug. Dus de blauwe box niet aan de weg H . 24 december 1991
zetten. 9 '

Mocht u de chemokar gemist hebben dan kunt u uw klein chemisch afval elke fotochemicaliën, glansmiddel(afwasmachine), gootsteenontstopper, houtverduurzamingsmiddelen, injectienaalden, inktresten. kamfer-
vrijdagmorgen tussen 08.30-12.00 uur inleveren bij het gemeentelijk Kca-depot aan spiritus, koelvloeistof, koperhoudend afval, koperpoets, kwastenreiniger, kwikthermometers, latex, lijmrestanten, loodhoudend afval,
de Zelhemseweg 38 (hoek Molenenk). loogmiddelen, medicijnen, meubelolie, motoroliën, nagellak (remover), oliefilters, ontvettingsmiddelen, ontwikkelaar (toner), oplosmid-
Hieronder treft u een lijst van chemische stoffen aan die in huishoudens te vinden zijn delen, ovenspray, petroleum, peut/terpetine/thinner, schoensmeer, smeeroliën, spaarlampen, spiritus, spuitbussen, thermostaten, 1. 1.
en ingeleverd moeten worden: buizen (met verpakking), verfafbijtmiddel, verf restanten, verfverdunner, vet, smeervet, vlekkenwater, vlooienbanden, wasbenzine,
accu's, accuzuren, bak- en frituuroliën/vet, batterijen, beits, benzine, bestrijdings- zinkhoudend afval, zuren,
middelen, chloorbleekmiddelen. condensatoren, cosmetica, drukinkten en vloeistof- Op deze lijst staan de meest voorkomende chemische stoffen. Wie twijfelt of een bepaalde stof ingeleverd kan worden, kan het beste
fen (stencil en kopieer), energiezuinige lampen, etsvloeistoffen, film- en fotoafval. het gemeentehuis even bellen. Tel. 1541. Ook met vragen omtrent de inzameling kunt u hier terecht.

COMMISSIEVERGADERING

sxtra inkomsten en voor u een regel-
•natige inzameling.
Dp de volgende data wordt oud papier
ngezameld:
Zaterdag 28 december
3ymvereniging D. 1. 0. -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
9 januari 1992
R. K. Basisschool De Leer. Container
Darkeerplaats Dwarsstraat bij de
school. Tot 18.00 uur.
Woensdag 8 en donderdag
3 januari 1992
Openbare Basisschool Rozen-
gaardsweide. Container parkeerplaats
.eliestraat bij de school. Woensdag
1 6.00 uur tot donderdag 1 5.30 uur.
Woensdag 8 t/m zaterdag
11 januarM992
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-
Drink. Tijdens openingstijden winkel
Spannevogel. In winkel naar sleutel
/an container vragen.

EVENEMENTEN-
KALENDER ETC.

Evenementen-kalender 1992.
Evenals vorige jaren wordt door de
gemeente ook voor het jaar 1 992 een
evenementen-kalender samenge-
steld. Het gaat ook nu wederom om de
publiektrekkende aktiviteiten zoals uit-
voeringen, sport- en culturele
aktiviteiten en tentoonstellingen, enz.
Het doel van de evenementen-kalen-
der is om doublures te voorkomen en
n voorkomende gevallen in overleg
ot een goede en betere spreiding te
komen. Opgave van de aktiviteiten bij
de afdeling Sociale Zaken en Welzijn,
el. 1541.

Sportcursussen.
De praktijkgerichte korte opleiding voor
het bestuurlijk en ondersteunend ka-
der van sportverenigingen zijn in het
afgelopen jaar zo succesvol verlopen,
dat de Gelderse Sport Federatie in
haar opleidingsgids 1992 wederom
een groot aantal korte cursussen gaat
geven. Bestuurskader. sponsoring,
marketing, sport en recht, bles-
surepreverentie enz. zijn wederom in
het cursusaanbod opgenomen. De
hemabijeenkomsten worden afhan-
kelijk van de deelname in eigen woon-
plaats, of directe omgeving gehouden,
nlichtingen bij de gemeente afdeling
Sociale Zaken en Welzijn, buro Sport
of bij de Gelderse Sport Federatie, tel.
085-640306.

Vrije uren gebruik sporthal "de Kamp".
zat. 28 dec. 13.30-14.30 uur, zo. 29
dec. na 14.00 uur, do. 2 jan. en vr. 3
an. tussen 14.00-17.00 uur, zat. 4
an. 13.30-14.30 uur, zo. 5 jan. na
16.00 uur. Inlichtingen in de sporthal
of tel. 2689.
Gebruiken Gymzaal: tel. 1541

Agenda.
Dec.: 23-26-27 zaalvoetbal PAX in
"de Kamp" 9.00-1 6.00 uur; 27 straten-
volleybal in "de Kamp" 19.30-23.00
uur; 28 stratenvolleybal 15.00-22.30
uur; 30 zaalvoetbal Keijenborgse Boys
n "de Kamp".
Jan.: 3-4-10-17-18-24-25 straten-
volleybal; 31 finales stratenvolleybal.
feb.: 3-4-5 start stratenschieten: 8
Unicef-concert in "de Kamp"; 15 uit-
voeri'ig "Looft Den Heer".
Ager ia ééns per maand geplaatst.
opga"e tel. 1541

De raadscommissie ruimtelijke ordening c. a. houdt op woensdag 8 januari 1992 een openbare vergadering in het gemeentehuis. 1 . Opening. 2. Besluitenlijst van de vergadering van 30 oktober 1991 . 3. Investeringsnota materieel gemeentewerken 1992 - 1995.
De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.30 uur bestaat gedurende 15 minuten voor niet-commissieleden de gelegenheid 4. Werkzaamheden Delta Groenbouw. 5. Beleid aanbesteding van werken. 6. Uitvoering projekten fonds dorpsvernieuwing 1992.
gebruik te maken van het spreekrecht. Wie van het spreekrecht gebruik wenst te maken dient daarvan te voren kennis te geven aan 7. Verzoek om wijziging bestemmingsplan t.b.v. het perceel Hengelosestraat 1 4 te Keijenborg. 8. Spreekrecht (evaluatie proefjaar
de voorzitter. Het spreekrecht is beperkt tot onderwerpen welke op de agenda voorkomen. 1991). 9. Mededelingen. 10. Rondvraag. 1 1 . Sluiting. Het gemeentebestuur van Hengelo.

Vuurwerk verkoop
30 en 31 december 1991

Fa. Roozegaarde
Banninkstraat 5, Hengelo G.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrljf

Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

BAKKERIJ KREUNEN
WENST U

EEN PRETTIG

OUD
NIET VERGETEN:
Oliebollen £

Appelbeignets 0
Berlinerbollen )
Ananas rondies (lekker
fris) S)

Saucijzen /)
Uienstok /)
Hawaistok )
Gewone Stok />

Wat een keus in appel:
Appelflappen >
Carréé's S)
Appelpunten )
Appelbollen )
Appelmandjes met
slagroom ,, )

v V *" ' ' **
FN NIFUW-^î tM WldUWi *

Ananas oliebo />
Rumrozijn oliebollen )
Room oliebollen )

Shoarma broodjes )
Lasagne broodjes /)
Stroganoff broodjes )

BESTELLEN!
05753-1474 /)

ATTENTIE
Donderdag 2 januari zijn
wij gesloten!

Vuurwerk verkoop
30 en 31 december 1991

Fa. Roozegaarde
Banninkstraat 5, Hengelo G.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BFHANG

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spa!straat 12, Hengelo Gld

'• Maandags gesloten

Vuurwerk verkoop
30 en 31 december 1991

Fa. Roozegaarde
Banninkstraat 5, Hengelo G.



Donderdag 2 Januari a.s. zijn wij

gesloten.

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1992

p.s.
Wij zijn per l-l-f92 vrijdags-

avonds om 20.00 uur gesloten.

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

KORMELINK

brillen - contactlenzen
A. Groot Kormelink
Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

horlogerie goud & zilver

T. van den Hul
Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 4036

Dankbaar voor de vele blijken van
klantentrouw en vriendschap, kijken
wij terug op een fijn jaar 1991.

U en allen die U dierbaar zijn
wensen wij fijne kerstdagen en een
voorspoedig 1992.

Voor oud en nieuw lekkere hapjes

VERSE WORST, KARBONADE

SAUCIJZEN enz. enz.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. ThlliflStrut l
KEIJENBOBG
Tel. 05753-132*

Wij wensen U een goede

jaarwisseling en een goed begin

Ook met de jaarwisseling is hef weer
smu//en mef die OVERHEERLIJKE
PRODUKTEN
van bakkerij Hekke/man

OLIEBOLLEN • APPELFLAPPEN
APPELBEIGNETS
BERLINER BOLLEN
Bovendien groot in het
SNACKS assortiment

KAASSOESJES, PATé SOESJES,
BORRELHAPJES
Korf om zeef vee/ produkfen om 7997

uiten 1992 in f e/uiden

Wij wensen u een goede jaar-
wisseling en een goed brood- en
banketjaar

Herbert en Gerrie Hekkelman

H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35
tel. 05753-1200

VUURWERK.
VERKOOP

30 EN 31 DECEMBER 1991

Banninkstraal 5 - HENGELO GLO
* Keuze uit meer dan 100 soorten

* Veel nieuwe soorten siervuurwerk

* Pakketten f 10.- en f 50.--

* Slof shising kanonslagen, 200 stuks v.a. 6.95

* Vuurpijlen v.a. 0.50

* Maanraketjes met fluit, 144 stuks, v.a. 6.95

* Jumping Jacks, 12 matjes 5.25

Roozegaarde
Baninnkstraat 5 - Hengelo Gld

CAFÉ HEEZEN
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN - TEL. 05755-1204

ZATERDAG 28 EN DINSDAG 31 DEC.

P O T B i L J AR T EN
Aanvang 15.00 uur - Prachtige rondeprijzen

Hoofdprijs f 250.»

Flipperkampioenschap
van Steenderen
Hoofdprijs f 150—

UW BOVAG-LID EN

APK-KEURINGSSTATION

AUTOBEDRIJF

DIK LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28 - WICHMOND

Tel. 05754-1621

wenst allen een voorspoedig 1992

Accountantskantoor Th. J. Sloot b.v.
Tramstraat 4 • 7255 XB Hengelo Gld • Telefoon 05753-1391

Dienstverleners op het gebied van accountancy,

belastingzaken, bedrijfsbegeleiding en

computerverwerking

wenst U allen een voorspoedig 1992

Wij danken u voor het vertrouwen dat U in 1991

in ons hebt gesteld en zullen U ook in 1992

weer naar volle tevredenheid van dienst zijn.

Wij wensen U een goed en gezond 1992

EBHARMSEN
VAKSCHILDERS

SPALSTRAAT 17

HENGELO GLD • 05753-1292*

ZELHEM • 08342-1998

2e Kerstdag

De nieuwste kollekties meubelen, tapijten en gordijnen zijn
binnen.

De gehele winkel is op zijn Kerstbest aangekleed.

Het is een feest om dit alles te aanschouwen.

Kom vrijblijvend binnen, dan kunt U ideeën opdoen of een
keuze maken.

Graag tot ziens in de gezellige winkel, waar U goed geïnfor-
meerd wordt door vakmensen, die plezier in hun werk hebben.

Tevens bedanken wij U voor het in ons gestelde vertrouwen
in 1991, waardoor het voor ons een goed jaar werd.

Verder wensen de fam. Heijink en medewerkers
U prettige feestdagen en een gezond en voor-
spoedig 1992 toe.

p.s.
Dinsdag 31 dec. 1991 vanaf 12.30 uur gesloten
en donderdag 2 jan. 1992 de gehele dag gesloten

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTEIMHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Installatiebedrijf Arendsen
en medewerkers

WENSEN ALLEN EEN VROLIJK KERST-
FEEST EN EEN GELUKKIG 1992

CAFE-RESTAURANT-ZAAL

* B.V. „de Enge/" organiseert op 27, 28, 29 dec.

FANCY-FAIR

* 37 dec. vanaf 74.00 uur POTBIUARTEN

en KLAVERJASSEN

* Voor iedere bezoeker een aardige attentie

* Ook staan wij weer voor u klaar met onze wel-

bekende SALADES en PUDDINGEN

STEENDEREN - TEL. 05755-1203

Loop er liever
langer op

Loop 'ns naar
uw schoenmaker

Prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

2 januari gesloten.

Een prima schoenmaker

Voor service en kwaliteits schoenreparaties:

WILLEM VAN HAL
Hengelo Gld - Tel. 05753-2257



voor kurkdroog
V U U R W E R K

Eef
Janssen
Keijenborg

St. Janstraat 39 - Keijenborg

't Wordt weer gezellig op

OUDEJAARSDAG
De B.V. „CONCORDIA '54" organi-

seert dan het jaarlijkse

POTBILJARTEN
BALLEROBIUARTEN
RAD VAN FORTUIN

Voor de jeugd spelen we ook

RAD VAN FORTUIN
met hele leuke prijzen

Tevens gelegenheid tot KAARTEN

Café-rest „LEEMREIS"
Aanvang 14.00 uur

Wij wensen u allen prettige feest-

dagen en een voorspoedig 1992

Dirigent, bestuur en leden

Hengelo's Gemengd Koor
wensen allen een

gelukkig nieuwjaar

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)

Het mooiste sieraad voor

de feestdagen: een fraai

en verzorgd kapsel

Wij van

KAPSALON LURVINK
wensen U

hele Jïjne feestdagen toe.

AUTOMOBIEIBEDRUF<*̂  ̂  AU i uiviuDicLDturajr
«•Tv

miisberhof
PEUGEOT-DEALER

HENGELO GLD DOETINCHEM

Wij wensen U allen een
voorspoedig 1992

v
Wolboetiek

De

Wij wensen

U Prettige

Feestdagen

en een
Gelukkig

Nieuwjaar

DinydeVrught

Velswijkweg 22
Velswijk
Tel. 08344-1315

Wij zijn wegens inventarisatie

GESLOTEN
2-3-4 januari 1992.

ZWEVERINK
fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

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

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755--I

Kerk- en andere diensten
Remlglu»kerk

KERSTAVOND
23.00 uur ds Elbert

Ie KERSTDAG
10.00 uur ds de Vries

2e KERSTDAG
10 uur ds Elbert, Kerstfeest zondagschool

ZONDAG 29 DEC.
10.00 uur ds Elbert

OUDEJAARSAVOND
19.30 uur ds de Vries

ZONDAG 5 JAN.
10 uur ds Elbert

Goede Herder Kapel
KERSTAVOND

21.00 uur Jeugddienst

Ie KERSTDAG
10.15 uur ds Politton-Assa

ZONDAG 29 DEC.
10.15 uur ds van Dorp

OUDEJAARSAVOND
19.30 uur ds Elbert

ZONDAG 5 JAN.
10.15 uur ds de Vries

„Ons Huis"
ZONDAG 5 JAN.

10.00 uur Jeugdkerk voor 12- t.e.m. 15-jarigen

Vrijz. Herv. Kerk
Ie KERSTDAG

16.30 uur Kerstviering

R.K. Kerk Hengelo Gld
KERSTMIS

Dinsdag 24 dec. 19.00 uur Gezinsviering
De kinderen zingen

21.00 uur Nachtmis
Het interkerkelijk jongerenkoor verzorgt de zang

Ie Kerstdag 11.00 uur Hoogmis
met zang van het gemengd koor

2e Kerstdag 10.00 uur Woord^ en Comm.dienst

Zaterdag 28 dec. 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 29 dec. 10.00 uur Woord- en Comm.viering
met zang van het gemengd koor

Dinsdag 31 dec. 19.00 uur Oudejaarsviering
m.m.v. het gemengd koor

Zaterdag 4 jan. 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 5 jan. 10.00 uur Eucharistieviering
met zang van het gemengd koor

Dinsdag 7 jan. 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
25 - 26 dec.

B. A. M. Eijkelkamp, tel. 2262

28 - 29 dec.
B. A. M. Eijkelkamp, tel. 2262

Oud en Nieuw
Dr. Th. J. Hanrath, tel. 1277.

4 - 5 jan.
N. EUck (praktijk dr. Hanrath)

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

Jeu de boules-vereniging

DE KNIKKERKOELE
HENGELO (Gld)
Prettige Kerstdagen en cc n
GEZOND en SPORTIEF 1992.

Óók in de winter wordt er gebould.

Elke dinsdagmorgen om 9.30 uur in de
lokatie van S.V. "Willem Teil"

Nieuwe leden zijn vanaf 7 januari welkom. .

Loon- en grondverzetbedrijf

H. J. GROOT ROESSINK
VAALVERINKDIJK 1 - HENGELO GLD

en medewerkers

bedankt alle cliënten voor

het genoten vertrouwen in

het afgelopen jaar.

Tevens wensen wij iedereen een

VOORSPOEDIG 1992 toe.

VERKOOP - REPARATIE - SLIJPEN
alle

Veescheermachines • Bladblazers •
Zuigers - Kettingzagen •

Hout-kloof-versnippermachines -
Kompostmachines

Wi] wensen U prettige Kerstdagen

en een voorspoedig 1992.

JCIÜJEL in Keijenborg

Tel. 05753-2026

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
Sooed- «n soecialistenreceoten kunt u In het week-
end, buiten de openngstyden om 17.30 uur Inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
25 - 26 dec. 28 - 29 dec.

H. Eil, tel. 1420.
31 dec. - l jan. 4 - 5 jan.

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 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
en 12.00 uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio
Midden-IJssel - tel. 05751-1846

Diëtiste

H Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak
T«|. 05754-1809. Voor af»orak*n tussen 13 «»n 1" >•<••

Café-Restaurant

T HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

Wij wensen U
prettige kerstdagen.

Kerstavond gesloten
Ie Kerstdag gesloten
2e Kerstdag vanaf 14.00 uur
geopend.

's avonds 21.30 uur optreden van

Why Not

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205



60e jaargang no 52 dinsdag 24 december 1991 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keljenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vlerakker
en omstreken

Dinsdag 31 dec.
Oudejaarsdag

POTBILJARTEN
PUNTBILJARTEN
DOELSCHIETEN etc.
vanaf 's middags 1.30 uur

Org.: B.V. 't CENTRUM

Wij wensen U tevens
prettige feestdagen en
een voorspoedig 1992

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT.

WINRELMAN
Sl. Jonstroot 3, Keyenburg, TeUfoon 05753-1267

De Rabobank wenst u niet alleen het allerbeste voor 1992. We doen ook ons uiterste best om te zorgen dat u het krijgt. Rabobank EU

Rabobank. Aangenaam.

Het team van Kapsalon Reintjes wenst

u prettige feestdagen

en een gezond 1992.

Moderne haarmode onder één dak

Toldijk

Dorien 05755 - 2220
Dames behandeling volgens afspraak

Heren behandeling zonder afspraak

Geert 05755 - 2524
Herenkapsalon en Haarboetiek

behandeling volgens afspraak

Z.-E.weg 6 - Toldijk

Café-Restaurant
T HOEKJE

OUDEJAARSDAG

potbiljarten
om kadobonnen

Wij wensen een ieder

een voorspoedig 1992

OUDEJAARSAVOND
NA 18.00 UUR GESLOTEN

NIEUWJAARSDAG
DE GEHELE DAG GESLOTEN

BESTUUR, LEDEN EN DIRIGENT

van het chf. gemengd koor

BEKVELD

Wij wensen U allen
een voorspoedig 1992 toe

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

j wenst iedereen een goed uiteinde i
en een gezond 1992

en me* onze vertrouwde
KW4L/TEITSPRODUKTEN

i werken wij er in ieder geval aan mee l
i , , , , , . , . IIIIIIIIIMM 11,111111,t ,,,,, i

Mop VERSE WORST I]
grof en fijn

i p.s.
Wij zijn gesloten van 2 t/m 5 jan. j

l Maandag 6 jan. zijn wij er weer voor U.

\ H u m m el o se weg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 l

Uitnodiging - Uitnodiging - Uitnodiging
De verbouwing van de winkel en werkplaats
is klaar, om U het resultaat te tonen houden
wij op 26 december, 2e Kerstdag

OPEN HUIS
van 11.00 tot 17.00 uur

Onder het genot van een drankje en een
hapje tonen wij U onze grote collectie
fietsen, snorfietsen en natuurlijk ook fiets-
onderdelen en accessoires.

P.S. Tevens nog enkele speciale
kerstaanbiedingen.

ZWEVERINK
Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

Wij wensen een ieder prettige feestdagen
en een voorspoedig 1992.

•>, ••• *•- • • v *. •

H O T E L L A N G E L E R
Telefoon 05753-1212

Wilt U voor Oudejaarsdag nog

koude schotels
bestellen, doe het dan vroegtijdig om teleur-
stelling te voorkomen

OUDEJAARSAVOND om 18.00 uur gesloten

l, 2 en 3 januari GESLOTEN

4 januari staan we weer voor u klaar

Fam. Langeler en personeel
wenst u een voorspoedig 1992

Vuurwerk verkoop
30 en 31 december 1991

Fa. Roozegaarde
Banninkstraat 5, Hengelo G.

200 kanonslagen
al voor f 7.»
WAAR? BIJ

JANSEN ,de Smid'
NATUURLIJK!

Bleekstraat l - Tel. 1360

BOUWBEDRIJF
DEEENDRACHT
de heurne 70 7255 CL hengelo gld.
Tel. 05753-2993

* Goede jaarwisseling en een voorspoedig 1992

* Zakelijk en privé alle goeds in 1992

* U toegewenst door alle medewerkers

* Dank voor het vertrouwen aan ons gegeven

KOMT, KIJKT EN ZIFT

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) - 05753-3460

SPECIAAL

voor de laatste dagen van 1991

geen 6 maar 7

ZOUTE HARINGEN nu

10.00
WIJ WENSEN EEN IEDER

een voorspoedig
en een gezond 1992

wenst U allen prettige feestdagen
en een voorspoedig 1992.
Tevens delen wij U mede dat per l januari '92
onze dochter en opvolgster Henriëtte onze zaak
komt versterken, zowel voor dames als heren.

Dames en heren kapsalon

WUESTENENK
Spalstraat 2 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1287

Westland
HENGELO GLD

tel. 1054

Kerkstraat 0

Wij wensen U een heel gelukkig
en voorspoedig 1992.

Let op de dagreklames
in onze winkel.

Als de kerstbomen
staan,
vallen de prijzen

MODIEUZE
KOOPJES in
dames- en heren-
mode bij

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

Zie onze etalages en kom even binnen kijken.

PRETTIGE FEESTDAGEN

„Waar jij hebben kopen dat
mooie vuurwerk vorig jaar",
vroeg de Chinees aan zijn buur-
man Arie.

„Bij

J A N S E N „deSmicT
waar anders"y antwoordde Arie
nuchter.

Bleekstraat l - Tel. 1360

café coen evers
VELSWIJK tel. 08344-1392

OUDEJAARSDAG vanaf 14 uur

Wij wensen u prettige feest-
dagen en een voorspoedig 1992



Gaf é-rest. D'n Olde Kriet en
B.V. K.O.T.
KERSTAVOND vanaf 18.00 uur gesloten

Ie KERSTDAG tot 18.30 uur gesloten

Ie KERSTDAG vanaf 19.30 uur

GROTE BINGO
met een prijzenpot van f 2000,— in contanten
Zaal geopend vanaf 18.30 uur

ZONDAG 29 DEC.:

10,15 Of 20

van rood tournooi
voor leden en ingezetenen van Vierakker,
Wichmond, Vorden

Opgave t.e.m. 27 dec.
Inschrijfgeld f 6.— per persoon

OUDEJAARSDAG GEZELLIG

P O T B I L J A R T E N
met prachtige prijzen - Aanvang 14.00 uur

VANAF 18.00 uur gesloten

B.V. K.O.T. en café-rest. D'n Olde
Kriet wensen iedereen prettige
feestdagen en een gelukkig 1992

Dorpsstraat 25 - WICHMOND - 05754-1285

De CPB

wenst allen een gelukkig 1992

en tot ziens op de

NIEUWJAARSVISITE
8 jon. 14.00 uur in ,Ons Huis'

Wij bedanken onze klantenkring
voor het genoten vertrouwen en de
prettige samenwerking en wensen
iedereen een gelukkig 1992.

Donderdag 2 jan. zijn wij gesloten

GISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

juwelier - opticien
Spalstraat 15 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1374

wenst U een
gelukkig nieuwjaar

Stratenmakers bedrijf

BIJENHOF
Muldershof l - 7221 EA Steenderen
Tel. 05755-1944 - 06-52939311

wenst allen
een voorspoedig 1992

Wij wensen al onze clientèle, vrienden en be-
kenden

CAFE-RESTAURANT

fam. Visser
HENGELO GLD

CHR. GEM. ZANGVER.

„LOOFT DEN HEER"
HENGELO GLD

wenst een ieder fijne
kerstdagen en een voor-
spoedig nieuwjaar

WIJ WENSEN IEDEREEN

prettige kerstdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar

Regelink's schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld. - 05753-1655

Maandags de gehele dag geopend

Woensdagsmiddags gesloten

Raadhuisstraat 11-13 - HENGELO GLD

Manege „de Gompert"
27 DECEMBER 1991

HENGSTENSHOW
vanaf 18.30 uur met o.a.:
— aan de hand
— onder het zadel
— aangespannen

28 DECEMBER 1991

COUNTRY- & WESTERN
AVOND

Vanaf 20.00 uur in de Saloon LIVE MUZIEK
van de Blues Grass Band

„NEW LOWLAND"
naast een warm en koud buffet

Verder o.a. Kop van Jut en rodeo
Kaarten a f 42.50 p.p. all in

U bent beide dagen van harte welkom in onze
manege, Gompertsdijk 11, tel. 05753-1983.

Wij wensen een ieder fijne gezellige
kerstdagen toe en hopelijk tot ziens
in onze manege.

FAM. VAN DITSHUIZEN

CAFÉ

't HOEKJE
Spalsraat l 7255 AA Hengelo Gld

PRESENTEERT

2e KERSTDAG
DE VELDHOEKSE FORMATIE

WHY NOT
met:

Gillende keukenmeid Jeffrey
Ideale schoonzoon Maykel
Basbosbouwer Wilko
Psychopatisch gitarist Robert

KORTOM: een avond om niet te missen

AANVANG 21.30 UUR

KERSTVIERING UVV
Vele ouderen uit Hengelo Gld hebben de kerstviering
bijgewoond op maandagmiddag 16 dec. in zaal
Langeler.
Mevr v. Dijke-de Gbede sprak in haar welkoms-
woord de wens uit, dat er ondanks de vele oorlogen
vrede mag komen op aarde.
De vrede op aarde, gebracht door Jezus, Gods enig
geboren zoon. „Toch vieren we weer kerst en we
hopen voor u allen op een goed kerstfeest", aldus
de presidente.
Hierna werd een liturgie gevolgd met samenzang
en medewerking van een koortje van UVV-sters
onder leiding van mevr. Verhoeff.
Na de pauze met koffie of thee en een fijne trak-
tatie werden mooie kerstliederen ten gehore gebracht
door het UVV-koor ,Jong van Hart' o.l.v. dhr Starink
Vervolgens kwam het kerstspel „Geef en kijk niet
om", op voortreffelijke wijze gespeeld door enkele
leden van de NVEV.
Aan het einde van de kerstviering werd gezamenlijk
gezongen „Ere zii God".

Bouw- en timmerbedrijf

B.ABBINK
en medewerkers
Kloosterweg 2 - HENGELO GLD
Tol. 05753-7343

wensen u prettige kerst-
dagen en een voorspoedig
1992

Vuurwerk verkoop
30 en 31 december 1991

Fa. Roozegaarde
Banninkstraat 5, Hengelo G.

Te koop goed onderhouden
Opel Ascona.
1979. Tel. 08348-2394

Vuurwerk verkoop
30 en 31 december 1991

Fa. Roozegaarde
Banninkstraat 5, Hengelo G.

DAMNIEUWS
Het 4e team speelde een uitwedstrijd in Varsseveld.
B. Goorman en J. Wentink verloren hun partij, zodat
W. Engbers en L. Koldenhof winst moesten halen om
de stand gelijk te trekken. Helaas lukte W. Engbers
dit niet en behaalde remise, zodat DCH met 5-3 ver-
loor.
Het Ie had een uitwedstrijd in Laren. Dit werd een
ruime overwinning voor DCH, door winst van B.
Harkink, J. Vos en J. Heijink. Remises voor A. Hoe-
bink en W. Eijkelkamp. H. Vos die de winst in han-
den had en remise voor J. Luiten en D. Walgemoet
die beiden winstkansen hadden, waardoor de eind-
stand op 11-5 kwam.
Onderlinge competitie:
H. Groeneveld-J. Schabbink 2-0, B. Goorman-W.
Eijkelkamp 0-2, J. Luiten-J. Heijink 0-2, B. Harkink
A. Hoebink 1-1, J. Vos-G. Halfman 2-0, A. Versteege
G. Wentink 1-1, H. Dijkman-J. Wentink 1-1.
Standen:
Finale groep A: l H. Luimes 10-19, 2 H. Vos 11-19,
3 A. Hoebink 11-16, 4 J. Heijink 11-16
Finala groep B: l L. Koldenhof 11-10, 2 H. Dijkman
9-9, 3 W. Engbers 10-9, 4 G. Botterman 8-8.

FEESTAVOND CHR. MUZIEKVER. „CRESCENDO"

Zaterdag 14 december hield de chr. muziekver.
Crescendo haar jaarlijkse feestavond bij kampeer-
boerderij „de Haverkamp" aan de Vierblokkenweg
in Varssel.
Het was een zeer gezellige avond, waarbij tussen de
hapjes en de drankjes door het afgelopen jaar veel
vuldig de revue passeerde, met als hoogtepunten o.a.
het behalen van de Ie prijs op het concertconcours
te Doetinchem en het welslagen van de container-
aktie.
Namens de gemeente was dan ook dhr. Oosterhuis
aanwezig om in een toespraak de hele muziekver.
te bedanken voor het uitzetten van de containers.
Hij prees de goede organisatie en de goede uit-
voering van deze grote klus.
Hierna overhandigde dhr. Oosterhuis 2 kleine con-
tainertjes, allebei met een symbolische inhoud.
De opbrengst van deze aktie is alweer besteed aan
de vervanging van enkele instrumenten.
Voor 1992 heeft Crescendo weer verschillende akti-
viteiten op het programma staan. Zo zal er weer
worden meegewerkt aan het Unicef-concert op
zaterdag 8 februari, zal de voorjaarsuitvoering
worden gehouden op zaterdag 7 maart in de sporthal
en zal voor de 20e maal de bekende Rommelmarkt
worden georganiseerd.

INDUSTRIëLE KRING HENGELO GLD
OPGERICHT
De plannen om tot oprichting van een industriële
kring Hengelo Gld te komen, zijn op dinsdagavond
17 december werkelijkheid geworden.
Op een druk bezochte bijeenkomst in zaal Michels,
waar een werkgroep, die geruime tijd aan de plannen
heeft gewerkt, een vergadering belegde, gaven zich
42 ondernemers als lid op.
„Een veelbelovend aantal", aldus de heer G. Mantel,
die tot voorzitter van de industrële kring Hengelo G
werd gekozen. De verdere bestuursleden zijn dhr.
C. Bonenberg, secretaris, J. v.d. Boom, penning-
meester, G. Draaijer en J. v. Geenhuizen, bestuurslid
Een van de doelstellingen van de kring is het werken
en wonen in de gemeente Hengelo Gld te promoten.
Om dit te bewerkstelligen, zal er veel overleg met het
gemeentebestuur nodig zijn. Iets wat burgemeester
van Beeck Calkoen in zijn toespraak ook aanhaalde.
Hij was blij dat er voor de industrie ook een duide-
lijk aanspreekpunt was.
Eerder dit jaar werd er onder de ondernemers een
enquête gehouden, waaruit bleek, dat er behoefte
was aan zo'n vereniging.
Er zijn diverse punten waarvoor aandacht wordt ge-
vraagd. Ondermeer het verbeteren van de infra-
structuur, de toegankelijkheid van het dorp en voor-
al de woningbouw, die in Hengelo Gld maar mondjes
maat plaatsvindt. Veel zaken die om een oplossing
vragen, zoals de heer Mantel liet horen.
Maar de vereniging wil meer doen. Zo is er voor 1992
voor de leden een programma samengesteld, dat het
nuttige met aangename verenigt.
De industriële kring Hengelo Gld zoekt ook aan-
sluiting bij het SIKOG, het overkoepelende orgaan
van industriële verenigingen in Oost-Gelderland.

OPTREDEN ROCKBAND WHY NOT
Op 2e Kerstdag treedt de rockband Why Not op in
cafe-rest. 't Hoekje te Hengelo Gld.
Deze Veldhoekse formatie speelt al sinds najaar
1986 en sindsdien hebben ze op diverse podia in de
Achterhoek gestaan, maar ook daarbuiten.
De beginperiode werd, zoals bij veel beginnende
bands het geval is, gekenmerkt door een tekort aan
financiële middelen. Dit resulteerde o.a. n het feit
dat de drummer begon met zijn carrière op een zgn.
low-budget drumstel, te weten enkele stoelen, met
elk hun eigen klankkleur. Ook de gitaristen hadden
wel eens moeilijk om het betere scheurwerk van b.v.
Deep Purple uit hun akoestische gitaren te trekken
microfoons werden op de gitaren geplakt die op hun
beurt versterkt werden door simpele radio-cas'-
setterecorders. Helaas bleef het geluidsniveau niet be
perkt tot dit nog aanvaardbare niveau, waardoor
een degelijk geïsoleerde oefenruimte geen overbodige
luxe bleek te zijn.
Door de jaren heeft de band overal in de Achter-
hoek podiumervaring opgedaan, o.a. in jongeren-

Prettige feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar.
B. GROTENHUYS
Spalstraat 18, Hengelo G.

Vuurwerk verkoop
30 en 31 december 1991

Fa. Roozegaarde
Banninkstraat 5, Hengelo G.

LOONBEDRIJF NIESINK
Weeninkweg l, Keijenborg
wenst U allen
prettige feestdagen en een
voorspoedig 1992.

A. MAALDERINK
varkens, biggen en klein-
vee, Hengelo Gld.
wenst iedereen een voor-
spoedig 1992

Te koop pups, kruising
Ierse setter en Groenen-
daler, ingeënt en ont-
wormd. Th. M. Jansen,
Schiphorsterstraat la,
Toldijk, tel. 05755-2015

centra, blokhutten, boerenerven, feesttenten, kip-
penhokken, café's en discotheken, waardoor een
hechte eenheid is ontstaan binnen de groep.
Het repertoire van Why Not bestaat uit covers zoals
van Bryan Adams, ZZ-Top, AC-DC, Led Zeppelin
Romantics, ec., afgewisseld met een eigen nummer
die tezamen met veel enthousiasme en een grote in-
zet altijd voor een succesvolle avond zorgen. Voorop
bij deze band staat de lol, een verkleedpartij of
speciale gast moet dan ook kunnen tijdens een op-
treden.
De toekomstplannen voor de band blijven ambitieus
het verder uitbreiden van het eigen repertoire, het
blijven spelen de komende 25 jaar en het binnen-
kort de studio induiken voor hè maken van nieuwe
opnames om daarmee ook buiten de Achterhoekse
„landsgrenzen" meer bekendheid te krijgen.
De band bestaat uit: Jeffrey Post, Maikel Post,
Wilko Zonnenbefg en Robert Colenbrander.

OLIEBOLLENAKTIE IN STEENDEREN
Op maandag 30 december a.s. wordt net als andere
jaren een oliebollenverkoop gehouden in de ge-
meente Steenderen.
De opbrengst van deze verkoop komt ten goede aan
het onderhoudsfonds van de dorpskerk in Steenderen
Vele vrijwilligers gaan vanaf 's morgens 9.30 uur op
pad om deze lekkernij aan te bieden. Stel hen niet
teleur en koop deze oliebollen. Vanaf 10.30 uur zijn
ze ook te koop in „Het Anker".

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
Periode 11 t.e.m. 16 december 1991.
Op woensdag 11 december 1991 reed een automobi-
list op de Kapersburgweg in de Veldhoek tegen een
in de berm staande boom. De automobilist werd
opgenomen in het ziekenhuis. Daar deze alcohol-
houdende drank had genuttigd is een bloedproef
van hem genomen. Proces-verbaal terzake rijden
onder invloed wordt opgemaakt.
Op donderdag 12 december 1991 verleende een auto-
mobilist rijdend op de Banninkstraat geen voorrang
aan een automobilist rijdend op de Rondweg. Mate-
riële schade was het gevolg.
De laatste weken zijn door ons i.s.m. Veilig Verkeer
Nederland fietsen van de leerlingen van alle basis-
scholen bekeken. Wederom is het ons opgevallen
dat het resultaat bedroevend is. Ongeveer 50% van
alle fietsen vertoonden mankementen. Met name de
verlichting dient in deze natte, mistige en donkere
tijd toch goed te werken. He^ is niet voor de veilig-
heid van een ander maar voor uw eigen kind.
Een kenteken van een personenauto is door ons in-
genomen, daar de eigenaar van de auto zoge>-
naamde spoorverbredng voerde. Als het euvel ver-
holpen is kan hij het kenteken terug krijgen. Tot
die tijd mag er niet meer mee gereden worden.
Een bestuurder van een bromfiets is bekeurd terzake
het rijden op 'n opgevoerde bromfiets en het maken
van teveel lawaai. De onderdelen zijn van de brom-
fiets gehaald en een boete zal volgen.
Uit een woning aan de Kerkstraat te Hengelo Gld
en Zelhemseweg werden goederen ontvreemd. Onbe-
kenden hebben zich de toegang tot de woning ver-
schaft en de gehele woning doorzocht. Dit alles moet
zijn gebeurd op vrijdag 13 december 1991 tussen
15.00 en 19.00 uur. Indien iemand wat is opgeval-
len dan zouden wij dat graag van u horen.
Op de Spalstraat waren weer twee „grote" jongens
aanwezig die de daar aanwezige kerstverlichting van
de middenstand moesten vernielen. Een getuige gaf
ons 'n duidelijk signalement. Daardoor konden door
ons twee knapen, wonend in Vierakker, worden
opgepakt.

J. G. Tabor

u?eft4eft u prettige

en een voor-

ig en gezond 1992.

DRUKKERIJ WOLTERS



Op zoek naar
een baan?

Co2-lassers m/v
die zelfstandig kunnen werken (nivo 3), kunnen
een langere periode aan de slag bij een bedrijf in
Hengelo (G.). Wij bieden u een prettige werksfeer
en uitstekende verdiensten.

CV-monteurs m/v
bij voorkeur dikwandig, die zelfstandig kunnen
werken. Wij hebben diverse opdrachten voor
langere periodes.

Produktiemedewerkers m/v
die bereid zijn in 2-, 3- of 5-ploegendiensten te
werken bij diverse bedrijven in en om Zutphen.
Het betreft banen voor zowel korte als langere
periodes.

Part-timers m/v
Voor een bedrijf in Zutphen zoeken wij binnenkort
enthousiaste en sterke kandidaten vanaf 18 jaar,
die op part-time-basis, voornamelijk 's avonds en
's nachts, willen werken.

Verpleegkundigen m/v
Ziekenverzorgenden m/v
die genegen zijn om ook tijdens de feestdagen te
werken, verzoeken wij met spoed te reageren.

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

Hengelose Auto- en Motorvereniging

H.A.M.O.V.E.

wenst allen

een goed 1992 toe

Autobedrijf

G. SCHIPHORST
WENST U

prettige feestdagen
EN EEN

gezond 1992
Verkoop

nieuwe en gebruikte AUTO'S
ALLE MERKEN

Tel. 08344-1700

WIJ WENSEN EEN IEDER

prettige kerstdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar

BOUWBEDRIJF

TOLDIJK

RIJWIELEN EN
BROMMERS

ALLE BEKENDE MERKEN
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Ook uw adres voor

onderdelen
gebruikte rijwielen en
brommers

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo GId. - Tel. 05753-7278

Tevens wensen wij u een

prettige jaarwisseling toe

en een goed 1992,

HE OXEBENSHDF

is gesloten van 1 t/m 11 jan.
Wij wensen U een voorspoedig
1992 toe.

Spalstraat 12 - Hengelo GId. - Tel. 05753-2396
's Maandags qesloten

CHR MUZIEKVERENIGING __

C I " ~~11 CRESCENDO
HENGEUOGLD.

wenst iedereen een
gelukkig en gezond 1992

Hetrans koerierdienst
24-uurs service

BAAK - TEL. 05754-1460

wenst U
prettige feestdagen

Wij wensen vrienden en

bekenden een voorspoedig 1992

VARKENS- EN
KALVERENHANDEL

GERARD BULTEN
TOLDIJK

BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK
EN MEDEWERKERS

BAAK - HENGELO GLD

TEL. 05754-1677

TEL. 05753-2996

WIJ WENSEN U

prettige feestdagen
en een

voorspoedig 1992

CDA
HENGELO GLD

WIJ WENSEN ALLEN

hele goede kerstdagen
en een

gelukkig nieuwjaar

Muziekvereniging

St. Jan - Keyenborg

wenst iedereen

prettige feestdagen

voorspoedig 1992

j

hlRMA BERENDSEN'
TECHNISCHE INSTALLATIES

Baak: Keijenborg:
Leeuwencamp 14, 7223 LV Baak
Tel.:05754- 1920

Poelsweg 23, 7256 AE Keijenborg
Tel.. 05753-2694

Erkmd
elektrotechnisch msullaieur

WIJ VERKOPEN OOK

elektr. huishoudelijke apparaten

Wij wensen U
prettige feestdagen en

een voorspoedig 1992

UTOBEDRIJF

ASSINK

onderhoud en reparaties van alle merken

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

Wij wensen U prettige kerst-
dagen en een gelukkig
nieuwjaar

Banninkstraat 24
7255 KE Hengelo
Telefoon 05753-1262m

AANNEMERSBEDRIJF

Hendriks
niftuwoou* vettxxiw mtcnmaai
bungalows • «woningen onoertvxjd ömmerwenien
stalen mesiopsiag renovatie tozifnen-ramen-deuren-iraocen

Hout en plaatmateriaal bestellen
-•i ii"de Timmerije" 4^3,

b l l n J ?1W*bellen

05753-1448 KruisbergseweglO
ia» 05753- 1191 7255 AE Hengelo (GId l

Aannemersbedrijf HENDRIKS
en medewerkers

wensen U een gezond en
voorspoedig 1992

Schutterij E.M.M. en
Hengelose Majorette Vereniging

Uw aandacht voor ons werk hebben
wij ten zeerste op prijs gesteld.

Ook met een nieuw jaar voor de boeg
höpili Wij uil- .i.imliii hl Vii-.l h-

houden.

Dank voor alle vertrouwen en wij
wensen een ieder een goede; jaar-
wisseling en een voorspoedig 1992.

Oudejaarsdag
Gezelligheid in de tent
rondom het ouderwetse

POTBILJARTEN
Deelname staat open voor iedereen

AANVANG 13.00 UUR

Org.: B.V. „de Keu"

CAFÉ WOLBRINK
Bleekstraat 3 - HENGELO GLD

Wij wensen iedereen
een voorspoedig 1992

Hengelose Hengelsport Ver.

Het bestuur wenst een ieder

een voorspoedig 1992
en de leden tevens

een goede vangst

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f t f fZ E L H EM
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Groenspecialist

G. J. BOSMAN
en medewerkers

Wij bedanken al onze klanten voor het ge-
noten vertrouwen in 1991.

WIJ wensen U prettige feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar

GRAAG TOT ZIENS IN 1992.

Wilbert Jansen
Wilfred Lijftogt
Candy Lenselink
Ronnie Nijland
Fam. G. J. Bosman

Kervelseweg 23 - Hengelo GId
Tel. 05753-2619 - fax 05753-2693

Bedankt voor het genoten ver-
trouwen in 1991.

Wij wensen U een voorspoedig
nieuwjaar toe.

Ook in 1992 zijn wij u van dienst met
gas-, water-, elektrische installaties
en centrale verwarming en huis-
houdelijke artikelen.

Eef
Janssen
Keijenborg

tel. 05753-1760
S f Janstraat 39 - Keijenborg

Kerkstraat l - Hengelo GId - Tel. 05753-1300

WENST ALLEN EEN

GELUKKIG NIEUWJAAR

VOOR EEN STIJLVOLLE
AFSLUITING VAN 1991

Oudejaarsdag
AANVANG 14.00 UUR

POTBILJARTEN
en andere bezigheden

DAAR WAAR 3 BILJARTS ZIJN,
DUS GEEN WACHTTIJDEN

B.V. „'t AUERENCK"

SCHOONHEIDSSALON

ALIE DINKELMAN
Fokkinkweg 9 - HENGELO GLD

wenst allen een gelukkig
en voorspoedig 1992

Kon. Harm. „Concordia"
WENST ALLEN

prettige kerstdagen
EN EEN

voorspoedig 1992

Wij wensen u
prettige feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

Schildersbedrijf

8FRT DERKSfN

Hoge Es 5 - Hengelo GId - Tel. 05753-3109



SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk waar je mee

bezig bent, als je zo 'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten ".

Door donateur te worden van
de Zeehondencrèche in Pieterburen
steunt u het werk en geeft u zee-
honden een herkansing op overleven
in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ter waarde van f.

Naam |

Adres l

Postcode

Plaats l

Zonder postzegel opsturen naar:
Stichting Zeehondencrêche, Antwoordnummer 950. •

• 9950 WL Pieterburen Giro 8020 l

z e e h o n d e n c r è c h e p i e t e r b u r e n

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
KT geboorte- en huwelijkskaarten
*r Jubileum- en gelegenheidskaarten
Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken.

«• visitekaarten
«• rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«• rekeningen, briefpapier
«• circulaires, folders, prijslijsten
BZ? enveloppen, briefkaarten, sets
•s" kettingformulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

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

BESCHERMD
OF VOGE LVRI J VI iRKLAARD •

De eidereenden in het Waddengebied zijn op dit
moment hun leven niet zeker. Mosselvissers hebben de
regering om een afschotvergunning gevraagd, omdat de
eenden mosselen van hun kweekbanken eten. Maar de
eenden hebben geen keus: door de intensieve visserij
zijn ze beroofd van hun voedsel.

Natuurlijk, visserij in de Waddenzee moet
mogelijk zijn. Maar niet ten koste van de eidereenden.
Want het gaat hier om een beschermde vogelsoort in
een natuurgebied.

De Waddenvereniging vecht al jareniang vooi
het behoud van de Waddenzee. Dit keer nemen we de
eidereenden in bescherming door met klem te protes-
teren tegen het afschieten. U kunt ons steunen door nu
lid te worden. U geeft daarmee de eidereenden een kans
op overleven.

Stuur onderstaande bon op naar de l .anddijke
Vereniging tot Behoud van clc Wadden/ec.
postbus W. SS60 AH, Har l in i -en .

l 1
Inderdaad, de eidereenden v e r d i e n e n on/e bescher-
ming. Noleer mij als lid van de Waddenvereniging
voor f 27.50* per jaar.

Naam:.

Adres:.

Postcode en woonplaats:

Handtekening:

* Studenten en 65-plussers
betalen slechts f 17,50 per jaar.

Landelijke Vereniging lol Behoud van de Waddenzee

IK MET _
JUZQHKR?

W'SA ,
KALl

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN

Helpeen
oorlogskind»^* i

uit de
lappenmand

Giro 121 UNICEF
of bel voor uw donatie:

06-35024040 (50 et. p.m.)

REUMA
DESnilE

Veel reumapatiënten dragen hun pijn
in stilte. Het Reumafonds kan helpen. Helpt
u het Reumafonds?

REUMABESTRIPNG
MÓÉT DOORGAAN GIRO
Statcnlaan 128,2582 GW Den Haag.
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324

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

^ o
Voor alle Informatie:
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

JUBILEUMKOLLEKTffi
. 5 0

DeKennemerJubileumkollektie, • 35. ..
speciaal voor die hoogtijdagen, ^ •. .'̂
welke om zo'n exklusieve
uitnodiging vragen.

DRUKKERIJ WOLTERS

Dit schattige olifantje is slechts één van de
nieuwste geboortekaartjes uit de Intercard kollektie.

Kom eens langs.
Zeker dat u een keuze kunt maken.

DRUKKERIJ WOLTERS

lü intcrainl


