
62e jaargang no. 46 dinsdag 16 november 1993 UITGAVE:
D K l K K I K l . l WOLTKRS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 7,\\ Hengelo (ilcl
Telefoon 05753-1455, !>.«.«. 2771

Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Kaak, Kronkhorst, Olhurgen, Kha,
l o l d i j k . Wïthmond- V ierakker
en omstreken

TONST-KERSTBOMEN
bij Welkoop Hengelo(gld).
Tevens kunt u bij ons een kompleet assortiment
kerstartikelen vinden om bij u thuis een sfeervolle
kerst te creëren.

Dik bevleesde
Hips

3.25500 gram

Runder-
saucijzen

500 gram 5.95
Mager Magere
Varkenspoulet Sukadelappen

4 95 9 95TiVV 500 gram v/iV/V500 gram

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram

SCHOUDERKARBONADE
(max. 2 kg per klant) 500 gram 2.99

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
CONFERENCE handperen

3 kilo 4.98
grote BLOEMKOOL per stuk 2.49

Rauwkost reklame:
Alles vers uit eigen keuken.
KERRYSALADE l kilo 4.98
KOMKOMMER SALADE zoetzuur

l kilo 4.98
VRUCHTENKWARK l kilo 4.98
Kaasreklame:
vers van het mes
ROOMBRIE60% 100 gram 1.69
JONG BELEGEN KAAS kilo 9.98

ledere dag vers gesneden GROENTE
uit eigen keuken.
De Diner bonnen aktie is voorbij, we kun-
nenterugzienopeenzeergeslaagdeaktie!

Hengelo, Spalstraat 37, tel. 1713

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

Nu alle buitenplanten
25 tot 50% korting

want wij gaan plaats maken
voor de kerstbomen.

Zie ook onze St. Nicolaas aanbieding.

Wi jnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1 473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER
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oBakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

m

Deze week
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van 4.75 voor 4.25 :
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van 5.25 voor 4.75 '

w KRUIDKOEK
| KRUIDCAKE van O.ZDvoor *+./ü :

g dikkestukkenSPECULAASvan4.25voor3,951
| 5 WITTE BOLLEN halen 4 BETALEN |
dHXXVa 3l/\ldVM 30 NVA - U3XXV8 3IAIUVM 30 NVA

MAGERE RUNDERLAPPEN

500 gram 9.60
HAMBURGERS
per stuk

GEKOOKTE WORST
100 gram 1.2O

GEBRADEN VARKENSROLLADE
100 gram 1 -7O

SLAGERIJ

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

PROVIMI
BIGGENVOEDERPROGRAMMA

PROVIKRUIM
SPEENVOEDER

Tegen slingerziekte

Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders
Wichmond

Tel.:05754-1748

WAARSCHUWING!!
Hengelo - Overal in Neder-
land heelt de Dinosaurusrage
toegeslagen. In Hengelo is
eehter nu de /,eld/.ame Spe-
'Milas;uirus gesignaleerd hij
Makkerij Kreunen. U bent
dus gewaarsehuwd!
Kakkerij Kreunen de /aak
voor dinosaurustaarten en
speculasaurussen niet
smaak!

Grote Hobby en
Creatiefbeurs in /aal

Hcrfkens te Baak.
Zaterdag 27 november
van 17.00 tot 21.00 uur.

Zondag 28 november van
11.00 tot 16.00 uur.

Info: tel. 05754-1980,
Hetty Kusters.

Te koop hand-en stoofperen,
appels, o.a. Elstar, Red Hlstar.
Jonagold. Jon i ka, C 'o.\. ( ioud-
reinetten. Moesappels, wal-
noten en eieren. D. C'or-
t u m m e . V o o r t s e v v e g I I .
Toldijk, tel . 05753-1558.

Tommy, Pino of' Ini Mini.
Voor de leukste marsepein
moet je bi j Bakkerij
Kreunen / i jn , t e l . 05753-
1474. De/aak voor marsepein
met smaak!

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

STICHTING

NVOB

HEEFT U BOUWPLANNEN?
De gemeente Hengelo (Gld.) is voornemens om op
korte termijn bouwkavels uit te geven.

In samenwerking met architektenburo Heijink zijn wij
momenteel bezig met twaalf verschillende woningen
op de Oosterwijkse Vloed en de nieuwbouwwijk in
Keijenborg.

De eerste woningen worden half november opgele-
verd, de andere zijn onder de kap of komen binnen
enkele weken onder de kap.

Indien U voornemens bent om een woning te bouwen
neem dan gerust een kijkje bij de in aanbouw zijnde
woningen.

Verder kunt U gerust geheel vrijblijvend informatie
opvragen bij ons.
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Helft van
dubbele woning

ƒ132.500,-
incl BTW

(incl. garage, carport,
architect)

Helft van
dubbele woning

ƒ141.500,-
incl BTW

(incl. garage, carport,
architect)

Vrijstaande
woning

ƒ160.000,-
incl BTW

(incl. garage, carport,
architect)

BOUWBEDRIJF
DEEENDRACHT

de heurne 70 7255 CL hengelo gld.

BOUWBEDRIJF "DE EENDRACHT" V.O.F.

Tel. 05753-2993, na 17.00 uur 3433

Zondag 21 november

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2.000,-

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem



Mede door uw belangstelling en felicitaties, in
welke vorm dan ook, is ons 40-jarig huwelijksfeest
een fijne dag geworden.
Onze hartelijke dank daarvoor.

JAN en HERMIKN (iROOT ROESSINK

Winkelsweg l
7255 PN Hengelo Gld.

In plaats van kaarten.

1968 1993

25 jaar damesvuetbal v.v. Haakse Boys

draag wi l len wij als bestuur van de v.v. Baakse
Boys een ieder uitnodigen, die in de afgelopen 25
jaar, het damesvoetbal een warm hart toe hebben
gedragen.
Om dit j u b i l e u m te vieren wi l len wij als bestuur een
ge/ellige avond houden op zaterdag 27 november
1993 in de kan t ine op het sportpark "De Baakermat",
aanvang 20.00 uur.
H i e r b i j tienken w i j aan de huidige leden en aan oud
leden van de dames a fde l i ng , t r a i n e r s ( s t e r s ) ,
leiders(sters) en oud bestuursleden van de v .v .
Baakse Boys.
Wij nodigen u en uw partner hierbij u i t .

v.v. Baakse Bovs

W.B.E. Hengelo e.o.

Voor de fijnproevers

Cutinaiu avond
dinsdag 23 november 1993

in sportcomplex "de Veldhoek"
aanvang 20.00 uur

Uitleg over schoonmaken van wild, als-
mede voorbereiden, braden enz. Tevens
gelegenheid fot proeven div. soorten wild.

Kosten ƒ 17,50 p.p.
(incl. koffie)

l.v.m. plaatsruimte dient men zich tijdig
aan te melden:
tel. 08342-3304
tel. 05736-1533

Deze week

Prachtige
half wollen f lanels
kleur: zwart - grijs - donker rood - bruin -
marine

van 29.95 nu
per meter

20.00

Mode Hengelo Gld.

Opgeruimd
gaan wij aan de slag voor de feest-
maanden met de verkoop van veel
geschenken voor
SINT NICOLAAS EN KERST

Wees wijs en ga vroegtijdig op pad om
uw kado-opdracht door te geven aan
de talrijke Zwarte Pieten en de
Goed Heiligman.
Wij staan klaar voor de aanloop

IDEEËN EN IDEETJES VOOR EEN
GOED KADO!

Boeken en kalenders van Rien Poortvliet
Enkhuizer en Achterhoekse Almanak
Wereldglobes en Atlassen, Wegenkaarten
Agenda's, Wandkaarten enz.
Boeken, Tijdschriften, specials, strips,

diverse soorten autoboeken

OPRUIMING
van boeken, legpuzzels, strips, albums enz.

WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld.

STAP EVEN BIJ ONS NAAR BINNEN
FIAT

TOYOTA

VKKGARAGE®

OPEN HUIS
Vrijdagavond 19 en zaterdag 20 november a.s.
bent u van harte welkom.

HANS SLOO1 Ruurloseweg 50, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1871

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint.
En hij rijdt direkt door naar Bakkerij
Hekkelman, om te zien en te proeven
wat daar allemaal te koop is.
Zoet voor zoete mensen,
hartig voor pittige mensen
Sint en Bakker Hekkelman komen
samen tegemoet in alle hartewensen.

Deze week:

Roomboteramandel staven 6.95

grote Speculaasjes 6 voor 2.25

Taai Taai pop per stuk slechts l .00

Vrijdag en zaterdag:

St. Nicolaasgebakstukje 7.95

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Tel. 05753-1200NNIND41OLENMKKERS

DAMMEN week 44
Jeugd: Michiel Derksen-Stefan Hoebink 2-0. Arnoud de
Greef-PeterBouwman 2-0, Ar jun Meulenbrugge-Eddy Hoe-
bink 1-1.
Stand: 1. M. Derksen 4-7; 2. A. Meulenbrugge 4-6: 3. E.
Hoebink 4-5.
Op 6 november was er een Jeugdappèl in Terborg. Hieraan
werd door 5 jeugdspelers deelgenomen. Arnoud de Greef
behaalde een Ie prijs in /i jn groep en Ar jan Meulenbrugge
een 2e pri js .
Op l november speelde DCH 2 in Beltrum tegen D1OS 5. Z i j
speelden ge l i j k . Winst voor B. Hark ink en H. /.onnenberg.
DCH 2 staat hiermee gedeel te l i jk 5e met 3-3 in de 3e klasse
Oost Gelderland.
Opde clubavond 4 november ontving DCH 3, DCV S. Met het
kle ins te verschil won DCH 3. door wins t van N. Roelot'sen en
remises voor H. /.onnenberg, G. Botterman en H. D i jkman .
DCH 3 gaat in de 4e klasse Oost Gelderland aan de le iding met
4-8.
Tenslotte speelde DCH l / i j n 4e bondswedstrijd in Vorden.
Dit wen! een grote nederlaag. 13-3 voor DCV 2. J. Luiten
behaalde remise en H. Vos won als enige. DCH l staat mei
nog 3 teams op de 6e plaats in de Ie klasse Oost Gelderland.
Onderlinge ui ts lagen:
Groep B: L. Koldenhol-W. Engbers 2-0.
Groep C: J. Wentink-A. Versteege 1 - 1 . B. G /orman-E.
Brummelman 0-2. Y. Schotanus-E. Berendsen 2-0.
Stand groep C: 1. E. Brummelman 8-14; 2. Y. Sehotanus
K-13; 3. B. Goorman 7-9.

VAKGARAGE, PKRSOONLIJKK SERVICK IN DE
BUURT....
Per l oktober is garage Wiendels overgenomen door Hans
Sloot en is aangesloten bij de Vakgarage organisatie, een
lande l i j ke groep met b i jna 2(K) aangesloten garagebedrijven.
De/e bedrijven /ijn herkenbaar aan een rood/wit geblokte
gevel , persoonlijke service, scherpe prij/en door ge/amen-
l i jke inkoop, landelijke reclame, perfecte garantie en een wel
/eer k l an tv r i ende l i j k service-pakket. Daarin onder andere de
Vakgarage Klantenpas en/of Vakgarage Service PLUS Ser-
vice, welke recht geven op extra voordeel of /el ts hulp bij
pech of ongeval door geheel Europa.
De Vakgarage organisatie stel t /eer hoge eisen aan haar
aangesloten leden. Het technisch personeel is goed opgeleid
en hoog gekwalif iceerd op het gebied van reparatie en onder-
houd aan ELK AUTOMERK ongeacht type of uitvoering. De
onderdelen welke worden gemonteerd /ijn /onder uit/onde-
ring kwal i te i t smerken met volledige fabrieksgarantie en bij
de Vakgarage /e l Is met LEVENSLANGE GARANTIE.
Men kan bij de Vakgarage terecht voor ALLES OP EN
ROND DE AUTO. Reparatie,onderhoud, banden, accessoires,
APK-keur ing of de aanschaf van een goede occasion, alarm
of radio- insta l la t ie behoren tot de standaard service. Van/elf-
sprekend is de APK-keur ing gratis bij de grote beurt. De
Vakgarage klanten kunnen regelmatig profiteren van fantas-
t i sche aktie-aanbiedingen. Ook kans op fraaie prij/en middels
akties in de landelijke Vakgarage-folder welke binnenkort
weer in uw brievenbus va l t . Voortaan /al Vakgarage Hans
Sloot regelmatig in de/e krant verschijnen met aanbiedingen
op autogebied, om uw voordeel mee te doen.
Vakgarage Hans Sloot opent vri jdag 19 november om 17.00
uur officieel / i j n deuren en houdt open hu i s op vrijdagavond
19 november tot 21.00 uur en/aterdag 20 november de gehele
dag.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN WET MILIEUBEHEER
Volgens het collecterooster 1993 worden
de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:
14 t/m 20 november - Diabetes Fonds.

OPENSTELLING

GEMEENTEHUIS

Er zijn aanvragen ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:
Hotel Leemreis, voor een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een
hotel, café, restaurant en slijterij, gelegen aan Spalstraat 40 te Hengelo;
de heer J.G.M. Schut, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een tokzeugenbedrijf, gelegen aan Zaarbelinkdijk 2 en 4 te Hengelo;
Sportcomplex "De Veldhoek", voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een café, bar, restaurant, feestzaal, kantine en sporthal met sportvel-
den en tennisbanen, gelegen aan Varsselseweg 55 te Hengelo.
Het voornemen bestaat de vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften
om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken.
De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 17 november 1993 tot
en met 16 december 1993.
Hierna kunt u (totdat de procedure helemaal afgewerkt is) de stukken inzien bij de
afdeling Grondgebiedszaken.
Tot en met 16 december 1993 kunt u schriftelijk bij het gemeentebestuur bezwaar
maken. U kunt daarbij vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Tot bovengenoemde termijn kunnen op verzoek mondeling bezwaren worden inge-
bracht. Hierbij wordt tevens gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over de
ontwerpbeschikking tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezi-
gen.
Zij, 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.

Onder voorschriften zijn vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer verleend aan:
de heer A.H.F. Uiterweerd, voor een vergunning voor het oprichten en in werking
hebben van een drukkerij, gelegen aan Kampstraat 13 te Hengelo;
de heer G.R. van Neck, voor een vergunning voor het oprichten en in werking hebben
van een supermarkt en de doorverkoop van mengvoeders en/of kunstmest, gelegen
aan Vordenseweg 70 te Hengelo.
De beschikkingen liggen ter inzage van 17 november 1993 tot en met 16 december
1993.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot en met 16 december 1993 worden
ingesteld door:
a. de aanvrager;

•trokken adviseurs;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ c. degenen die tegen de ontwerpbeschikking tijdig bezwaren hebben ingebracht;
d. belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde 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.
Hengelo, 16 november 1993.

Het gemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur.
De milieuvergunningen en -meldingen
liggen in het gemeentehuis, afdeling
grondgebiedszaken, sectie VROM, ter
inzage op werkdagen van 08.30 tot 12.00
uur, alsmede 's-middags na telefonische
of schriftelijke afspraak.
Tevens liggen de milieuvergunningen 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.

WONINGWET
Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week van
1 november 1993 tot 8 november 1993
een aanvraag ingevolge de Woningwet is
ingekomen van:
de heer F. van Setten, voor het oprichten
van een woning, gelegen aan Beatrixlaan
21 te Hengelo.
Hengelo, 16 november 1993.

Te huur gevraagd stallings-
ruimte voor oldtimer.
Tel. 05753-3555.

Te koop bankstel, 3 + 2 / i ts .
stof bekleding. G. W. Lijftogt,
Banninks t rau t 48, Hengelo
Gld. tel. 05753-1539.

Te koop voerpeen. Ciarritsen.
Toldi jk , tel . 05755-1 361.

Te koop een diepvrieskist.
Tel. 05755-1675.

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Magere Runder BRAADWORST
500 gram 7i6O

Dik bevleesde RIBBEN
(schelhaas) 500 gram

GRILLWORST
100 gram

PRESKOP
100 gram 1.2O

Deze aanbiedingen zijn 14 dagen geldig.

LAMSVLEES VOORRADIG
Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

WONINGBOUWVERENIGING
'THUIS BEST'

Controle gegevens woningzoekenden
Men de/er dagen /uilen alle woningzoekenden (ingeschreven
voor l j u n i 11W) een brief niet controleformulier ontvangen.
Het is de bedoeling dat het ingevulde cont ro le lo imul ic r voor
l december a.s. ingevuld en getekend terug word t ge/onden.
Indien op genoemde datum het formulier niet terug is. wordt
aangenomen, dat niet langer prijs wordt gesteld op inschrij-
ving als woningzoekende. Vervolgens /al men dan ook worden
uitgeschreven.
Waarom dit controleformulier'. ' Xoals bekend vindt de toe-
wi j / ing plaats aan de hand van een puntensysteem. Daarnaast
is het de bedoeling dat de woning/oekende straks een woning
krijgt toegewe/en, w a a r b i j ener/ijds /oveel moge l i jk aan de
wensen van de woning/oekende wordt voldaan en ander/ijds
waarvan de huur in een goede verhouding staat tot het
inkomen. Dus alle reden om het controleformulier in te vullen
en terug te /enden.
Ledenvergadering
Op dinsdag 7 december /al de jaa r l i jkse ledenvergadering
van de woningcorporatie worden gehouden in hotel Leem-
reis. Spalstraat 40 te Hengelo (Gld. ) . Op de agenda staan o.a.
het verzelfstandigingsproces, waaronder de oprichting van
een huurdersvereniging, f mancieel-economisehe /aken met
de begroting 1994. bedrijfsvoerings- en technische /aken. De
aanvang van de vergadering is gesteld op 20.30 uur . De leden
ontvangen overigens nog af/ouderlijk bericht. Maar ook
belangstellenden / i j n welkom.
Servicetbnds kleine gebreken
Binnenkort ontvangen alle huurders een informatieboekje
over het servicefonds. Daarin wordt uitvoerig toelichting
gegeven over deelname aan dat fonds. Ook t ref t men er het
servicereglement alsmede een complete onderhoudsli js t aan.
In de/e laatste l i j s t kan men precies /ien. welke onderdelen
voor rekening van de verhuurder, de huurder en het service-
fonds komen.
Start bouw appartementen Kastanjelaan
De sloopwerkzaamheden aan de Kastanjelaan t .h .v . de bouw
van 16 seniorenappartementen / i j n begonnen. Met de aanne
mei is een vaste afspraak gemaakt, (.lat de verhuur op l
september 1994 kan plaatsvinden. Strenge winter of niet.
Voorshand /.uilen dit de laatste nieuw te bouwen gesubsidi-
eerde seniorenwoningen in Hengelo /ijn. Mocht l) nog
belangstelling hebben en nog niet staan ingeschreven, dan
dient dit alsnog /o spoedig mogelijk te gebeuren.



Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

AANBIEDING:

Diverse Appelen vanaf 3 kg 2.50
Rode, Witte en Savoyekool kg 0.45
Uien 5 kg 1.95
Winterpeen kg 0.45
Zie onze dagaanbiedingen.

Openingstijden:
maandag: 12.30-17.30 uur
dinsdag t.e.m. vrijdag:

10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
y.aterdag: 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

Wegens annulering order:

4 x POLYNORM ROLDEUR

Formaat: 2250 x 2250 mm (dagmaat)
2 x in toendra beige +
2 x in dennegroen

Prijs: van ƒ 1435,--voor T l l wOj"™

Tel. 05753-7271

SNITSELS 100 gram 1,60
ROLPENS 100 gram 1,70
MOSTERDSPEK 100 gram 1.50

Eiaenaemaakte rookmrst en
erwtensoep in voorraad.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

CULINAIRE AVOND VOOR FIJNPROEVERS
I)c jagers in het gebied van Hengelo Gld en omstreken
hebben hun ge/.amenlijke belangen al geruime t i jd gebun-
deld in de organisatievorm Wildbeheereenheid Hengelo
( l i d en omstreken. Om meer bekendheid te geven wordt er
nu ren cu l ina i re avond door de/e groep ver/orgd. vor de
fijnproever in /alencomplex van sporthal "de Veldhoek"
aan de Varsselseweg.
De avond is gepland op dinsdag 23 november, aanvang
20.00 uur.
Op de/e cu l i na i r e avond /.al poelier Wolters uit Harreveld
de nodige ui t leg geven over het schoonmaken van wild,
maar ook het voorbereiden en het braden.
Aanwe/.igen worden in de gelegenheid gesteld om wi ld te
proeven in diverse soorten. C i e l e t op het aanbod: Ie/ ing.
wild proeven en koff ie is de entreeprijs laag gehouden
ƒ 17,50.
De WBE verwacht een grote toeloop en daarom wordt
aangeraden /.ich t i j d i g te melden op tel .nr. 05736-1533 of
08342-3304.

20 nov
Bank 70.70.70.805

Giro 5766
-

kunststof schroten

gratis offerte s
korte levertijden
eenvoudige montage
betaalbare priizen
kwaliteitsgarantie

Plafonds witten, muren behangen, schilderwerk eri verrotte houten
dakgootbekleding. Telkens terugkerende vrije tijd- en geldverslin-
ders. Kunststof schroten, panelen en profielen garanderen u vete
jaren vrije tijd en-vakantiegeld. Informeer bij uw vakhandelaar.

EUGEUNK ZONWERING

Hofstraof2l - Hengelo Gld.

tel. 05753-1210 - fax 05753-1000

Uw kostbare fiets een grote

winterbeurt
7iAfAWAKinlr lekink 8 - Tel. 2888

Datkanbij: l d. ^.WC VClI IIK Hengelo Gld.

Uw fiets weer in optimale conditie
met onze winterbeurt
1. Nieuwe kogels en vet in het balhoofdstel

(voorvork)
2. Nieuwe kogels'en vet in de voornaaf
3. Achternaaf schoonmaken en van nieuw

vet voorzien
4. Spaken controleren en spannen + wielen

richten
5. Ketting vernieuwen
6. Uw hele fiets wordt brandschoon en inge-

vet afgeleverd
7. Afstellen en totale controle van uw fiets,

zodat deze weer 100% in topconditie is

iiv Prijs incl. BTW en
genoemde onderdelen
Fiets met
versnellingsnaaf 195,-
Na afspraak weer na 3 dagen gereed
Wij adviseren zo'n unieke winterbeurt voor
elke fiets van 2 jaar en ouder _

Reservefiets voorradig!

Natuurlijk kunt u uw fiets
ook één kleine winterbeurt
laten geven
Een kleine winterbeurt betekent:
1. Spaken controleren en spannen + wielen

richten
2. Naven en pedalen smeren
3. Kabels smeren
4. Fiets schoonmaken, uw fiets wordt brand-

schoon en ingevet afgeleverd
5. Afstellen en totale controle van uw fiets,

zodat deze weer goed in orde is

Prijs incl. BTW en
schoonmaakmiddelen

ZWEVERINK
Uwjutupeculut

lekink 8 - Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-2888

Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

Zondagmiddag 21 november

LAST JAMES
cover-formatie

aanvang 16.00 uur

MODE IN
MONTUREN

Nieuwe kleren, een nieuwe 'look'...
dus een nieuw montuur!

Kom kiezen uit de
nieuwe collectie topmodellen
en laat u modieus adviseren.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 1771

OOG VOOR DETAIL
de optiek speciaalzaak 's maandags gesloten

Slijterij

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND NOVEMBER

Itr. 3-sterren jenever v/d Eelaart 19.95

Itr. Florijn jenever 19.95

Itr. 't Hoekje Dubbele graanjenever 19.95

Itr. Henkes vieux 19.95

Itr. Kuyper Citroenbrandewijn 16.95

Itr. Florijn Bessenjenever 14.95

Itr. Joustra Beerenburg 21.45

fles Passoa 18.95

fles Gorter Rum bruin/wit 16.95

krat Normaal bier 12 stuks 16.95

+ Normaalglas

Tel. 05753-1252

Woensdags gesloten

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Kondwcg 2a - Hengelo (ïld.
Tel. 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstruat 13, Hengelo ( • ! < ! .

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS -VERF -BEHANG

Complicaties?
Hoe bedoel je!

Diabetes (suikerziekte) is nog altijd ongeneeslijk en heeft veel
ingrijpende gevolgen. Complicaties aan ogen, hart en

bloedvaten, zenuwstelsel,
nieren, voeten...

, Diabetes sluipt gevaarlijk door het hele
lichaam. Toch wordt er nog vaak onwetend gezegd:

Complicaties? Hoe bedoel je?

Steun daarom het
wetenschappelijk onderzoek, steun de actie

Geef 's voor diabetes.
Diabetes Fonds Nederland,

Amersfoort

INTERCARD EERST- EN

NIEUWJAARSKAARTEN

Ook voor het goede doel! m
WWF

Bij ons ligt de nieuwe Intercard-kerstkollektie voor
u klaar. Als enige met kaarten voor het Wereld Natuur

Fonds en Amnesty International. Met werken van
bekende kunstenaars als Patty Harpenau en

Jeroen Krabbé en prachtige natuurfoto's,
U stuurt dus altijd iets bijzonders.

Bestel vooral tijdig, dan is uw keuze helgrootst.

DRUKKERIJ WOLTERS

intcrcanl



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

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

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

Tel. 05755-1767

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

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

START LANDELIJKE ACTIE KINDERPOST-
ZEGELS OP 17 NOVEMBER
Verkoop door vrijwilligers in Hengelo.
Op woensdag 17 november, de dag van uitgifte van de
nieuwste Kinderpostzegels, gaat de landelijke comité-actie
van de Stichting Kinderpostzegels Nederland van start. De
vrijwilligers van het Hengelose Plaatselijk Comité voor
Kinderpostzegels beginnen dan met de verkoop van de
nieuwe serie Kinderpostzegels en een uitgebreide collectie
wenskaarten. De verkoop duurt tot eind december. De
opbrengst van de Kinderpost/egelactie is bestemd voor
kinderen in Nederland, Oost-Europa en de ontwikkelings-
landen.
De vrijwilligers van het P l aa t s e l i j k Comité in Hengelo Gld
verkopen op de Rabobank t i j d e n s de openingstijden van de
bank van 9.00 tot l 2.30 uur en van l 3.30 tot 16.00 uur. Op
vr i jdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19.00 uur.
De Plaatselijke Comités verkopen niet alleen het v e l l e t j e
Kinderpost/egels, maar ook de serie, de eerste-dag-enve-
lop en het PTT-mapje. De waarden van de drie Kinder-
post/egels zijn 70 (+35) cent (twee verschillende zegels) en
SO (+40) cent. De ontwerper Ootje Oxenaar h e e f t /.ich
gebaseerd op het thema van dit jaar: Kind en Media.
De nieuwe kaar tencol lect ie van de S t ich t ing Kinder-
post/egels Nederland bestaat dit jaar uit 36 ontwerpen. De
prijzen variëren van ƒ 0,60 voor een ansichtkaart tot ƒ 2,50
voor een luxe dubbele kaart . Bekende ontwerpers die dit
jaar met een exclusief ontwerp aan de collectie hebben
bijgedragen zijn o.a. Janneke Brinkman-Salentijn, Marjo-
lein Bastin, Mieke van Tilburg. Jaap ter Haar en Thea
Gouverneur.
Met de opbrengst van de Kinder/egelactie kan er j a a r l i j k s
een bedrag van rond de 14 miljoen gulden worden verdeeld
over projecten in binnen- en buitenland. De Stichting
Kinderpostzegels Nederland beoogt met haar steun aan
ruim 1400 projecten per jaar het welzijn van kinderen te
verbeteren. Daarbij gaat de aandacht uit naar hulp aan
gehandicapte kinderen, straatkinderen, werkende kinde-
ren, maar ook naar preventieve ac t iv i te i ten en projecten
gericht op de integratie van gehandicapte en allochtone
kinderen. Veertig procent van de beschikbare fondsen
wordt besteed aan buitenlandse projecten, zestig procent is
bestemd voor projecten in Nederland.
Voor meer inl icht ingen het Plaatselijk Comité. Sneth-
lageweg 3 l . tel. 05753-1958.

JUBILEUMJAAR VOOR ZINGEND STEENDEREN
De tijd gaat snel. dat weet u wel. Daarom is er door de drie
zangkoren in de gemeente Steenderen een commissie ge-
vormd die in het jaar dat vóór ons l igt , 1994 dus, een aantal
gezamenlijke aktivitei ten zal opzetten. Dit alles, omdat de
Chr. gem. zangver, "de Lofstem", Steenderen en de Chr.
gem zangver. "Excelsior", Toldijk, alsmede de gemengde
/.angver. "Sanclust", Steenderen, in deze volgorde hun 75-
jarig jubileum hopen te vieren.
Iets vieren gaat samen beter dan alleen en daarom heeft
men, tot een voor de gemeente Steenderen, unieke vorm
van samenwerking gekozen. Over het hele jaar verspreid
wil men de aandacht vestigen op de zangkunst en op het
beoefenen daarvan in verenigingsverband. Al die 15 jaar
hebben honderden, zo niet duizenden, leden van voor-
noemde koren hun best gedaan en plezier gehad om de
zangkunst op een hoger plan te brengen. De resultaten die
daarbij werden behaald getuigen daarvan. Ook waren er
perioden dat het moeizaam verliep of dat er nogal wat
tegenslagen te incasseren waren. Veranderen van repetitie-
ruimte of dirigentenwisseling zijn ingrijpende gebeurtenis-
sen binnen een zangkoor.
Toch waren in die lange reeks vanjaren de zangkoren een
bindend element binnen de gemeente, getuige ook het
gegeven dat lang niet alle leden nog in de gemeente wonen.
Bij culturele en maatschappelijke gebeurtenissen, als ook
op religieus gebied, hebben de zangkoren een waardevolle
rol vervuld en een belangrijke plaats ingenomen. Daarbi j
wisten ze, ieder voor zich, een eigen publiek en aanhang te
verwerven, waarop gerekend kon worden. Denk maar aan
de vele donateurs en begunstigers die elk koorde zo nodige
financiële steun verleenden, elk jaar weer.
Om een waardige tegenprestatie te kunnen bieden, is men
reeds vroeg in overleg met elkaar om de ak t iv i te i ten in het
komende jubileumjaar opeen juiste wijze te plannen en zo
mogelijk gezamenlijk te presenteren. Daarover hoort en
leest u vast en zeker nog wel meer.

ZEER (;ESLA A<;DK i n VOERIM; sou DEO GLORIA
Zaal langeler was helemaal bezet toen de chr. gem. zang-
vereniging Soli deo Gloria uit Bekveld haar jaarl i jkse
uitvoering gaf.
Na het zingert van gez. 432 kon voorzit ter A. Maalderink
zijn voldoening uitspreken over de grote belangstel l ing
voor deze uitvoering. Hij memoreerde dat acht leden ge-
hu ld igd zouden worden omdat zij een jubi leum hadden.
Helaas konden ook enkele leden niet deelnemen aan deze
uitvoering wegens ziekte. Hij wenste hen namens het koor
een spoedig herstel toe en ook veel sterkte,
l let zangprogramma blonk uit in de keuze van de liederen.
Voor de pauze overwegend geestelijk en veel Nederlands-
ta l ig met o.a. "de macht van God" van J. v.d. Waarten "wat
zal de wereld mooi zijn op die dag". In het tweede deel van
het programma bracht het koor. dat onder le iding stond van
dirigent Joop van Neck en begeleid werd door Yvonne
Gerritsen, o.a. het moderne lied "in dit land" van Gea de
Wit, wat het mil ieu vraagstuk behandelt .
Na het zangprogramma werden de jubi lar issen gehuldigd.
25 jaar lid waren de dames R. Evers, G. Hulshof. A.
Bretveld en S. Weeners. De voorzitter sprak hen lovende
woorden toe en spelde hen de verenigingsspeld op onder
aanbieding van een roos. 35 jaar lid waren mevr. J.
Grotenhuys en dhr. W. Lijftogt. 50 jaar lid waren de heren
H. Korten en H. Olthof. waarvan de laatste wegens omstan-
digheden niet aanwezig kon z i j n . Namens de Bond van Chr.
Zang- en Oratoriumver, bood de heer Menkhorsl hen de
versierselen aan behorend bij dit lange lidmaatschap. Na-
mens de zangver, kregen zij ook een attentie en de echtge-
notes eveneens bloemen. De 50-jarigen werden benoemd
tot ere-lid van de vereniging en ontvingen daarvoor een
oorkonde.
Na dit plechtige gedeelte was het de beurt aan de toneel-
groep van de vereniging, die het komische toneelstuk
"eigen schuld is goud waard" van Piet de Vries op de
planken zetten. De aanwezigen genoten volop van de
komische ontwikkelingen op het toneel.

DE MOOISTE WENSKAARTEN EN CADEAUS
VINDT U IN DE NIEUWE NAJAARSCATALOGUS
VAN UNICEF
Zojuist is de nieuwe Najaarscatalogus van UNICEF uitge-
komen. Hierin vindt u niet alleen de mooiste Kerstkaarten,
maar ook andere exclusieve produkten waaronder Kerst-
versieringen, schrijfmappen, een foto-album, bureau-arti-
kelen en T-shirts. Ook de populaire UNICEF-kalenders en
-agenda's in diverse uitvoeringen maken deel uit van de
zeer gevarieerde collectie. Steeds meer UNICEF artikelen
worden overigens geheel of gedeeltelijk gemaakt van
recycled materiaal, ondermeer enveloppen, schrijfmappen,
puzzels en het spel Tandem.
Als u op zoek bent naar een leuk Sinterklaas- of Kerst-
cadeau vooreen kind, kunt u ook deze vinden in de nieuwe
UNICEF Najaarscatalogus. Er zijn spellen en puzzels voor
allerlei leeftijden, een k n u f f e l , kleursel , vrolijke T-shirts en
een mooi prentenboek. Ook de drie-demensionale advents-
kalender is een geliefd cadeau. Veel van deze produkten
stimuleren de creat iv i te i t van uw kind en laten het spelen-
derwi js kennismaken met kinderen in andere cu l tu ren .
De UNICEF artikelen zijn te koop b i j bijna 2.000 v r i j w i l -
ligers in heel het land. De verkoop vindt plaat s op braderieën,
Kerstmarkten. beurzen, in UNICEF-winkels, Wereld-
winkels, thuis en bij andere gelegenheden. Kijk in uw
telefoonboek onder UNICEF of bel UNICEF Klanten-
service voor een adres bij u in de buurt. Ook kunnen de
art ikelen per post worden besteld. De gratis UNICEF
Najaarscatalogus 1993 en verkoopadressen zijn op te vra-
gen bij UNICEF Klantenservice in Den Haag. tel . 070-
3339300 ( t i j d e n s kantooruren).
Door de aankoop van UNICEF wenskaarten en cadeaus
heeft u niet alleen een waardevol kwa l i t e i t sp roduk t . maar
u steunt bovendien het werk van UNICEF. UNICEF, het
Kinderfonds van de Verenigde Nat ies , biedt kinderen in
nood structurele hulp. Over tic hele wereld worden projec-
ten opgezet. Daarbij werkt UNICEF samen met de plaatse-
l i j k e bevolking aan basisgezondheidszorg, v e i l i g dr inkwa-
ter en verbetering van het onderwijs. Elke aankoop draagt
daaraan een steentje bij.
De ar t ikelen z i j n tot eind december 1993 verkrijgbaar.
Voor meer informat ie kun t u contact opnemen met:
UNICEF, mevr. C.E. Donker, te l . 2 191 - mevr. J. de Rui ter ,
tel 2061 - mevr. D.A. Koetsier, tel 229S - mevr. J. Koning,
te l . 1201.

De Nederlandse Lever Darm Stichting

MET UW HULP KRIJGT
ELSJE GEEN LEVENSLANG

Elsje heeft al sinds haar geboorte
een spijsverteringsziekte. Ze heeft
altijd buikpijn en kan niet gewoon
eten. Elsje is niet de enige; elk jaar
moeten ruim 21.000 kinderen met
zo'n ziekte het ziekenhuis in.
Ook volwassenen lijden aan deze
ziekten, in Nederland zijn dat maar
liefst 2 miljoen mensen

De Lever Darm Stichting wil deze
mensen helpen met wetenschappe-
lijk onderzoek, voorlichting en
patiëntenzorg. Daarbij is uw finan-
ciële hulp onmisbaar. Steun ons
daarom met uw gift, dan hoeft Elsje
geen levenslang te krijgen. En kan
ze straks misschien weer gewoon
eten.

Giro 2737 Bank 70.70.70.538

De Nederlandse Lever Darm Stichting,
Postbus 25, 3620 AA Breukelen Tel. 03462-64946.

GEEF OM KINDEREN MET SPIJSVERTERINGSZIEKTEN

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 21 NOVEMBER 1993

Remigiuskerk
l ().()() uur ds. A. B. Elbert / ds. P. F. de Vries Heilig Avondmaal
Kindemevendiensl

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

(ïoede Herder Kapel
10.15 uur ds. R. J. ten Have

R.K. Kerk Hengelo (ïld
Zaterdag 20 november 19.(H) uur Euchar is t ievier ing met zang '
van het gemengd koor
Zondag 21 november 10.00 uur Woord en Communieviering
Dinsdag 23 november 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00uurWeekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis.
H u i z e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;
d a g e l i j k s Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vr i jdagmiddag 14.00 uur tot
maandagmorgen 08.00 u u r e n is ui ts lui tend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om l 1.00 uur een vrij
spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te hellen!

16 NOVEMBER
Dr. Eyek . te l . 1277

1 9 - 2 2 NOVEMBER
Dr. Koning, tel 1266

23 NOVEMBER
Dr. E i jke lkamp , tel. 2262

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende
morgen 08.00 uur.
Maandag: dr. E i jke lkamp , Koldeweiweg 2. Keijenborg. te l .
2262.
Dinsdag: zie hoven.
Woensdag: dr. Eyck. Kastanjelaan 7. Hengelo Gld, tel. 1277.
Donderdag: dr. Koning. Kas tan je l aan 1. Hengelo ( ï l d . tel. 1266.

Apotheek Hengelo (ild, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
( )penings t i jden: maandag t.e.m. vr i jdag 8.(K)-12.30 uuren 13.30-
18.00 uur. za.. zo., feestdagen l l .00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de
openingst i jden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (Jld, 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.(K)-19.30 u u r e n volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

POLITIE-INFORMATIE der

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 34 - Periode van 2 tot en met 8 november
1993.
Woensdag 3 november - Een 13-jarige in Rotterdam wo-
nende knaap probeerde in Hengelo een dame te beroven
van haar handtas. Ook maakte h i j zich schuldig aan d iefs ta l
van tenmins te 2 f ietsen. Op a a n w i j z i n g van getuigen kon
hij later in /.elhem, waar hij bij famil ie logeerde, worden
aangehouden.
Donderdag 4 november - Een in Hengelo aangetroffen
gestolen fiets, kon dankzij de postcode weer terug naarde
eigenaar in Doetinchem.
Aan de Bronkhorsterweg werd een groene PTT brievenbus
m.b.v vuurwerk vernield.
Vrijdag 5 november - Een oud inwoner van Hengelo werd
gehoord ivm een afgelopen zomer gepleegde mishandeling
van een huisgenoot.
Aan de Antinkweg/Rijnweg werden de door de eigenaren
daar achtergelaten fietsen, die goed waren afgesloten,
gestolen. Ondanks het late t i j d s t i p (rond middernacht) en
dat ze aan elkaar waren vastgemaakt kon dit gebeuren.
Kenne l i j k l ig t men op de loer.
Maandag S november - Rond 20.00 uur vond er een ernstig
verkeersongeval p laa ts op de sp l i t s ing Hengelosestraat/
Pastoor Thuisstraat te Keijenborg. Een automobiliste ver-
leende geen voorrang aan een op de voorrangsweg rijdende
automobil is t . De brandweer heeft beide bestuurders uit hun
wrak moeten bevr i jden . Per ambulance werden zij en een
inzi t tendeovergebracht naarhet z i e k e n h u i s t e Doetinchem,
waar zij a l l en werden opgenomen.
In de nacht van zondag op maandag werd er ingebroken in
de sporthal in Hengelo. Na het verbreken van een r u i t j e is
men binnen kunnen komen. Er wordt een radio vermist.

B. J. Eijsink

JEUGDVERENIGING VARSSEL VIERT 12,5-JARIG
JUBILEUM
Ineen uiterst gemoedelijke sfeer vierde de jeugdver. Varssel
op zaterdag 6 november j.I. haar l 2,5-jarig bestaan. Voor
een goede gevulde zaal in de Haverkamp werd de avond
geopend door voorzitster A. Luesink. die iedereen hartelijk
welkom heette, in het bijzonder dhr. Starink, direkteur
basisschool Varssel en dhr. N. van Petersen, namens de
gemeente.
Het eerste deel van de avond werd gevuld met een revue-
gedeelte, waarbi j zowel kinderen als leiding voornamelijk
het kampgebeuren van de afgelopen l 2,5 jaar door middel
van zang en toneel naar voren brachten. Dat daar af en toe
lachwekkende si tuat ies bijwaren, bleek wel uit de reakties
van het publ iek . Het tweede deel van de avond bestond uit
het reuniegedeelte, waar iedereen aan de hand van o.a.
kampfoto's en kampkranten oude herinneringen op kon
halen .
Een van de hoogtepunten was de hu ld ig ing van een groep
mensen, waar de jeugdver. de afgelopen 12,5 jaar steeds
een beroep op heeft kunnen doen. Door middel van een bos
bloemen en een cadeau werden zij bedankt voorde gedane
diensten. Daarna werd een van de oprichtsters mevr. A.
Haar ing in het zonnetje gezet, /.ij heel t des t i jds samen met
mevr. G. Schuurman de huidige jeugdver. opgericht. Mevr.
Haai ing bedankte de jeugdver. voor het cadeau in de vorm
van een gedicht en wenste de vereniging nog heel veel jaren
toe.
Namens de gemeente bracht wethouder van Petersen de
felecitaties over, waarb i j voornamelijk het doel van de
vereniging naar voren bracht. Dhr. Starink feliciteerde de
jeugdvereniging namens het schoolteam en sprak over de
prettige samenwerking tussen de school en de jeugd-
vereniging.
Al met al kan er terug worden gezien op een geslaagde
jubileumavond en wordt er vol goede moed gewerkt aan de
komende 12,5 jaar.

Openstelling Politiebureau Hengelo (ïld
Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.(K) uur.
Dag en nacht bereikbaar, tel . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - l l

Hulpdienst
mevr. Rijpkema. te l . 2439 en mevr. Lubbers, tel. 2766. In
Keijenborg mevr. Hakvoort. te l . 2317 en mevr. van Aken, tel.
2627.

Kruiswerk Oost-Gelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via
telefoonnummer 06-8806 ( b i j n a gratis . 3 cent per m i n u u t ) . Via
tl i l telefoomimmer hoort u ook wanneer er i n uw (woon (plaats het
(uitleen)spreekuur is.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen 09.00 en 12.00
uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - te l . 05750-
16463.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
-(ie/ins-/bejaardenverzorging voor de genieenten Hengelo (Gld),

Vorden en Steenderen: Zutphenseweg l c. Vorden.
tel. 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voorde gemeente Hengelo (Gld) :
Zutphenseweg Ie . Vorden. te l . 05753-2345.

- Maatschappe l i jk werk voorde gemeente Steenderen:
J.F. Oltnuinsstraat 7. Steenderen. tel . 05755-1659.

- Gezins-/be jaarden verzorging en maatschappelijk werk /.elhem:
Stat ionsplein 12. /.elhem. te l . 08342-2151.

-Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel. 05750-43800.
He/oek-adres: Hogestraatje 3, /utphen.
Correspondentie-adres: Postbus 4012. 7200 BA /.utphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Verenigmg op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, h u l p of bemiddeling hij
problemen, hel ( d a g e l i j k s van 19.(><)-2().00 u u r ) t e l . 08330-
21025.08340-41275 of (maandag t.e.m. v r i jdag) 08343-1214.
Vrijwil l ige Thuiszorg, t e l . 08340-35000, dage l i j k s van 9.00-
10.00 u u r en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar, tel. 05754-1351

Pedicure
Y. Abbink, Toldijk. tel . 05755-1386

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

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. ()8346-65()()(). dagel i jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

COMPLICATIES? HOE BEDOEL JE!
Van 14 t/m 20 november wordt in bijna het gehele land
gecollecteerd voor de bes t r i jd ing van diabetes, (ook wel
suikerz iek te genoemd), onder het motto "Geef 's voor
Diabetes".
Diabetes is nog steeds ongeneeslijk; deskundigen ver-
wachten dat deze aandoening binnen een aantal jaren sterk
toe zal nemen. Over diabetes en de gevolgen hiervan is nog
steeds veel onduidel i jkheid. Het is noodzakel i jk dat het
onderzoek naar het ontstaan van deze aandoening en het
terugdringen van complicaties gecontinueerd en uitgebreid
wordt.
Geef daarom uw bijdrage aan de collectant die deze week
bij u aanbelt. Mist u de collectant maak dan uw bijdrage
over op giro 5766 of banknummer 707070805 t.n.v. het
Diabetes Fonds Nederland te Amersfoort .

HAMOVE HERSTELT EEN TRADITIE IN ERE
Jarenlang waren de in t . motorraces op de Varssel-Ring te
Hengelo Gld tijdens Pasen. Echter de laatste jaren was het
Hamove nie t mogelijk dit met Pasen te doen. Voor 1994 is
deze traditie in ere hersteld, want op 2 en 4 april luo-4
worden deze bekende races weer gehouden.
Zaterdag 2 april vinden de trainingen plaats en 2e Paasdag.
4 april, worden vanaf 10.00 uur wedstrijden verreden. Dat
betekent dus de hele dag motorracen.
Hamove is hier blij mee en wedstrijden om het open
Nederlands Kampioenschapen int. wedstrijden in de S.O.S.-
klasse staan al op het programma

HENGELOËR VANGT IN 2 KEER GROTE SNOEK
Vissen is de grootste hobby van de Hengeloér H. van Beek.
Als verwoed liefhebber gooit hij menigmaal de hengel ui t .
Onlangs gebeurde dit weer in de Baakse Beek, nie t ver van
zijn woning. De dobber lag nauwel i jks in het water of hij
had al beet. De buit bleek een snoek van imposante lengte
en gewicht te zijn. Met zijn schepnet probeerde hij de vis uit
het water te halen, wat mis lukte en de vis verdween
vliegensvlug.
Hij liet zich door de pech niet uit het veld slaan en had alras
weer beet en andermaal ging het om een grote vangst. Hij
slaagde er met veel moeite in de vis op de kant te kr i jgen en
concludeerde dat het om dezelfde snoek ging. Bij zijn
verzet beet de vis f l ink van zich af en verwondde dhr. van
Beek.
Thuis gekomen bleek het een snoek van 95 cm lengte en 6
kg zwaar te zijn.

WEIHNACHTS-ORATORIUM IN ZELHEM
Het Zelhems Chr. Oratoriumkoor geeft haar jaarl i jkse
concert op zaterdag 27 november 1993. Uitgevoerd zu l len
worden de cantates l , 2.3 en 4 van het Weihnachisoratorium
van J.S. Bach. De medewerkenden z i j n : (Mara de Vries
(sopraan), Aleida van Dongen ( a l t ) , Aart Mateboer ( tenor) .
Peter Arink (bas), Henk de Velde (orgel) en het Gelders
Begeleiding* Orkest. Het geheel staat onder leiding van de
nieuwe dirigent Willem van Pelt.
Het is voorde leden een bijzonder concert, omdat hun vaste
dirigent Lammert Huiz inga dit jaar afscheid nam, na het
koor 28 jaar geleid te hebben. Hij is vanaf 1965, toen het
koor nog de naam "Het Heidebloempje" droeg, bij het koor
geweest. Onder zijn bezielende leiding heelt het koor een
goede t i j d doorgemaakt en is het uitgegroeid lot een
oratoriumkoor met een ledental van boven de 60. De leden
zijn hem heel dankbaar voor het vele en goede werk dat hij
voor hen gedaan hee f t .
Met de n ieuwe dir igent Willem van Pelt zijn de leden erg
blij. H i j heelt grote muzikale kwali te i ten en het koor hoopt
ook met hem goede concerten te houden.
I Iet concert op 27 november wordt gehouden in de Lamberti-
kerk te Zelhem en de aanvang is 20.(K) uur. Entreeprijs is
ƒ 15.00 voor 65+ en CJP ƒ l l .00.



SINT NICOLMS KRANT
De Sint Nicolaaskrant is een uitgave van de Hengelose- en Keijenborgse Middenstandsvereniging. 16 november 1993. Oplage 8.800 exemplaren

Intocht
Sint Nicolaas
Op zaterdag 20 november
wordt Sint Nicolaas en zijn Pie-
ten op feestelijke wijze in Hen-
gelo en Keijenborg binnenge-
haald. De route die men zal
afleggen ziet er als volgt uit:

KEIJENBORG:
Start 13.30 uur vanaf Maria Pos-
tel aan de Koldeweiweg, vervol-
gens door de Past. Thuisstraat,
St. Janstraat, Teubenweg,
Poelsweg, Hengelosestraat,
Kerkstraat, Koldeweiweg naar
eindpunt Maria Postel.

HENGELO:
Start 15.00 uur bij van der
Mondt, Ruurloseweg, Spal-
straat, Raadhuisstraat,
Banninkstraat, St. Michiels-
straat, Spalstraat, Raadhuis-
straat. Omstreeks 15.40 uur zal
bij het gemeentehuis een toe-
spraak worden gehouden.
Daarna Kerkstraat, Bleekstraat.
Eindpunt de Bleyke.

HKM-Zegelaktie boordevol
aantrekkelijke prijzen...
Ook dit jaar pakken de Hengelose- en Keijenborgse winkeliers weer extra fees-
telijk uit met een gigantisch prijzenfestival! U hoeft alleen maar de bekende
HKM-zegels op te plakken en in te leveren, en u maakt kans op één van de vele
prijzen. In totaal zijn er 4 trekkingen. Per trekking zijn de volgende prijzen te
winnen:

Gezelligheid rond de
Sint komt terug
Even leek het erop of het traditione-
le Sinterklaasfeest door de Kerst
verdrongen zou worden. Gelukkig
voor de kinderen is dit niet zo. Op
20 november is het zover. Sint
Nicolaas en de zwarte pieten
komen Keijenborg en Hengelo met
een bezoek vereren. Voor de onder-
nemers van de beide dorpen is het
reden om eens extra feestelijk uit te
pakken.

Er zal een fantastische zegelaktie
met vele prijzen gepresenteerd
worden. Op koopavonden zullen
zwarte pieten u op iets lekkers trak-
teren. Er is voor de inkooppieten
voldoende keus in Keijenborg en
Hengelo. De ondernemers zullen er
iets moois van maken en u kunt op
deze manier veel plezier beleven bij
de voorbereiding van de pakjes-
avond.

Het HKM bestuur wenst u een
gezellige traditionele pakjesavond
toe met veel cadeaus en gedichten.
Wij hopen u te mogen begroeten in
onze winkels.

Het bestuur van de Hengelose- en
~~|_n/7 Keijenborgse Mid-

denstandsvereniging

200 HKM'Waardebonnen tw.v. f 10,-
1 Hoofdprijs: Surprisebon t.w.v. f 250,

Trekkingsdata: Donderdag 18 november 20.00 uur
Dinsdag 23 november 20.00 uur (zaai Langeier)
Dinsdag 30 november 20.00 uur (zaai Langeier)
Dinsdag 7 december 20.00 uur (zaai Langeier)

Maar dat is nog niet alles. Na de laatste trekking volgt er tijdens de slotavond
op 14 december om 20.00 uur nog een geweldige...

Hoofdprijs: Gazelle fiets
t.w.v. f 700,-

plus nog eens 25 waardebonnen t.w.v. f 50,- tot f 150,
De HKM-zegelaktie eindigt op zaterdag
4 december. De volle opplakvellen kunt
u nog tot 7 december inleveren.
De gele HKM-bussen worden dan om
19.00 voor 't laatst geleegd.
Goedkeuring K.v.K. Zutphen
d.d. 21 oktober 1993 nr. Z 93019.

Voorwoord
Graag heet het gemeentebe-
stuur van Hengelo Sint Nicolaas
en zijn gevolg wederom van
harte welkom in de gemeente.
Zijn feestelijke binnenkomst is
telkenjare weer een gezellige
bijeenkomst vooral voor de jon-
geren, omdat zij al reikhalzend
uitzien welke verrassingen de
Sint nu weer voor hen heeft
meegebracht.

Het gemeentebestuur zal alles
in het werk stellen om het ver-
blijf van de goedheiligman zo
aangenaam mogelijk te maken,
daarbij geruggesteund door het
bestuur van de HKM.

Oe HKM organiseert ook dit jaar
weer een zeer aantrekkelijke
winkelaktie, waardoor het win-
kelen in Hengelo en Keijenborg
wel erg aanlokkelijk wordt
gemaakt. Deze aktie wordt
onder uw bijzondere aandacht
gebracht.

U allen wordt een heel plezie-
rige Sint Nicolaastijd toege-
wenst.

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

Openingstijden
koopavonden
Non-food

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Food

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

1 dec.

2dec.

3 dec.

4 dec.

1 dec.

2 dec.

3 dec.

4 dec.

tot 21.00 uur

tot 21.00 uur

tot 21.00 uur

tot 16.00 uur

tot 18.00 uur

tot 21.00 uur

tot 21.00 uur

tot 16.00 uur

_n
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SINT NICOLAAS
Gouden slavenarmband [c
met handige sluiting,

4 mm. 289,-

Prachtige' geelgouden
collier met /
bijpassende /A

armband.

Geelgouden
hangers

graveer-
plaatjes // //>

(ex. collier),

69,-

( ,ouden
fantasie
oorknoppen.
Per pa a r

39,-

Couden driekleuren
ring met bijpassende
oorstekers.

Ring '9,-

Oorstekers 99,"

Gouden shorty
met diamant.
Schitterprijs

Gouden oorknoppen
met zirkonia.
Per pa a r

Gouden
closed for ever.
N u slechts 1 29 -

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

(•ouden ring
met
zirkonia
Per s tuks
85,-

Gouden shorts
met / i rkonia

199,-

Moii< ' iwi | / i i ; ]n t ; rn \ oor lv luuul i -n

truien

sweatshirts

t-shirts

jacks blazers

shawls stropdassen

handschoenen overnemden

petten dasspelden

pantalons karnerjassen manchetknop*

jeans pyama's sOkkent>r<

C0rd. broeken boxershorts efc etc.

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

Tijdens de St. Nicolaasaktie
op alle nachtkleding

10% KORTING

B. GROTENHUYS
SPALSTRAAT 18 - HENGELO GLD

5 december
Pakjesavond

Nog even naar de Slijter.

Er is vast wat bij.

Zie onze etalage.

Uw Slijter
Spalstraat 40 - Hengelo GId
Tel. 05753-1274

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
N >
>-
X CHOCOLADELETTERS

co
o

o
o

z> Gewone chocoladeletters zijn er genoeg!

(/> Nee dan de

ROOMCHOCOLADELETTER
- zacht smeltend op de tong
-mooi versierd

^ -een echt kado

* Nieuw: nu ook prachtige
suikervrije chocoladeletters

l BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474 - HENGELO GLD

01 De zaak voor chocoladeletters met smaak.
<

o
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Aanbieding badstof serie

BEERTJES
Badcape van 22.95 voor 17.95
Baddoek van 15.95 voor 12.95
Washandje van 1.90 voor 1.25
Slabbetje van 4.50 voor 2.95
Monddoekje van 2.95 voor 1.95
We wensen u een gezellig

Sinterklaasfeest!

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo GId - Tel. 05753-1425
J

L E D E R E N Z I T M E U B E L E N V A N I N T E R S T Y L E
Bij eigentijds wonen passen zitmeubelen bekleed met leer
in allerlei kleuren. Interstyle ziet er niet alleen op toe dat
daarvoor sterke huiden worden gebruikt, maar stelt ook
eisen aan de kwaliteit van het 'onzichtbare' komfort.
Zo zijn een solide romp en binnenwerk zaken die u van
Interstyle verwachten kunt. Omdat ze veel bijdragen tot
een lange levensduur!

RELAXFAUTEUIL.
Stevige leerbeklede relax-
fauteuil, draaiend op
vi j t tpcns houten vort.
Met uitschuifbare zitting.
In leer: -,595^

KUIPSTOEL DRAAIFAUTEUIL
Draaifauteuil in modi Een ontspannen fauteuil
kuipmodel met verstelbare met uitschuifbare zitting,
hoofdsteun. Perfekte d.m.v. een klipje onder de
leerverwerking. armlegger. Houten vijfteens
In leer: 2095.- voet.

In leer: 1795.-

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo GId. Tel. (05753) 1286

S-n f
SLIJTERIJ

'T HOEKJE
SPALSTRAAT 1 - HENGELO GLD

Sint Nicolaosaanbieding

12 Grolsch glazen

ƒ 11,95
Zolang de

voorraad strekt.

Nu uitgebreid assortiment

GROLSCH artikelen
zie onze etalage

Complicaties?
Hoc bedoel je!

Diabetes (suikerziekte) is
nog altijd ongeneeslijk en

heeft veel ingrijpende
gevolgen. Complicaties

aan ogen, hart en bloed-
vaten, zenuwstelsel,

nieren, voeten...

Diabetes sluipt gevaarlijk
door het hele lichaam.

Toch wordt er nog vaak
onwetend gezegd: Com-
plicaties? Hoe bedoel je?

Steun
^ daarom het

- * * weterv
schappelijk
onderzoek,

steun de actie Geef 's
voor diabetes.

KADOTIP:
Prachtig koekjesblik met het
Bleekhu isje gevuld met uw sur-
prise:
Chocolade, Speculaas, Marse-
peinfiguur, Hengelse Huuskes of
Suikervrije artikelen!!!

BAKKERIJ KREUNEN
*

yi.
GELDERLAND Tel. 05753-1474 - Hengelo GId.

De zaak voor sinterklazen
met smaak

Maak Uw wonen

gezelliger met

sfeervolle

VERLICHTING

J5l

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

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

Sfeer in f?i//s/

Denkaan de
WINTERSCHILDER!

maken wij
voor u
de juiste
kleur

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

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

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

Schildersbedrijf R. Regelink
l\ Raadhuisstraat 40

7255 BN Hengelo
tel. 05753-1655



Vanaf nu t/m zaterdag 4 dec.

St. Nicolaasaanbieding

Bij aankoop van een
jack - trui - sweater - blouse

Levifs
spijkerbroek

voor

ƒ 109,95
Alles zolang de voorraad strekt.

KI DING - nef even anders

WIDE FASHION

Spalstraat 32 - 7255 AC Hengelo Gld.

"Inderdaad,

Wat de
Peugeot 306 Diesel

nu extra aantrekkelijk maakt,
ontdekt u niet hier.

Maar in
onze showroom.

Automobielbedrijf Ridder hof

Plakhorstweg 8 - Doetinchem
Tel. 08340-32851

GEWOON
DE MOOISTE

en de best
gesorteerde
speelgoed-

winkel
in de regio.

Kijk zelf maar"

DE DRIEVE TOL
speelgoed en hobby

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

Bleekstraat 14 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1947

PEUGEOT

Beste SINT, wij hebben
te veel om op te noemen

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

Geen bonnen maar 2%
aan de kassa

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

Verwen u zelf of een ander met een

FIETS OF SNORFIETS
BATAVUS - UNION - GAZELLE -

SPARTAMET

ZWEVERINK
fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

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

ONDERHOUD / NIEUWBOUW / VERBOUWING

Voor al uw: Loodgieterswerk
Centrale verwarming
Dakwerk
Elektrische installatie's
Gas1 en water installatie's

eMpert ARENDSEN

Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld - tel. 05753-2511

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


