
61e jaargang no 46 dinsdag 10 november 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ VVOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Telefax 05753-3521

Verschijn: dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vicrakker

en omstreken

Mager ' Magere
runder poulet Speklappen

500 gram 7.95 500 gram 2.95
Sukadelappen ' Spare ribs

Q QC O QC
500 gram ViVV 500 gram ViVV

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram

SCHOUDERKARBONADE

500 gram

4.95

4.95

4.95

4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Te koop:

Hand- en stoof peren, mispels, kweeperen,
dagelijks eieren (bruine en witte) en div.
soorten appels o.a.:

Elstar Jonagold
Red Elstar Jonathan
Cox Jonica

Bramley Seadling
(zeer geschikt als moesappel)

Alles van eigen bedrijf.

D. CORTUMME
Voortseweg 11 - Toldijk - 05753-1558

***

-Hotel - Café - Restaurant
Zalencentrum

De Kruisberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen

Zaal 2 van 10 t/m 80 personen

Koude en warme buffetten

Div. diners - Gelderse koffietafels

Barbeque voor ± 60 personen

Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen

Zaal l met een complete luchtbehandeling

Klootschietparcours

Diverse Hollandse spelen

Gratis bruidsauto Rolls-Bently

u wordt gehaald en thuis gebracht

Ruime parkeergelegenheid

Prijsafspraak vooraf

Eric en Mieke Jansen

Kruisbergseweg 172

7009 BT Doetinchem

Tel. 08340- 24123

Fax 08340 - 63821

. ,. '

EELAART APPELKORI

t
nooit nn-i-r.

14.95

MOUTON

CADET
een grote wijn van
Baron Phittppe de
Rothschild 17.95

15.95

PASSOA
THE PASSION

DRINK ST. JANSKRUUT

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

PHILIPS VHS VIDEORECORDER

Met 42 voorkeuzezenders, volledig

programmeerbaar 'Go-To voor het snel

terugvinden van een opname Inkl afstands

bediening

ARISTONA 63 CM KLEUREN TV

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecielist

Telefoon 05753-2619

ind?

; Wilt U ook een fijn Sint of Kerst-1
| pakket dan opgelet!! J

* *^ Het hoeft niet altijd groot te zijn want met een $•
jj* amandelstaaf, weihnachstoi ot een van onze J
J lekkere taarten (ook met logo mogelijk) is ï
<fc succes verzekerd. ^
^ Nieuw is het koekjesblik met Bleekhuisje met $•

8 diverse vullingen naar eigen keuze.
J Ook verzorgen wij graag uw komplete Kerst- ^
<& pakket naar uw wensen j$-

BOSCH

SMS 3022

AFWAS-

AUTO-

MAAT

Geluidsarme

afwasauto-

maat met

3 volautoma-

tische pro-

gramma's
Zuinig m

waterverbruik en

beveiligd met

Aqua-Stop.

SONY CCD TR 303 VIDEOCAMERA

Superlichte Video-8 camcorder 10 x Power-

zoom en fadervoor rustige beeldovergangen

Inklusief afstandsbediening

Direkt afspeel-

baaropelke

TV

SANYO MCD Z 2 RADIO CASSETTE

RECORDER + CD SPELER

Draagbaar muziek-

plezier' Met Korte-

golf voor ontvangst
van de wereldom-

roep

Het onmisbare maatje in de keuken. Is te ge-

bruiken als heteluchtoven, magnetron of een

kombmatie hiervan.

5 Vermogens- m *| | \ f
standen waaronder ^ f

2 ontdooi. 750 Watt.

Gelukkig, overdag nooit meer de gordijnen dicht.

Dankzij deze Aristona Kleuren-TV met zijn 63 cm

(eff. 59 cm) Black Matrix daglicht-bestendige

beeldbuis. 2 x 20 Watt Hifi-stereo, Teletekst en

inklusief afstandsbediening. Ook inklusief zijn alle

extra's die u van Expert gewend bent. All-Risks-

Garantie, Omruilgarantie, soepele betalingsvoor-

waarden en uiteraard een scherpe prijs. Ook dat

zijn voordelen waardoor u een stuk prettiger kijkt.

KENWOOD

UD300MINISET

Met de soundprocessor

tovert u uw kamer om m bt|v

een disco, concertzaal of

stadion. De CD. tuner. luid-

sprekers en het autoreverse

cassettedeck maken de set

kompleet Inkl afstands-
bediening

eicpert (@) ARENDSEN

Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld - tel. 05753-4261

Vraag vrijblijvend informatie.

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474

De zaak voor kerstpakketten met smaak!

SPEKLAPPEN
500 gram 4.40
GEHAKT CORDON BLEU

per stuk 2.40

KATENSPEK

100 gram 1.30

CORNED BEEF

100 *ram 1.70

AEG WAS-

AUTOMAAT

Voorzien van o a

energiespaar-

programma.

1/2 en kort pro-

gramma. RVS

trommel en kuip
850/700 tpm

BAUKNECHT

TRA 961
DROGER

Kapaciteit 4.5 kg

droog wasgoed

Luchtafvoerdroger

met timer en links-

en rechtsdraaiende

RVS trommel

Bloemen
verkoopkas

HYACINTHEN op glas
2 stuks 4.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

SLAGERIJ

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

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

JMIELE

S 227

'STOF

ZUIGER

l Krachtige 1200 Watt

stofzuiger met mecha-
nische zuigkrachtregeling Super aircleanfilter

voor schonere

lucht. Geluidsarm.

Kleur: fchtgnjs/
antracet grijs.

>vul w oudt. goed spdenfc Kleuren TV Zehmee<inde<tdenn«<ajdtmdan5iur Zotong de voorrMdsIreki Pnp fnodel*vi?™3'n «o*etoude" >

1SO vakzaken door heel nederland
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<
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u
-

<
>

Bakkerij Bruggink»
RAADHUISSTRAAT 19 • TEL. 1358

Deze week

Gelet op onze gevorderde leeftijd hebben we het
besluit genomen om ons bedrijf met ingang van 12
november over te dragen aan

Fa. Rutjes & G raffel ma n
Bronkhorsterweg 4, 7221 AC Steenderen,

tel. 05755-1959

Voor het gestelde vertrouwen in ons bedrijf en dat
gedurende vele jaren, zijn wij onze uitgebreide
klantenkring zeer erkentelijk.

Dat stemt ons tot grote dankbaarheid.

Mullink Radio-TV-Video
Akkermansstraat 9, 7021 LW Velswijk (Zelhem)

A. M. Mullink
G. Mullink-Hofstede

Eigengebakken
ROGGEBROOD f
van 1.75 voor 1§5Q <

BOTERSTAVEN \
van 7.50 voor QJ50 <

OAT BRAN BOLLEN ' g
van 0.55 voor Q 45 "

Met ingang van 12 november nemen wij

Mullink Radio-TV-Video

over van de heer A. M. Mullink.
Met ingang van deze datum nemen wij tevens de

garantie en service verplichtingen van hem over.
Wij hopen u ook in de toekomst van dienst te mogen
zijn.

Fa. Rutjes & Graflelman
Beeld-geluidsapparatuur en

Huishoudelijke apparaten

Bronkhorsterweg 4, 7221 AC Steenderen,
tel. 05755-1959 - 05753-3281

aa KVA - Hzxxva awuvAi aa MVA



Op 10 november zijn wij 25 jaar getrouwd.
Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte welkom
op vrijdag 13 november in zaal "De Kruisberg",
Kruisbergseweg 172, 7009 BT Doetinchem van
19.30-21.00 uur.

REINE EN JO TANNEMAAT

Julianalaan 50,
7255 EG Hengelo Gld.

Wij ontvingen het bericht dat ons mede-lid

BERTUS ENGBERTS

op 27 oktober is overleden.

Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte in de
komende tijd.

Bestuur en leden "De Soos"

In memoriam

HENDRIK BERNARD LUBBERS

Op bijna 90-jarige leeftijd werd van onze chr.
zangvereniging „Looft den Heer" weggenomen
ons oud-lid en ere-lid.
Hij was meer dan 60 jaar lid en tevens de meeste
jaren hiervan bestuurslid. Vanuit deze funktie
maar ook als gewoon koorlid, heeft de heer
Lubbers heel veel voor „Looft den Heer" ge-
daan.
Als chr. zangvereniging „Looft den Heer" zul-
len wij hem dankbaar blijven gedenken voor
dte goede samenwerking en het vele werk dat
hij met hart en ziel heeft gedaan voor onze
vereniging.
Vader Lubbers, zoals U door de leden vaak
werd genoemd: „BEDANKT".

Moge de kind'eren en kleinkinderen 's Heren
troost in ruime mate ondervinden.

Dirigent, bestuur en leden
van de chr. zangvereniging

„Looft den Heer"
Hengelo Gld

Op zaterdag 14 en zondag 15 november

organiseert vogelvereniging EXOKAN
weer haar jaarlijkse tentoonstelling in "De Horst" te
Keijenborg.
De tentoonstelling is geopend op zaterdag van 10.00
tot 21.00 uur en op zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Grote verkoopklasse aanwezig.

Kerkstraat 6

HARDE SPRUITEN kilo 1.50

Vol vitamine C KIWI'S

15 stuks 4.98

Lekkere zoetzure handappel

COXORANGE 4 kilo 4.98

RAUWKOST REKLAME
Sensatie. Gratis proeven.

Dus u koopt geen kat in de zak.

alle soorten 500 gr slechts 4.98

DE KAASREKLAME:

OUDE KAAS kilo 12.98

BORRELKAAS kilo 9.98

GEITEKAAS lOOgram 1.98

Dit is de week voor diabetici
Kom ook daar voor een kijkje bij ons

nemen.

We hebben foefjes voor u zoafs

suikervrije puddinkjes en ijs

En zelf s voor bonbons
ook in kadovorm.

Kunt u iets niet vinden, vraag het

ons, we helpen u graag.

TOT ZIENS

'

Deze week
bij bakkerij Jozef Schabbink

ROOMBOTER-
AMANDELSTAAF

om alvast te proeven

per stok

zak a 6 stuks

5.75

3.98
BAKKERIJ

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

Voor de a.s. feestdagen

verzilvering vakantiezegels

voor schilders en RBS bouw
op donderdagavond 12 november van 19.00
tot 21.00 uur bij A. Hulstijn, Vordenseweg 27,

Hengelo Gld.

Het bestuur
Hout- en Bouwbond FNV
afd. Hengelo Gld.

Peuterspeelzaal HOPZA in Hengelo Gld

zoekt

enthousiaste vrijwilligers(sters)
die op vrijwillige basis onze leidsters een handje

willen helpen.
Het liefst een ochtend en een middag.
Opgave svp voor 1 december a.s. bij Ietsje
Sesink, tel. 05753-3016.

Laat voor de winter uw

CV-ketel vakkundig schoonmaken
Tijdelijk GRATIS rendementmeting

Of vervang hem voor de

Radson Nox H R 2510 combi
f 2840.— incl. BTW

Hierop is de Rijkssubsidie van f 350.— in min-
dering te brengen.

Vraag vrijblijvend informatie

Installatie- en ontstopplngsbedrijf

HARCO HERMANS
Schooltinkweg 4 - Zelhem - Tel. 05753-1199

Nu uitzoeken!

DIVERSE KARPETTEN 170/230

in verschillende dessins nu 195.--

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

UITSLAG VERLOTING UW

kussen no 1518, loper no 1320, vest no 1970,

plantenbak no 1591, schilderij no 1679,

rond kleed no 1966.

Prijzen kunnen worden afgehaald bij mevr.
van Dijke, Kastanjelaan 4.

Waarde inhoud levensmiddelenmand f 115,32.

Namens UW hartelijk dank aan allen, die in
welke vorm dan ook, hebben bijgedragen tot
het slagen van deze fancy-fair.

HAMLAPPEN 500 gr 6.95

GELD, WORST 100 gr 1.40

HAMWORST 100 gr 1.40

SLAGERIJ

KIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Zaterdag 14 november a.s.

Uitvoering
Soli Deo Gloria

Bekveld

in zaal Langeler te Hengelo Gld.

Na een mooi Zang-programma opvoering van
het blijspel "Laura" van Henk Karstens, door
de eigen toneelgroep.

Aanvang 19.30 uur Entree ƒ 4,--
Donateurs vrije toegang

G€MC€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

**************************************************************

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster worden vanaf
16 november 1992 tot 27 februari 1993
geen collectes gehouden.

| GEMEENTEGIDS

In week 44 zijn de nieuwe gemeente-

gidsen van Hengelo huis-aan-huis ver-
spreid in deze gemeente.

Mocht u geen exemplaar hebben ontvan-

gen dan kunt u dit melden bij de afdeling
voorlichting, telefoonnummer 1541.

WONINGWET |

Burgemeester en wethouders van Hengelo

maken bekend, dat bij hen op 21 oktober

1992 een aanvraag is ingekomen van:

de heer J.G.B. Wiendels, Wiendelsweg 3
te Keijenborg, voor een vergunning inge-

volge de Woningwet voor het veranderen

van een boerderij, op het perceel

Wiendelsweg 3 te Keijenborg.

Hengelo, 10 november 1992.

RAADSVERGADERING

OUD PAPIER

OUD PAPIER
APART

OUD PAPIER

KALENDER

NOVEMBER 1992

Op de volgende data
kan oud papier wor-

den gebracht op de

volgende plaatsen:

18,19 en 20 november

Basisschool Varssel, Zelledijk 22. Con-
tainer voor het schoolplein. Woensdag

13.00 uur tot vrijdag 16.00 uur.

25 t/m 28 november

Basisschool Bekveld. Container aan

Steenderenseweg 23 (fam. Zeevalkink).
Zaterdag 28 november

Gymvereniging D.I.O. Keijenborg. Con-

tainer op de parkeerplaats bij de St.

Bernardusschool, Pastoriestraat. Tussen
7.30-12.00 uur.

In verband met opheffing van korfbal-
vereniging Quick '81, kan er geen oud

papier meer worden gebracht bij de in-

gang van het korfbalveld aan de Koren-
bloemstraat.

Continue inzameling

L.R. de Bosruiters, oud papier kan wor-

den gebracht maandag t/m vrijdag aan

Bronkhorsterstraat 8.

Damclub Hengelo "D.C.H.".Container op
parkeerterrein achter zaal Wolbrink. Tij-

dens openingstijden winkel Spannevogel.

In winkel naar sleutel van container vra-
gen.

De eerstvolgende raadsvergadering zal worden gehouden op woensdag 18 november

1992, des avonds om 8 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening.

2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 27 oktober 1992.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Voorstel tot vaststelling van:

a. de begroting van de algemene dienst 1993, alsmede de 1e wijziging daarop;
b. de begroting van het grondbedrijf 1993;

c. de verordening begrafenisrechten 1993, oude gedeelte algemene begraafplaats;

d. de verordening begrafenisrechten 1993, nieuwe gedeelte algemene begraafplaats;
e. de legesverordening 1993;

f. de 1e wijziging van de verordening hondenbelasting 1991;

g. de 1e wijziging van de verordening reinigingsheffingen 1992;

h. de 2e wijziging van de verordening onroerend-goed-belastingen 1992;
i. de 2e wijziging van de verordening rioolrecht 1987.

5. Voorstel tot vaststelling van de meerjarenramingen investeringen 1993 t/m 1997 en de

budgetprognose 1994-1996, alsmede het daarbij behorend dekkingsplan.
6. Begrotingswijzigingen.

7. Rondvraag.
8. Sluiting.

PUBUKATIE WET AROB |

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 28 oktober t/m 3 november

1992 waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen,

aan: ten behoeve van:

J. Wijnbergen, Kerkstraat 6, Hengelo Gld het uitbreiden van een schuur tot 27 m2

aan de Slotsteeg

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, afde-
ling Grondgebiedszaken.

BRANDPREVENTIE

VOUST EN TOCHT KOSTEN GELD ALS WATER.

VOORKOM KOSTEN EN NARIGHEID.

In oe winter is het altijd even uitkijken met uw waterleiding. De

watermeter en de waterleiding kunnen bevriezen. Dat bezorgt u (ge-

heel onnodig) veel narigheid en kosten. Bevriezing van de waterleiding

en de watermeter is namelijk te voorkomen. Neem daarom de volgende
maatregelen.

1. Controleer in de herfst de hoofdkraan.

De hoofdkraan is zo belangrijk, omdat hiermee de toevoer kan worden
afgesloten bij een defect aan de waterleiding. Zonder hoofdkraan kan bij een gespron-

gen of kapot gevroren waterleiding veel waterschade ontstaan.
2. Bestrijdt tocht.

De grootste vijand van de waterleiding is tocht. Bij strenge vorst en harde wind dringt

de ijskoude lucht door alle kieren en gaten. Zorg daarom dat het niet tocht in de ruimte
waarin zich watermeter, hoofdkraan en leidingen bevinden.
3. Vakantie^

Verwarm uw woning op een laag pitje. Om bevriezing van uw verwarming te voorko-

men, is het gewenst dat deze niet wordt uitgeschakeld. Bedenk dat veelal door het

uitschakelen van de electriciteit de centrale verwarming OOK niet meer werkt. Het is

verstandig alle radiatoren open te draaien en er voor te zorgen dat de c.v.-pomp blijft

draaien. Om hiervan verzekerd te zijn, moet de kamerthermostaat niet verder worden

teruggedraaid dat tot minimaal 10 C°. Ook de ketelwatertemperatuur moet niet lager
worden ingesteld dan 40 è 50 graden. Er wordt dan warm water door de gehele

installatie gepompt. De kans op bevroren radiatoren en/of leidingen is dan uiterst klein.

Uw gehele huis is zo op een vorstvrije temperatuur gebracht en ook uw waterleidingen kunnen niet meer bevriezen. Zijn er

leidinggedeelten in uw huis waarvan u weet dat die gemakkelijk bevriezen, sluit dan de watertoevoer en laat die leidingen leeglopen.
4. Kachels.

Plaats kachels en haarden op een onbrandbare vloer. Houd kachels verwijderd van gordijnen, meubels en wasgoed. Droog nooit

kleren bij kachels. Niet alleen de aanraking van het wasgoed met de brandende kachel levert brandgevaar op, maar ook het te dicht
in de buurt hangen is gevaarlijk. Verwarm alle vorstgevoelige vertrekken, laat deuren op een kier staan op plaatsen waar geen
verwarming aanwezig is.

5. Verplaatsbare kachels.

Het gebruik van verplaatsbare olie- en gaskachels en electrische straalkachels moet worden afgeraden, vooral in bedrijfsruimten.

Is er geen andere oplossing mogelijk dan een ruime afstand houden tot gordijnen, meubels en wanden. Het bijvullen van

verplaatsbare oliekachels mag alleen plaatsvinden indien ze gedoofd en afgekoeld zijn. Bij gebruik van luchtverhitters en
heteluchtkanonnen rekening houden met de volgende punten:

- mogen njej in ruimten gebruikt worden waar hooi, stro of ander licht brandbaar materiaal ligt opgeslagen;
- bij plaatsing advies bij uw verzekeringsmaatschappij vragen.
6. Bevroren leidingen.

- Probeer de leidingen in deze ruimte langzaam te ontdooien d.m.v. normale verwarming.

- Ontdooien door gebruik te maken van een electrisch verwarmingslint, met een thermostaat.
- Waarschuw uw installateur indien de leidingen alsnog bevroren blijven.

- Gebruik nooit open vuur (gasbranders en dergelijke). Meestal is dicht bij deze leiding wel brandbaar materiaal aanwezig waardoor
deze materialen snel vlam vatten. Dit is een veel voorkomende brandoorzaak.

7. Wat te doen bij brand?

Honderd procent zekerheid dat er bij u geen brand uitbreekt kan nooit worden bereikt. Daarom als dat onverhoopt toch gebeurt deze
punten opvolgen.

- Tracht de beginbrand met de beschikbare blusmiddelen te blussen en laat gelijktijdig huisgenoten of buren de brandweer
waarschuwen; zorg daarom dat het nummer van de brandweer altijd bij het telefoontoestel aanwezig is. 06-11.

- Breng huisgenoten en levende have in veiligheid.

- Sluit zo mogelijk de hoofdkraan van gas en electriciteit af en sluit ook ramen en deuren bij het verlaten van het pand.
8. Blustips.

a. Bij brandende electrische apparaten:

- stekker uit stopcontact;

- brandweer waarschuwen;

- blussen met B.C.F, of poeder;

Gebruik nooit water, voordat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Dat is levensgevaarlijk.
b. Bij brandende vloeistoffen zolas olie. benzine, verf, teer, lak:

- brandweer waarschuwen;

- blussen met B.C.F, of poeder.

Een plas brandende olie kan ook worden geblust door de olie te bedekken met zand of een wollen deken. Spuit nooit water op
of in een brandende vloeistof.

c. Bij brandende vaste stoffen zoals hout, papier, textiel, stro, hooi:
- brandweer waarcshuwen;

- blussen met water of A.B.C.-poeder.
d. Bij gasbranden:

- gastoevoer afsluiten;

- brandweer waarschuwen;
- blussen met B.C.F, of poeder.

Als de toevoer niet kan worden afgesloten:

- brandweer waarschuwen;

- het gas niet blussen (explosiegevaar);
- omgeving blussen of nat houden;

- de poeder of B.C.F.-blusser richten, spuitduur is slechts 10 tot 20 seconden.
9. VOORKOMEN IS BETER DAN BLUSSEN.



SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalsraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND NOVEMBER

l Itr DRIE STERREN JENEVER 19.95

l Itr CLAERIJN JENEVER 18.95

l Itr FLORIJN ZEER OUDE JENEVER
22.95

l Itr HENKES VIEUX 19.95

l Itr MISPELBLOM BRANDEWIJN 20.95

l Itr BOLS BESSENJENEVER 15.95

l Itr HENKES CITR.BRANDEWIJN 14.95

l fles TIA MARIA 26.95

l fles GORTER JAGDBITTER 14.95

l fles HENNESY V.S. COGNAC 43.95

l fles HARVEY'S SHERRY 8.95

l fles WARNINCK ADVOCAAT 6.95

05753-1252
WOENSDAGS GESLOTEN

ZO LANG DE VOORRAAD STREKT

Achterhoekse Almanak '93
EEN KOSTBAAR BEZIT VOOR LATER

KERKSTRAAT 17 » HENGELO GLD

Te koop mooie haagconi-
feren (blauw), l meter

hoog, f 3.50 per stuk.

H Sesink, Timpweg 3,
Steenderen, 05755-2098

Te huur: in Hengelo vrij-

staand huis, direct te aan-

vaarden. Te bezichtigen

tussen de andere marse-
pein-artikelen hij bakkerij

Kreunen

Gevraagd gelegenheid

voor het weiden van enke

Ie jonge paarden. J. Half-

man, Rondweg 2a, Hen-
gelo Gld, 05753-1424

Te koop Strautmann kuil
voersnijder, cultivator,

kunstmeststrooier. B. A.

Luesink, Bruinderinkweg

3, Hengelo Gld, tel. 05753-
1261

Te koop voederbieten en
AEG 565 vaatwasmachine

2 jaar oud, prijs f 350.—

Tel. 05754-1900

Te koop Kip caravan, b.j.

1992, 4-persoons, met

standplaats tussen de
andere marsepein^artike-
len bij bakkerij Kreunen,

prijs n.o.t.k.

Zondag 15 ROY.

GROTE BINGO
met maximum f 2000.—

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

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

Te koop: reiswieg, rieten

kinderzitje, wipstoeltje,

draagzak, stotelverkleiner,

autostoeltje, keukenstoe^-
len, 2 fauteuils, dressoir,

radiomeubel, tuner, video-
recorder 2000, keukenlamp
inbouwoven. 05753-1064

POLITIE-INFORMATIEder

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Wqek 27 oktober tot 4 november 1992

Dinsdag: Op de T-kruising de Heurne- Snethlageweg

een aanrijding. Een personenauto rijdend over de
Heurn'e richting Slotsteeg verleende geen voorrang
aan de van rechts komende bestuurster.

Aangifte vernieling twee ruiten van d'e Pierson-
school. Men zag kans deze met leemkluiten in te
gooien. Een raamventilator moest het ook ontgelden.

Woensdag: Uit een kleedlokaal van d'e Keijenburgse
Boys werden diverse portemonnaies ontvreemd.

Vrijdag: Bemiddelend opgetreden terzake familie-

problemen. Tussen ouders en zoon botert het niet
zo geweldig.

Zaterdag: In de nacht van vrijdag op zaterdag werd

een Hengeloër in de Spalstraat mishandeld. Een
knaap met lichtblond golvend haar van zo'n 16 a 18
jaar, sloeg na wat gescheld toe. Een getuige haalde

de knaap weg en beschadigde de neus van de blonde
knaap. Deze knaap die met die neus bij Waenink
en de Egelantier is geweest, zoeken wij nog (ons

telefoonnummer is 1230).

Zondag: Een afvalcontainer aan de Spalstraat stond
in brand. Vanwege de degelijke constructie was het
meestte afval al verteerd en hoefde de brandwer niet

uit te rukken.

Aangifte vernieling twee ruiten van woning aan de

Wichmoxidseweg. Deze werden de afgelopen nacht
vermoedelijk met een luchtbuks beschoten (route

discotrain).

Aan de Rozenstraat werd door een grote vent een
kras over een auto getrokken.

Een damesfiets met postcode werd in de Westerstraat
over een omheining gegooid. De eigenaar uit d'e

Keijenborg kon zijn fiets (onbeschadigd) bij ons

ophalen.

Gevonden: een aardig zwart-bruin poesje met twee

witte pootjes. Verblijfplaats asiel Doetinchem.

Een bruin sleuteletui met ritssluiting, inhoud f 5 . —

+ 0.25.

Frankte

ALGEMENE OPVOEDINGSVEAGEN

De Stichting Kruiswerk Oost Gelderland afdeling

Keijenborg organiseert op maandag 9 dec 1992 een
thema-avond voor ouders van peutexs. Onderwerp:

algemene opvoedingsvragen.

Deze avond wordt geleid door een opvoedingsdes-

kundige en wordt gehouden in het wijkgebouw Past.

Thuisstraat 18 te Keijenborg van 19.30 tot 21.00 uur.

Belangstellenden kunnen zich telefonisch aanmelden

tot en met 2 dec. 1992 via het algemene nummer van
het Kruiswerk Oost Gelderland: 06-8806.

De kosten bedragen f 2.50 per persoon voor leden

van de kruisvereniging en f 5.— per persoon voor

ni«t-leden.

CHR. ZANGVER. „LOOFT DEN HEER"

GEEFT MOOI CONCERT

De chr. zang ver. „Looft den Heerr", een van de oudste

verenigingen uit Hengelo Gld, gaf ter gelegenheid

van haar 85-jarig jubileum op zaterdag 24 oktober
j.l. een zeer geslaagd concert.

„Looft den Heer" onder dte bezielende en verfris-

sende leiding van dirigent Gerrit Wolsink, ondervond
bij haar concert medewerking van pianiste Mirjam

Versteegen en de chr. muziekver. „Crescendo" onder
leiding van dirigent Hans Kraxner.

Na de samenzang in een volle sporthal „de Kamp"

blikte voorzitter Anton Scholten terug op de f eschie*-

denis v.d. vereniging. Door de grote inzet van het

gehele koor is het mogelijk dit jubileumconcert te
geven, aldus de voorzitter.

Onder de aanwezigen waren loco-burgemeesfer Hein

Meurs en wethouder Nees van Petersen namens de

gemeente en de heer Wunderink met echtegenote

namens de christelijke zangersband af d. Gelderland.

Looft den Heer opende het jubileumconcert met de
liedteren Kom tot het feest en de Roos. Vervolgens

gaf Crescendo een proeve van haar bekwaamheid af

Het hele programma werd deskundig ingeleid door
prtesentratrice Joke van der Velde.

Het hoge peil van deze avond werd na de pauze
doorgezet.

Aan het slot van het programma werd door Looft

den Heer en Crescendo gezamenlijk het stuk Deutsche
Messe uitgevoerd. Het geheel kreeg een prachtige

uitvoering, wat door het publiek met eer. massaal

applaus beloond wterd. Ook de solozang van Betty

Harmsen oogstte een groot applaus.

Looft den Heer mag terugzien op een zeer geslaagd
concert, waarbij de uitvoering van de stukken een

belofte voor de toekomst inhoudt

TOCH LIEVER DE LOCH IN!

Een paar wekke geleenliepen wi'j op de beestenmarkt
in Durkum,

't Was d'r gezellig druk, veural deur de herfst-
vakantie van de kinder.

Volle vee en veehandelaren. Er werd zo te ziene

goed handel edoan. Veur ons liepen twee van die
heren op klompen en wandelstökk'e in de hande.

Goa i'j noar de peerdemarkt in Hengel oaver veer-
tien dagen ztei de ene .Now, dat denke ik niet, wodt

niks, zei d'n ander. En dat premi'egedoe, zie i'j dat
zitten? Ikke niet

't Is gewoon 't peerd achter de wagen spannen. Zi'j
hebt eur tied ehad. En zo is 't

Doar mos ik an denken toen ik met oiien vrouw
oaver de Hengelse peerdenmarkt liep.

Gelukkig was 't net anders umme. Volle volk en
volle peerde, olderwets gezellig.

Vr'jdagsoavends ut vuurwerk met de kreten, ohh,

wat prachtig Moi toch kieken, wat mooi. Dit had
veur de meeste mensen, ondanks de kolde, bes wat
langer meugen duren.

Ponny's en peerde bevolkten zoaterdagsmiddags de

parkeerplaats^. Gezelligheid was ok hier troef,
's Oavends . . . . grote lampioen-op toch met van

die glunderende gezichjes bi'j de priesuutreiking

En misschien ok wel teleurgestelde kinder umdat
eur lampioen eigenluk vol mooier was.

Moar probeer dat es goed te doen met al die
kïeintjes.

De vr'jmarkt op zondagmiddag was echt un schot
in de roze. De eerste koopluu waren al vrog in de
margen present. Een paar uur veur de anvang al un
drukte van belang.

Ok op de kermse was ut druk. 't Was piekendag. Zo
te zien en te heuren een geslaagd noajoarsfees. Zelfs
d'e weergoden werkten met.

Moar och, un domper op de feestvreugde was 't be-

richt dat de helicoptervluchten zoaterdags waren af
elast. Woarum eigenluk?

't Was toch mooi weer, mooi uutzich, kold moar

zonnig. Heel jammer noa de volte promotie d'r
umhen. Ook veur de mensen die d'r zich echt op
verheugd hadden.

Deur de dikke mist verderop in 't land mossen de
helicopters an de grond bli'even, wi'j nemt gin
risico, ende bericht

En geldek hadden ze natuurluk wel.

Wi'j van PR Hengelo zult extra ons beste doen um

disse teleurstelling in iets positiefs um te zetten.

Moar bi'j un volgende te plannen doatum blif ut
toch alteid natte vinger werk.

Moar op un dag zult weer honderden mensen tegen
elkaar zeggen, vandaag goa ik toch ech de loch in.

Van 't peerd achter de wagen spannen is gelukkig
niet volle terechte ekommen. Misschien motte wi'j

zelf, met zien allen, de promotie karrfe nog better

goan trekken. Zodat ut Hengelse peerd en de markt
weer echt an zien trekken kump

P. Rteporter

PS Verget niet een PR-monumentenlot te kopen

DAMMEN

DCH l is mede koploper geworden in de Ie klasse
Oost Gelderland. Na 3 bondswedstrijden staan er 6

teams van de 10 op een gedeeelde Ie plaats met 4

punten. DCH l won van Varsseveld met 10-6. H
Zonnenberg en H. Luimes speelden beide gelijk.

Door J. Heijink kwam DCH achter met 2-4. J. Heuve
link maakte de stand we"er gelijk en J. Vos bracht

DCH op voorsprong. A. Hoebink met l schijf voor
kwam helaas niet tot winst, evenals G. Half man die
alle kans had voor open doel, doch toch miste.

H. Vos behaalde tenslotte in de tijdnoodfase van

zijn tegenstander Wel de winst zodat met 10-6
werd gewonnen.

DCH 3 en DCH 4 speelden in dezelfde 4e klasse
tegen elkaar en deelden de punten. G. Botterman won

van J. Wentink, terwijl H. Dijkman op d'e klok
verloor van B. Goorman. H. Hulshof speelde gelijk

tegen J Schabbink en L. Koldenhof speelde gelijk

tegen E. Berendsen. DCH 3 staat gedeelde 5e en
DCH 4 staat gedeelde 7e.

In de onderlinge competitie werden 2 partijen ge-

speeld. In de Ie finalegroep spéélde J. Luiten gelijk
tegen G. Kreunen en in re 2e groep wer het even-

eens een gelijkspel tussen A. Verstetege en W.
Engbers.

JUBILEUM NVEV

Op woensdag 28 oktober vierden de dames van de
NVEV hun 45-jarig jubileum.

Deze avond werd gehouden in zaal Langeler en was
alleen voor eigen leden.

De avond werd geopend door de presidente met een

hartelijk woord van welkom en een korte inleiding.

Ze vertelde dat het mevr. van Hoogstraten was ge-

weest die op 28 oktober 1947 de NVEV had opgericht

Destijds was het de Nederlandse Vrouwen Elektrische

Tijd Vereniging. Vandaar het begrip hier in Hen-
gelo van „elektrische vrouwen".

Er werd toen voorlichting gegeven op het gebied
van electrische apparaten.

Het is nu ruim 20 jaar geleden dat de naam ver-

anderd is in Nederlandse Vrouwen Energie Ver.

Er is nog één afdeling van de NVEV en wel d'e
afd. Leeuwarden.

Mevr. Wullink sprak dat ze de 6e voorzitster was

na mevr. van Hoogstraten, mevr. Dwars, mevr. van

Hengel, mevr. Versteege en mevr. Raderrakers.

GemidQ'eld ttas een ieder 7y2jaar voorzitster, dat is
toch een goed teken.

Het bestuur had besloten hun twee oudste leden te

huidigen en wel mevr. Wansink en mevr Maalde-
rink, Deiden 86 jaar.

Zij beiden werden verrast met een boeket bloemen
en het bestuur wenste hen nog vel'e jaren in goede
gezondheid bij de NVEV.

Het programma werd vervolgd met het optreden van

het Warnsveias Operetiegezeischap. Vele bekende

liederen werden len gehore gebracht. Ook de prach-

tige basstem van piaatsgenoot Peteer Vvibmer had
zijn bekoring.

De avond werd besloten met een staande ovatie voor
het Warnsveids operettegezelschap.

De presidente bedankte ieder die meegewerkt had

aan deze fantatische avond die dit 45-jarig jubiluem
tot een onvergetelijke gebeurtenis maakte.

KBO „ONS GENOEGEN

Woensdag 28 oktober hield de KBO Keijenborg Ons
Genoegen een gezellige middag voor alle leden.

Deze waren dan ook in grote getal opgekomen in

zaal Vvinkeiman. De voorzitter opend'e cte bijeen-

komst en herdacht de heer B. Engberts, die 21 okt.
overleden was.

Een ied'er werd welkom geheten en in het bijzonder

de heer Heuskes die de muzikale begeleiding ver-

zorgde. Vervolgens kreeg de aktiviteitencommissie
het woord di'e deze middag had voorbereid.

Mevr. van Aken vertelde iets en daarna begon de

muziek te spelen en openden de voorzitter en zijn

vrouw met de eerste dans

Er werden vele gez'elschapsspelletjes gedaan en ook

werd er natuurlijk door de liefhebbers gekaart.

Voor het 40-jarig bruidspaar Baakman-HUderink was
er een leuke quiz. En ook voor de stoelendans was

veel animo, di'e gewonnen werd door mevr. M.

Baakrnan en de heer W. Bergervoet.

Aan het slot van de middag was er een diner.

De voorzitter dankte de familie Winkelman voor de
prima verzorging, de dames van het comité voor d'e

bediening en de aktiviteitencommissi'e voor de ver-
zorging van deze gezellige middag.

VOGELSHOW EXOKAN

Zaterdag 14 en zondag 15 november organiseert de
vogelverenUing Exokan weer haar jaarlijkste TT
in „d'e Horst" te Keijenborg.

Het heeft er lang naar uitgezien dat de vogelshow

vanwege de pseudo-vogelpest niet door kon gaan,
maar gelukkig kwam op 26 oktober het verlossend^

bericht dat het verbod op het houden van tentoon-
stellingen was opgeheven. Zaterdag 31 oktober wer-

den vogels ingeboekt Er zijn 56 inzenders die een
totaal van 518 vogels laten deelnemen aan de ten-
toonstelling.

Er zijn van alle soorten vogels te bewonderen, van

kanaries tot grot parkieten. Het belooft ook dit jaar
een mooie show te worden.

De keuring is op 11 november. De vogels worden ge

keurd door 8 kerumeesters. De tentoonstelling is
geopend op zaterdag van 10.00 tot 21.00 uur en op

zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Er is op de tentoon-
stelling een grote verkloopklasse aanwezig, zodat

ook degene die een vogeltje wil kopen, aan zijn
trekken komt.

De trekking van de grote verloting is zaterdagavond
om 20.00 uur.

HELICOFTERVLUCHTEN UITGESTELD

De helicoptervluchten die gepland waren tijdens de

najaarskermis op zaterdag 31 oktober en vanwege

de dikke mist in Lelystad waardoor de helicopters
niet konden opstijgen, niet door zijn gegaan, zijn nu
voorlopig uitgesteld tot zaterdag l mei 1993.

Naedr bericht hierover volgt nog.

SAMENWERKING ANBO MET KBO HENGELO EN

KEIJENBORG

Tijdens een vergadering op 29 oktober j.l. door de

bestuurders van geno'emde ouderenbonden, werd be-
sloten tot een betere samenwerking te kernen om zo

de belangen van de 50-plussers in de huidige samen-
leving intensiever te kunnen behartigen.

Nog dit jaar wil men trachten een z.g. overkoepelend
overlegorgaan te vormen. Samenwerking is nood-

zakelijk, zeker nu de groep ouderen steeds groter
wordt. Meedenken met de besluiten en plannen van

de overheid is het belangrijkste uitgangspunt van
de ouderenbonden.

DAMMEN VOOR DE JEUGD

Vanaf maandag 16 of dinsdag 17 november van

16.30 tot 17.30 uur kunnen jeugdige dammers of

damsters terecht in de kantine van de Edah om daar
tegen elkaar te dammen.

Heb je interesse, bel dan even naar G. Botterman,
telefoon 3489.

SPEELGOEDBEURS DRIBBEL-IN

De Hengelose speel-o-theek Dribbel-in organiseert
op zaterdag 14 november a.s. van 13.00 tot 14.00 uur

in de hal van dfe openbare basisschool Rozegaards-

weide een speelgoedbeurs.

Materiaal hiervoor kan ingeleverd worden tot 11.00

uur 's morgens.

Voer voor
cterelaars

U weet waarschijnlijk wel dat vlees uit de bio-industric vaak

een triest verleden heeft. Dat is al geen prettige gedachte.

Bovendien is zo'n stukje vlees met allerlei kunstgrepen op-

gefokt. Ongezond, zowel voor het dier als voor u. Over de

gezondheids- en milicuaspekten van vlees en over dier-

vriendelijkere alternatieven heeft Lekker Dier een origineel

Scharrelpakket samengesteld met leuke cartoons van Toon van

Driel. Met o.a. een kookboekje, een praktisch adressenboekjc,

een kadootjc én een koningsbon op scharrelprodukten.

Dit pakket krijgt u thuisgestuurd door overmaking van slechts

f 10,- op Postbanknummer 3116614 t.n.v. Lekker Dier,

Utrecht o.v. v. Actie 'Scharrelpakket'.

Wie nu donateur wordt van Lekker Dier

krijgt nog eens f5,- koning op het

scharrelpakket. Voor meer info bel Lekker

Dier: 030-311115.

Stichting Lekker Dier, Pb$tbu$1566, 3500 BN Utrecht. Tel.:030-311115.

KINDERPOSTZEGELS OP UW KERSTPOST

De kinderpostzegelaktie 1992 is in volle gang. Naast
de kinderpostzegels 1992 is er weer een uitgebreide
kollektie kerst- en nieuwjaarskaarten te koop.

Het thema van de postzegelaktie luidt dit jaar:
gelijke kansen voor alle kinderen

U kunt helpen het lot van de kinderen te verbeteren
door kaarten van de postzegelaktie te kopen.

In Hengelo Gld kunt u ze kopen bij d'e Rabobank.

De vrijwilligers van de Stichting Kinderpostzegels
Nederland zitten daar voor u klaar op 11, 12 en 13
november en van 7 t.e.m. 23 december, tijaens kan-
tooruren van de bank.

Het plaatselijk comité hoopt dat u van deze gelegen

heid gebruik maakt voor al die kinderen, bij wie
we nog iets goed te maken hebben.

OPBRENGST KOLLEKTE BRANDWONDEN-

STICHTING

De nationale kollekte van de Nederlandse Brand-
wonden Stichting die in de week van 25 t.e.m. 31

oktober in Hengelo Gld is gehouden, heeft f 3404,80
opgebracht

De Nederlandse Brandwonden Stichting dankt mede

namens de plaatselijke kolTekte-coördinator de gulle
gevers en kollektanten die voor dit mooie resul-
taat hebben gezorgd.

De opbrengst van de kollekte zal worden besteed aan
verbetering van de behandeling van brandwond-

patiënten, voorlichting aan diverse groeperingen

over het voorkomen van brandwonden, welcnschappe

lijk onderzoek en het beheer van de Nationale Huid-
bank.

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

«*• geboorte- en huwelijkskaarten
^ jubileum- en gelegenheidskaarten
Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken

«=• visitekaarten
f rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«• rekeningen, briefpapier
«• circulaires, folders, prijslijsten
«• enveloppen, briefkaarten, sets
**• kettingformulieren enz. enz.

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

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpaliènten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info |0
g lijn £070-614614

Li^**

L



Voor Toyota is
afstand geen

probleem!
Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-
standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke
prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin
een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-
cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.
Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota
dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-
ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een
onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en
brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;
• prijsopgave vooraf;
• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met
Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en
modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

DOE NCHEM
Keppelseweg 18-26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

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

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

Hifowveefal
drukwerk

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

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

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 15 NOVEMBER

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert, m.m.v. chr. zangver. "Looft den Heer"

"Ons Huis"

10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

Goede Herder Kapel

10.15uurds.P.F.de Vries

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 14 november 19.00 uur Gezinsviering
Zondag 15 november 10.00 uur Woord en Communieviering
Dinsdag 17 november 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zon-
dag 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.

Weekenddienst doktoren

De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij
spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

14 -15 NOVEMBER

dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.
2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld, tel. 3160
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag8.00-12.30uuren 13.30-
18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420

A.R.J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons
Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Belastingadviesbureau

Mr. C. 4. H. van den Brink

* Fiscale advisering
* Bedrijfsjuridische advisering
* Fiscale procedures
* Fiscale aangiften

Kerkhofweg 17 7221 AE Steenderen
Tel. 05755-1816 - 'Fax 05755-2614

SPAARLAMPENAKTIE ENERGIEBEDRIJF

en strijk op die premie
van f 50,-
per man per dag*
* De premie geldt bij minimaal 3 mandagen

werk en is voor niet-particulieren f 35,- per

man per dag.

Regelink's Schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1655

DE
KLEINE

MET DE

SPAAR
LAMP

r i

VOOR-
DELEN

IN HET LICHT VAN DE TOEKOMST OSRAM
OSRAM DULUX EL. Alléén maar voordelen.
• Verkrijgbaar in vier wattages: 7, 11, 15 en 20 Watt.
• U spaart het milieu, want ze gebruiken 80% minder energie dan een

gloeilamp.
• U bespaart dus ook geld.
• Ze zijn super compact, zodat ze vrijwel in élke lamp passen.
• Ze gaan liefst acht maal langer mee dan een gloeilamp.
• Uw energiebedrijf betaalt mee, zodat het nu nog aantrekkelijker is OSRAM

spaarlampen aan te schaffen.

installatiebedrijf ^ ^ ARENDSEN

Raadhuisst aat 14 - Hengelo Gld - tel. 05753-2511

WAS U AL BIJ ONS???

Wist u namenlijk dat iedere klant meedingt naar die
fantastische prijzen die wij op 30 november weggeven,

zoals een CD speler,
een pocket LCD-TVen als
HOOFDPRIJS

een PORTABLE KTV.

huur^kiik
SPALSTRAAT 28A - HENGELO GLD.
TEL. 05753-3636

Dagelijks zijn wij van 14.00 tot 21.00 uur geopend.

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

BIIENHOF STRATENMAKERS BE DRI | F

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ff ff
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld
Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11

Kruiswerk Oost-Gelderland

Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via
telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via
dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon)plaats het

(uitleen)spreekuur is.

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. 05750-
16463.

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. Oltmansstraat 7, 7221
NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: "Dennenlust", Stephanotisweg 4, 7021 ZR
Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en algemeen maat-
schappelijk 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: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij
problemen, bel (dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-
21025, 08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van 9.00-
10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak, tel.
05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

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.

Baak Presents '92

Hobby en Kreatief
beurs

Zaal Herfkens,
Z.-E.weg 64

zaterdag 28 november van
17.00-21.00 uur

zondag 29 november van
11.00-16.00 uur

toegangsprijs ƒ 1 ,--
zaterdag wordt de beurs om

17.00 uur geopend door
Sinterklaas en Zwarte Piet.
Voor de kleintjes worden
pepernoten meegebracht.
Voor informatie bel 05754-

1900

SPORT GOED

met SPORTGOEb
van

RoozegaardeSporl
Spalstraat 13, Hengelo Old

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEHANO

HALFMAN B.V.
boomkwekeri]

tuinaanleg

hoveniersbedrfjf
Rondweg 2a - Hengelo G.

Tel. 05753-1424

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

U zoekt vast en zeker
een hoge rente.

De VSB organisatie, waartoe de N. V. Spaarbank
Doetinchem behoort, bestaat 175 jaar.
Daarom kunt u in de periode van 2 t/m 13 novem-
ber a.s. een bedrag van minimaal f 1.000,- en maxi-
maal f 10.000,- vastzetten voor een periode van
l jaar tegen een rentetarief van maar liefst 8%.

Assurantiekantoor Memelink, Spalstraat 11, Hengelo Gld.

Telefoon: 05753-1521.

bondsspaarbank S

N.V. Spaarbank Doetinchem

UNIEKE AANBIEDING

Philips stereo power tower met CD-speler,
tuner/versterker en dubbeldeck AZ9712
Met afneembare 2-weg boxen en een luid-
spreker weggewerkt in de zuil voor extra bas-
weergave. Deze unieke power tower moet je
gezien en gehoord hebben. Totaal 150 Watt
p.m.p.o. vermogen. Met afstandsbediening en

Logic Solenoid systeem. f\f\f\

Philipsprijs 1710,-- nu voor W W W j"

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

Wij berekenen geen voorrijkosten



61e jaargang no. 46 Dinsdag 10 november 1992 UITGAVE
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16

Postbus 63
7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455
b.g.g. 2771

Oplage: 16.000 ex.
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg, Velswijk,

Zelhem, Ruurlo, Vorden,
Steenderen, Baak, Bronkhorst,
Olburgen, Rha, Toldijk, Wichmond-
Vierakker en omstreken.

INTOCHT

SINT NICOLAAS
Op zaterdag 21 november wordt
Sint Nicolaas en zijn Pieten op
feestelijke wijze in Hengelo en
Keijenborg binnengehaald. De
route die men zal afleggen ziet er
als volgt uit:

KEIJENBORG:
Start 13.30 uur vanaf Maria Postel
aan de Koldeweiweg, vervolgens
door de Pastoor Thuisstraat,
St. Janstraat, Teubenweg, Poels-
weg, Hengelosestraat, Kerkstraat,
Koldeweiweg naar het eindpunt

Maria Postel.

HENGELO:
Start 15.00 uur Hummeloseweg
(garage Herwers), Spalstraat,
Kerkstraat, Raadhuisstraat, Ban-
ninkstraat, St. Michielsstraat,
Spalstraat, Raadhuisstraat,
± 15.45 uur ontvangst bij het
gemeentehuis. Daarna Kerkstraat,
Ruurloseweg, Beukenlaan, eind-
punt de Bleyke.

HKM ZEGELAKTIE BOORDEVOL AANTREKKELIJKE PRIJZEN

SFEER EN GEZELLIG-

HEID RONDOM HET

ST. NICOLAASFEEST.
21 November is het zover. Sint Nico-
laas komt Hengelo en Keijenborg met
een bezoek vereren. Om deze gebeur-
tenis tot een groot feest te maken pak-
ken de ondernemers groots uit. Dit tra-
ditioneel Hollands feest mag u niet
missen.

Even leek het erop dat de Kerstman
Sint van z'n plek ging verdringen.
Gelukkig beseffen veel mensen dat de
Sint voor kinderen grote betekenis
heeft. De kinderen mogen een schoen
zetten en liedjes zingen. Ouders die
veel pret beleven aan de voorbereidin-
gen van pakjesavond. De middenstan-
ders zullen hun beste beentje voor zet-
ten en presenteren dit jaar een fantas-
tische zegelaktie met vele prijzen.

Tijdens een aantal gezellige koop-
avonden krijgt u de gelegenheid om
uw inkopen te doen. Zwarte Pieten zul-
len u zo nu en dan op snoep en peper-
noten trakteren. Op 21 november zal
de Sint en zijn aanhang op feestelijke
wijze en met Hengelose- en Keijen-
borgse gastvrijheid worden ontvan-
gen. Komt allen!

Het HKM bestuur hoopt dat de dagen
rondom Sint een groot succes wor-
den. Er zal alles aan gedaan worden
om u een ruime keus aan geschenken
te kunnen presenteren, met daarbij tal
van aantrekkelijke akties en prijzen.

Het HKM bestuur wenst u een sfeer-
volle en prettige Sint Nicolaastijd toe
en we hopen u te mogen begroeten in
onze winkels.

Het bestuur van de Hengelose- en
Keijenborgse Middenstandvereniging.

STIVAL
De bekende HKM zegelaktie zit dit jaar boordevol aantrekkelijke prijzen. De Henge-

lose- en Keijenborgse winkeliers pakken dit jaar extra feestelijk uit met een gigan-

tisch prijzenfestival. U hoeft alleen maar de bekende HKM-zegels op te plakken en in

te leveren, en u maakt kans op één van de vele prijzen.

In totaal zijn er 4 trekkingen waarin per trekking de volgende prijzen te winnen zijn:

- 200 HKM-waardebonnen van fl. 10,-

- 1 hoofdprijs: Levensmiddelenpakket
t. w. v. f l. 250,-

Trekkingsdata: Vrijdag 20 november 21.00 uur
Donderdag 26 november 20.00 uur

Dinsdag 1 december 20.00 uur

Maandag 7 december 20.00 uur

Maar dat is nog niet alles! Na de laatste trekking volgt er tijdens de slotavond op

15 december om 20.00 uur bij Café-Restaurant van de Weer natuurlijk nog een:

GEWELDIGE HOOFDPRIJS:

2 MINUTEN
GRATIS WINKELEN
BIJ SUPERMARKT DE EDAH.
plus nog eens 30 waardebonnen
van f l. 50,-tot f l. 100,-
De HKM-zegelaktie start op maandag 16 november 1992 en eindigt op
5 december 1992. De volle opplakvellen kunt u nog tot 7 decembej; 1992
inleveren. De HKM-bussen worden dan om 19.00 uur voor
t laatst geleegd.

Goedkeuring K.v.K. Zutphen

d.d. 15 oktober 1992 nr. 92019

VOORWOORD
Het gemeentebestuur van Henge-
lo is bijzonder verheugd Sint
Nicolaas en zijn gevolg wederom
van harte welkom te mogen
heten in onze gemeente, hetgeen
mogelijk wordt gemaakt door de
inzet van het bestuur van de
HKM, dat alles in het werk stelt
om de Sint zo goed mogelijk naar
zijn zin te maken.

Tijdens zijn feestelijke binnen-
komst zullen vele kinderharten
sneller kloppen, waarbij zij met
veel spanning uitkijken welke
verrassingen de goedheiligman
nu weer voor hen heeft meege-
bracht.

De HKM zal, zoals te doen gebrui-
kelijk, ook dit jaar weer een zeer

aantrekkelijke winkelaktie op
touw zetten, waardoor het doen
van inkopen in Hengelo en
Keijenborg wel erg aantrekkelijk

wordt gemaakt.

De Sint wordt gaarne gastvrijheid
verleend in onze gemeente.

Een ieder wordt een heel plezie-

rige Sint Nicolaastijd toegewenst.

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

Jvt
Hengelose- en

Keijenborgse

Middenstandvereniging.



De grootste keuze kado's in:

* IJZERWAREN

* GEREEDSCHAPPEN

* MACHINES

* TUINARTIKELEN

* LADDERS en TRAPPEN

* SLEUTEL-SERVICE

* DOE-HET-ZELF ARTIKELEN

HARMSEN
BANNINKSTRAAT4

7255 AW HENGELO GLD

TELEFOON 05753-1220

Maak Uw wonen
gezelliger met

sfeervolle

VERLICHTING

J&V

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat - Hengelo Gld

Tel. 05753-1215

Memelink

VOOR DAMES EN HEREN

Vordcnseweg 5 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1278

Wij hebben de nieuwste

zonnebank met gezichtsbniiner
Bel gerust voor verdere informatie

Wij knippen ook zonder afspraak.

LUBBERS
WOONWINKEL

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.

Tel. (05753) 1286

• PLOEG STOFFEN • BORAS • LUXAFLEX • SUNWAY • PARADE • BERGOSS • LOOK LINE • GEALUX

• SITTING VISION • TRECO • AUPING • MOSER • PULLMAN • LATTOFLEX • EASTBORN

KADOTIP:
Prachtig koekjesblik met het

Bleekhu isje gevuld met uw sur-

prise:

Chocolade, Speculaas, Marse-

peinfiguur, Hengelse Huuskes of

Suikervrije artikelen!!!

BAKKERIJ KREUNEN
De zaak voor sinterklazen

met smaak

GELDEEND jgj. 05753-1474 - Hengelo Gld.

installatiebedrijf ARENDSEN
Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld - tel. 05753-2511

ONDERHOUD / NIEUWBOUW / VERBOUWING

Voor al uw: Loodgieterswerk

Centrale verwarming

Dakwerk

Elektrische installatie's

Gas- en water installatie's

NIEUW:

eicpert ARENDSEN

Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld - tel. 05753-2511

Rijk gesorteerde Hifi- en Videoafdeling,
afdelingen Koelen, Vriezen en KTV's.

Beste SINT, wij hebben

te veel om op te noemen
Wij verkopen en repareren niet alleen
fietsen. Ook voor een enorme verschei-
denheid aan accessoires kunt u uitste-
kend bij ons terecht.
Handige, praktische en slimme extraa-
tjes die uw fiets of die van een jarige
mede-fietser mooier, kompleter, veiliger
of gerieflijker maken.

Geen bonnen maar 2%
aan de kassa

Wie vooreen nieuwe fietsbel bij ons naar
binnen gaat doet dat wel op eigen ri-
sico
Want als u al die fonkelnieuwe FIETSEN
ziet staan u bent gewaarschuwd!

Verwen u zelf of een ander met een
FIETS OF SNORFIETS

BATAVUS - UNION - GAZELLE -
SPARTAMET

ZWEVERINK
fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

EEN TAART MET EEN BAARD

U zult wel denken heb ik dat goed gelezen,

dat moet iets aparts wezen.
Laat BAKKERIJ KREUNEN nu de bedenker zijn,

dan weet U de smaak is fijn.

Dus met Sint een TAART,

bestel er één met een baard.
BAKKERIJ KREUNEN, de zaak voor taarten met

smaak.

Gebore»

Mag ik even storen:

Ik ben vandaag geboren,

en ik wil u laten weten

dat ik

Dit is slechts één voorbeeld uit de nieuwe

geboorte-kollektie van Intercard.

DRUKKER!) WOLTERS
•
Lu iiifercnnl

• MAAK ER

GEEN PUNT VAN....

KOM NAAR HENGELO GLD

VOOR DE GEZELLIGE DAGEN

EN ANDERE DAGEN

FEESTELIJKE ARTIKELEN!

DANK U.

STREEKBOEK

BOEKHANDEL

WENSKAARTEN

TIJDSCHRIFTEN

HOBBY-ART.

AGENDA'S

KALENDERS

OPPASSERS GEZOCHT
HENGELO: Dierenliefhebbers en aquariumbezitters

in Hengelo kunnen nu tegen een zoet prijsje talrijke

dierfiguren verkrijgen bij BAKKERIJ KREUNEN, de
zaak voor marsepeindierfiguren met smaak.

Omhaak zakdoekjes + garen

Handwerken • Wol

Prachtige Dekservetten

Ontbijtlakem (ook extra groot 140-210)

Corsetterie

Tegen inlevering van deze waardebon

ontvangt u ƒ 5,-- korting
op een Pantycorselet.

TH. C. JANSEN-WEG
Wichmondseweg 1 -Hengelo Gld

VOOR

RIJWIELEN en

BROMMERS

nieuw en gebruikt

Alle maten en prijzen

Grote voorraad onderdelen

Kom vrijblijvend kijken

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

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
SPALSTRAAT1 • HENGELO GLD

Sint Mcolaosaanbied ing

12 Grolsch glazen

ƒ 11,95
Zolang de

voorraad strekt.

ABC of QRS wij maken alle letters van het alfabet
weer lekker vers BAKKERIJ KREUNEN, de zaak

voor roomboter/amandelletters met smaak.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld. - Tel. 05753-1455

altijd tot uw dienst!
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SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

r *\
Voor betaalbare mode kijkt U eerst bij

Schröder mode

* Ann Christine

* Claire

* CottonClub

* Dutch Spijkerbroeken
in diverse kleuren en modellen

Schröder
Hengelo Gld. - tel. 05753-1232

mode

Sfeer in huis!

Denk aan de
WINTERSCHILDER!

maken wij
voor u
de juiste
kleur

TOKION kleurmengsysteem,
een modern en feilloos kleurmengsysteem dat u van
de absoluut juiste kleur verzekert.

Een rijk kleurassortiment van hoge en constante
kwaliteit in hoogglans, zijdeglans, beitsverf en
acrylatex.
Kom bij ons met uw kleurwensen en zie:

U K R I J G T U W K L E U R !

Schildersbedrijf R. Regelink

Raadhuisstraat 40
7255 BN Hengelo
tel. 05753-1655

zijn wij

WINTERSCHILDER
tot en met 19 maart 1993

Misschien is uw huis of uw bedrijfspand

aan onderhoud toe. Denk eens aan een

karakteristieke kleurenkeus.

We maken graag een persoonlijk advies

voor u. En natuurlijk zorgen we

voor kwaliteitswerk.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld. Telefoon 05753 -1292

Zelhem. Telefoon 08342 -1998
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l CHOCOLADELETTERS l
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Gewone chocoladeletters zijn er genoeg! -n

Nee dan de i

ROOMCHOCOLADELETTER
^

-zacht smeltend op de tong
-mooi versierd
-een echt kado

o
u.
LU

O
o

Nieuw: nu ook prachtige
suikervrije chocoladeletters

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474 - HENGELO GLD

o
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o
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RUGZAKKEN - DAMESTASSEN - PORTEMONNEES - BOODSCHAPPENTASSEN

en
3
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TEGEN INLEVERING VAN DEZE

WAARDEBON
ONTVANGT U

10% KORTING
OP DE OP DEZE BON VERMELDE ARTIKELEN

BIJ

TACX SCHOENMODE
tot ziens bij TACX, t.o. het gemeentehuis in Hengelo (Gid.)

•o
O
31

w
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m

m
m
7;
m

l
w
o>
m

m De zaak voor chocoladeletters met smaak.

Voor St. Nicolaasgeschenken
eerst aan de "SPANNEVOGEL"
denken.
Naast onze schitterende KADO-
SHOP, vele kleinmeubelen
kleedjes - kussentjes e.d.

Zie de etalages of loop vrij bin-
nen.

De winkel voor al Uw kado's is

de "SPANNEVOGEL"

Sinterklaas, die vriendelijke baas
gaat naar Grootbod als een haas
meubelen groot en klein
wat 'n keus
ook voor bedlinnen, badhandoeken
en cadeau artikelen.
Ja heus
kan Sint bij Grootbod zijn.

r ie ire ie ie

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

Verkoop
Bloemenkas

St. Nicoloas aanbieding:

Bruine Rieten Manden
de nieuwe trend, nest van 3 stuks
voorde superlageprijs van 13.95

voor slechts 7.50

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

BAKKERIJ KREUNEN
de zaak voor speculaas met smaak.

••PI

Hoe het komt dat
omstandigheden buiten
' r* invloed hebben

V ;"d- Ji.

De bestuurder op de toto

hierboven zit in comfortabele x<-'

dachten gehuld.

Dat is niet /.o verwonderli jk.

Het veringssysteem

van zijn auto beperkt hellen in

bochten en duiken bij remmen

tot een min imum.

En de besturing van zi jn

auto is niet alleen heel licht, maar

ook bij/onder direct.

Het geboden comfort is

echter niet louter fysiek.

De <>OS kreeg een \erre

gaande behandeling tegen \veers

invloeden van buitenaf.

Heeft gegalvaniseerd en ver

zinkt plaatwerk I;.n werd van vele

laklagen voorzien inde modernste

lakstraat ter wereld.

Het resultaat is 'n /.eer duur

zame en uiterst betrouwbare auto

Die ook financieel een

heel comfortabel gevoel oplevert

Er is al 'n 605 vana f ƒ 51.700,--.

Als u zich ook lekkerder

zou voelen bij zulke gedachten,

maakt u dan een afspraak met

ons voor een proefrit

J E V O H I T J H L K K K H R D K R
IN EEN PEUGEOT 605

PRIJZEN INCLUSIEF BTW, EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN AFGEBEELD DE PEUGEOT 605 SV 3 O 179 620.-l WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

PEUGEOT

Hengelo Gld
Bleekstraat 14
Tel. 05753-1947

*TM\ AUTOMOBIELBEDRIJF

5iXtbberl)of
Doetinchem

Plakhorstweg 8
Tel. 08340-32851

DYNAMISCH 01'WK(i



NAJAARSAANBIEDINGEN
ELEGANTE ENTOURAGE-RINGEN;

MAAR LIEFST 10 DIAMANTEN
GECOMBINEERD MET SAFFIER,

SMARAGD OF ROBIJN.
ALLEEN DIT NAJAAR SLECHTS

899,-

DE PRIJS GRENST AAN HET
ONGELOFELIJKE,.

GOUDEN HANGERTJE OF
RINGETJE MET DIAMANT

WAARMEE IEDEREEN 'HAPPY"
IS, WANT DE PRIJS IS DIT

NAJAAR SLECHTS

IN DIT NAJAAR ZIJN DE PRIJZEN
ONGELOOFWAARDIG.

EIGENWIJZE GOUDEN RINGETJES

MET DIAMANTJE
VAN 79,- VOOR SLECHTS

LIEFDE EN GELUK
GESYMBOLISEERD IN GOUD

EN DIAMANT

NRII60
99,-

NR1161

IN DIT NAJAAR IS DE PRIJS UW
GELUK EN HET GESCHENK VOOR

UW GELIEFDE,
SLECHTS

1599,-

11 BRILJANTEN (0,32 KARAAT) IN
RUITVORM GEVEN EEN OVERVLOED

AAN SCHITTERING.
UW VOORDEEL MAAR

LIEFST 400,-
SPECIALE
NAAJAARSPRIJS 1199,,

JEUGDIGE GOUDEN RINGETJES
MET DIAMANT.

NAJAARSAANBIEDING

KLEIN MAAR FIJN GELDT OOK
VOOR DE PRIJS;

• IN DIT NAJAAR SLECHTS

NR1139
299,-

>

ORIGINEEL VAN VORMGEVING IS
DEZE GOUDEN RIEM MET DIAMANT.

U DRAAGT DEZE 'RIEM' WEL
OM UW VINGER.

NAJAARSPRIJS

NRI117
199,- 149,

'LOVE' RING.
EEN LIEFDESVERKLARING
VAN GOUD EN DIAMANT.

NAJAARSPRIJS

159,-

SUPERAANBIEDING!

GEWAARDEERD DOOR
MANNEN MET STIJL.

NAJAARSPRIJS

DASSCHUIF
NR1119

179,-

GELDIG T/M 31 DECEMBER ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

"Inderdaad,

GEWOON
DE MOOISTE

en de best

gesorteerde
speelgoed-

winkel

in de regio.
Kijk zelf maar"

DE DRIEVE TOL
speelgoed en hobby

Spalstraat 29,7255 AB Hengelo G. tel.05753-3828

Naast HKM St. Nicolaasbonnen

extra aanbieding SPIJKERBROEKEN

Californian
spijkerbroek

zowel in wijd als halfwij d model

i ,C W van ƒ 69,95 nu

Maandag 30 november geopend

KLEDING - nej even anders

WIDE FASHION

Spalstraat 32 - 7255 AC Hengelo Gld.

KAPSALON

WIM
VAN

ONNA

Haarmode
voor mannen

KNIPPEN - STYLEN

AFTER SHAVE'S - KADO'S:

* BACCACCIO * ROGER PARA
* MEN'S OWN * INSIGNIA
* PACO * GAMMON

RABANNE *AMANDO

Kerkstraat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1718

Een prachtige kollektie

DEKBEDOVERTREKKEN

katoen - flanel

HOESLAKENS
flanel - stretch - katoen

ook extra lang

Tijdens de Sinterklaasaktie

10% KORTING
op alle dekbedovertrekken.

GISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

"Het is een pak van mijn hart", zei
Zwarte Piet tegen Sinterklaas, dat ze
bij Groot Kormelink nu alle tijd
hebben voor een oogmeting en waar
je zoveel keuze hebt in brilmonturen
en in alle mogelijke prijsklassen en
dan nog de contactlenzen die ze daar
met geduld aanmeten en je geleerd
wordt ze in en uit te doen, 't is echt
fijn zo'n speciaalzaak.

Ik ga maar verschillende geschenk-
bonnen klaarmaken en haal wel al-
vast een verrekijker en één briletui,
dat komt toch vaak goed van pas.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 -1771

Gediplomeerde opticiens

5 december
Pakjesavond

Nog even naar de Slijter.

Er is vast wat bij.

Zie onze etalage.

Uw Slijter

Spalstraat 40 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1274

DRUKKERIJ WOLTERS

Tijdens de St. Nicolaasaktie
op alle nachtkleding

10% KORTING

B. GROTENHUYS
SPALSTRAAT 18 - HENGELO GLD


