
dinsdag 15 december 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

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), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wuhmond-Vicrakker

en omstreken

ccstclijk Tafclen
L *• .•. • ••begint bij

de Keurslager
Vers Lams- en

Kalfsvlees
voorradig

Grote
Kalfstongen

per stuk 25.OO

Gebraden Rosbief
ofFricandeau

100 gram 2.5O

diverse soorten
Salades

Eigengemaakte
Huzarensalade

1kg7J

Feestrollades
Gourmet-fondue
Luxe Vleeswaren

Feestelijke Schotels
Lange Varkenshaas

100 gram 2.75

T-Bone Steak
100 gram 3.OO

Van 21 t/m 24 dec.
Bij aankoop van
ƒ 25,-- aan vlees
en vleeswaren

één ijstaart voor
2.5O

Magere Speklappen
500 gram 2.95

Dik bevleesde Hips
500 gram 2.95

Verse Worst
500 gram 4.95

Gehakt half om half
+ kruiden

500 gram 4.95

Malse
Varkenslappen

500 gram 4.95
Schouderkarbonade

500 gram 4.i

Deze advertentie is geldig van 15 t/m 24 december.

KEURSLAGER

Peter van Burk
Raadhuisstraat 7 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1269

Hartewens bij de juwelier

14-Karaats
gouden slavcnband

4 mm met handige sluiting.
Flexibel en sterk. Vorstelijk

cadeau met certificaat in luxe etui

VAN
DE TV

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 057534036

6405 VT

NORDMENDE kleurentelevisie
D - 63 cm black matrix recht-
hoekige beeldbuis -
2 x 20 Watt muziekvermogen
- stereo + teletekst - 40 voor-
keuzezenders - stereo 2-talig -
zwarte uitvoering

nu 1399,=

Akai MX92
Voortreffelijke 'Mini' geluidsin-
stallatie met een vermogen van
2 x 25 watt Uitgerust met dubbel
cassettedeck met Dolby-B en
High Speed copiëren, tuner met
19 voorkeurzenders en een pro-
grammeerbare CD-speler.
Akai-
prijs: 878,-

J^V/IOI .

799

ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
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Haal 'n heerlijk verse kerststol
in huis voor de .. ...
Feestdagen ,

KERSTSTOL groot ƒ 15,00 - klein ƒ 10,00

KERSTKRENTEBROOD vanaf 800 gram

KERST ROZIJNENBROOD vanaf 800 gram

BOTER KERSTKRANS ƒ 15,00

BOTER KERSTSTAAF ƒ 6,75

TULBANDEN groot en klein

KERSTKRANSJES, amandel - suiker

KERSTKRANSEN, amandel - suiker

KERSTTAARTEN

vanaf ƒ 12,50 - ƒ 17,50 - ƒ 25,00 - ƒ 30,00

Wij wensen U prettige Kerstdagen
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BRIUANTE
AANBIEDING

Gouden ring
met briljant 0,05 crt.

. *fc^>V CD

^•j^mM^t D 11 - D - i *sWfi^r^v Dakkerij Bruggmk s ,
»̂*̂ Ĵ X T? -T~O • RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

J • < —.
(Jw bakker heeft alles ovenvers klaar

VAN DE WARME BAKKFR - VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

IWAAMELINK'S
Bloemisterij - Groente en Fruit
Voor 'n gezellige Kerstsfeer in en om Uw huis zijn
wij exclusief gesorteerd in o.a.:

Kerststukjes Kerststerren
Wand- en Grafstukken Hangbollen
Deurkransen Snijbloemen
Dit en nog veel meer tegen aantrekkelijke prijzen.

Ook voor de doe-het-zelvers is de keus groot o.a.:
- BEERTJES EN MUZIEKBALLEN VOOR IN DE BOOM

- DIV. SOORTEN BIJSTEKERS, KAARSEN ENZ.

- EXCLUSIEF AARDEWERK EN RIETEN MANDEN

BLAUWE SPARREN en KERSTBOMEN

grote sortering v.a. ƒ 8,95
'n Kerstgroet versturen?
Dat kunt U ook bij ons met Teleflora Internationaal.

Onze Groentewinkel is volop gevuld met o.a.:
Rauwkostsalades, Soepgroenten, Champignons, Witlof,
Ananas, Exoten, Noten enz. tegen aannemelijke prijzen.

Bestellingen en Kerstgroeten vroegtijdig aan ons
doorgeven, zodat wij er onze uiterste best voor doen.

Prettige Feestdagen.
P.S. Maandag 28 december GESLOTEN.

FA. WAAMELINK
Hengelosestraat 47 - Keijenborg - Tel. 05753-1334.

'n Vertrouwd adres voor al Uw Bloembindwerk,
Groente en Fruit..

van f 524—
voor f 449,

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1374

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

De nieuwe
spaarzegel

Bij 5 liter MOBIL brandstof ontvangt U al

MOBILzegels voor fraaie geschenken.

Zo spaart U lekker snel.

Vóór 31 december moet U alle nog aanwe-

zige ARAL spaarkaarten inleveren en kunt

U kiezen uit de artikelen, uit de nieuwe

MOBIL catalogus.

U ziet MOBIL meer dan U tankt!

AUTOXKEMP
V V

St. Janstraat 28 Keijenborg Gld. Tel.05753-1977

Met Kerst eens iets aparts?
* de befaamde Engelse

Dundeecake
* of de Italiaanse

Amarenenrondo's
$ een Franse Notentulband
$ of een Ierse

Sinaasappelpudding!

GRENZELOOS GOED!

BAKKERIJ KREUNEN
Bestellen: Tel. 05753-1474

Wij wensen U prettige Kerstdagen.



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

RIBLAPPEN
500 gram 8.95
HAMBURGERS
per stuk 1.15

FIJNE SNIJWORST
100 gram 1.50

TONGEWORST
100 gram . 1.45

Bestel vroegtijdig uw

KERSTROLLADE
Tevens verzorgen wij uw

fondue- off gourmetschaal
Voor iedere klant ligt er ook een

LEUKE ATTENTIE klaar (zo lang de

voorraad strekt)

SLAGERIJ

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

WUNBERGEM
BLOEMEN
VERKOOPKAS

In onze verkoop bloemenkas volop

KERSTBOMEN
KERSTBLOEMSTUKKEN
CYCLAMEN
KERSTSTERREN
AZALEA'S
enz. enz. enz.
RUIME KEUS in de doe-het-zelf hoek

Mooie HYACINTEN
3 in één pot 3.95

Wijnbergen
Kerkstraat Ga - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

VISHANBEL
„HENGEL"

Raadhuisstraat Sla

(Molenhoek)

Tel. 05753-3460

paelia en vissoep
al geproefd?

ALLES UIT EIGEN KEUKEN

SPECIAAL VOOR DE KERSTDAGEN:

1 pakje

gerookte zalm
van 70.95 nu slechts 9.50

PRETTIGE FEESTDAGEN

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koerlershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

G€M€€NTe H€NG€LO
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.

SPREEKUUR BURGEMEESTER

EN WETHOUDERS

Het spreekuur van burgemeester en wethouders op don-
derdag 24 en 31 december 1992, tussen 19.00 en 20.00
uur, komt te vervallen.

VRIJDAGMARKT
De wekelijkse vrijdagmarkt, in de Sint Michielsstraat, op
25 december en 1 januari a.s. worden verplaatst naar
woensdag 23 en 30 december 1992.

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat bij hen een aanvraag
is binnengekomen van:
de heer H.F. Eggink te Hengelo, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende
vergunning ingevolge de Hinderwet, voor een rundvee- annex mestvarkensbedrijf,
gelegen aan Veermansweg 14a te Hengelo.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder het stellen van voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.
De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 16 december 1992 tot
16 januari 1993. Na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, li jgen de stukken
ter inzage op de afdeling Grondgebiedszaken. Indien daarom teefonisch wordt
verzocht kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren
worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachten-
wisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige
aanwezigen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college
worden ingebracht. Degene, die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn per-
soonlijke 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
beroep in te stellen.

Hengelo, 15 december 1992.

WONINGWET
Burgemeester en wethouders van Hengelo
maken bekend, dat bij hen op 3 december
1992 een aanvraag is ingekomen van:
de heer B.J.G. Woerts, Plataanweg 16 te
Hengelo, voor een vergunning ingevolge de
Woningwet voor het oprichten van een garage/
carport, op het perceel Plataanweg 16 te
Hengelo.

Hengelo, 15 december 1992.

AANGIFTE HONDEN-
BELASTING

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 2 t/m 8 december 1992
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

ten behoeve van:aan:

het oprichten van een mestopslagkelder

het uitbreiden van de fotostudio

BEKENDMAKING BOUWPLAN

De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 19a van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening bekend, dat burgemeester en
wethouders van die gemeente voornemens zijn vrijstelling
te verlenen als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ten einde medewerking te kunnen
verlenen aan het bouwplan van:
B.J.G. Woerts, Plataanweg 16 te Hengelo, voor het op-
richten van een garage op het zijerf van de woning.
De aanvraag om vergunning ligt met ingang van 17
december 1992 gedurende 14 dagen ter gemeente-
secretarie (afdeling Grondgebiedszaken) voor een ieder
ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van
de gevraagde vrijstelling indienen bij burgemeester en
wethouders.

Hengelo, 15 december 1992.
De burgemeester voornoemd.

E. Maalderink, Bruinderinkweg 1, Hengelo Gld

H. Temmink, Spalstraat 10a, Hengelo Gld

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.

AANGIFTE HONDENBELASTING 1993.

1. Ieder die over 1992 géén aanslagbiljet
ontving en toch houder is van een hond, dient
dit vóór 9 januari a.s. schriftelijk te onzer
kennis te brengen.
2. Zij, die in 1992 wel een aanslagbiljet ontvin-
gen maar per 01-01-1993 geen houder van
een hond meer zijn en hiervan nog geen
bericht hebben gedaan, worden tot 9 januari
in de gelegenheid gesteld hiervan opgave te
doen onder vermelding van de reden waarom
men geen houder meer is. Wanneer vóór
deze datum geen afmelding is ontvangen,
wordt voor 1993 een aanslag opgelegd.
3. Zij, die in 1992 voor hondenbelasting wer-
den aangeslagen en thans nog houder zijn
van een hond, behoeven geen aangifte te
doen, zij ontvangen automatisch hun aanslag-
biljet 1993.
Zodra men in de loop van het belastingjaar
houder van een hond wordt of men geen
houder meer is, dient hiervan binnen veertien
dagen een kennisgeving te worden gedaan.

UITGIFTE VAN BOUWTERREIN TE HENGELO EN KEIJENBORG |
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.

BRANDPREVENTIE
TIPS VOOR VEILIGE FEESTDAGEN.
De kerstboom
* Koop een boom die niet te groot is voor uw kamer. Zet hem niet te dicht bij gordijnen of andere makkelijk brandende spullen.
* Zorg ervoor dat de boom goed stevig staat, zodat hij niet makkelijk omver gelopen kan worden. Wilt u het heel veilig doen draai dan een schroefoog in het plafond en maak de boom
daaraan vast. Bind daartoe een stuk binddraad aan de stam, op ongeveer een vierde van de boomhoogte onder da top. Bevestig vervolgens het andere eind aan het schroefoog.
Omvallen is dan niet mogelijk.
* Indien u de boom in een speciale met water gevulde kerstboomstandaard plaatst, droogt hij minder snel uit. Daard >or wordt het brandgevaar wat kleiner, bovendien heeft u minder
last van naalduitval. Regelmatig water bijvullen is natuurlijk wel vereist.
* Echte kaarsjes in de boom moet u constant in de gaten houden. Één moment van onoplettendheid kan uw boom in een fakkel veranderen. Elektrische kaarsjes zijn dan misschien

minder sfeervol, ze geven u wel een rustiger gevoel. Hoewel
* Controleer de bedrading van de elektrische kerstboomverlichting op beschadigingen. Probeer de installatie eerst uit door de lampjes vóór het ophangen een half uur te laten branden. Óók als er
voorgaande jaren helemaal geen problemen waren. Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer en leg dat zo neer dat niemand erover struikelen kan.
* Doe de verlichting uit als u gaat slapen of het huis verlaat.
Brandende kaarsen
* Zet de kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Gebruik geen kaarsenhouders die gemaakt zijn van plastic of van andere makkelijk brandbare materialen.
* Houd brandende kaarsen zover mogelijk weg van gordijnen en van andere makkelijk brandbare dingen, zoals papieren versieringen. Zorg vooral ook dat ze buiten het bereik blijven van kleine
kinderen en huisdieren.
* Laat de kaarsen in kerststukjes niet te ver opbranden. Plaats de kerststukjes zo dat u ze steeds kunt zien. Zet ze niet in de buurt van een warmtebron, bijvoorbeeld op de schoorsteenmantel boven
de kachel. De kaarsen kunnen dan week worden en ombuigen.
* Laat de kleine kinderen nooit alleen met brandende kaarsen. Ook niet voor een paar minuutjes!
Oliebollen bakken
* Bij het oliebollen bakken loopt u kans op "vlam in de pan". Leg daarom binnen handbereik een deksel klaar die goed op de pan past.
* Slaat de vlam in de pan loop dan niet weg, maar schuif het klaargelegde deksel op de pan. Draai vervolgens het gas of de kookplaat uit. Leg een (uitgewrongen) vochtige dweil op het deksel, zodat
dit vaster op de pan drukt. Probeer nooit de brandende olie met water te blussen, dat is levensgevaarlijk.
* Laat de pan een kwartier met rust, beweeg hem niet en licht ook het deksel niet op. De elektrische kookplaat blijft lang heet. Het afkoelen van de olie zal daarbij dus wat langer duren dan bij koken
op gas.
* Blijf bij de pan totdat hij voldoende is afgekoeld. Reinig dan de buitenkant van de pan grondig, maak hem vooral goed vetvrij. Daarna kunt u verder gaan met bakken.
* Probeer tijdens het bakken het morsen van vet zoveel mogelijk te voorkomen. Zorg dat de buitenkant van de pan vetvrij blijft.
* Doe niet teveel olie in de pan. De olie gaat bruisen wanneer het beslag erin gebracht wordt. Een te volle pan stroomt dan over.
* Loop niet weg bij de pan zonder het gas of elektra uit te zetten. Bij te lang verhitten gaat de olie branden. Alleen een frituurpan met thermostaat is daartegen beveiligd.
* Houd kleine kinderen buiten de keuken als u aan het oliebollen bakken bent. Ze leiden uw aandacht af, bovendien kunnen ze getroffen worden door oliespatten.

KERKSTRAAT 6

ZUURKOOL uit vat
500 gram 0.69

RODE en WITTE KOOL
per stuk 0.98

CHIQUITA BANANEN kilo 1.98

KAAS REKLAME:

JONGE KAAS kilo 8.98

BELEGEN KAAS kilo 11.50

ROOM BRIE 60% 100 gram 1.79

CASTELLO BLUE 100 gram 2.79

RAUWKOST REKLAME:

AMERIKAANSE SALADE
500 gram 4.98

BRUINE BONEN MIX
500 gram 4.98

NIEUW NIEUW KANT KLAAR
PIZZA GROENTE EN SALAMI

nu voor 6.98

B O N
Tegen inlevering van deze

bon een bakje
RAUWKOST CRATIS

TOT ZIENS



E UW AANKOPEN IN HENGELO EN KEIJENBORG
waar nog voldoende parkeergelegenheid aanwezig is!

KERSTIDEEËN BIJ UW SLAGER
HEERLIJKE KERSTROLLADES
o.a. runder - runderfilet - varkensfilet
h.o.h. rollade

Ossehaas - varkenshaas - cordon bleu
rosbief - snitzeis - kogelbief - haasbief
kalfsoesters - kalfssnitzels

Heerlijke SALADES
Fijne VLEESWAREN
o.a. gebr. rosbief - gebr. rollade
geurige achterham - cassellerrib - pekelvlees

ALLES UIT EIGEN KEUKEN

Voldoende IJSTAARTEN en PUDDINGEN
in voorraad

Tevens verzorgen wij

fondue- en gourmetschalen
BIJ AANKOOP VAN ƒ 30,- AAN
VLEES EN VLEESWAREN

een ijstaart voor ƒ 2,50
zo lang de voorraad strekt

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN

SLAGERIJ

Nieuwenhuis
KEIJENBORG - TEL. 05753-1320

Wij verzorgen graag
voor U de komende
feestdagen

ONZE WELBEKENDE

SALADES
uit eigen keuken.

Bestellen
t.e.m. dinsdag 22 december.

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT.

WINRELMAN
Sl. janstraat 3, Kvywtburg, Tekfoon 05753-1267

Bij aankoop van fl. 25,-

EEN EXTRA SLOF
KANONSLAGEN
Inhoud 200 stuks
van f 7,95 voor
slechts. 5f-
Haal dus vliegensvlug een
voorverkoop bestelformulier

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat29,7255 AB Hengelo G.tel.05753-3828

: -

KADO'SKOOP JE BIJ DE SPANNEVOGEL

Voor uw feestelijke
kersttafel maken•i
Wil •

overheerlijke Kerststollen,
Kerstkransen - staven,

Tulbanden etc. etc.
speciaal voor u in de aanbieding

Prachtige Kersttaart 17.50
Aardbeien of chipolata bavaroise

8.95
Feestbrood
met amandel spijs per stuk l b K O W

Bestelt u vroegtijdig.

Wij wensen u heel fijne kerstdagen

Bakkerij

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

Decembermaand

Feestmaand

Bekijk onze feestelijk geprijsde

Dames- en Herenmode

o.a. Lamswool pullovers

van 69,-- nu 49,--

Lingerie-afdeling

met aanbiedingen in

Nachtkleding

Dames en Heren ondergoed

Bh's en Corselets.

Wij wensen U

prettige feestdagen

en een

voorspoedig 1993.

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

Mogen wij u even voorstellen?

*DEBOTERSTOL*

BAKKERIJ KREUNEN
De zaak voor stollen met smaak!

Bestellen: Tel. 05753-1474

HEBT U BOUWPLANNEN?
Wij hebben diverse woningen in ons programma.

5X

\\m
Mi* MP «v-w f M*CA> tff

Helft dubbele woning ƒ 128.000,- incl. BTW
(incl. garage, carport, architect)

\
K*!,

Helft dubbele woning ƒ 137.500,- incl. BTW
(incl. garage, carport, architect)

Verdere gegevens:
•> incl. grond- en straatwerk
^ traditioneel gebouwd
^ ruime afmetingen van de woningen

* type A 5,55 x 8,80 m
* type B 6,15 x 10,00 m
garage afmeting 6,00 x 3,00 m

Daarnaast hebben wij kleinere en goedkopere wo-
ningen en grotere en duurdere typen woningen.

Wij kunnen U geheel vrijblijvend informeren en
prijsopgave geven over de diverse mogelijkheden.

BOUUIBEDRIIF
DEEENDRACHT

de heurne 70 7255 CL hengelo gld.

BOUWBEDRIJF "DE EENDRACHT" V.O.F.
Tel. 05753-2993, na 17.00 uur 3433

Wilt u
direct weten

•

wat onze
som

u oplevert?

Informeer dan nu bij de Rabobank.

Rabobank. Aangenaam.

G3



Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

Zaterdag 19 december

Poundcake
ex Power Impact

gezien op Covik's tuinfeest

Aanvang 22.00 uur

CAFE-RESTAURANT-ZAAL

"<De

Hotel - Café - E>e§t9jirant
Zalencentrum

De Kruisberg
• Bestel nu voor de komende feestdagen onze

welbekende SALADES en PUDDINGEN

• VLEESSALADE (rijk gegarneerd) ƒ 6,50 p.p.

• ZALMSALADE (rijk gegarneerd) ƒ 8,50 p.p.

• CHIPOLATA - AARDBEIEN - HEMELSE

MODDER PUDDINGEN ƒ 3,50 p p

• Ie Kerstdag GESLOTEN

• Gratis bruidsauto Rolls-Bently
u wordt gehaald en thuis gebracht

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem
Tel. 08340 - 24123
Fax 08340 - 63821

Wij wensen U prettige feestdagen en een voorspoedig 1993

l

ir HEEFT U NOG WAT TE VIEREN IN 1993?

* 1e Kerstdag gesloten

+ 2e Kerstdag dineren in kerstsfeer

Reservering gewenst
* Ook staan wij weer voor U klaar met onze

welbekende salades en puddingen

STEENDEREN - TEL. 05755-1203

MARKTZICHT
CAFÉ - BAR - ZAAL
BLEEKSTRAAT 3 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1340

* Veel plezier! * Fijne feestdagen
* Een nieuw jaar!
* Wij doen ons best

Feestjes bouwen, groot of klein,
dat is bij Jan en Lenie hardstikke fijn!

JAN EN LENIE WOLBRINK
In onze mooie vernieuwde ZAAL (TOT 200 PER-
SONEN) kunt u heel goed feest vieren
Kom maar eens

1e Kerstdag gesloten

2e Kerstdag geopend

Nieuwjaarsdag geopend vanaf 14.00 uur

Oudejaarsdag POTBILJARTEN

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 20 DECEMBER

Remigiuskerk

10.00 uur ds. P. F. de Vries Doopdienst

"Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. A. B. Elbert

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 19 december 19.00 uur Eucharistieviering met zang van

het gemengd koor

Zondag 20 december 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 22 december 19.00 uur Boeteviering m.m.v. het ge-

mengd koor

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!

19 - 20 DECEMBER

dr. Hanrath, tel. 1277

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: maandagt.e.m. vrijdag8.00-12.30 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 uuren 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.

v.a.

Voor de a.s.
Feestdagen

Koek- en wafelijzers,
Friteuses
Gourmetstellen

145,= nu
w

electr. Kerstboomverlichting
voor binnen en buiten

VjBESSELINK
l ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

KERSTAANBIEDING
25 ZOETE MANDARIJNEN

zonder pit WiW O

25 ZOETE SINAASAPPELS

5.95
1 kg MOOIE WITLOF 2.50

Zie reclame in de winkel
KERSTBOMEN me. kiun
KERTSTAKKEN
KERSTKRANSEN
KERSTBAKJES

Volop bloeiende planten
BloBmen-, groente- «n f ruithult

Joop Kuipers
tel. 05753-1227 Hengelo Gld

Wij wensen u prettige feestdagen en een
voorspoedig 1993.

VUURWERK
Haal nu de vuurwerkfolder in de win-
kel en bespaar lange wachttijden.
Bovendien hebt u nog
10% voorverkoop korting.
Folders inleveren voor 29 december
bij de vuurwerkspecialist

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld - tel. 05753-1360l

Hout en
Plaatmateriaal

maat

UNDERLAYMENT

122 x 244 x 18 mm per plaat OOiQQ

PAN LATTEN per meter 1.00

PRINT WANDPLAAT

61x244 15 lOO

in wit, eiken, grenen en olijf-essen

BOUWMARKT

TOIIIIIUC
TOLDIJK -
TEL
05755-1655

Maak de feestdagen
extra gezellig

en haal een

B O R R E L

W l J N T J E
van HERFKENS in huis!

Want U weet het toch,
onze kwaliteit is prima.

Prettige feestdagen worden u gewenst door

HOTEL HERFKENS
Z.-E.weg 64 - B AAK- Tel. 05754-1252

Bestellingen worden thuisbezorgd.

OOK BIJ ONS, OP BESTELLING

heerlijke SALADES
Kerstavond 8.00 uur gesloten
1e Kerstdag gesloten
2e Kerstdag geopend



Op maandag 21 december zijn wij 25 jaar getrouwd.
Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte welkom
's middags van 16.30-18.00 uur in zaal "Nijhof",

Dorpsstraat 13 te Halle.

GERRIT EN RIEK TE SLAA

Wichmondseweg 53a,
7255 KZ Hengelo Gld.

DANKBETUIGING

Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn inniggeliefde
man, onze altijd zorgzame papa en mijn lieve zoon

AUGUST SMEENK
echtgenoot van Liesbeth Waenink

betuigen wij u onze welgemeende dank.
•

Liesbeth
Roei
Gusta
Lisanne
P. Smeenk-Dickmann

7255 MA Hengelo (Gld.), december 1992.
De "Oude Kuiper",
Ruurloseweg 74.

erdtcoacert
door het

Hengelo's Gemengd Koor
en het

Vordens Mannenkoor
o.l.v. BERT NIJHOF

dinsdag 22 dec. a,s,
in de St. Willibrorduskerk

te Hengelo Gld.

Aanvang 20.00 uur

TOEGANG GRATIS

Welke (jonge) dame of (jonge)

heer

voor wie het geen probleem is dat zij/hij

vroeg moet beginnen en buitenwerk moet ver-

richten, wil hot team van

vishandel J. Hoekstra te Zutphen

komen versterken?

Part-time plm. 20 uur per week

S.v.p. bellen dinsdagavond 15 dec. tussen

20.00 en 21.00 uur.

Tel. 05750-19771

l KERST-SHOW
bij de Spannevogel zie de

advertentie volgende week!

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Kerstmis 1992
Maak er een smaakvol feest van met

brood en banket van uw windmolen-

bakker.

Voor een lekker kerstontbijt of

kerstbrunch maken wij de lekkerste

broodjes en uw kerstdiner is pas echt

af met een heerlijke pudding in di-

verse smaken van uw windmolen-

bakker.

Haal snel een bestelformulier, zodat

wij u niet teleur hoeven te stellen.

Aanbieding deze week

Kerstcakejes
e haien S betalen

Bakkeri]

H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

Woensdagmiddag 23 dec.
en

woensdagmiddag 30 dec.

zijn de marktkooplui
aanwezig op de

Hengelose Weekmarkt.

H O T E L L A N G E L E R

doe het dan vroegtijdig om teleurstelling te

voorkomen.

LET OP!!
KERSTAVOND NA 6 UUR GESLOTEN

Ie EN 2e KERSTDAG IS DE GEHELE ZAAK

GESLOTEN

OUDEJAARSAVOND NA 6 UUR GESLOTEN

l EN 2 JANUARI GESLOTEN

ZONDAG 3 JANUARI IS ALLES WEER OPEN

Prettige feestdagen en een

voorspoedig 1993

Fam. Langeler en medewerkers

KOMT, KIJKT EN
ZIET WAT

VISHANDEL
"HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) - 05753-3460

WIJ KUNNEN MET DE KERSTDAGEN BIEDEN

verse vis
Tong/Filet • Sliptong • Tongschar
Zalm - Zalmforel - Forel - Tarbot
Kabeljauw!ilet - Schol - Krab
Kreeft-Haring

kantklarevis
Gerookte zalm - Ger. paling/filet
Hollandse garnalen
IJslandse garnalen
Gerookte f ore l/f i let
Gerookte heilbot/filet
Salades voor op toast
Zalmsalade - Tonijnsalade
Krabsalade
Visconserven
Haring in marinade

Tevens verzorgen wij ook

visschalen met vishapjes
v.a. ƒ 50,00

met o.a. gerookte zalm, haring, garnalen enz.

WIJ WENSEN U

Prettige feestdagen

Hors d'oeuvres bestellen
voor de Kerstdagen en Oud en Nieuw?

Graag vroegtijdig!!

Restaurant

„LEEMREIS"
TEL. 05753-1274

Ie KERSTDAG EN NIEUWJAARSDAG

GESLOTEN

Verder gezellige dagen toege-

wenst door de f a m. Visser-Lee m

reis en medewerkers

UW HENGELO GLD

Uitnodiging
aan ouderen vanaf 60 jaar, voor de

KERSTVIERING
op donderdag 17 dec. a.s.

OM 14.30 UUR

in Party-centrum Langeler

Wie afgehaald wil worden, kan bellen 2728

COMBI FM B945 CE
• 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 GLD - TEL. 05753-1280

winter rockfestival
BIJ „APPIE HAPPIE" VELDHOEK

HENGELO GELDERLAND

Medewerkende bands:

• POP-O-MATIC

• ALIMENTATION

• GROLSCH BUSTERS

Entree f 5.00

Aanvang 20.00 uur - parkeren vrij

Prachtige

GOUDREINETTEN
en toch maar f 1.-- per kg

20 kg f 18.--

ELSTAR - JONAGOLD

COX.GOLDEN DELICIOUS

HAND- EN STOOFPEREN

* '

Fruitbedrijf Horstink
Prinsenmaatweg 3
tel 05755-1643
b.g.g. 1243

BIUARWER.K.O.T.
ORGANISEERT:

Ie Kerstdag 25 dec.

grote Kerstbingo
met een prijzenpot van

f 2500.»
Aanvang 19.30 uur - zaal open vanaf 18.00 uur

Zondag 27 dec.

10,15 of 20
van rood-tournooi

Er zijn prachtige prijzen te winnen

Alleen hen die in Wichmond-Vierakker wonen
of er mee verbonden zijn, mogen aan dit tour-
nooi deelnemen.

Aanmelden bij: café D'n Olde Kriet, 05754-1285

Donderdagmiddag 31 dec.

Oudejaarsdag

als vanouds het OERGEZELLIGE

POTBILJARTEN
met prachtige prijzen - van 14.00 tot 19.00 uur

DE DIEREN5HDP

5 tot 25 pet
korting

op diverse artikelen

VERBOUWJNGS-
OPRUIMING

Spalslraat 12 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2396
's Maandags gesloten

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalsraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND DECEMBER

l Itr Bokma jenever 21.95
l Itr Drie Sterren jenever 19.45
l Itr Florijn jenever 19.45
l Itr Florijn vieux 19.95
l Itr Florijn citroen-brandewijn 13.95
l Itr Pollen kersen-bessen 14.95
l fles Teachers whisky 24.95

l fles Jagermeister 19.95
l fles Joseph Guy cognac 29.95

l fles Zwarte Kip advocaat 6.95
l fles Cockburn port 13.95
l fles Pedro Domecq sherry 8.45
l pot boerenjongens 6.95

Bezorgen? - Tel. 05753-1252

WOENSDAGS GESLOTEN

Het mooiste sieraad voor
de feestdagen: een fraai

en verzorgd kapsel

KAPSALON LURVINK

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

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

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

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel.

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

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info ̂
lijn S 070-614 614

——vnandcn v«n de



Op 2e Kerstdag de geur van
vers gebakken brood in huis?
Probeer dan onze voor-
gebakken stokken, broodjes,
croissants eens uit eigen bak-
kerij, dat proefje!
Bakkerij Kreunen

Te koop gevraagd in zeer
goede staat verkerende gas-
haard en gevelkachel. Tel.
05753-1451.

Fe koop slachtkalkoenen bij
J. Pellenberg, Timpweg. 4,
Steendcren, tel. 05755-1478.

Lekker voordelig snijden van
onze schnitten. Nieuw is de
perzikmeloenschnitt verder
aardbei, schwarzwalder, boe-
renjongens.
Bakkerij Kreunen, de zaak
voor schnitten met smaak, tel.
05753-1474.

Te koop kerstbomen, verSvan
het land, zelf uitzoeken, na
13.30 uur, Zelhemseweg 14,
Hengelo Gld.

Te koop eiken bankstel, 3-
zits en 2-zits. Tel. 05755-
1675.

Onze kersttaarten, een klasse
apart, slagroom, mocca,
chipolata, hazelnoot of vruch-
ten al vanaf 15,=. Bestellen?
Telefoon 05753-1474. Bak-
kerij Kreunen, de zaak voor
kersttaarten met smaak!

Kennel v 't Slot Wichmond
b.a. chique Franse Bulldog
pups, geënt, ontw. -f stam-
boom. Inl. 05754-1277.

Te koop blauwe en groene
kerstdennen, op het land
i itzoeken. Hebben en
Cortumme, Voortseweg,

Toldijk

Voor de kerst te koop:
kalkoenen, konijnen, hazen

en fazanten, eventueel ge-
slacht. Goossens, Voortse-
weg 6, Toldijk, 05753-1670

Te koop hand- en moes-
appels en dagelijks eieren,
bruine en witte, vanaf
f 4.50 per 30 stuks. D. Cor-
tumme, Voortseweg 11,

Toldijk

HALFMAN B.V.
boomkwekerlj

tuinaanleg
hoveniersbedrljf

Rondwef 2a - Hengelo O.
Tel. 05753-1424

voor
STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten
tevens Toto

Toto Select
Lotto
Winnerstip

^ Score

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

ENE l N K
OLAS-VERF-BEHANG

SPORT GOED
met SPORTGOEb

van

RoozegaardeSporl
Spuistraat 13. llenfeio Gld

Met spoed gezocht woon-
ruimte voor werkend stel.
Buitenaf geen. bezwaar.
Tel. 05753-2868, na 17 uur

Te koop slachtkalkoenen
bij W. G. Maalderink,
Berendschotstraat 6, Hen*-
gelo Gld, tel. 05753-2239

GEVRAAGD

Mensen, die

in deze don'kre tijden

voldoende energie

en hartverwarmend licht verspreiden

gevraagd en ongevraagd.

Mensen, die

bezemen en bewogen

de tekst en melodie

van eeuwen zingen en geloven

bekend en ongekend.

Voor mensen, die

een wonder willen leren

december anno domini

het lichtend voorbeeld accepteren

geborgen en gered.

Mensen gevraagd.

Geert Holterveld

GEZELLIGE KERSTMIDDAG ANBO HENGELO G.

Op woensdag 16 december wordt in sporthal „de
Kamp' in Hengelo Gid door de plaatselijke AMBO
(Algemene i\ eaerianase Bond voor Ouderen) een
gezellige kerstmiddag georganiseerd. Op het pro-:
gramma Siaac. o.a. een demonstratie in het maken van
! ersistukjes door Kita de Jong van bloemenmagazijn
fleur Decor, kaartwedstrijd, voordracht en bingo met
zeer fraaie prijzen. Toegang voor leden gratis.

50-plus introducee's zijn welkom voor de prijs
van f 5.00.

JUDOSCHOOL LEO BUITINK SUCCESSEN

Leden van juüoschool Leo Buitink namen deed aan

een tournooi in Delden.
Dngeveer 400 judoka's vormden het decor en er werd
gestreden op 10 matten.
in de klasse jongens geboren 1988 won Leon Wassink
met overmacht. Leon die sinds een jaar 2x traint
zag zijn inspannng beloond met een Ie prijs.
Anare Koskamp wist na 4 judolessen al een Ie prijs
te halen.

Arno Penterman bereikte in zijn 2e tournooi ook

het erpodium met een Ie plaats.
Richard Lorist wist net als André het eerste judo-
tournooi winnend af te sluiten
Bij de meisjes waren er een aantal nieuwe gezichten
Heidi v.d. Mark, Margo Berendsen en Viene Buitink
Het waren voor deze jonge dames de eerste stappen

op de judomat

Zij wisten in de groep t. 23 kg wedstrijden te winnen
Calvin Bomers deed ook voor het eerst mee en won
een wedstrijd.

Bij de jongens 9 en 10 jaar oogsten Riek Lucassen,
Arjan Goossen en Bart v.d. Kamp successen.
Harm Spexgoor, Teun Hommerson en Timo v.d.

Noort werden goede 2e.

In de klasse boven 65 kg werd Sjoerd Weikamp Ie.

Tot 60 kg Sander Oosterink Ie
Antal Langelaar tot 40 kg Ie
Matthieu Lejeune tot 35 kg Ie. Dennis v.d. Noort

werd hier 2e

Wilma Rijkenbarg werd in de districtswedstrijden 2e
Zij verzekerde zich voor de 6e maal van deelname

aan het NK judo dames.

Zaterdag 5 dec. nam judoschool Leo Buitink met 15

judoka's detel aan het Sinterklaas-tournooi.

DISCO-DANCING

2e Kerstdag 26 december

H E R O P E N ING met live muziek
orkest PRECIES
Aanvang 20.30 uur

Zondagmiddag 27 dec. DISCO vanaf 14.30 uur

Zondagavond 27 dec. DISCO vanaf 21.00 uur

OUDEJAARSNACHT geopend vanaf 00.30 uur

met live muziek
Nieuwjaarsdag l januari 's middags DISCO
vanaf 14.30 uur

's avonds vanaf 20.30 uur

OMEGA SHOWBAND
Zaterdag 2 januari - aanvang 20.30 uur

dans- en showorkest

KALIBER
Toegang voorbehouden

Fam. Bullen en medewerkers wensen U prettige
feestdagen en een gezeild nieuwjaar

Kies met de feestdagen „VOOT KWALITEIT'

AMBACHTELIJK SLAGER

Jan Stapelbroek
STAAT ER BORG VOOR

Gezond Vertrouwd

Uw KERSTROLLADE
gourmet- of fondueschaal

vroegtijdig BESTELLEN!
Volop zuiver BIEFSTUK v.d. haas en
onze eigengem. RUNDVLEESSALADE
Telefoon 05753-1258

volop keus in:

* gekookte ossetong
9 droge rauw» ham
* gebr. rosbiof

* gebr. varkens! rikando
* boeren casseler
* slagersham

Kwaliteit van/Ie vakman
HET JUISTE ADRES VOOR UW

gourmet- of fondueschotels
Ook uitgebreide sortering

rollades - andere specialiteiten
Rol lades graag vroegtijdig bestellen en uw
huzarensalades graag vóór 21 dec.

SLAGERIJ H. HULSHOF
J. F. OLTMANSSTRAAT 11 • STEENDEREN

wenst u prettige feestdagen

RECHTSTREEKSE VOEDSELHULP

Vanuit Hengelo, Keijenborg en Steenderen wordt
voor de vluchtelingen uit voormalig Joego Slavië
een rechtstreekse voedselhulp op touw gezet.

l miljoen vluchtelingen uit Bosnië zitten in Kroatië
Door rechtstreekse contacten met Charitas aldaar
kan gezorgd worden dat hulp, van hieruit geboden,
direct op de plaats komt.

Help deze mensen voor het te laat os.

Van 17 t e. m. 23 december staan er containers in of
bij de supermarkten met lijsten van artikelen die
broodnodig zijn.

Deze aktie wordt georganiseerd door de Oos*. Europa
commissie Hengelo Gld.

Voor inlichtingen: Cel. 05753-1425

OPTREDEN POUNDCAKE

Hoewel de groep voor het eerst serieus van zich zal
laten horen in december 1992, begint het verhaal
van Poundcake eigenlijk al ruim een jaar eerder.

Gitarist Cordon Groothedden, bassist Pascal Groenen
en drummes Han Neijenhuis houden zich naast hun
werkzaamheden met hun band Vangouw voor de lol
af en toe bezig met het coveren van veelal bekende
heavy rocknummers. Het idee om met een repertoire
van enkel covers eens wat optredens te gaan doen
leeft dan al wel maar doordat Vangouw dit moment
nog onder contract staat bij platenbaas Willem van
Kooten, hetgeen natuurlijke de nodige serieuze werk
zaamheden met zich meebrengt, wordt het plan op
de langt baan geschoven.

Muzikale meningsversrhillen zijn er de oorzaak van
dat de relatie tussen Vangouw enerzijds en Willem
van Kooten anderzijds sinds het voorjaar van 1992
nogal bekoeld is. De leden van Vangouw moesten te
veel concessies doen naar hun zin. Als gevolg hiervan
staan de aktiviteten van de in het hele land bekende
hardrockband sinds die tijd op een wat lager pitje.

Toevalligerwijs werden Gordon en Pascal juist in
die periode gevraagd voor de Zevenaars gelegenheids
formatie Power Impacht waarmee het tweetal vier
uiterst succesvolle concerten gaf. Het laatste in deze
korte serie vond plaats in Steenderen voor ongeveer
1000 mensen op het in de wijde omtrek var Steen-
deren bekende Covik's Tuinfeest.

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben er toe geleid

HKM roert
de trom!!

ATTENTIE ATTENTIE
Verschijning DE RECLAME rond

KERST en OUD EN NIEUW:

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

dat Gordon, Pascal en Han in augustus van dit jaar
besloten om hun coverplannen eens wat concretere
vorm te gaan geven en het reeds op kleine schaal
opgebouwde succes van Power Impacht uit te gaan
bouwen.

Na enkele regionale kandidaten te hebben uitgepro-
beerd, is de keus uiteindelijk gevallen op de uit
Rotterdam afkomstige, maar tegenwoordig in Deven-
ter wonende Jacco Kreukniet, die deel uitmaakte
van de Zuidhollandse rockband Lemon Crush, ge-
vallen.

Sinds dte herfst van 1992 is Poundcake dus eindelijk
een fedt. Het idee achter de groep is eenvoudig: op
een ongedwongen, maar niet minder serieuze manier
bezig zijn met covers, die de 4 muzikanten simpel-
weg lekker vinden om te spelen. In de praktijk be-
tekent dat het repertoire van Poundcake zowel
muzikale hoogstandjes als het wat meer recht-toe-
recht-aan werk bevat.

Daarnaast wordt de metal van Metallica of de funk-
rock van Living Colour ook niet geschuwd.

Bovendien bevat dfe show van Poundcake het tegen
woordig razend populaire en alleen daardoor al
haast onvermijdelijke akoestische rusttpuntje.

Op zaterdag 19 december verzorgt Poundcake een
optreden in café Heezen in Steenderen.

KBO KEIJENBORG

KBO „Ons Genoegen en De Zonnebloem organiseren

zaterdag 19 december de jaarlijkse kerstviering.

Alle 55-plussers en Zonnebloemgasten zijn om 13.30

uur van harte welkom in zaal Winkelman.

INTERNATIONALE VRIJWILLIGERSDAG

De af d. Hengelo Gld van de UW heeft de vrijwüli
gersdag gevierd met haar medewerkers in party-
centrum Langeler. Uit een onderzoek van de Stich-
ting Landelijke Unie van Vrijwilligers blijkt dat de
aktiviteiten die de UW-vrijwilligers verrichten te
vertalen zijn in een economische waard'e die lifit
tussen de 60 tot 100 miljoen gulden per jaar.

De UW-vrijwilligers zijn voornamelijk aktief voor
zieken, ouderen en gehandicapten. De aktiviteiten
/ijn nadrukkelijk een aanvulling op de mantelzorg
en tfeen vervanging van professioneel werk. De UW
springt in waar hulpverleners of de direkte om-
geving niet of onvoldoende aanwezig is.

De VN heeft de Vrijwilligersdag 7 dec. ingesteld om
op die manier wat terug te doen voor de vrijwilligers.

Daarom deze gezellige middag in partycentrum Lan
geler met traktatie en Oud Hollandse spelen.

Deze middag mag heel geslaagd worden genoemd en

namens het bestuur werden de medewerkers dan
ook heel hartelijk bedankt voor hun inzet het hele
jaar door.

DRUKKERIJ WOLTERS


