
61e Jaargang no 53 dinsdag 29 december 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hciigelo Gld

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborf,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

VUURWERK - JANSEN Bleekstraat l

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.95

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.95

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 4.95

Huzarensalade
1 kg 7.95

/

Mager Rundergehakt
1kg 9.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Muziekvereniging

St. Jan • Keyenborg

wenst iedereen
een voorspoedig 1993

jiiHiiwiiiiiiiiniiniiiiiiDH^

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

wenst iedereen een goed uiteinde i

en een gezond 1993

en met onze vertrouwde

K W ALITEITS P RO DU KTEN

werken wij er in ieder geval aan mee [

Dik bevleesde RIBBETJES \
ê.n500 gram "f1, ff «f

Volop VERSE WORST (
grof en fijn

Zaterdag 2 jan. zijn wij OPEN,

MAAR: van 4 t e.m. 9 jan. zijn wij !

GESLOTEN j
§

HummeloseweK 3 - Hengtlo Old - Tel. 1258

.

CAFE-RESTAURANT-ZAAL l
"*De 'Lngd"

Biljartver. „de Engel" organiseert op

woensdag 30 december Kurkbiljarten

Oudejaarsdag vanaf 14.00 uur

Potbiljarten, Klaverjaswedstrijden,
Verloting

Nieuwjaarsdag vanaf 20.00 uur

Kurkbiljarten, Verloting

Voor iedere bezoeker een aardige attentie.

Wij wensen U een voorspoedig en gezond 1993 toe.

Fa. H. Rutten en medewerkers.

voor

' i i i i ̂  ĵ- - nieuwbouw
- verbouw

ni in zr - renovatie
- stallenbouw

naar

Aannemersbedrijf

firma J. H. Rondeel & Zn
Holterveldseweg 8 - 7255 KH Hengelo Gld.

Tel. 05753-1970 - 1762

Wij wensen U een voorspoedig 1993.

Het team van HARMSEN VAKSCHILDERS
wenst U allen een voorspoedig 1993 en staat

gereed U het komende jaar tot
volle tevredenheid van dienst te zijn.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld. Telefoon 05753 -1292

Zelhem. Telefoon 08342 -1998
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UW BOVAG-LID EN
APK-KEURINGSSTATION

AUTOBEDRIJF

DIK LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28 - WICHMOND

Tel. 05754-1621

wenst allen een voorspoedig 1993

Vanaf 29 december op diverse artikelen
tot 20-30-40 pet KORTING

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383



Siervuurwerk - Knalvuurwerk • Siervuurwerk - Knalvuurwerk

VERKOOP 3O en 31 december
Banninkstraat 45ROOZEGAARDE

Rib- of haaskarbonade
500 gram 6.45

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER
cc
LU

COTELETTO'S

per stuk

GRILLWORST
100 gram

LEVERKAAS
100 gram

m
LIJ

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

1.50

1.35

1.45

Wij wensen U een prettige jaar-
wisseling en een voorspoedig
1593

PS A.s. zaterdag 2 januari zijn

wij GESLOTEN

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301
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Voor

oud en nieuw

maken wij

OLIEBOLLEN - APPELFLAPPEN
APPELFLANZEN - SAUCIJZEN

enz. - enz.

Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar. ï

Zaterdag 2 jan. GESLOTEN, i
fcOXXVa 3l/\ldVM 30 NVA - U3XXV8 3IAIÜ VM 30 N VA

Appelf lappen, Ananasf lappen,

Appelbeignets, Oliebollen, bij
Uw Windmolenbakker zijn de

laatste dagen van 1992 hele-

maal te dol.

Dus kom en bestel bij Uw
Windmolenbakker.

Wij wensen U een voorspoedig

en gezond 1993.

Zaterdag 2 januari GESLOTEN.

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35

\NINQ/MOLENB>1KKERS Hengelo Gld

studiehuis
Cursus spreken
in het openbaar

werken aan: - gemakkelijke praten in een groep
- zeggen wat je wilt op een
vergadering

- ontwikkelen van zelfvertrouwen
start: 13 januari
duur: 11 weken
kosten: ƒ 12,50
plaats: Steenderen
info-mo: 6 januari 9.30 uur, Het Anker,

J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen
docent: Dhr. Ad Stroes
inl.: Studiehuis, tel. 08340-42343

KOMT, KIJKT EN
ZIET WAT

VISHANDEL

"HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) - 05753-3460

WIJ WENSEN EEN IEDER

een voorspoedig en
een gezond 1993.

*Vf\ AUTOMOBIELBEDRIJF

ilXiïfoerijof
PEUGEOT DEALER
HENGELO GLD DOETINCHEM

ij wensen U allen een
voorspoedig 1993.

Café-Restaurant
T HOEKJE

OUDEJAARSDAG

potbiljarten
om kadobonnen

Wij wensen een ieder
een voorspoedig 1993

OUDEJAARSAVOND
NA 18.00 UUR GESLOTEN

NIEUWJAARSDAG
DE GEHELE DAG GESLOTEN

caf n coen evers
VELSWIJK tel. 08344-1392

OUDEJAARSDAG vanaf 14.00 uur

POTBILJARTEN
Wij wensen u een
voorspoedig 1993.

Kerkstraat 6

Wij wensen U een heel gelukkig
en voorspoedig 1993.

Let op de dagreklames in
onze winkel.

Zaterdag 2 jan. GESLOTEN.

Voor oud en nieuw lekkere hapjes
VERSE WORST, KARBONADE

SAUCIJZEN enz. enz.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Wij wensen U een goede jaar
wisseling en een goed begin.

Zaterdag 2 jan. GESLOTEN.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

**********************************************************
COLLECTEN

Volgens hetcollecteroosterworden 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.

OPHAALKALENDER
HUISVUIL 1993

OUD PAPIER
APART

In de laatste week van dit jaar zal huis-
aan-huis de ophaalkalender huisvuil 1993
worden bezorgd.
Deze kalender geeft u alle informatie over
het ophalen van huisvuil in deze gemeente
voor het komende jaar.
Kijk de komende dagen tussen de kran-
ten en folders die bij u thuis worden be-
zorgd en bewaar deze ophaalkalender,
zodat u weet wanneer in 1993 de grijze-
en groene-container wordt geleegd en
wanneer klein chemisch afval en grof vuil
bij u wordt opgehaald.

OUD PAPIER

OUD PAPIER KALEN-
DER JANUARI 1993
Op de volgende data kan
oud papier worden ge-
bracht op de volgende
plaatsen:
Zaterdag 2 januari
Gymvereniging D.l.O. Keijenborg. Contai-
ner op de parkeerplaats bij de St. Bernardus-
school, Pastoriestraat. Tussen 7.30-12.00
uur.
Woensdag 6 en donderdag 7 januari
Basisschool Rozengaardsweide. Container
parkeerplaats Leliestraat bij de school.
Woensdag 16.00 uur tot donderdag 15.30
uur.
6 t/m 9 januari
Basisschool Bekveld. Container aan
Steenderenseweg 23 (fam. Zeevalkink).
Woensdag 27 januari
Ds. J.L. Piersonschool, container aan de
Snethlageweg. Tussen 13.00-15.00 uur.
Vanaf dinsdagavond kan het papier worden
gebracht, goed gebundeld of in dozen ver-
pakt. Het papier moet geplaatst worden
onder het afdak bij het 2e hek.
Zaterdag 30 januari
Gymvereniging D.I.O. Keijenborg. Contai-
ner op de parkeerplaats bij de St.
Bernardusschool, Pastoriestraat. Tussen
7.30-12.00 uur.
Continue inzameling
L.R. de Bosruiters, oud papier kan worden
gebracht maandag t/m vrijdag aan de
Bronkhorsterstraat 8.
Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op
parkeerterrein achter zaal Wolbrink. Tijdens
openingstijden winkel Spannevogel. In win-
kel naar sleutel van container vragen.

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat door hen om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te voorkomen of te
beperken, op 22 december 1992 onder voorschriften een vergunning is verleend aan:
de heer P.H. Berenpas te Hengelo, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende
vergunning ingevolge de Hinderwet, voor een rundvee- annex varkensmesterij en een
kantine/trainingsruimte ten behoeve van de touwtrekverenging op het perceel
Wichmondseweg 41 te Hengelo.
De beschikking ligt op het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken, ter inzage van
30 december 1992 tot 30 januari 1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur en bovendien elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur in de bibliotheek,
Sterreweg 14.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot 30 januari 1993 worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaar hebben ingediend;
d. andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest

eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan
wel het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-
noemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling geschillen van
bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente
Hengelo, afdeling Grondgebiedszaken, tel. 05753-1541, toestel 26.

Hengelo, 29 december 1992.

PUBUKATIE WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 16 t/m 22 december 1992
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen,
aan: ten behoeve van:

H. Donker, De Heurne 33, Hengelo Gld het uitbreiden van een tandartsenpraktijk

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend
bij het bestuurscollege dat de beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen n£ dere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afde-
ling Grondgebiedsiaken.

AFVAL APART - OOK IN DE GEMEENTE HENGELO"]

Inzamelen van GFT-afval in de vorstperiode
Veel van het groente- fruit- en tuinafval (GFT-afval) is vrij vochtig.
Dit betekent dat GFT-afval bij vorst kan bevriezen en zelfs kan
vastvriezen aan de container, met name de onderste laag. Dit kan

\ Y^-sV^ Pr°b!emen opleveren bij het ophalen: soms kan de container,
l t-xT^J ondanks schudden, niet worden geleegd. Voor u is dit vervelend,
_\\-if vooral als de container in zijn geheel niet geleegd is.

U kunt echter meehelpen om het legen van de container soepeler
te laten verlopen. Hieronder noemen wij enkele tips:
- Een krantje onderin en het schoonhouden van de container helpt enigszins tegen het

vastvriezen.
- Het verdient aanbeveling de container op een beschutte plek neer te zetten, waar de

kans op vastvriezen minder groot is.
- Gooi geen vloeibaar of te nat afval in de groene container.
- Probeer het GFT-afval voor het aanbieden aan de inzamelaar wat los te wrikken,

bijvoorbeeld met een omgekeerde bezemsteel.
Stamp het GFT-afval niet te veel aan.

Het gebruik van zout om de GFT-fractie te ontdooien wordt te zeerste ontraden. Zout
is slecht voor het composteerproces.
Aangezien in de wintermaanden weinig tuinafval aangeboden wordt, is de container in
deze periode meestal slechts voor de helft gevuld. Daarnaast veroorzaakt bevroren
GFT-afval geen stankoverlast. Degenen wiens GFT-container in het geheel niet
geleegd is, tengevolge van vastvriezen, kunnen GFT-afval aanbieden bij de gemeente-
werf aan de Zelhemseweg 38 in Hengelo. Deze is hiervoor op vrijdagochtend geopend.
Wij hopen dat u medewerking verleent en dat u begrip heeft als de container tijdens de
vorstperiode een enkele keer niet kan worden geleegd.

Inzameling afgedankte kerstbomen
Na afloop van de feestdagen zullen kerstbomen massaal ter inzameling en verwerking
worden aangeboden. Deze kerstbomen kunnen op donderdag 7 januari 1993 tussen
8.00 en 16.30 uur worden aangeboden op de gemeentewerf aan de Zelhemseweg 38.
De bomen zullen worden versnipperd en gecomposteerd. Uiteraard komen alleen de
natuurlijke bomen in aanmerking voor hergebruik. Tevens kunnen de bomen, in
kleinere gedeelten geknipt of gezaagd, worden aangeboden in de groene container.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, telefoon 1541,
toestel 31

Zaterdag 2 januari zijn de

Hengelose Bakkers

GESLOTEN

Bakkerij Hekkelman

Bakkerij Kreunen

Bakkerij Bruggink

Bakkerij Schabbink

f wensen U een voorspoedig 1993.

CHR. GEM. ZANGVER.

LOOFT DEN HEER
HENGELO GLD

wenst een ieder een

voorspoedig nieuwjaar

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

wenst U een
prettige jaarwisseling en
een voorspoedig 1993.

Wij staan maandag
4 januari weer voor U klaar.

afd. Hengelo Gld.

wensen een ieder een
voorspoedig 1993.

Hengelose Auto- en Motorvereniging

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

wenst allen
een goed 1993 toe



Siervuurwerk - Knalvuurwerk - Siervuurwerk - Knalvuurwerk

B
VERKOOP 3O en 31 december
Banninkstraat 5

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

wenst U een
gelukkig nieuwjaar

Schutterij E.M.M, en
Hengelose Majorette Vereniging

Uw aandacht voor ons werk hebben wij

ten zeerste op prijs gesteld.

Ook met een nieuw jaar voor de boeg

hopen wij die aandacht vast te mogen

houden.

Dank voor alle vertrouwen en wij wen-

sen een ieder een goede jaarwisseling

en een voorspoedig 1993.

Wij wensen U allen een gelukkig
en voorspoedig 1993 toe.

GOOSSENS

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

VIJVERFOLIEN
• WERKKLEDING

Steenderenseweg 11
7255 KC Hengelo Gld
Telefoon 05753 2139

Wij wensen al onze clientèle, vrienden en

bekenden

een heel voorspoedig
en gelukkig 1993

^
café-restaurant

LEEMREIS
fam. Visser

Hengelo Gld.

CDA
afd. Hengelo Gld.

ij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.

MEMELINK
assurantiën
SPALSTRAAT 11 - HENGELO GLD

wenst U allen
een voorspoedig 1993.

DE GREEP
ACCOUNTANTSKANTOOR

Wilhelminalaan 9 - 7255 DC Hengelo Gld.
Tel. 05753-2216 - Fax 05753-3474

Lid Nederlandse Orde van
Accountants Administratieconsulenten.

- Accountancy - Belastingzaken
- Computerverwerking - Advies en Begeleiding

Wij wensen iedereen
een voorspoedig 1993.

Wij bedanken onze klantenkring
voor het genoten vertrouwen en de
prettige samenwerking en wensen

iedereen een gelukkig 1993.

Zaterdag 2 jan. zijn wij gesloten.

~ DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode__

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1425

Wij zijn zaterdag 2 jan. gesloten

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

Kapsalon MEMELINK
Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

wenst u een voorspoedig
en gezond 1993 toe

Wij wensen U een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Wolboetiek Diny de Vrught
VelswIJkweg 22

pen V&SWUK
Tel. 08344-1315

Ook dan staan wij weer voor U klaar.

Ons fax-nummer is gewijzigd in:

05753-4397

Installatie & Ontstoppingsbedrijf

H A R C O H E R M A N S
SchooltinkWeg 4 - Velswijk - Tel. 05753-1199

BESTUUR, LEDEN EN DIRIGENT

van het chr. gemengd koor

„SOU DEO GLORIA'
BEKVELD

Wij wensen U allen een
voorspoedig 1993 toe.

Kerkstraat 1 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1300

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

De C.P.B. afd. Hengelo wenst u een
voorspoedig en gezegend 1993.

De nieuwjaarsvisite is op 5 januari
om 14.00 uur in "Ons Huis".

Stratenmakersbedrijf

BIJENHOF
Muldershof 1 - 7221 EA Steenderen

Tel. 05755-1944 - 06-52939311

wenst allen een
voorspoedig 1993

Allemaal een gezond 1993.

ZWEVERINK
fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

ij zijn van 2 t/m 10 januari
GESLOTEN.

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
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

SPORT GOED

met SPORTGOEb
van

Roozegaarde Sport
Spalstraat IS. Hengelo Gld

Wij wensen U een gelukkig
nieuwjaar.
B. Grotenhuys
Spalstraat 18, Hengelo Gld

ENE N K
GLAS-VERF-BOUNO

A. MAALDERINK
varkens, biggen en kleinvee.
Hengelo Gld.
wenst iedereen een voor-
spoedig 1993.

Te koop luxe Voshengst-
veulen. V: Blanc Rivage, geb.
11-5-'92, of /.ijn broer, geb.
10-5-'9(), vos ruin, beste maat
en gangen, heel braaf V. Cas-
sis M. Stermerrie I.B.O.P.: A
- 89 pnt.
M.V. Marconi. Hidd ink ,
Hoogstraat 46. Toldijk, tel.
05755-1305.

1992

TEN EINDE

Zo al mijn wond geheeld is door de tijd
veroorzaakt tijd bloedverse scheuren
pijnscheuten van de eindigheid
een breekpunt in het tijdelijk gebeuren.

Het grenzeloze wordt begrensd
het onvermijd'lijk uur een streep
't verwachtingsbeeld is nu bekend
ongrijpbaarheid is in haar greep.

Zo al 't patroon was uitgetekend
de lijn uitgestippeld, uitgezet

wat uit zichzelve licht ontketend
zich heeft gevormd tot zelfportret.

Weerkaatst in de voorbije dagen
merkbaar vergaan van uur tot uur
in toegevoegde waarde bijgedragen
aan - op z'n minst - mijn levensduur.

Zo al de tijd gegeven is
tijdloos geschenk, een rode draad
over de scheuren, leven is
dat niet ten einde gaat.

Geert Holterveld

1993

KURSUS SPREKEN IN HET OPENBAAR

Studiehuis, een onderwijsinstelling voor basisedu-
catie in Oost Gelderland start in januari een kursus
spreken in het openbaar in Steenderen.

De kursus is bedoeld voor volwassenen die zich graag
wat gemakkelijker willen uiten in een gro'ep of ander
gezelschap, b.v. vergaderingen.

In een gezellige sfeer wordt in 11 weken hieraan gte-
werkt middels oefeningen als interview, mime-oefe-
ningen en spreekbeurten.

Het resultaat van dezte kursus is dat men zich vrijer
voelt, de eigen fantasie ontwikkelt en meer zelfver-
trouwen krijgt in het optreden binnen een groep.
De kursus wordt begeleid door Ad Stroes.

Woensdagmorgen 6 januari a.s. om 9.30 uur wordt er
een informatiemorgen gehouden in „Het Anker",
J. F. Oltmansstraat 7 in Steendteren.

Belangstellenden kunnen voor informatie ot opgave
terecht bij Studiehuis, Prins Hendrikstraal 34a in
Doetinchem, 08340-42343.

MIDWINTER IN „DE BRINK"

Op woensdagavond 30 december zal in sociaal cultu-
reel centrum „de Brkik" in Zelhem een gezellige
midwinteravond worden gehouden.

Vanaf half acht zullen de midwinterhoornblazers
van De Olde Roop hun hoorns laten klinken op het
stationsplein om iedereen uit Zelhem en omstreken
uit te nodigen deze avond bij te wonen. Tot de
aanvang van het programma kan men ook in de hal
van „de Brink" kijken hoe deze houten hoorns
worden gemaakt en zullen de leden van de groep
u hierover graag informeren.

In de sfeervol ingerichte zaal kunt u daarna luisteren
naar spannende verhalen over „streupers", rovers
en spoken, verteld door de bekende schrijver en
verteller Willem Smeitink uit Hengelo Gld.
De donkere dagen rondom de jaarwisseling gaven
menig schrijver inspiratie en in deze tijd zijn dan
ook veel verhalen met diepgang ontstaan.

Onder het genot van een kopje koffie met een warme
oliebol of een glaasje ouderwetse bisschopswijn kunt
u luisteren naar het zangduo Dini en Wim ui< Aalten
Zij zingen liedjes in het Achterhoeks dialect en
hebben een geheel eigen repertoire met leuke, ver-
bindende teksten. Hun liedjes worden beschreven als
mooie, kleine verhaaltjes.

Al met al voldoende ingrediënten voor een gezellig
avondje uit. De entreeprijs bedraagt f 5 . — per per-
soon. En de aanvang van de avond is 20.00 uur.

KERSTVIERING UW

Velen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om
de kerstviering bij te wonen van UW in partycen-
trum Langteler op donderdag 17 dec.
Na een welkomswoord aan allen door mevr. van
Dijke, werd een liturgie gevolgd met deklamatile,
samenzang en afwisselend een koortje van UVV-
sters o.l.v. mevr. Verhoeff.

Met blijdschap geven wij kennis var. de ge-

boorte van onze zoon

TACO HUBERTUS

Nico Eyck

Janette Eyck-Wijn

19 december 1992.

Kerkekamp 43,
7255 CN Hengelo Gld.

DANKBETUIGING

Hartelijk dank aan allen, die ons 25-jarig

huwelijk, in welke vorm dan ook, tot een on-

vergetelijke dag hebben gemaakt

Henk Waarlo

Dinie Waarlo-Klein Geltink

December 1992.

Beijerinkdijk 3,

Hengelo Gld.

De geboorte van het kind, gevierd door alle eeuwen
heen, is telkens weer een moment om bij srtil te
staan. Zo niet dit ene moment alleen met kerst, maar
iedere dag opnieuw. Verwacht wordt dat we zijn als
kaarsjes, brandend in de nacht. Helder stralend,
waakzaam, oplettend, helpende elkander en de ander
in soms moeilijke tijden. Is het mogelijk om zo tot
vrede te komen?

Het bejaardenkoor Jong van Hart bracht enige kterst
liederen ten gehore o.l.v. de heer Starink.

Een kerstmaaltijd werd aangeboden aan de gasten,
waarna een gezamenlijk danklied en het Ere zij God
werd gezongen.

DAMMEN

DCH l ontving thuis Vorden 2. Beiden staan 2e in
de Ie klas Oost Gelderland met l punt achter op
Brummen.

Het leek een gelijk opgaande wedstrijd. H. Luimes
kwam l schijf achter, terwijl H. Vos er l voor kwam
Ook J. Heijink behaalde een schijf voorsprong in de
opening, maar verloor deze later weer, zodat het in
rtemise eindigde. H. Zonnenberg kwam 2 schijven
achter en verloor, terwijl ook H. Luimes verloor.
J. Heuveling verloor aan bord l en A. Hoebink ver
keek zich in het eindspel en verloor eveneens.

H. Vos gaf nog tegengas door te winnen, maar dit
was te laat voor DCH 1. J. Vos en G. Half man be-
haalden nog goede remises. De stand werd 5-11

DCH 3 deed het beier tegen Varsseveld 2. Nadat
W. Engbers als invalster had verloren, wisten G.
Botterman en L. Koldenhof te winnen. H. Dijkman
haalde het 5e punt binnen en zo werd het een 5-3
overwinning.

Onderlinge competitie: A: H. Hulshof^D. Walgemoet
1-1, H. Groeneveld-W. Eijkelkamp 1-1, J. Luiten-
B. Harkink 1-1.

B: A. Versteege-G. Wentink 0-2, H. Megens-E.
Berendsen 0-2, J. Schabbink-J. Wentink 1-1.

HOOGKAMP AANHANGWAGENS
ZAALVOETBALTOURNOOI

De S.V. Steenderen organiseert voor de 7e keer het
Hoogkamp zaalvoetbaltournooi te Steenderen, waar-
van op 27 december de eerste wedstrijden zijn ge-
speeld. De 2e speeldag is zondag 10 januari a.s.

Het aantal inschrijvingen overtrof alle verwach-
tingen de 24 teams zijn dan ook over 2 poules ver-
deeld. Dit betekent echter wel dat de speelduur per
wedstrijd is verkort van 15 naar 12 minuten.
Op de finaledag warden 36 wedstrijden gespeeld.

Het organiseren van een tournooi met 24 teams
is zonder financiële seutn van onze hoofdsponsor
Hoogkamp aanhangwagens, alsmede enige andere
middenstanders niet mogelijk. De organisatie spreekt
hiervoor haar grote dank uit.

Super

Nieuwjaarssessie

bij „Flophouse"

zaterdag 2 jan. '93
Na een pauze van 3 jaar is er bij

Jeugdsoos Flophouse weer de

roemruchte nieuwjaarssessie.

Een twintigtal bekende regio-

muzikanten luiden op knallende

wijze het nieuwe jaar in!

Kom ook een nieuwjaars,,borrel"

halen bij Jeugdsoos Flophouse.

Het wordt weer FEEST!



Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

Nieuwjaarsnacht 1 januari 1993

LIVE MUZIEK

Bennie's Band
vanaf 01.00 uur

voorverkoop: vol is vol

WAAMELINK'S é
Bloemisterij - Zaadhandel - Groente en Fruit

Wij wensen U een gezond en gelukkig 1993.

Om het jaar goed gesorteerd en uitgerust te star-
ten hebben wij een paar dagen vakantie en wel

van zaterdag 2 t/m woensdag 6 januari.

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

Dienstverleners op het gebied van accountancy,
belastingzaken, bedrijfsbegeleiding en

computerverwerking

wenst U allen een voorspoedig 1993

Fa. WAAMELINK
Hengelosestraat 47 - Keijenborg - tel. 05753-1334

Voor al Uw bloembindwerk, groente, fruit,
zaal- en pootgoed.

BOUUIBEDRIIF

de heurne 70 7255 CL hengelo gld.

BOUWBEDRIJF "DE EENDRACHT" V.O.F.

Tel. 05753-2993, na 17.00 uur 3433

* Goede jaarwisseling en een voorspoedig 1993
* Zakelijk en privé alle goeds in 1993
* U toegewenst door alle medewerkers
* Dank voor het vertrouwen aan ons gegeven

Loop er liever
langer op

Loop 'ns naar
uw schoenmaker

Een voorspoedig nieuwjaar gewenst.

2 januari gesloten.

Een prima schoenmaker

Voor service en kwaliteits schoenreparaties:

WILLEM VAN HAL
Hengelo Gld - Tel. 05753-2257

ATTENTIE ATTENTIE
Verschijning DE RECLAME rond

OUD EN NIEUW:

DE RECLAME no. l verschijnt op

dinsdag 5 januari, advertentie^ dienen uiterlijk

woensdag 30 december 12.00 uur ingeleverd te

zijn. (Advertentie's met logofs en printjes

absoluut een dag eerder tot 12.00 uur)

Gelieve hiermee de nodige rekening te houden!

Wij wensen U een prettige jaarwisseling en

een voorspoedig 1993.

DRUKKERIJ WOLTERS

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrljf
Rondwef 2a - Hengelo G.

Tel. 05753-1424

Kerk- en andere diensten

OUD EN NIEUW

Remigiuskerk
Donderdag 31 december 19.30 uur ds. A. B. Elbert

Zondag 3 januari 10.00 uur ds. P. F. de Vries

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijdag l januari 10.00 uur ds. Alting Nieuwjaarsbegroeting

Goede Herder Kapel

Donderdag 31 december 19.30 uur ds. C. van Dorp

Zondag 3 januari 10.15 uur ds. A. B. Elbert

Vrijz. Herv. Kerk

Donderdag 31 december 19.00 uur ds. Dacosta, Didam

R.K. Kerk Hengelo Gld

Donderdag 31 december 19.00 uur Oudejaarsviering, m.m.v. het

interkerkelijk jongerenkoor

Vrijdag l januari geen viering

Zaterdag 2 januari 19.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. het

gemengd koor

Zondag 3 januari 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 5 januari 19.00 uur Avondmis in de Bleijke

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!

29 DECEMBER - 1 JANUARI

dr. Eijkelkamp, tel. 2262

l JANUARI-4 JANUARI

dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.

2262.

Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.

Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld, tel. 3160

Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 1266.

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

Openingstijden: 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 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

telefoonnummef 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via

dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon)plaats het

(uitieen)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 f

Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19DO uur.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

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

STRAALBEORUF BRUMMELMAN

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

Tel. 05755-1

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

t? ff
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Wij wensen U

een voorspoedig 1993

Winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK
EN MEDEWERKERS

BAAK - HENGELO GLD
TEL. 05754-1677

TEL. 05753-2996

ij wensen U een
voorspoedig 1993.

Wij wensen vrienden en bekenden

een voorspoedig 1993.

varkens- en kalverenhandel

GERARD BULTEN
Toldijk

Hengelose Hengelsport Ver.

Het bestuur wenst een ieder

een voorspoedig 1993
en de leden tevens

een goede vangst.

Loon- en grondverzetbedrijf

H. J. GROOT ROESSINK
VAALVERINKDIJK 1 - HENGELO GLD

en medewerkers

bedankt alle cliënten voor

het genoten vertrouwen in

het afgelopen jaar.

Tevens wensen wij iedereen een

VOORSPOEDIG 1993 toe.

RIJWIELEN EN
BROMMERS

ALLE BEKENDE MERKEN
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Ook uw adres voor
onderdelen
gebruikte rijwielen en
brommers

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

Tevens wensen wij u een

prettige jaarwisseling toe

en een goed 1993.

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

hIRMA BERENDSEN'
TECHNISCHE INSTALLATIES

Baak: Keijenborg:
Leeuwencamp 14. 7223 LV Baak PcxHsweg 23. 7256 Afc K<xj«nbOfg

Tel.: 05754 1920 T«.: 06753-26S4

WIJ VERKOPEN OOK

IITCIO elektr. huishoudelijke apparaten
Erkend
elektrotechnisch insull jteur

Wij wensen U

een voorspoedig 1993.


