
61e jaargang no 50 dinsdag 8 december 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTER8

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steen deren,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Mager Runder Verse
Runderpoulet Worst

liWV 500 gram ViWV500 gram

Magere
Riblappen

,. 12.95

Mager
Rundergehakt

1 kg WiVV

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + 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

Café-Restaurant-Partycentrum

presenteert op
zondag 13 december

tijdens de Kerstmarkt

Kerstbal
m.m.v.

Hulska Formation Team en
Boerendansgroep

"Wif j eren 't Olde" uit Velswijk

Zij geven voor u een prachtige show

van dansen. Komt allen.

Kerstmarkt 1992
Ook uw windmolenbakker staat daar

natuurlijk met vele Kerstartikelen

zoals: Kerststal. Kerststaat Kerst-

tulband. Kerstkransen en nog veel

meer, tevens hebben wij diverse

warme snacks voor u rechtsstreeks

uit de oven die wij daar speciaal

voor u hebben neergezet.

Kerstmarkt aanbieding:

Kerstdennetjes
s haien 4 betalen

Bakkerij

H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld>MIND/MOLENB>1KKERS

COMBIFMB945CE
• Nuttig vermogen 900 Watt

(230 Volt)
• Grill 1500 Watt
• Heteluchtoven 1600 Watt
• Mechanisch
• Bruto inhoud 27 liter
• 9 vermogenstanden
• 5 combinatiemogelijkheden
• Draaiplateau
• RVS binnen-

wanden

winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLO - TEL. 05753-1280

Vanaf nu de hele decembermaand de

"LOOK-OVER" AKTIE
Misschien een extra bril erbij voor de hobby!

Herfst en winter, de tijd van veel dichtbij
kijken door lezen of hobbiën.
Is er een oogmeting nodig? Dan wordt er
die correct en gratis bij gedaan.

Meestal zijn het rechter- en het linker-
oog verschillend van sterkte en dus
ook in de nieuwe bril aangepast.

Nu een complete OVER-LOOKER (halve)

voor de prijs van ƒ 98,—

Wenst u er een mooi hard etui bij, dan ƒ 110,~.
Misschien een leuk cadeau!
Dit in de sterktes tot +/- 4.00 cyl. 2.00 DPT. enkel-
voudig.

GROOT KORMELINK
' brillen en contactlenzen
Hengelo G. Spalstraat 27 Telefoon 05753 -1771

's maandags gesloten

•ÏVJö&>3?SB<sa

gŝ EJiSCM'i

Mogen wij u even voorstellen?

*DEBOTERSTOL*
Nieuw dit jaar gemaakt met 100% roomboter

DEZE WEEK:

• BOTER PROEFSTOLLETJES
van 6.00 nu 4.95

• KERST KRUIDCAKE
deze week O«y O

Gevuld met?? Dat laten wij U graag proeven!!

BAKKERIJ KREUNEN
HENGELO GLD - TEL. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak!

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Zondag 13 december a.s. is onze win-
kel tijdens de Kerstmarkt geopend.

Alleen deze dag op alle

Lamswollen truien

ƒ 25,-- korting.

Schröder mode

|0S

Van ARAL
naar MOBIL

De overgang naar Mobil is
per 31 december a.s. vol-
ledig uitgevoerd. Lever dus
nu al uw Aralkaarten nog
bij ons in, want na 31 de-
cember kan dit echt niet
meer.

AUTOJXKEMP
St Janstraat 28 KM|0ntxxg GW Tel O57S3-19T7

houdt u MOBIL

ZONDAG 13 DECEMBER VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Grand café

presenteert

op
vrijdag 11 december

De Hengelose formatie

TOCUS
met Toon Rondeel en Richard Oldenhave

Aanvang 21.00 uur

Zondag 13 december KERSTMARKT
Ook dan staan we weer voor u klaar met warme chocolade-

melk en al het andere lekkers om warm van te worden.
(Bij gunstig weer zijn we uitgerust met een wintersportbar

onder de grootste kerstboom van Hengelo.)

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

Te koop kerstdennen. B.
Masselink, Dr. A. Ariëns-
straat 33, Steenderen.
Te huur /it-slaapkamer.
Tel. 05754-12S5.
Te koop kerstbomen, groot
en klein. B. Regelink, Vor-
denseweg 36, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2468.

Gratis af te halen banden voor
op de kuil. Op = op.
Tel. 05753-1731

Zondag 13 dec.

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2000,--

aan geldprijzen
Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

„D'n Olde Kriet"
Wichmond, tel. 05754-1285

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

ENE l N K
B GLAS-VERF-BEHANG

•

SPORT GOED "

met SPORTGOEb
van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13. Hengelo Gld

DE DRIEVETOL

Spalstraat 29.7255 AB Hengelo G. tel 05753- 3828



Kerstmarkt
i

Wij staan op de Kerstmarkt met allerlei materialen voor het maken van Kerst-
artikelen en geven een DEMONSTRATIE in het maken van Kerstdecoraties.

Schröder mode
Op zaterdag 12 december hopen wij ons 25-jarig

huwelijksfeest te vieren, met onze kinderen,

familie, vrienden en bekenden.

CBennie

Klanten en bekenden, die ons hiermee willen

feliciteren zijn van harte welkom optonze receptie

van 17.30-19.30 uur uur in partycentrum

Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

In verband met ons

huwelijksfeest is onze

speciaalzaak in l J zetwaren,

Gereedschappen en Tuinartikelen

zaterdag 12 december na 13.00 uur gesloten.

Harmsen Ijzerwaren
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo Gld.

Op 18 december 1992 zal de heer

J. J. VAN HOUTE

werkzaam als projectleider bij de afdeling Landin-
richting en Landmeetkundige Zaken van het Kadas-
ter zijn afscheid vieren.

Tijdens een receptie, waarvoor ik U gaarne uitno-
dig, zal er gelegenheid zijn tot afscheid nemen.
Deze receptie wordt hem aangeboden op vrijdag 18
december a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in hotel-
restaurant Leemreis, Spalstraat 40 te Hengelo Gld.

De directeur van het Kadaster en de Open-
bare Registers in de provincie Gelderland,
Drs. B. Bos.

DANKBETUIGING

Hartelijk dank aan allen, die ons 40-jarig huwe-
lijk, in welke vorm dan ook, tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

WIM EN RIEK WOLTERS

Z.-E.weg 21.
Toldijk.

Drie dagen in het leven,
mote gevochten en gestreden,
is van ons heen gegleden
onze lieve CHRISTA.

Wim en Annie Luesink

Scharfdijk la,
7255 MP Hengelo Gld.

Na het overlijden van onze zorgzame vaderen lieve
opa

HENDRIK BERNARD LUBBERS

mochten we zeer veel blijken van medeleven ont-
vangen, zowel persoonlijk als schriftelijk.
Hiervoor onze oprechte dank.

Fam. Ooms-Lubbers

Kam. Lubbers

Hengelo Gld, december 1992.

HAMLAPPEN
500 gram 6.95
ROLLADESCHIJVEN
per stuk • 1.15

FIJNE LEVERWORST
100 gram 0.95

ONTBIJTSPEK
100 gram 1.45

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

A.s. zondag 13 december
is onze verkoopkos tijdens de Hen-
gelose kerstmarkt geopend
vanaf 11.00 uur

U kunt dan onder het genot van een kopje

koffie of warme chocolademelk genieten van

een zeer grote sortering

kerstbakjes, kersttakken,
kerstbomen enz.

Kortom ALLES op kerslgebied
om de komende kerstdagen sfeervol door te
brengen.

U kunt ons ook vinden op de
Kerstmarkt

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat 6

4.98

0.98

4 kg COX
lekkere handappel

2 kilo HARDE UIEN

1 kilo HARDE SPRUITEN

RAUWKOST REKLAIME:

PITTIGE RAUWKOST
500 gram 4.98

PITTIGE BLEEKSELDERIJ
500 gram 4.98

BOERENKOOL STAMPPOT
500 gram 4.98

UIT DE KAASHOEK:

JONG BELEGEN KAAS
kilo 9.98

OUDE KAAS ' 2 kilo 6.98

POLDERKAAS ft kilo 7.25

Alleen woensdag 9 december
geldig tegen inlevering van
deze bon 500 gram gesneden
witte kool GRATIS

Alleen donderdag 10 dec.
geldig tegen inlevering van
deze bon kilo winterpeen
GRATIS

TOT ZIENS

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN
Volgens het collecterooster worden tot 27
februari 1993 geen collectes gehouden.

HINDERWET

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur.
De hinderwetstukken liggen in het ge-
meentehuis, afdeling grondgebiedszaken,
sectie VROM, ter inzage op werkdagen
van 08.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur.
Tevens liggen de stukken elke vrijdag
van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage in de
bibliotheek, Sterreweg 14.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot
bovengenoemde afdeling, telefoon 1541,
toestel 26.

| RAADSVERGADERING |
De eerstvolgende raadsvergadering zal
worden gehouden op dinsdag 15 decem-
ber 1992, des avonds om 8 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis.

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat bij hen een aanvraag
is binnengekomen van:
Maatschap Loman, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding en/of wijziging van een varkensmesterij
annex fokzeugenhouderij, gelegen aan Broekweg 7 te Hengelo Gld.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder het stellen van voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.

Tevens is er een aanvraag ingekomen van:
Mevrouw B. J. Bosch-Korenblek te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het uitbreiden en/of wijzigen van een varkensmesterij, gelegen aan
Ruurloseweg 82 te Hengelo Gld.
De aanvragen, alsmede de ontwerpbeschikking op de aanvraag van Maatschap
Loman liggen ter inzage van 9 december 1992 tot 9 januari 1993. Na deze datum, tot
het einde van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 05753-1541, toestel 26), kunnen tot één
week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij
dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag
tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 9 januari 1993 schriftelijk bij ons college worden
ingebracht. Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.
Alleen degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven
of aantonen, dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later
bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in te dienen.

Hengelo, 8 december 1992.

WONINGWET

Burgemeester en wethouders van Hengelo
maken bekend, dat bij hen op 25 novem-
ber 1992 aanvragen zijn ingekomen van:
L.E.M. Jansen, Kerkstraat 15 te Keijen-
borg, voor een vergunning ingevolge de
Woningwet, voor het oprichten van een
garage/berging aan de woning, gelegen
aan Kerkstraat 15 te Keijenborg;
Aannemersbedrijf Rondeel, p/a Kervelse-
weg 34 te Hengelo Gld., voor een vergun-
ning ingevolge de Woningwet, voor het
oprichten van een dubbele woning, gele-
gen aan de Geltinkweg te Keijenborg;
H. Temmink, Spalstraat 10a te Hengelo
Gld., voor een vergunning ingevolge de
Woningwet, voor het uitbreiden van een
woon-, winkelpand met fotostudio, gele-
gen aan Spalstraat 10a te Hengelo Gld.

Op 27 november 1992 is een aanvraag
ingekomen van:
de heer R.G.H. Berentsen, Kerkstraat 23
te Keijenborg, voor een vergunning inge-
volge de Woningwet, voor het oprichten
van een garage, gelegen aan Hengelose-
straat 63 te Keijenborg.

Hengelo, 8 december 1992.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 25 november t/m 1 december
1992 waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

L.E.M. Jansen, Keikstraat 15, Keijenborg het oprichten van een garage/berging

Een bezwaarschrif: 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.

l VUURWERK TIJPENS DE JAARWISSELING |

Over enkele weken is het weer zover dat er vuurwerk zal worden gekocht en
afgestoken. De Algemene Plaatselijke Verordening geeft hierover voorschriften in de
artikelen 2.7.1 t/m 2.7.6. Daarin wordt ook gesproken over de lijst van vuurwerken. Dit
is een lijst die genoemd wordt in de Wet Gevaarlijke Stoffen. Deze geeft een
opsomming van vuurwerken en de hoeveelheid explosieve lading van elk stuk
vuurwerk. Het gaat hier dus om het goedgekeurde vuurwerk.
De verkoop aan het publiek mag niet plaatsvinden zonder vergunning van burgemees-
ter en wethouders. De vergunning voor de verkoop zal in onze gemeente gelden op
woensdag 30 december en donderdag 31 december 1992.
Het vuurwerk mag ingevolge artikel 2.7.3 alleen verkocht worden door, dan wel aan
personen, die de leeftijd van zestien (16) jaren hebben bereikt.
Ingevolge artikel 2.7.4 mag het vuurwerk slechts af worden gestoken of mag men het
alleen voor dadelijk gebruik gereed hebben op 31 december en 1 januari, mits het
vuurwerk dan op een verantwoorde wijze en niet in de nabijheid van verpleegtehuizen

of bejaardenwooneenheden wordt gebruikt. Op andere dagen is het dus verboden. Het is eveneens verboden vuurwerk af te steken
indien dat gevaar, schade, hinder van ernstige aard of overlast kan veroorzaken. Tot slot willen wij nog enkele tips geven voor een
veilig gebruik:
- Lees eerst de gebruiksaanwijzing; - Steek het vuurwerk aan met b.v. een aansteeklontje; - Experimenteer niet met vuurwerk;
- Haal geen baldadigheid uit, gooi bijv. niet met vuurwerk; - Houdt rekening met mens en dier; - Let ook op het vuurwerk van anderen.
Als men deze tips opvolgt, kan het vuurwerk probleemloos zijn werk doen: door geluid, kleur en licht fleur geven aan de viering van
de jaarwisseling!
Allen een voorspoedig 1993.

Binnen de plangebieden Oosterwijkse Vloed te Hengelo en Keijenborg Noord te Keijenborg kan worden overgegaan
tot de uitgifte van bouwterrein voor het realiseren van een aantal dubbele woningen en een aantal vrijstaande
woningen.
Voor Hengelo gaat het om circa 30 woningen aan/nabij de Berkenlaan/Torenzicht en de Middenweg/Waarleskamp.
Voor Keijenborg gaat het om 6 woningen.
Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld zich voor een van de bouwterreinen aan te melden. Inschrijving
staat open voor hen die op de gemeentelijke wachtlijst staan.
In het kader van het door de gemeente voorgestane doorstromingsbeleid kan aan hen die een huurwoning vrijmaken
voorrrang worden gegeven bij de toewijzing.
De definitieve toewijzing van een gewenst bouwterrein is voor behouden aan het college van burgemeester en
wethouders.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling grondgebiedszaken, sectie VROM, waar een
overzichtstekening van de bouwterreinen met vermelding van de koopprijs kan worden ingezien. Aanmelding kan
plaatsvinden tot uiterlijk 1 januari 1993. In de maand januari 1993 zal vervolgens een informatie-bijeenkomst worden
belegd.

VAN DE WARME BAK K EK - VAN DE WARME
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

KRUIDKOEK
van 4.75 voor
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KRUIDCAKE
van 5.25 voor 4.75 *

Eigengebakken ROGGEBROOD
van 1.75 voor 1

73

Z
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FRIKANDO 500 gr 6.95

BOTERHAMWORST 100 gr 1.20

LEVERKAAS 100 gr 1.40

Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

jivyvM aa NYA - HBMMVS SKHYM aa WA



Hengelse romantiek
Niet te lang oefenen Jan en Anita

wij willen feest! (harde kern)

KERSTBOMEN
volop keus met en zonder kluit

* Picea abies "gewone kerstboom"
* Picea omorika "Servische spar"
* Picea conica "mini kerstboompjes"
* Abies koreana "korea spar"

van klein tot zeer groot plm. 6 meter, alles
van eigen kwekerij

VERKOOP KERSTBOMEN ELKE DAG,
tuinbeplanting alleen op zaterdag.

Indien aanwezig, GRATIS kerstgroen
voor doe-het-zelver.

GROENSPECIALIST

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo GId.

tel. 05753-2619 -fax 2693

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zethem

Ook dit jaar kunt u weer kerststukjes
maken onder begeleiding van
Bloemsierkunst "Jolanda".
Er worden 3 avonden gehouden:
maandag 14, dinsdag 15 en woens-
dag 16 december.
Aanvang 20.00 uur in de winkel.
Opgave en inlichtingen in de winkel.

Tevens hebben wij een nieuwe col-
lectie van handgemaakte kaarsen
en er is volop keuze aan kerst-
artikelen voor de doe-het-zelver.

Kom eens langs en oordeel zelf.

De kerstbomen zijn er ook weer,
groen o1 blauw, met of zonder

kluit, vanaf 70,--
In de Keijenborg gratis thuis-
bezorgd.

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a
KEIJENBORG - TEL. 2977

ROMPERTJES

met wil kanten kraagje 11.95

Lekker warme PADDERS (slof jes)

met bont gevoerd 11.95

1-deligePYftMAPAKJES
met voetjes 11.95
(Wij zijn op zondag 13 december

NIET geopend)

TOT ZIENS

GISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Bnarlooewag 17 - Hengelo GId - TeL 06753-1425

Deze week bij uw Echte
WARME BAKKER

PROEFSTOL
met zuiver amandelspijs
Om je vingers bij af te likken

7.00van 10.00 voor

Deze aanbieding geldt ook tijdens
de Kerstmarkt

BAKKERIJ

Jozef Schabbink
Spalstraat 21, Hengelo GId, tel 05753-1250

KOM IN DE KERSTKRAAM

op de Kerstmarkt

groot rond kerstkleed
180 cm doorsnee

1 overkleed 90x90 cm

SAMEN 40.-
Ook diverse andere KERSTARTIKELEN

o.a. kandelaars, kaarsen, speel-
doosjes, kerstkleedjes enz.

Raadhuisstraat 11-13 - HENGELO GLD

De Kerstmarkt
van het Gelders Hengelo
een begrip voor de regio.

• Wij hebben ook geboekt
voor deelname aan de

Kerstmarkt op 13 december

Boekhandel
Hengelo GId
05753-1253

Dialect Kerstkaarten
Achterhoekse Almanak
Spreukenkalender
Achterhoeks Paspoort
Agenda Marjolein Bastin
Kalender Rien Poortvliet
Geheim Tuugkiste
Streekroman "Anna"
Verhalen Toon Kortooms
Herman van Velzen
Week- /2 weekskalenders
Vrouwenalmanak
Boer is niet van gisteren
Mysterie Dorothea Visser

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

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

Bij inlevering van deze
waardebon

ƒ 2,50 korting op
verse Vergeer jong

belegen kaas van l kg.

Gran Italia tomatensaus, pot 720 mi samen
met Italiaanse Spirali, zak 500 gram

normaal samen 4.78

deze week samen voor 4& • v^O

Edah

naturel 750 gram van 4.99 voor 3.29
Bestel tijdig uw

Kerstpakketten bij ons

Raadhuisstraat 53 - Hengelo GId - tel. 05753-2000

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbeorijf

Rond weg 2a - Hengelo G.
TH.

|Te koop groene en blauwe

Fkerstdennen. Hebben,
Voortseweg 9 en Cortum-
me, Voortseweg 11, Toldijk

Te koop kerstbomen.

Lamers, Wolsinkweg l
Keijenborg. Verkoop alleen
op zaterdag of na tel. af-
spraak. Ted. 05753-1401

Te koop bruine en witte
eieren, appels, o. a. Elstar
Jonagold, Goudreinetten
enz. D. Cortumme, Voort-
seweg 11, Toldijk.

Gevraagd voor de slacht

konijnen, ganzen, eenden.
Tevens alle soorten wild.
Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. 05753-1670

REUMA-
BESTRIJDING

MÓÉT
DOORGAAN

Sutenlaan 128,
2582 GW Den Haag.
Bankrckjir:
70.70.70.848.GiTO:324.

IWAAMELINK'S
bloemisterij

Ook dit jaar staan wij weer op de Hengelose Kerst-
markt met 'n groot assortiment aan:

- Kerststukjes/bakjes
- Kerstdecoratie
- Kaarsen enz.

Speciale aanbieding (alleen geldig op de Kerstmarkt):

GrOte DeUr/Cra/lS van kunststof en zijde

in div. kleuren 0 35 cm. van 27.95 voor 4Ü4.<7f)

Graag tot ziens op de kerstmarkt of breng eens een
bezoekje aan onze ruim gesorteerde winkel,
't loont de moeite.

Voor al uw exclusieve bloembindwerk.

FA. WAAMELINK
Hengelosestraat 47 - Keijenborg - Tel. 05753-1 334.

K OM EN
Tevens

Picea Omorika (blauw) Servische spar

Abies in soorten

Bomen kunnen geleverd worden in witte pot

Boomkwekerij • Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN BV
Rond weg 2a - Hengelo GId - Tel. 05753-1424

N.B. Grote bomen graag van te voren reserveren

Iets te vieren? Wij hebben een KADOBGN voor U



Stom hé!
Ik vind ze gewoon lekker die stollen van Bakkerij Hekkelman.

ATTENTIE ATTENTIE
Verschijning DE RECLAME rond

KERST en OUD EN NIEUW:

DE RECLAME no. 51 verschijnt op
dinsdag 15 december, advertentie's dienen uiter-
lijk donderdag 10 december 12.00 uur ingeleverd

te zijn. (Advertentie's met logo's en printjes
absoluut een dag eerder tot 12.00 uur)

DE RECLAME no. 52 verschijnt op
dinsdag 22 december, advertentie's dienen uiter-
lijk donderdag 17 december 12.00 uur ingeleverd

te zijn. (Advertentie's met logo's en printjes

absoluut een dag eerder tot 12.00 uur)

DE RECLAME no. 53 verschijnt op
dinsdag 29 december, advertentie's dienen uiter-
lijk woensdag 23 december 12.00 uur ingeleverd

te zijn. (Advertentie's met logo's en printjes

absoluut een dag eerder tot 12.00 uur)

DE RECLAME no. l verschijnt op

dinsdag 5 januari, advertentie's dienen uiterlijk
woensdag 30 december 12.00 uur ingeleverd te

zijn. (Advertentie's met logo's en printjes
absoluut een dag eerder tot 12.00 uur)

Gelieve hiermee de nodige rekening te houden!

DRUKKERIJ WOLTERS

-^•^F^HCITROEN BRAND.

JONGE JENEVER l \MI M\ een bon

ha fijn, ha fijn

19.45

Dl
S&RONNO
MIMBBUKB»

21.95

.""'

FRBXENET
SPRANKELEND
MOESSERENOE

WIJN
methode
champenoise

13.95

PERRON! ^r-*s±"JÏÏ
GRMES
SUPEWE'
demi-sec

8.95

SLIJTERIJ

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

o

Neem de proef

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

drukwerk
Kampstraat 13.7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3818

voor
STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

som.

Informeer nu bij de Rabobank wat onze
koopsompolis u oplevert. R8DOD8llk

Rabobank. Aangenaam.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 13 DECEMBER

X

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert Gezinsdienst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

10.00 uur ds. H. Alting

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. R. J. ten Have

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur ds. C. F. J. Antonides, Terborg

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 12 december 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het
gemengd koor
Zondag 13 december 10.00 uur Woord en Communieviering
Dinsdag 15 december 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!

12 -13 DECEMBER
dr. Eyck (praktijk dr. Eijkelkamp) tel. 2262

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. vrijdag 8.00-12.30 uuren 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.

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.

BIIENHOF STRATENMAKERS BE DRI l F

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

06-52939311

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. O5755-1

Oudheidkundige Vereniging
"Hengelo Gelderland"

zojuist verschenen

KALENDER 1993

Kerken in Hengelo
vroeger en nu

prijs ƒ 8,«
Te verkrijgen bij:

Hengelo
Boekhandel Wolters, Kerkstraat 17
Bakkerij Kreunen, Markstraat 6
Hotel Leemreis, Spalstraat 40
Drogisterij Lenselink, Kerkstraat 1
van Neck, zelfbediening, Vordenseweg 70
sport- en modezaak Roozegaarde, Spalstraat 13
Keijenborq
rijwielhandel Luimes, Oude Kruisbergseweg 1
café de Smid, Kerkstraat 11

en bij de bestuursleden van de vereniging.

Een verscheidenheid

aan bouwmaterialen en

interieur af werkingen

met een goede kwaliteit

en prijs.

Inclusief klantvriende-
lijke benadering.

BOUWMARKT

TOLDIJK -
TEL
05755-165$

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 rrjaak eens kennis met
Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en
modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

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

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888



Wilt U ook een fijn Kerstpakket
dan opgelet!!

Het hoeft niet altijd groot te zijn want met een
amandelstaaf, weihnachstol of een van onze
lekkere taarten (ook met logo mogelijk) is
succes verzekerd.
Nieuw is het koekjesblik met Bleekhuisje met
diverse vullingen naar eigen keuze.
Ook verzorgen wij graag uw komplete Kerst-
pakket naar uw wensen

Vraag vrijblijvend informatie.

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474

De zaak voor kerstpakketten met smaak!

s»
3'
H -

13dec.Kerstmarkt

Restaurant
LEEMREIS
HEEFT

groentesoep • hazepeper
boerenkool en toebehoren
ijs - bavarois

OP DE KERSTMARKT:

glühwein • warme chocolademelk

WIJNBERGEN
BLOEMEN

îp/ VERKOOPKAS

3 mooie MINI CYCLAMEN

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

UEDIEBENSHDF

Hengelsporters opgelet!

ZITMANDEN
nu 25% korting

Spalstraat 12 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2396

's Maandags gesloten

BATTUMSE REVUE

In het kader van het 100-jarig bestaan van de afd.
Hengelo Gld van de Gelderse Maatschappij van Land-
bouw, zal op vrijdagavond 11 december in zaal
Langeler te Hengtelo Gld het gezelschap „Battumse
Revue" optreden.
Het programma gaat onder de titel „Wat 'n geheis-
ter" over de planken.
In sketches, zang en dans worden dte aanwezigen ge-
tracteerd op dolkomische situaties waarbij de lach
niet van de lucht zal zijn.
Wilt u een avond echt genieten, zeker als u van
lachen houdt, mag u het optreden van dte Battumse
Revue beslist niet missen.
De aanvang is 20.00 uur en de entree is f 10.—

SPEEL-LEER MATERIAAL IN DE BIBLIOTHEEK
IN HENGELO GLD

De bibliotheek heeft deze materialen ter kennis-
making in huis. Ze zijn bedoeld voor moeilijk-
lerende kinderen, afasie-patiënten, dementerende
ouderen, verstandelijk gehandicapten etc.
De materialen kunnen worden geleend om z<e ook
thuis te gebruiken.
Hebt u beroepsmatig of privé belangstelling hiervoor
of wilt u meer weten over deze materialen dan bent
u van harte welkom in dte bibliotheek op dinsdag
15 december a.s. om 20.00 uur.
Een deskundige van de provinciale bibliotheek-
centrale te Arnhem geeft dan voorlichting over het
gebruik en de leenmogtelijkheden van deze produkten
Voor informatie kunt u tijdens de openingsuren
terecht in de bibliotheek. Buiten de openingsuren tel
1982, mevr. Willems.

CAFE-RESTAURANT

't HOEKJE
Spalstraat 1 - 7255 AA Hengelo Gld.

KERSTMARKT 1992

Op veler verzoek
gezellige muzitek met de

„DRIE TREKZAKKEN"
Aanvang 11.00 uur

Noteer ook in uw agenda:

2e Kerstdag

WHY NOT

CPB VERDIEPT ZICH IN KUNST EN CULTUUR

Op de ledenvergadering van de CPB gaf de heer
G. Hazewinkel een lezing over verschillende soorten
kunst door de eeuwen heen. De Egyptische kunst,
met pyramiden en beelden voor de farao's, de
mozaïken uit het Assyrische Rijk.
De Griekse kunst met de veranderde beelden, het
Romeinse Rijk dat op komt, waardoor later de ker-
kelijke kunst ontstaat met vele bouwstijlen. Om ten
slotte te eindigen bij de werken van schilder Vincent
van Gogh.
Spreker geeft uitleg waaraan men kan zien uit
welke periode het werk dateert. Door steeds opnieuw
naar een kunstwerk te kijken, gaat men het met
andere ogen zien.
Door deze avond kan de belangstelling voor kunst
wat groeien bij mensen, die tot nu toe nog wat
vreemd staat tegenover kunstwerken.
Bij voldoende belangstelling kan er wat dieper
worden ingegaan op het leven en werken van Vincent
van Gogh of bijvoorbeeld de kterkelijke kunst.
Voor inlichtingen kunt u bellen tel. 3150.

CURSUS SCHRIJVEN

Studiehuis, onderwijsinstelling voor basiseducatie in
Oost Gelderland start half december een cursus
schrijven in Hengelo Gld.
De cursus is bedoteld voor mensen die al redelijk
kunnen schrijven, maar hun schriftelijke taalvaardig
heid willen verbeteren.
Op een praktische manier wordt uitgelegd hoe u
brieven en andere teksten kunt leren schrijven.
Er wordt gteoefend met persoonlijke, zakelijke en
creatieve teksten. Eerst komen de gemakkelijke
zaken aan bod zoals bijvoorbeeld persoonlijke brie-
ven. Langzamerhand wordt er toegewerkt naar het
schrijven van moeilijkere onderdelen zoals klachten-
brieven en eventueel sollicitatiebrieven. Verder
komen aan bod: het maken van notulen en verslagen.
Naast de bijeenkomsten moet men bereid zijn huis-
werk te maken voor de volgende Hes.
De cursusduus is 12 weken op woensdagavond van
19.00 tot 22.00 uur, in „Ons Huis" te Hengelo Gld.
De kosten zijn f 40.— inclusief materiaal.
Op woensdagavond 9 dec. is er om 19.30 uur in „Ons
Huis" een info-avond. De start van de cursus is 16
december.
Voor inlichtingen kunt u bellen naar Studiehuis
08340-42343 of naar de begeleidster Helmie Kanters,
08340-40391.

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
G* 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
«• rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«• rekeningen, briefpapier
«3° circulaires, folders, prijslijsten
•&- enveloppen, briefkaarten, sets
«• kettingformulieren enz. enz.

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

GROTE VERLOTING

De groots opgezette paardenmarkt op woensdag 28
oktober j.l. heeft duidelijk aangetoond dat er met
samenwerking zeker resultaat te boeken is.
Geïnspireerd door dte PR-commissie Hengelo werd
er met de marktvereniging iets goeds op poten gezet
Een grote aanvoer van paarden (meer dan 200) is al
een goed eind in de richting. De gtedachte om 3x per
jaar een goedlopende paardenmarkt te houden in
plaats van ox per jaar heeft houvast gekregen.
Omdat Hengelo Gld van oudsher een paardendorp is
en er over het beeldje van het paard in de Spalstraat
wat commotie ontstond kwam dte PR-commissie op
het idee een verloting uit te schrijven om zodoende
de realisatie van een paard van wat grotere afme-
tingen te realiseren.
Als voorbeeld dient het al jaren dravendte paard dat
de loten van de marktvereniging siert .
Met het kunstenaars echtpaar Bremer uit Helvoirt,
van gemeentewege voorgesteld, hebben namens de
PR-commissie de heer en mevrouw Maalderink een
gesprtek gehad.
Om de verloting een goede kans van slagen te geven
zijn de vele verenigingen in Hengelo Gld aange-
schreven hun medewerking aan de verkoop van de
loten te verlenen.
Van ieder verkocht lot is een vast bedrag voor de
kas van de betreffende vereniging bestemd.
Hoewel de verkoop nog maar traag op gang komt,
wordt er alles aan gedaan om de totstandkoming van
het beeld te realiseren. Hengelo Gld kan als paarden-
dorp toch geen afbeelding van een paard missen.
Hengelo Gld is ook een motordorp. In het kader
daarvan wterd onlangs bij de Remigiuskerk in het
centrum van 't dorp het beeld „de Motorrijder" ont-
huld. Laten we daarom met z'n allen zorgen dat ook
het standbeeld van het paard er komt. Koop daarom
loten.

KERSTZANGDIENST IN DE REMIGIUSKERK

leder jaar wordt er in de Remigiuskerk in Hengelo
een zangdienst gehouden dite in het teken van de
kerst staat
De organisatie van dit jaar is in handen van de chr.
zangver. Looft den Heer o.l.v. dirigent Gerrit Wol-
snk.
Deze zangdienst wordt gehouden op zondag 20 dec.
a.s. en de aanvang is 19.30 uur.
Het koor brengt een drietal nummers ten gehore:
In de stad van David, Kerstlicht (Pools kerstlied),
In den Stillen Nacht.
Daarnaast zingt het koor in samenzang met de aan-
wezigen: Ere zij God in onze dagen, Nu sijt welle-
come, Stuk: Nacht
Ter afwisseling van de zang zullen de Iteden Tine
Keijzer en Willy Lubbers de meditatie-declamatie
verzorgen.
Na afloop van de kerstzangdienst zal er ondter de
toren een kopje koffie worden geschonken en kan er
nog nagepraat worden.
Kerstzangdienst op zondag 20 dec. Een avond om
samen zingend op weg te gaan naar het kerstfeest.
U bent van harte wtelkom.

SLIJTERIJ

'l HOEKJE
Spataraat l 7255 AA Hengelo Gld

Extra december aanbieding

l Itr Boomsma
vlierbessenjenever 17.45

l Itr Boomsma
bramen jenever 17.95

Zondag 13 dec. tijdens de
Kerstmarkt slijterij geopend

DAMNIEUWS

Voorronden: W. Eijkelkamp-G. Halfman 2-0, J. Lui-
ten-G. Botterman 1-1, E. Berendsen-J. Schabbink 1-1
J. Heijink-G. Krteunen 2-0, A. Versteege-J. Heuve-
link 0-2, H. Hulshof-B. Goorman 2-0.
Finale groep A: H. Luimes-H. Groeneveld 2-0,
A. Hoebink-H. Vos 0-2.
Fdnalte groep B: H. Dijkman-J. Walgemoet 2-0, L. Kol
denhof-G. Wentink 1-1, H. Megens-W. Engbers 0-2,
J. Wentink-H. Zonnenberg 0-2.
Stand: finale groep A: l H. Vos 10-19, 2 H. Luimes
10-17, 3 J. Heijink 9-14.
Finale grotep B: l H. Zonnenberg 9-10, 2 L. Kolden-
hof 9-9, 3 G. Botterman 8-7.
Op vriendelijk verzoek van Wehl reisde DCH 3 een
week eerder af naar Wehl. G. Botterman verloor
daar, H. Dijkman en H. Hulshof spetelden gelijk.
Teamleider L. Koldenhof zorgde ervoor dat DCH nog
gelijk speelde, door te winnen,
DCH 2 speelde thuis een goede wtedstrijd en won
met 8-4 van Brummen. G. Kreunen en J. Luiten
zorgden voor de helft van de punten G. Botterman,
B. Harkink, W. Eijkelkamp en H. Groeneveld speel-
den gelijk.
Onderlingte competitie: finale A: J. Vos-H. Hulshof
2-0, A. Hoebink-G. Half man 2-0, J. Heijink-H. Lui-
mes 1-1, J. Heuvelink-H. Vos 0-2.
Finale B: B. Goorman-H. Zonnenberg 0-2, J. Schab
bink-A. Versteege 2-0, W. Engbers-H. Dijkman 1-1,
H. Megens-J. Wentink 1-1.
Stand: finale A: l H. Vos 11-21, 2 H. Luimes 11-18,
Finale B: l H. Zonnenberg 10-12, 2 L. Koldenhof 9-9,
3 J. Heijink 10-15, 4 J. Vos 8-14, 5 A. Hoebink 11-13.
3 J. Schabbink 10-9.

In januari-februari 1993 worden er persoonlijke wed
strijden gehouden van Oost Gelderland. Dit vindt
plaats in Hengelo Gld. Een ieder die hi'eraan mee wil
doen, moet wel lid zijn van de KNDB. Ook voor het
persoonlijke sneldammen Oost Gelderland (l dag),
kan men zich wenden tot DCH, elke donderdagavond
vanaf 19.45 uur bij v.d. Weer, Spalstraat l te Hen-
gelo Gld. Ook voor het onderling spelen in Hengelo
is een ieder van harte welkom.

LEEMREIS
UW SLIJTER
SPALSTBAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05753-1274

heeft ALLE dranken in huis
ZIE ETALAGE

KERSTSTALLENEXPOSITIE EN AUTOROUTE

Daar dte belangstelling voor de kerststallen sterk aan
het toenemen is, heeft de Raad van Kerken samen
met het VVV en de Oudheidkundige Vereniging te
Zelhem het initiatief genomen voor een expositie
van kerststallen en voor een autoroute langs kerst-
groepen in de omgeving van Zelhem.
De expositie wordt gehouden van 16 t.e.m. 20 dec.
in het NPB-gebouw aan dte Piersonstraat te Zelhem
(nabij de Rabobank) en zal een indruk geven over
de verschillende wijzen waarop de geboorte van
Christus op de diverse continenten tot uitdrukking
wordt gebracht. Door het plaatsen van een kerststal
probeterde en probeert men deze blijde gebeurtenis
in de kerken, maar ook thuis, tot uitdrukking te
brengen. Tevens zal op de expositie aandacht worden
besteed aan de div. personages, wtelke in sommige
landen om het kerstgebeuren worden getoond.
De expositie is geopend op 16 dec. van 14 tot 17 uur
en van 19 tot 21 uur, op 17, 18, 19 dec. van 19 tot 21
uur en op 20 dec. van 14 tot 17 uur. De toegang
bedraagt f 1.—.
In aansluiting op de expositie is tevens een autoroute
samengesteld langs diverse kerstgroepen in Hengelo,
Vierakker, Vorden-Kranenburg, Baak, Steenderen,
Keijenborg en Laag Keppel. De routebeschrijving is
a f 1.— verkrijgbaar bij het VVV te Zelhem. De deel-
nemende kerken zijn op 26 en 2 7dec. van 14 tot 17
uur geopend voor de deelnemers. Op zondag 27 dec.
wordt tevens een tocht onder deskundige leiding
langs de kerstgroepen georganiseerd, kosten f 1.— pp
Het vertrek vindt plaats om 14 uur vanaf het
stationsplein (muziektent) te Zelhem. Belangstel-
lenden kunnen zich opgeven bij de VVV te Zelhem
tel. 08342-3811, graag mede onder opgave of men be-
reid is derden mtee te nemen of dat men juist graag
van aangeboden vervoer gebruik zou willen maken.
De organisatoren hopen op deze wijze een ieder in de
gelegenheid te stellen op een goede wijze kennis te
nemen van de kerststallen en hun achtergronden.

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor f 2750 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist. &

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

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

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

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



RABOBANK SPAARWEEK1992

Op donderdag 19 november j.1. vond de prijsuitreiking
plaats van de spaarweek actie van de Coöperatieve Rabobank
"Hengelo-Keijenborg" B.A. "ontwerp je eigen bankpas".
Uit de 103 ingezonden passen zijn drie gelukkige prijs-
winnaars gekozen te weten: Amanda Dijkman (7 jaar),

Martine Bulten (13 jaar) en Janneke Heesen (11 jaar).
Onder het genot van een drankje en een lekkere koek
kregen de prijswinnaars bioscoopbonnen alsmede hun ei-
gen, ingelijste, ontwerp uitgereikt door de heer Bonenberg
(directeur van de Rabobank).

TWEEDE GELDAUTOMAAT RABOBANK IN BEDRIJF

Na een korte periode met het nodige hak- en breekwerk zijn
de beide geldautomaten van de Rabobank aan de Raadhuis-
straat in bedrijf. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om
de wand, waarin de automaten zijn geplaatst, een opknap-
beurt te geven. Het geheel ziet er nu weer fraai uit. De bank

verwacht dat het automaat-gebruik nog belangrijk gaat
toenemen. Samen met de in Keijenborg geplaatste appara-
tuur beschikt de Rabobank in onze gemeente nu over drie
geldautomaten.

BABY OP KOMST?

Gefeliciteerd? Je zult wel erg druk zijn met de voorberei-
dingen voorde komst van je kleintje. Waarschijnlijk heb je
er ook al over nagedacht hoe je je baby wilt gaan voeden.
Als je hebt gekozen voor borstvoeding, dan zul je er al vele
verhalen over gehoord hebben. Maar hoe werkt het eigen-
lijk in de praktijk? Moet je je erop voorbereiden? Hoe weet
je of je voldoende melk hebt? Kun je het met werken
buitenshuis combineren?
Veel a.s. moeders zitten met deze vragen. Soms gebeurt het
ook dat het voeden niet meteen "natuurlijk" gaat. Maar als
je begrijpt hoe dat komt en hoe borstvoeding eigenlijk
werkt,lukt het meestal wel. Hoe meer je van borstvoeding
af weet, hoe zekerder je je voelt, hoe beter het gaat.
De Vereniging Borstvoeding Natuurlijk geeft daarom info-
avonden, waar zwangeren, voedende moeders (met hun
baby) en iedereen die er meer over wil weten welkom is.
Behalve het thema van de avond is er ook gelegenheid
ervaringen uit te wisselen, boeken te lenen en folders te
kopen. In januari start er een nieuwe serie van 4 avonden,
iie een keer in de drie weken op woensdag van 20.00 tot
22.00 uur gehouden wordt.
Voor vragen over borstvoeding, de info-avonden en om je
op te geven kun je kontakt opnemen met Francy Wicherink,
tel. 05753-3467.

DRUKKERIJ WOLTERS

FEESTAVOND HHV

Tijdens de jaarlijkse feestavond in zaal Wolbrink maakte
voorzitter Kei de def ini t ieve einduitslagen van de
onderlingen competitie 1992 bekend.
Competitie Junioren: l. M. Vruggink 440 punten; 2. E. de
Koning 434 punten; 3. E. Hoebink 430 punten; 4. R.
Vriclink 428 punten; 5. R. Hulstijn 424 punten.
Competitie Senioren: 1. H. Aberson 590 punten; 2. G.
Weustenenk 582 punten; 3. H. Hulstijn jr. 580 punten; 4. D.
Gotink 572 punten; 5. G. Bosman 570 punten.
Competitie Snoeken: 1. B. Bergevoet 210 cm; 2. F. Veen-
huis 201 cm; 3. A. Veenhuis 92 cm.
Dameswedstrijd: 1. Mevr. D. Wentink 569 cm; 2. Mevr. T.
Gotink 378 cm; 3. Mevr. R. Kei 314 cm.
De wedstrijden van de 55-plussers werden in de categorie
recreatie- en sportvissers resp. gewonnen door B. Elsman
en R. Althof f.

HENGELOSE TONEELVERENIGING HTV

De Hengelose Toneelvereniging HTV is weer volop bezig
met de voorbereidingen voor de voorjaarsuitvoeringen
welke gehouden zullen worden op 20 en 27 maart 1993. We
hopen weer met een goed blijspel op de planken te komen.
Helaas moest onze vaste souffieuse het af laten weten
wegens studie. Mocht u interesse hebben om als souffleur/
souffieuse onze groep te versterken, dan kunt u kontakt
opnemen met de secretaresse van de vereniging, tel. 08342-
2087. De repetities zijn op woensdagavond.

JUBILEUMKOLLEKTIE
De Kennemer Jubileumkollektie,
speciaal voor die hoogtijdagen,
welke om zo'n exklusieve
uitnodiging vragen.

DRUKKERIJ WOLTERS

Adventsoverdenking

In deze chaotische wereld van welvaart,

honger en strijd

wordt eind '92 toch alom het Kerstfeest

weer voorbereid.

En gedenken velen op aarde overal

de geboorte van het Christuskind in een

schamele stal.

Waaraan ieder jaar in dezelfde woorden

wordt verteld

hoe de Zoon van God ons als voorbeeld is

gesteld.

Geslachten komen en geslachten gaan

maar deze onverbreekbare band blijft

bestaan.

Rondom het Kerstlicht voelen we ons

verbonden met elkaar

en Zijn opdracht van Liefde aanvaarden

we zonder bezwaar.

In de praktijk vaak een moeilijke opgave

voor iedereen

zodat we weer vervallen in de sleur van

voorheen.

En toch zien we soms het Licht op velerlei

terrein

Moge in die lichtende gemeenschap zo ons

leven voor elkander zijn!

VU.G.D.

SFEERVOLLE KERSTMARKT HENGELO GLD
Op zondag 13 december a.s wordt er door de Hengelose en
Keijenborgse Middenstandsvereniging een Kerstmarkt
georganiseerd. Er is veel werk verzet om een zo aantrekke-
lijk mogelijk programma te realiseren.
Zo zal er een levende kerststal te zien zijn en ook zullen
enkele kerstvuren branden.
Voor de Willibrorduskerk zal muziekvereniging Concor-
dia de kerstmarkt openen met koraalmuziek om 11.00 uur.
In de kerk treden aansluitend op Cantiamo een vocaal koor
van 4 dames uit Bome o.l.v. dirigente Ina Remmers, zij
zingen a capella en zijn bekend van Radio Oost.
En het Gaanderens mannenkoor zal daarna een repertoir
van kerstliederen ten gehore brengen.
Tussen de verschillende optredens is er ruimschoots de tijd
om de sfeervolle kerstmarkt in de Spalstraat te bezoeken.
In de zaal van Partycentrum Langeler zal van 13.00 tot
15.00 uur een doorlopende voorstelling zijn met optredens
van het Hulska dansteam en boerendansers van "Wi'j eren
't olde.
Ook de winkels zijn open gesteld en natuurlijk zijn op de
kerstmarkt kerstlekkernijen zoals glühwein, snert en boe-
renkool met worst volop verkrijgbaar.
De kerstman wil u graag begroeten tussen de kramen van
Unicef, Amnesty International, de Wereldwinkel met Max
Havelaar koffie en tal van lokale ondernemers.
Hobbyisten zullen hun vaardigheden met houtsnijwerk,
glasgraveren en glas in lood laten zien. Ea de Welkoop
heeft in zijn winkel en magazijn een sfeervolle kerstshow
gebouwd.
Om ca. 15.00 uur zullen de optredens in de kerk worden
afgesloten met de kerstliederen van het eigen
Willibrorduskoor.
U ziet er is weer sfeer op de Hengelose Kerstmarkt en U
bent welkom in de Spalstraat op zondag 13 december van
11.00 tot ca. 17.00 uur.
En wat de HKM u graag wil laten weten: er is nog vol-
doende parkeergelegenheid aanwezig in Hengelo.

POLfTIE-lh FORMATIE der
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

6e jaargang no 43 - week van 10-17 november 1992. 6e jaargang no 45 - week van 24-30 november 1992.

Dinsdag : Aangifte diefstal reistas.
Donderdag: De bestuurder van een personenauto reed over
de Spalstraat en wilde rechtsaf de Raadhuisstraat in. Hij
nam de bocht wat te krap en raakte een "hengeltje" (zo'n
ijzeren paal, Amsterdammetje"). De rechterzijde van de
auto legde het af.
Een inwoner wordt telefonisch lastig gevallen. Er wordt
"vangapparatuur" geplaatst.
Vrijdag: De afgelopen nacht was iemand er in geslaagd een
antenne van een personenauto in de Zonnestraal af te
breken.
Zaterdag: Aangifte opgenomen terzake vernieling brieven-
bus d.m.v. vuurwerk.
Het "daderteam" regiorechercheteam Doetinchem hoorde
twee verdachten terzake diverse delikten. Drie Keijenborgse
zaken, diefstal geld uit kleedlokaal van de Boys, werden
opgelost.
Maandag: Aangifte opgenomen terzake valsheid in
geschrifte/bedrog. Onderzoek volgt.
Gevonden: 13-11 een sleutelbosje (3 sleutels + halve banaan-
hanger).
16-11: een honda sleutel met honda sleutelhanger; een
herenportemonnaie zwart inhoud l x 100,— l x 50,— en
2,20 aan muntgeld en Nissan contactsleutel.

Franke

6e jaargang no. 44 - week van 17-23 november 1992.

Verkeer:
Een automobilist werd bekeurd terzake het rijden onder
invloed. I.v.m. de nieuwe richtlijnen werd zijn rijbewijs
onmiddellijk ingevorderd (meer dan 1,3 promille).
Een automobilist belandde met zijn voertuig op donderdag
19-11-1992 in de tuin van een woning aan de Hengeloseweg
te Keijenborg. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken
voor, doch de schade aan het voertuig was aanzienlijk.
Strafrecht:
Bij een bewoner aan de Margriethof werd een afval-
container door baldadige jongelui in de vijver gegooid.
Hierbij liep de vijver enige schade op.
Een andere inwoner in Hengelo Gld ondervindt regelmatig
overlast van baldadige jongelui om zijn woning. Het gaal
hierbij om belletje trekken, zand tegen de ruiten gooien
e.d.. Van onze zijde zal getracht worden deze overlast te
laten stoppen.
Naar aanleiding van "moeilijkheden" tussen enkele groep-
jes jongelui in zowel de discobus vanaf "de Woage" i i
Halle als in het Chinese restaurant in Hengelo Gld hebben
diverse Hengelose knapen een ontzegging voorde toegang
tot een van of beide genoemde gelegenheden gekregen.
Een inwoner deed aangifte van diefstal van een nylon
winterjas vanuit de garage.
Overig:
Enkele bewoners ondervinden overlast van een loslopende
bijtende hond aan de Zaarbelinkdijk. Eigenaar van de hond
aangesproken en zou zorgdragen dat hond aangelijnd was
of onder toezicht stond.
Verloren voorwerpen:
Gouden armband (omgeving Kervelseweg/Rondweg).
Sleutelbos met 3-tal sleutels (tussen Hengelo en Baak).
Lichtbruine portemonnaie met ƒ 70,— (markt Hengelo).
Trouwring met inscriptie "GJW" (omgeving Maria Postel).
Gevonden voorwerpen:
Er werden de afgelopen week geen gevonden voorwerpen
aan het bureau gebracht.

Verkeer:
Op woensdag 25 november vonden er op het fietspad van
de Kruisbergseweg een 2-tal aanrijdingen plaats tussen een
bromfietser met een aantal fietsers. Bij beide aanrijdingen
raakten diverse personen betrokken en gewond door de
daaruit voortvloeiende valpartijen. In totaal raakten 8 per-
sonen (licht) gewond.
Op vrijdag 27 november vond er een aarijding plaats tussen
een personenauto, die tegen een geparkeerde auto botste.
Hierbij vielen geen gewonden, doch de materiële schade
was aanzienlijk.
Op zaterdag 28 november vond er op de kruising Rondweg/
Wichmondseweg een forse aanrijding plaats waarbij een 3-
tal voertuigen betrokken was. Een oudere automibiliste
verleende geen voorrang. Deze moest later met diverse
verwondingen (bekkenbreuk e.d.) worden opgenomen in
het ziekenhuis. De drie betrokken voertuigen dienden te
worden afgesleept.
Op een parkeeplaats aan de Sarinkkamp vond een doorrij-
ding na aanrijding plaats. De benadeelde bleef met een
vervelende schade aan zijn voertuig zitten. De veroorzaker
is tot op heden onbekend.
Op vrijdag 27 november werd er in de vroege ochtenduren
een snelheidscontrole gehouden op de Ruurloseweg bin-
nen de bebouwde kom. Hierbij overschreden 10 automobi-
listen de limiet.
Strafrecht:
Bij een perceel aan de Ruurloseweg werd op zondag 29
november een personenauto ontvreemd. De eigenaar zat
binnen bij zijn vriendin en had de sleutels in het contact
laten zitten. Het werd de dief daardoor wel erg gemakkelijk
gemaakt. Een oude fiets met slaapzak van de dader bleef
achter. Een "goede ruil" dus.
Op woensdag 25 november werd bij de bushalte aan de
Past. Thuisstraat een fiets ontvreemd.
Een inwoner werd onlangs voor een bedrag van ƒ 730,--
opgelicht, doordat deze in de valse voorwensels van de
dader trapte. Dezelfde dader probeerde het afgelopen week
weer uit bij deze persoon, doch deze trapte er deze keer niet
meer in. Een onderzoek naar de dader in deze zaak is n.a.v.
het signalement opgestart.
Overig:
Bemiddelend opgetreden bij relatie- en/of familie-
problemen. De "dader" heeft een alcoholprobleem en is op
vrijwillige basis opgenomen in een verslaafdenkliniek ten-
einde de voortdurende perikelen het hoofd te kunnen bie-
den en te laten ophouden.
Aan de Veemarktstraat werd een oude fiets aangetroffen.
Deze is in de "fietsenstalling" van het politiebureau ge-
plaatst.
Bemiddelend opgetreden bij een kleine schade aan een
personenauto. Hierbij is niet duidelijk geworden of het om
baldadigheid of een parkeerschade gaat. Zaak wordt aan de
verzekering doorgespeeld.
Verloren voorwerpen:
Geen.
Gevonden voorwerpen:
Een grijze portemonnaie met ƒ 3,-- inhoud (kermisterrein).
Een zilveren ringetje nabij "de Drievetol".
Een sleutel, merk NEMEF, nr. 5, nabij "de Drievetol".
Een sjaal, kleuren blauw/rood/geel in de Raadhuisstraat.

B. Koers

In hoger sferen?
.... komt u zeker als u bij ons binnen slapt

Want daar ligt de nieuwste Intercard-huwelijkskollektie
Keuze ruimer dan ooit.
En.... wij helpen u graag met de tekst

Piiitercanl

DRUKKERIJ WOLTERS

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


