
61e jaargang no 52 dinsdag 22 december 1992 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Heiigelo Gld

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

GRANDIOZE

KERST-SHOW
26 28 29 30 31 dec.

van 09.00 tot 18.00 uur
31 dec. tot 12.30 uur

2e KERSTDAG geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Altijd 10% korting op Meubelen
Tijdens deze Kerst-show
10% extra korting op Meubelen!

Graag tot ziens.
De koffie staat klaar.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

bij de kerk

HCI, Kruisbergseweg 13,
7255 ZG Hengelo (Gld.),

tel. 05753-8181

ROND KERST EN OUD EN NIEUW GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:
24-25-26-31 december en 1 januari gesloten

openingstijden: Dagelijks van 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur (UBI geen koopavond)

en zaterdag van 9.00-12.30 uur

UBI,Ettenseweg39,
7071 AA Ulft,

tel. 08356-83141

VUURWERK
Bijde VUURWERKSPECIALISTvindjede
MOOISTE en de GROOTSTE en GOEDKOOPSTE
KOLLEKTIE SIER EN KNALVUURWERK

tegen prijzen om stil van te worden.

Het assortiment is uitgebreid met
30 nieuwe soorten SIERVUURWERK

Naast de lage prijzen, geven we nog eens

10% EXTRA KORTING in de voorverkoop.

Voorverkoop vanaf 17 - 28 december.
Folders aan de winkel af te halen.
Verkoop op 30 en 31 december.

o.a.

GRONDBLOEMEN doos 12.50

SLOF KANONSLAGEN 200 stuks 7.00

GROTE VUURPIJLEN vanaf 0.50

SIERVUURWERK vanaf 0.40

JUMPING JACK pak 12 stuks 4.50

Verder ruime sortering

PAKKETTEN (25 soorten)

en KINDERPISTOLEN

Dit natuurlijk als vanouds bij

FA. JANSEN-SMID
BLEEKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1360

Verder wensen wij U allen een voorspoedig 1993 toe.

KERKSTRAAT 6

Klein Westland In Kerstsfeer.
Scherpe dagprijzen in groenten en fruit. Daar-
bij hebben wij een zeer ruime keus in Exoten
en div. Kruiden.
Een rijke keuze in Slasoorten, zoals IJsberg-
sla, Bladsla, Lolo Rosso, Lolo Blanco, Eike-
blad, Batavia, Frisee en Rode Sla.
Steeds voorradig Broccoli, Aubergine,
Corqette, Artisjokken, Meloenen, enz.
Kortom u ziet wel, te veel om op te noemen.
Kom gewoon een kijkje nemen, U moet het
gewoon zien.

De Rauwkostbar is ook in Kerstsfeer

Stoofpeertjes in rode wijn
per kilo 6.98

Haricot vert in spek per rol 1.25
Witlof in ham en kaas per rol 1.75
Gemengde Lofsalade 500 gram 4.98

De Kerstklok luidt in de Kaashoek

Extra Belegen kaas kilo 12.98
Komijn jong belegen kilo 10.98
Geitekaas jong belegen

100 gram 1.98
Kerstspeciaal
Ananas-gember kaas 100 gram 2.25

Uit de diepvries
We hebben voor u diverse mooie Us-
taarten en Bavaroise Tulbanden tegen
scherpe prijzen en natuurlijk denken we
aan onze dieet-klanten: Us en Puddingtjes
voor diabetici.

Wilt u dit alles op uw gemak bestellen en dat
het voor u gereserveerd is, vraag dan naar de
bestellijsten die bij ons in de zaak liggen.

Diverse soorten speciale Salades van Elite
Huzarensalade 1000 gram 5.25
Rundvleessalade 800 gram 5.25
Zalmsalade 400 gram 6.98
Garnalencocktail 400 gram 8.98
Kerstcocktail 300 gram 8.98
Kreeftcocktail 250 gram 8.98

Wij wensen u
prettige feestdagen

Notariskantoor Schellenbach
te Hengelo Gld.

wenst zijn cliënten
prettige feestdagen en een

voorspoedig 1993.

Het kantoor is gesloten vanaf
24 december 1992 tot

4 januari 1993.

Café - Restaurant - Slijterij ^^

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

2e Kerstdag

traditionele kerstviering met

Why Not
met de landelijk beroemde

gitarist Robert Colenbrander
(ex Normaal)

Aanvang 21.30 uur.

Voor de jaarwisseling in de reclame:

Appelflappen s stuks 6.98

Saucijzenbroodjes 5 stuks 7.75

verder natuurlijk:

Oliebollen -\ Uweetwel

\ die lekkere!!

Ananasbeignets
Bestelt u vroegtijdig!

Wij wensen u een gezond en
gelukkig 1993.

P.s. wij zijn met vakantie
van 2 t/m 18 januari.

Bakkerij

Jozef Schabbink
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - tel. 1250

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1993.

Installatiebedrijf

Eef
Janssen
Keijenborg

en medewerkers
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.98 9.98Vorgeer Jong Belegen Kaas

VGrQQGr \JlGHGKcl3S 100 gram vers afgesneden van 2.49 voor

Vergeer Roombrie v/d mat loogramvam.!»™, 1 .59
Deze aanbiedingen zijn geldig t/m donderdag 31 december.

Oliebollenmix Koopmans

Rozijnen

Zonnebloem Olie

500 gram van 1.69 voor 1.39
0.69200 gram van 0.89 voor

1 7Q1 liter van 1.99 voor l • f w

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m donderdag 31 december.

Het EDAH personeel en defam. Botterman

wensen U prettige kerstdagen

en een voorspoedig 1993.

De openingstijden zijn de komende dagen als volgt:
dinsdag 22 dec. 8.30-21.00 uur
woensdag 23 dec. 8.30-21.00 uur
donderdag 24 dec. 8.30-16.00 uur

maandag 28 dec. 8.30-18.00 uur
dinsdag 29 dec. 8.30-18.00 uur
woensdag 30 dec. 8.30-21.00 uur
donderdag 31 dec. 8.30-16.00 uur
zaterdag 2 jan. 8.30-16.00 uur

Raadhuisstraat 53 - Hengelo GId - tel. 05753-2000

'

SAMSUNG
MAGNETRON MX135
Met draaiplateau. Inhoud 28 liter 5 Stander
Timei60mm 850 Watt

1099;PANASONIC
NNBS50
KOMBI MAGNETRON
Magnetron, heteluchtoven en grill met veel kom-
binatieprogramma's Inhoud 29 liter 850 Watt

WHIRLPOOL
MG 647
KOMBIKAST
Inhoud koelgedeelte
156 liter en vnes-

gedeelte 60 liter Invneskapaate't 3 kg/24 uur
Koelkast met automatische ontdootmg

KRUPS
CAFEPRESSO
PLUS 971
Voor het gelijktijdig
^etten van koffie,
espresso en
cappucino Inkl
stoompijpjeen
zwenkfilter met
anti drup-systeem

PHILIPS HP 5211
ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL

^ alle plak en voedselresten
De soft pressure methode

ermt gebit én tandvlees.
Tijdelijk f 15.- terug op bank

of giro.
NU

PHILIPS
28ST2781KLEURENTV
Stereo Kleuren-TV met 70 cm (eff 66 cm)
Blacklme-Super daglichtbestendige beeldbuis
Inkl Teletekst en afstandsbediening.

PHILIPS SHAVER
Met dubbele scheer-
techniek Oplaadbaar
en voorzien van tnm-
mer/tondeuse.

• '

MIELE S 227
STOFZUIGER
1200 Watt stofzuiger
met mechanische
juigkrachtregeliig en
super-aircleanhlte'
Geluidsarm,

PANASONIC NVJ 42 VIDEORECORDER
Met 3 koppen voor perfekt stilstaand beeld en
slow-motion. Inkl afstandsbediening met
streepjescode-leespen

BRAUN LADYSHAVE
ELEGANCE
Laoyshave met 2 scneenystemen.
omschakelbaarnO/220V

Wat uw dromen voor deze Kerst ook mogen zijn, Expert

maakt ze waar. Met de prachtigste aanbiedingen. En alle garan-

ties die u zorgeloos laten genieten. Gratis All-Risks-Garantie bij

aankopen boven f500,. Of Omruilgarantie, Geluidsgarantie,

Gratis Thuisbezorgen... En niet te vergeten, de garantie van onze

uiterst scherpe prijzen. Inderdaad, uw Kerst wordt fantastisch!

GRUNDIG T 51-540 KLEUREN TV
Met 51 cm (eff 48 cm) beeldbuis. Met 49 voor-
keuzezenders. Teletekst en afstandsbediening

BOSCH
INDEPEN
DENCE . M,
AFWAS
AUTOMAAT
Ruisterstille afwas
automaat met 4 pro-
gramma's Beveiligd
metAqua-Stop
Programmeerbare starttijd

CANONE200 CAMERA
Video-8 camera met video-
lamp, 8x motorzoom, afstandsbediening en draar
bare handgreep Met automatische scherpstellmg.

SONY MHC 500 MINISET
Met 2x25 Watt versterker. 2x5 -
bands equalizer, dubbei cassettedecK en CD-
speler. Inkl afstandsbediening en luidsprekers

SONY MDR CD 250
HOOFDTELEFOON
Een orima geluidskwaliteit
en een hoog draagkonifort.

SONY
KVX2531
KLEURENTV
Hih-stereoKTV

met 63 cm (eff 59 cm) Black Tnnitron beeldbuis
Inkl. Teletekst, afstandsbediening en camcorder
aansluiting aan voorzijde

SANYOMCDZ2
RADIO CASSETTERECORDER + CD
Draagbaar muziekplezier' Met korte-golf voor
ontvangst van de wereldomroep

BAUKNECHT
KONDENS
DROGER
l O Programma s.
afkoelfase tegen
kreuken en
beschermtoetsvoor
tere weefsels
Zeer geluidsarm.

ARENDSEN

Raadhuisstraat 14 - Hengelo GId. - Tel. 05753-4261

JVCHRD910
STEREO VIDEORECORDER
Hifi stereo videorecorder met superieur boskoopge-
kiid en perfekt beeld Inkl LCD-afstandsbediemng.

KENWOOD
M45MIDISET
Groots geluid door
2x40 Watt en2«5-
bands equalizer
Met tuner, dubbel
cassettedeck en
CD-speler Inkl
afstandsbediening.

KENDOE180
2 VHS videocassettes van
topkwaliteit, type E180
Nu 2 voor

EXPERT, PAAR WORD JE WIJZER VAM
150 v a k z a k e n door heel nederland

Gevraagd: Oppas voor baby,
2 dagen per week.
Tel. 05753-3911.

Te koop plm. 800 Hollandse
blauwe pannen en weide-
hek. E. v.d. Kolk, Klooster-
weg 3, Hengelo GId.
Tel. 05753-2353.

Wij wensen U allen
fijne feestdagen en een
goed 1993.
FAM. G. W. SCHUERINK
en medewerkers,
Koningsweg 4, Hengelo GId.

Veehandelaar
Harrie YVaenink en Zn.
wenst alle klanten, vrienden
en bekenden
prettige kerstdagen en een
voorspoedig 1993.

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo GId

'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

GLAS-VERF-BEMANO

Grand café

Openingstijden
tijdens de
feestdagen

Kerstavond om 20.00 uur gesloten.
Ie Kerstdag gesloten
2e Kerstdag vanaf 15.00 uur geopend.

Oudejaarsmiddag vanaf 14.00 uur

Potbiljarten
met prachtige prijzen.

Oudejaarsavond om 19.00 uur gesloten.
Nieuwjaarsdag vanaf 15.00 uur geopend.

Wij wensen u prettige kerstdagen en een

voorspoedig 1993.

Tonnie en Betsie ten Barge

Het mooiste sieraad voor

de feestdagen: een fraai

en verzorgd kapsel

Wij van
KAPSALON LURVINK

wensen U
heleJyne feestdagen toe.

^^ Café - Restaurant - Slijterij

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo GId

Kerstavond
om 18.00 uur gesloten

1e Kerstdag gesloten
2e Kerstdag

om 14.00 uur geopend

Oudejaarsavond
om 18.00 uur gesloten

Nieuwjaarsdag gesloten

Wij wensen U
hele fijne feestdagen en een

voorspoedig 1993.

UTOBEDRIJF

ASSINK

onderhoud en reparaties van alle merken

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

Wij wensen U prettige
kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar

Banninkstraat 24
7255 KE Hengelo
Telefoon 05753-1262

CHR MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD
CRESCENDO

wenst iedereen
prettige kerstdagen en een

voorspoedig en gezond 1993.

Veehandel Charles Berendsen
wenst u allen

Prettige Feestdagen en een
Voorspoedig 1993.

"Dunsborg" - Weeversplasweg 2 - Hengelo GId.
Tel. 05753-2649

Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar.

M. G. Bosman
Hogenkampweg 34-36 - Hengelo GId.

Tel. 05753-1216

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen en een

voorspoedig nieuwjaar.

Regelink's schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 • Hengelo GId. - Tel. 05753-1655

Maandags de gehele dag geopend.
Woensdagsmiddags gesloten.



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

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

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

De Mercedes-Benz ster is een ster waar je ais Mercedes-
Benz rijder trots op bent. Een auto die z'n kwaliteiten meer
dan eens bewezen heeft. Een Mercedes-Benz koop je bij
een vertrouwde dealer die qua kwaliteit en ervaring een
evenbeeld is van de auto.

De personenwagen monteurs van Doetinchem Ster heb-
ben al meer dan 150 jaar Mercedes-Benz ervaring en leve-
ren service en kwaliteit zoals het hoort.
Wij als officiële Mercedes-Benz dealer vinden het vanzelf-
sprekend dat alle Mercedes-Benz rijders, ook als ze nog
geen klant zijn, tevreden Mercedes-Benz rijders behoren
te zijn. Maak daarom eens vrijblijvend kennis met Doetin-
chem Ster.

• optimale verhouding prijs - kwaliteit;
• indien nodig vervangende auto beschikbaar, eventueel met

telefoon;
• indien gewenst halen we 's morgens uw auto op en zetten

hem 's avonds weer bij u voor de deur;
• goedkopere technische service door beter technische

know-how.

DOETINCHEM STER BV
Havenstraat 63 Doetinchem Tel. 08340-24800
Na 18.00 uur: 05753-3888 (W.C. de Jager)

\ .;',•. .- > . ,-

O

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.

BOUWBEDRIJF

de heurne 70 7255 CL hengelo gld.

BOUWBEDRIJF "DE EENDRACHT" V.O.F.

Tel. 05753-2993, na 17.00 uur 3433

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Kerk- en andere diensten
KERSTMIS 1992

Remigiuskerk
Kerstavond 23.00 uur ds. P. F. de Vries
Ie Kerstdag 10.00 uur ds. A. B. Elbert
2e Kerstdag 10.00 uur ds. P. F. de Vries Viering Zondagsschool
Zondag 27 december 10.00 uur ds. A. B. Elbert

Goede Herder Kapel
Kerstavond 21.00 uur ds. v.d. Ben, Lochem Jeugddienst
Ie Kerstdag 10.15 uur ds. P. F. de Vries
Zondag 27 december 10.15 uur ds. R. Molemaker

Vrijz. Herv. Kerk
Ie Kerstdag 16.30 uur Kerstfeest Zondagsschool

R.K. Kerk Hengelo Gld
Donderdag 24 december 19.00 uur Gezinsviering, m.m.v. de

kinderen van de basisschool
23.00 uur Nachtmis met zang van het gemengd koor

Vrijdag 25 december 11.00 uur Hoogmis met zang van het
, gemengd koor
Zaterdag 26 december 10.00 uur Woord en Communieviering
Zondag 27 december 10.00 uur Woord en Communieviering met
zang van het gemengd koor
Dinsdag 29 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!

25 - 26 - 27 DECEMBER
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, Kcrkekamp 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. vrijdag8.00-12.30uuren 13.30-
18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420
A.R.J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weckend.

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 wanneerer 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 opchr. 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.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrljf

Rondweg 2a - Hengelo G.
Tel. 05753-1424

DISCO DANCING

de ïPaerdestat
2e Kerstdag 26 december

HEROPENING met live
orkest PRECIES

aanvang 20.30 uur

Zondagmiddag 27 december DISCO vanaf 14.30 uur
Zondagavond 27 december DISCO vanaf 21.00 uur

OUDEJAARSNACHT geopend vanaf 00.30 uur

met live muziek
Nieuwjaarsdag 1 januari 's middags DISCO

vanaf 14.30 uur

's avonds vanaf 20.30 uur

OMEGA SHOWBAND
Zaterdag 2 januari

dans- en showorkest

KALIBER
aanvang 20.30 uur

Toegang voorbehouden

Fam. Bulten en medewerkers wensen u prettige
kerstdagen en een gezond nieuwjaar.

ATTENTIE ATTENTIE
Verschijning DE RECLAME rond

OUD EN NIEUW:

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

te zijn. (AdvertentieTs 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

TOPARTIKELEN voor ELK seizoen
Nu nog 6% BTW en wij werken met NETTO PRIJZEN

Ronde bezem
vanaf 595,-

Speciale veegmachines
met aandrijving

Voorverdeel- en
aanzetmachine

HONDA
generatoren

beginnen waar een
stopkontakt stopt.

ALPINA
motorzagen

HONDA CARRARO
tuinbouwtrekkers

Div. heteluchtkanonnen,
hout- en compostmachines

Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 1993

Land- en tuinbouwmechanisatie
Reparatie en slijpinrichting

6 dagen
per week
geopend.

Ook voor
service en onderdelen
nieuw en gebruikt, alle merken

Branderhorstweg 5, KEIJENBORG
gem. Hengelo Gld. Tel. 05753-2026
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DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Heugelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

1e Kerstdag

GROTE KERSTBINGO
met ƒ 2500,- aan prijzen

Aanvan'g 19.30 uur.
Zaal open 18.00 uur

Café D'n Olde Kriet
Dorpsstraat 25 - Wichmond

Tel. 05754-1285

Twee zaken onder één dak.

A.GROOT KORMEUNK
horlogerie goud & zilver

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

Wij wensen U allen

een fijn Kerstfeest

en een

Gelukkig 1993.

n optiek

KORMEUNK
brillen -
contactlenzen
Spalstraat 27 - Hengelo (G) - Tel. 05753-1771

„DE SPECIAALZAAK"

's maandags gesloten

EUGEUNK ZONWERING

Holstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1210 - Fax 05753-1000

Potbiljarten
2e KERSTDAG

v.a. 13.00 uur

ORGANISATIE:

B.V.„DESMID"
café „DE SMID". Köijënborg

Bouw- en timmerbedrijf

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

wensen u prettige
kerstdagen en een
voorspoedig 1993

De Rabobank wenst u niet alleen het .illerU'ste voor 199 ] . We doen ook ons uiterste best om te /.orgen dat u het krijgt. Rabobttlk GB

Rabobank. Aangenaam.

A(|TC KEMP weNST U
PRETTIGE FEESTDAGEN EN

1993

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

Timmerbedrijf
MEULENBRUGGE

SARINKDIJK 25 • 7255 MS HENGELO GLD • TEL. 05753-7201-2527

* Nieuwbouw
* Onderhoud - Restauratie
* Verbouw van boerderijen

Prettige feestdagen en een voorspoedig 1993

Voor iedere kaasklant
0,2 liter slagroom GRATIS,

Wij staan op
23 en 30 december op de
Hengelose weekmarkt.

Al onze klanten
prettige feestdagen gewenst

en alle goeds voor 1993.

Oudejaarsdag
wederom ons traditionele
Potbiljarten,
Puntbiljarten,
Doel schieten etc.

Café-zaal
Winkelman Keijenborg

Wij wensen U tevens
prettige feestdagen
en een gezond 1993.

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT,

WINRELMAN
St. Janstraat 3, Keyonburg, Telefoon 05753-1267

Wullink
bouw & beheer b.v.

Hengelo GLD

Wij zoeken voor ons bouwbedrijf:

een Voorman-timmerman
die ervaring heeft in zelfstandig
uitvoeren van bouwwerken.

een Timmerman.
Inlichtingen: tel. 05753-1914



Siervuurwerk - Knalvuurwerk

KOOZEGAAHDE
• Siervuurwerk - Knalvuurwerk
VERKOOP 30 en 31 december Banninkstraat 5

Bestelformulier voorverkoop Spalstraat 13

en strijk op die premie
van f50,-
per man per dag*
* De premie geldt bij minimaal 3 mandagen

werk en is voor niet-particulieren f 35,- per
man per dag.

Regelink's Schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1655

Ook dit jaar verzorgen wij gaarne

DIV. SOORTEN

SALADES
voor de komende feestdagen.

Ie kerstdag gesloten

2e kerstdag v.a. 17.00 uur open

Nieuwjaarsdag v.a. 17.00 uur
open

®J^ "̂̂ ^ ^N

Spalstraat 3, Hengelo Gld. - Tel. 05753-3864

prettige feestdagen en een voor-
spoedig en gezond 1993.

Fam. Smeenk

en medewerkers

DE DIERENSHDF

l.v.m. verbouwing zijn wij

van 1 t.e.m. 18 jan. gesloten
Staatsloten trekking januari

alleen in december te koop
Spalstraat 12 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2396

'a Maandags gesloten

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

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

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

Tel. O5T55-1 •767'

Suske en Wiske
ludieke strips

WOLTERS
Kerkstraat 17
Hengelo Gld

Ie koop oude stalmest
voor de tuin. Wullink,
Bronkhorsterstraat 10,
Tel. 05753-1466.

Openingstijden:
dinsdag 22 dec. tot 21.00 uur

woensdag 23 doe. tot 21.00 uur

donderdag 24 dec. tot 16.00 uur

Café D'n Olde Kriet
Wichmond • Tel. 05754-1285

Gesloten Kerstavond
vanaf 18.00 uur.

Geopend 1e Kerstdag
vanaf 18.00 uur.

Gesloten Oudejaarsdag
vanaf 19.00 uur.

Nieuwjaarsdag de gehele dag
GESLOTEN.

Biljartver. K.O.T. en
café-rest D'n Olde Kriet

wensen U prettige kerstdagen en
een voorspoedig 1993.

Het jaar 1992 is bijna voorbij

* met dank voor het vertrouwen in ons
gesteld dit jaar

* we hopen, dat ook in 1993 van u te
mogen ontvangen

* prettige en gezegende feestdagen
toegewenst

WOLTERS BOEKHANDEL
POSTBUS 1, 7255 ZG HENGELO GLD

KERKSTRAAT 17, 7255 CB HENGELO GLD

A. Lubbers en medewerkenden

Woensdagmiddag 23 dec. en
woensdagmiddag 30 dec.

zijn de marktkooplui aanwezig
op de Hengelose Weekmarkt

Wij wensen een ieder
prettige feestdagen.

NOG IETS NIEUWS

VOOR DE FEESTDAGEN!

Kom dan eens bij ons kijken,

w/j hebben

truien - pantalons
vesten • skibroeken

STERK AFGEPRIJSD

Schröder MODE
bij de kerk

±5
G.M.v.L. afd. Hengelo Gld

Het bestuur van de Geldersche Maatschappij
van Landbouw Hengelo Gld wil graag iedereen
bedanken voor de geloonde belangstelling
tijdens de viering van het 100-jarig jubüeum.

Tevens wensen wij iedereen

prettige kerstdagen
en een

voorspoedig 1993
Bestuur GMvL afdeling Hengelo Gld

Bloemen Verkoopkas Wijnbergen
en medewerk(st)ers wensen U

vrolijke kerstdagen en een
bloemrijk 1993.

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Wij wensen U

prettige feestdagen
en een

kleurrijk 1993

Schildersbedrijf

BERT DSRKSfN

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

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.

't Wordt weer gezellig op

OUDEJAARSDAG
De B.V. "Concordia '54" organiseert
dan het jaarlijkse

Potbiljarten
Ballerobiljarten
Rad van Fortuin

Voor de jeugd leuke spelen met aar-
dige verrassingen

Tevens gelegenheid tot kaarten.

Café-rest. "Leemreis"
Aanvang 14.00 uur.

Wij wensen u allen prettige feest-
dagen en een voorspoedig 1993.

WIJ WENSEN U

prettige feestdagen
en een

voorspoedig 1993

Instbedriff Arendsen
Expert Arendsen
en medewerkers
RAADHUISSTRAAT 14 - HENGELO GLD

OPEN HUIS
dinsdag 29 dec.
van 11 tot 18 uur

FA. G. ONSTENK
eiken meubelen

p.a. Bainninkstraat 35 - Hengelo Gld

WIJ WENSEN EEN IEDER

prettige kerstdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar

BOUWBEDRIJF

TOLDIJK

Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren

DAMESSALON; alléén volgens afspraak, telefoon 05755-2220
HERENSALON; zowel met als zonder
afspraak, telefoon 05755-2524

Z-Eweg6, Toldijk
Aan de weg Zutphen - Doetinchem

drukwerk
Kampetraat 13. 72S5XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3818

Voor de kerst te koop:
kalkoenen, konijnen, hazen
en fazanten, eventueel ge-
slecht Goossems, Voortse-
weg 6, Toldijk, 05753-1670

Te koop Rank Xerox
kopieer-apparaat.
Tel. 05753-1484

SPORT GOED
met SPORTGOEb

van

ftoozegaarde Sport
Spalstraat 13. Hengelo Gld

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



Dankbetuiging

Hartelijk dank aan allen, die ons 25-jarig huwelijk,
in welke vorm dan ook, tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

TONNIE EN GERRIE VAN ZUILEKOM

Slotsteeg 3,
Hengelo Gld.

William, Jürgen, Manüel en Andrea zoeken een
lieve opa en oma.
Wie wil opa en oma voor ons zijn?

Kam. Hoekman
Sarinkkamp 83
7255 CZ Hengelo Gld.
Tel. 05753-1987

1942 1992

Dinsdag 29 december a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te
herdenken.

H. VAN DAM
H. VAN DAM-KUIPERS

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte welkom
op onze receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal
Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

Kervelseweg l,
7255 BE Hengelo Gld.

Allen die we op welke wijze dan ook hebben
ontmoet het afgelopen jaar wensen wij

goede kerstdagen en een
voorspoedig 1993

Johan en Gerrie Eppink
Dorpsstraat 37 - Steenderen - Tel. 05755-1862

Uitvaartverzorging - Koster N.H. Kerk
Agent Drukkerij Wolters

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

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

Pot bil j arte n
zondag 27 december
EN

donderdag 31 december
Aanvang 15.00 uur
Prachtige ronde prijzen

Hoof dpr|s f250.--

Flipperkampioenschap
VAN STEENDEREN

Hoofdprijs f150.»

DRUKKERIJ WOLTERS
en medewerkers

wensen U allen

een 1993.

4*gjSjfc Jeugdsoos
fJSK^ FLOPHOUSE

*$ Toldijk
.15 t**'

Zaterdag 26 dec. Tweede Kerstdagmiddag

KERST-POP BULL-IT
5 man, l-vouw formatie, met gastoptreden

Zondag 27 dec.

KLAVERJAS BRUNCH
Klaverjoswedstrijden met gezellige brunch

Aanvang 11.00 uur

Zondag 27 dec.

BOERENKOOL RIT
Avon(d)tuurlijke autopuzzelrit
Boerenkool eten, muziek, gezelligheid
Aanvang 19.30 uur - vooropgave gewenst

Maandag 28 dec.

REÜNIE NOT BEETHOVEN!!!!
Onze unieke regio band in een verrassend
jasje met diverse gastmuzikanten.

Entree vrij

Woensdag 30 dec.

PIEKAVOND
uitverkocht

De Nederlandse Lever Darm Stichting

Elsje heeft een spijsverteringsziekta
Zonder infuus krijgt zij onvoldoende voe-
ding binnen en raakt zij ondervoed. Die
ellende duurt nu al 3 jaar.
Elsje is niet de enige; elk jaar moeten
ruim 21.000 kinderen met een spijsverte-
ringsziekte het ziekenhuis in.

Ook volwassenen lijden aan deze ziek-
ten, in Nederland maar liefst 2 miljoen.
Sommigen hebben een ernstige aan-
doening zoals een maag- of leverziekte,

galstenen, chronische darmontsteking of
darmkanker. Anderen tobben met een
prikkelbare darm, chronische verstop-
ping, diarree of andere problemen.

De Lever Darm Stichting wil deze men-
sen helpen met wetenschappelijk onder-
zoek, voorlichting en patiëntenzorg.
Daarbij is uw financiële hulp onmisbaar.
Steun ons daarom met uw gift, dan kan
Elsje straks misschien weer gewoon
eten.

Giro 2737 Bank 70.70.70.538
De Nederlandse Lever Darm Stichting,

Postbus 25,3620 AA Breuketen. Tel. 03462-6494d

w
TRENDSETTER

Bruin café
Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek
NET IEFFE GÊZFLUGEK

Tapper-discotheek „DE ZWAAN"
Ie kerstdag zijn wij de gehele dag gesloten

2e kerstdag zijn wij geopend v.a. 16.00 uur

2e kerstdag 's avonds presenteren wij u in
onze tapperij de rockblues-formatie

„THE REPAIRKIF
Aanvang 21.30 uur

Onze discotheek is 2e kerstdag geopend v.a.
20.30 uur

Zondagmiddag 27 dec. v.a. 14.30 uur

Oudejaarsdag organiseren wij weer hei
traditioneel gezellige

Aanvang 14.00 uur

Wij zijn 's avonds v.a. 19.00 uur gesloten

Nieuwjaarsdag zijn wij dan weer v.a. 17.00
uur geopend

WIJ WENSEN EEN IEDER PRETTBGE
KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG
1993 TOE

H. WAENINK en medewerkers

:;
! •

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

DRUKKERIJ WOLTERS



Kerstpuzzel met spreuk U vindt de spreuk door uit het grote
diagram de gevraagde letters over
te brengen naar het kleine.

HORIZONTAAL: 1 maand; 7 zang-
groep; 10 erg warm; 14 neerslag; 21
toon; 22 verharde huid; 23 edelgas; 25
paar; 27 pi. in Arabië; 28 soort onder-
wijs; 29 slee; 30 hoefdier; 31 half aap; 32
hoofddeksel; 34 wintervoertuig; 36
vroeger koningin; 37 stuurboord; 38
hevig; 40 feest; 42 zaak; 44 cwaze
gewoonte; 47 Frans lidw.; 48 deel van
het hoofd; 49 kledingstuk; 50 maan-
stand; 51 kenmerkend; 54 watervogel;
56 zoen; 59 titel; 60 emeritus; 61 drank;
63 bloedvat; 64 rund; 66 beest; 68 een
weinig; 70 lappenpop; 71 sprakeloos; 72
toon; 73 vogelverblijf; 75 drinkgerei; 77
noot; 78 woning; 79 nadruk; 80 dwaas;
81 zeepwater; 82 hond; 83 insekt; 84
vruchtomhulsel; 85 zangstem; 86 ven-
ster; 88 teken; 91 deel van de hals; 93
reeds; 94 handel; 97 stuk hout; 99
nummer; 100 ongel; 101 ijzer; 102
getijde; 104 hemellichaam; 106 een
beetje; 108 deel van een vis; 109 eten-
bereid er; 111 roep; 113 voorz.; 114
larve; 117 hoofddeksel; 120 waterhoog-
te; 121 in orde; 122 kattezitver; 125
vleesgerecht; 126 dat is; 128 provincie;
129 daar; 130 water in N.-Brabant; 132
Ged. Staten; 134 kerstboomvers ering;
136 slot; 137 vaartuig; 138 hoend mach-
tige; 140 de oudere; 141 precie •; 143
vogeiprodukt; 144 boom; 145 berg op
Kreta; 147 lidw.; 149 groente; 151 fami-
lielid; 152 ook; 157 uitloting; 161 Koffie-
huis; 162 vordering; 164 vogel; 165
spijtige; 166 behoeftige; 169 uitgeteld;
170 bergplaats; 171 hoefdier; 173 te
koop; 175 plaats; 177 grondbeginsel;
178 pers. vnw.; 179 zangnoot; 181
valschermspringer; 183 dashond; 184
schrijfgerei; 185 vemis; 186 bergweide;
187 erg; 188 lof; 189 kansbriefje; 190
vaartuig; 192 weekdier; 195 kerstboom-
versiering; 198 vri. dier; 201 pi. in N.-
Brabant; 203 voor de middag; 204 vet;
205 veerkracht; 206 roeipen; 208 trek-
schuit; 210 per persoon; 211 schaak-
stuk; 212 kleefstof; 213 dit is; 214 na-
melijk; 216 lipbloemige; 218 dierenver-
blijf; 220 heester; 221 bevestiging; 222
gebogen been; 223 Aurora; 224 grond-
toon; 226 bosgod; 227 leger; 230 boom;
232 versiering; 235 vaartuig; 237 wiel;
239 iedere; 241 drank; 242 smerig; 243
tot en met; 245 knokploeg; 247 punt;
248 pi. in N.-Brabant; 250 edelknaap;
252 turfaarde; 253 houd op!; 245 mili-
tair; 255 scheepsterm; 256 Europeaan;
257 stadium; 258 houtdeeltje.

VERTIKAAL: 1 spoedig; 2 voordat; 3
hoogachting; 4 honingdrank; 5 paard; 6
elektr. traktie; 7 godshuis; 8 vri. dier; 9
niet even; 11 veri. toon; 12 kunstpro-
dukt; 13 nakomeling; 15 achter, 16
nobel; 17 lidw.; 18 eenstemmig; 19
priem; 20 omroepbedrijf; 23 gevangenis;
24 afgelegen; 26 watering; 31 pi. in
Groningen; 32 stationsstoep; 33 Euro-
peaan; 35 gelijk; 39 verlichting; 40 vaat-
werk; 41 mak; 43 aankomend; 44 schijf
vis; 45 deel Franse ontkenning; 46

uniek; 51 bijb. figuur; 52 gewichtige; 53
vrucht; 55 laagte; 57 bolgewas; 58
sportterm; 61 geleerd; 62 lekkernij; 63
ongeluksgodin; 65 hennep; 67 opspo-
ringsmiddel; 69 tegenover; 70 vr. munt;
71 vaartuig; 72 onderdompelen; 74
ongebonden; 76 rekenopgave; 79 ver-
voersonderneming; 80 hemellichaam;
85 zangstem; 86 vogel; 87 vaartuig; 89
soort; 90 huisdier; 92 afnemen; 94
damp; 95 naaldboom; 96 mal; 98 jaar-
getijde; 100 motorrace; 101 uitgerust;
103 slee; 105 dwarshout; 107 eike-
schors; 108 toespijs; 110 broeiplaats;
112 streling; 115 voedster; 116 toonlad-
der; 118 muziekgenre; 119 wandversie-
ring; 123 vervoermiddel; 124 stuk grond;
127 ongeveer; 129 pi. op de Veluwe;
131 indien; 133 onmeetbaar getal; 134
broeder; 135 langspeelplaat; 138 vogel;
139gratis; 140 alleen maar; 142 Noorse
godheid; 146 overkapping; 148 hemel-
geesten; 150 pi. in Overijssel; 151 bid!;
153 van af; 154 bijb. inhoudsmaat; 155
wreed heerser; 156 baardje; 157 open
plek; 158 knijper; 159 mager; ?60 Neo-
dyne; 163 noot; 164 hoge berg; 167
grap; 168 tijdrekening; 171 boom; 172
telw.; 174 zuil; 176 monster; 177 statie-
koets; 178 pi. in N.-Holland; 180 stuk
hout; 182 zeevogel; 183 mak; 184 voor;
189 uiting van blijdschap; 190 ironie;
191 onbep. vnw.; 192 bijb. figuur; 193
maanstand; 194 voerbak; 195 schakel-
bord; 196 en dergelijke; 197 gevange-
nis; 199 pi. in de N.O.-Polder; 200 slui-
ting; 202 naaldboom; 204 Oudegypt.
ratel; 205 reeks; 207 scheepszijde; 209
krokodil; 211 meervoud; 212 schaapka-
meel; 213 projectieplaatje; 215 plezier;
217 knaagdier; 219 militair; 221 de
jongere; 225 voorz.; 227 bloedvat; 228
ivoor; 229 geestdrift; 231 trek; 232 rij
wachtenden; 233 belemmering; 234
kerstbrood; 235 stad in België; 236
bevel; 238 groet; 240 ik; 242 Ned. zoog-
dier; 244 bijb. priester; 245 vri. dier; 246
duw; 249 deel Franse ontk.; 251 en
omstreken; 252 familielid; 253 horsepo-
wer.

POLITIE-INFORMATIE der
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

l december tot en met 14 december 1992

In de nacht van 30 november op l december is door
een onbekende een personenauto aangereden op de
parkeerplaats van de Sarinkkamp.
Op 2 december van een Hengelose middenstander een
aangifte opgenomen terzake diefstal sigaretten t.w.v.
f 800.—. Deze diefstal was al in augustus 1992 ge-
pleegd. De dadters zijn gehoord en bekenden het feit
Dit is echter niet de juiste volgorde. Het werkt stag-
nerend. Daarom nogmaals: doe direct aangifte van
dit soort feiten.
Een landbouwvoertuig, rijdend door de Spalstraat,
kwam in aanraking met een geparkeerde auto. De
trekkerbestuurder merkte er niets van en reed ver-
der. Hem a.d.h.v. getuigen alsnog kunnen horen.
Op 3 december werd een automobilist gecontroleerd
op alcoholgebruik. Hij kwam aan 1,5 promille. Zijn
rijbewijs is direct ingevorderd.
Een andere automobilist dite zijn auto niet APK had
laten keuren, is bekeurd.
Op zaterdag 5 december kreeg een onder invloed
rijdende automobilist een Sinterklaaskadootje in de
vorm van een schikkingsvoorstel a f 800.—. Hij zat
nog net onder de grens v.w.b. innemen van het rij-
bewijs.

• Een inwoner van Hengelo deed aangifte van diefstal
geld. Dit geld was in een kleedkamer van de voet-
balclub uit zijn klteding gehaald.
Op 7 december reed een Duitse automobilist op een
met 2 gele zwaailichten uitgeruste service-auto van
de ANWB. Er waren ook nog enkele kegels achter
dezte wagen op de weg uitgezet. Dit gebeurde op de
Kruisbergseweg. De personenauto raakte total-loss.
Er was geen persoonlijk letsel.
Op 9 december vond er een ernstig verkeersongeval
plaats op de kruising KruisbergseWeg-hoek Henge-
loseweg. Een bromfietser verleende geen voorrang
aan een automobilist
De bromfietser werd vervoerd naar het ziekenhuis
te Doetinchem.
In de nacht van 10 op 11 december is er in twee
woningen in Hengelo ingebroken. Enkele persoon-
lijkte bezittingen werden weggenomen. De zaak is in
onderzoek.
In de nacht van 11 op 12 december hebben onbeken
lengeprobeerd brand te stichten in een woning in

het buitengebied van Keijenborg. Ook hier is de zaak
nog in onderzoek.
Bij het uitwijken voor een kat reed een automobilist
op de Handwijzersdijk tegen een boom. De bestuur-
der bleef ongedeerd. De auto raakte zwaar be-

schadigd.
Op maandag 14 december deed een inwonter van
Hengelo aangifte van bedreiging. Deze zaak is in
onderzoek. De uit Zevenaar afkomstige dader wordt
aangehouden.
Een inwoner van Baak parkeerde zijn auto op de
Kreunenskamp. Bij terugkomst bleek zijn auto be-
krast te zijn.
Op zondag 6 december 1992 werd te Amsterdam een
persoon aangehouden welke reed in een personen-
auto, di'e op 29 november 1992 aan de Ruurloseweg
te Hengelo Gld was ontvreemd.
Bij nadere controle door de collega's te Amsterdam
bleek tevens dat hij te veel gedronken had.
De bestuurder een illegaal in ons land verblijvend
persoon werd naar hier overgebracht.
De verdachte werd ingesloten en terzake gehoord.
Tevens bleek dat de verdachte ook nog gezocht werd
in verband met een woninginbraak, alwaar zijn
vingerafdrukken waren gevonden. Ook hierover
werd hij gehoord.
Daar dit onderzoek met behulp van een tolk moest
plaatsvinden omdat de verdachte geen woord Neder-
lands sprak, nam het onderzoek nog meer tijd in
beslag dan normaal gesproken.
Het onderzoek werd afgelopen vrijdag 11 december
1992 afgerond en de verdachte zit momenteel nog
vast. De eigenaar heeft zijn auto inmiddels terug.
Helaas waren de meeste goederen uit de auto ver-
dwenen. Het proces-verbaal tegen de verdachte is
opgemaakt
Daar dit onderzoek tijdrovend was en er tevens
2, soms 3 collega's van de post Hengelo Gld met het
onderzoek waren belast, is het helaas voorgekomen
dat het bureau ook tijdens de openingsuren gesloten
was; dit was niet te voorkomen.

B. J. Eijsink

WIJZIGING SPREEKUUR KRUISWERK
IN HENGELO GLD

Sinds ruim een jaar geleden heeft het Kruiswerk
een centraal meldpunt: nummer 06-8806, waar alle
vragen over en voor verpleegkundige-ver zorgende
hulp of met betrekking tot de baby's en kleuters
24 uur per dag beantwoord kunnen worden.
Dit meldpunt maakt het Kruiswerk beter bereikbaar
Men is niet meer alleen afhankelijk van een spreek-
uur.
De drukte op het spreekuur in Hengelo is hiermede
afgenomen.
Daarom is besloten om het spreekuur te verkorten
en te verzetten naar een gunstiger tijdstip.
Vanaf l januari 1993 zal het inloopspreekuur dage-
lijks worden gehouden van 12.30-13.00 uur.

DAMNIEUWS

DCH l hield zich thuis staande; tegen Winterswijk.
H. Zonnenberg combineerde al snel een dam en won
zijn partij. H. Luimes, H. Vos en J. Heijink verloren
en DCH stond op achterstand. G. Halfman en J. Voi
speelden gelijk, A. Hoebink en J. Heuvelink, met
de klok op vallen, wonnen hun partij, zodat het nog
gelijkspel werd 8-8.
Hiermee staat DCH op een gedeelde 2e plaats met
Vorden, die ook gelijk speelde. Brummen heeft l
punt meer.
Het 4e speelde uit in Wnterswijk tegen WDV 2.
Ondanks dat zij vetel plezier hebben gehad, behaalde
alleen W. Engbers l punt. De heren J. Wentink, B.
Goorman en J. Schabbink gaven de eer aan hun
tegenstanders. DCH 4 staat met Wehl onderaan in de
4e klas Oost Gelderland. DCH 3 staat in de midden-
moot op een gedeelde 5e plaats.
Onderlinge competitie: voorronden: H. Dijkman-
W. Eijkelkamp 0-2, G. Wentink-D. Walgemoet 1-1,
B. Harkink-G. Botterman 1-1.
Finale A: H. Groeneveld-G. Kreunen 1-1, J. Luiten-
H. Hulshof 2-0.
Finale B: L. Koldenhof-W. Engbers 0-2, J. Schab-
bink-E. Berendsen 0-2, J. Wentink-A. Versteege 1-1
Standen: finale A: l H. Vos 11-21, 2 H. Luimee 11-18,
3 J. Heijink 10-15.
Finale B: l H. Zonenberg 10-12, 2 L. Koldenhof
10-9, 3 J. Schabbink 11-9.
Zowel DCH 2 als 4 speelden een thuiswedstrijd. Het
2e kreeg Aalten 2 op bezoek, dite bovenaan staan in
de 3e klas Oost Gelderland. Helaas kreeg Hengelo
geen loon naar werken. J. Luiten gaf in een goede
stand remise, terwijl de 2 verliespartijen waren van
D. Walgemoet en G. Kreunen. B, Harküik haalde de
stand op door te winnen, maar W. Eijkelkamp en
H. Groeneveld kwamen niet verder dan remise, zodat
DCH 2 verloor met 5-7.
Ook het 4e dat tegen Sinderen 2 speelde, kon geen
vuist maken tegen de koploper in de 4e klasse.
W. Engbers kreeg een damcombinatie tegen, maar
die kon afgestraft worden met l schijf voordeel.
Zij zag dit niet, het werd nog wel gelijk, maar uit-
eindelijk verloor ze toch, evenals E. Berendsen die
minstens een punt verdiend had. J. Wentink be-
haalde remise en J. Schabbink overtroefde zijn
tegenstander helemaal. DCH 4 verloor met 3-5.
Onderlinge competitie: finale A: J. Vos-G. Halfman
2-0, H. Vos-J. Heijink 0-2, H. Luimes-J. Heuvelink
1-1.
Finale B: G. Botterman-H. Dijkman 1-1, A. Ver-
steege-L. Koldenhof 0-2.
Stand: finale A: l H, Vos 12-21, H. Luimes 12-19,
3 J. Heijink 11-17.
Finale B: l H. Zonnenberg 10-12, 2 L. Koldenhof
11-11, 3 J. SchabbLnk 11-9.

OLIEBOLLEN AKTIE IN STEENDEREN

Op woensdag 30 december wordt er weer ir de ge-
meente Steenderen een oliebollen aktie gehouden.
Deze jaarlijks terugkerende aktie is een niet meer
weg te denken traditie geworden.
Veel vrijwilligers zijn die dag op pad om u de olie-
bollen aan te bieden Met hun hulp en uw mede-
werking kan deze aktie slagen.
De opbrengst van deze verkoop is voor het onder-
houdsfonds van de monumentale dorpskerk.
Naast de huis-aan-huis verkoop kunt u ook oliebol-
len kopen tussen 10.30 en 12.00 uur in „Het Anker".
Dus niet vergeten: verse oliebollen op woensdag 30
december.
De leus is: weg met de vette geur, koop oliebollen
aan de deur.

VUURWERK - BRANDWOND?

Eerst water, de rest komt later

Nog even en dan wordt er weter voor zo'n 50 miljoen
gulden aan vuurwerk de lucht ingeschoten De kans
dat daarbij mensen brandwanden aan bijvoorbeeld
hun handen oplopen, is zeker niet uitgesloten. Als
dat het geval is, is het beste directe hulp: eerst water
de rest komt later!
De afgelopen jaarwisseling zijn volgens een raming
van de stichting consument en veiligheid ongeveer
1000 mensen in ziekenhuizen behandeld *,en gevolge
van vuurwerk letsels. Een kleine 700 van hen had
brandwonden opgelopen. In ruim 250 ongevallen ging
het om jongens van 10 tot 14 jaar.
Verbrandingen horen bij de afschuwlijkste verwon-
dingen die een mens kan oplopen. Ze kunnen levens
lange gevolgen hebben door invaliditeit en ontsie-
rende lidtekens. De behandeling ervan is vaak lang-
durig en pijnlijk. Kortom, zo stelt de Nederlandse
Brandwonden Stichting in Beverwijk: verbranden is
verschrikkelijk.
Als iemand een brandwond oploopt moet zo sinel
mogelijk begonnen worden met koelen van de wond.
Liefst met zacht stromend, lauw leidingwater. Koel
tenniste vijf minuten, langer is beter, maar pas dan
wel op voor onderkoelimg.
Verwijder tijdens het koelen de kleding, tenzij die
aan de huid gekleefd zit. Smeer niets op de woind,
bedek de wond met steriel verband. En neem con-
tact op met de huisarts als er blaren zijn of als de
huid er aangetast uitziet.


