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UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Magere
Speklappen

Champignon of
Kerriegehakt

500 gram 2.95
Spare ribs

500 gram

Malse

4.95

500 gram
O QC Bieflappen

500 gram vivv

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.95

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

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

Mooie kerststerren
nu 6195

komt U een kijkje nemen in onze mooie

Kersthoek. ook voor een leuk Sinter-

klaaskadootje kunt U bij ons terecht.

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER
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avond
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Gevulde speculaas, eerlijk gebakken banket en
fijn zachtzoet marsepein. Natuurlijk van je bakker.
Want alleen dan proef je de heerlijke smaak van
onvervalst vakwerk. Zelfs de Sint loopt er warm voor.

Ga daarom snel naar je bakker

Sint is óók blij met de bakker.

Boterletters
Speculaas: poppen en dikke stukken
Taai Taai, Roomborstplaat

Chocoladeletters

P.S. VROEGTIJDIGE BESTELLINGEN
KUNNEN BEZORGD WORDEN

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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Welkom in

DE KADOWINKEL

van Hengelo

DE SPANNEVOGEL
zie etalages

bij de kerk

zie etalages

SPECIAAL VOOR DE
SUPRISE-AVONDEN

Gladde
slavenband

met dop-
sluiting.
In 14-karaats

goud, in zilver
en in verschil-

lende breedten
verkrijgbaar.

JÎ A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T van oen Hul

Hengelo G Spalstraat 27 • Telefoon 057534036

tl •

DE niERENSHQP

23 november zijn wij wegens

plezierige omstandigheden

de gehele dag gesloten.

Spalstraat 12 - Hengelo Gld
's maandags gesloten

RUNDER RIBSTUK

500 gram 8.85
ROLLADESCHIJVEN

per stuk 1.15

BOTERHAMWORST

100 gram 1.25

TONGEWORST

100 gram 1.45

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

U3XXV8 3WdVM 30 NVA - U3XXV8 3WUVM 30 NVA

SINT NICOLAAS
Gouden slavenarmband
met handige sluiting,

4 mm. 289>-
c !eeigouden

hangers
graveer-

plaatjes
(ex. collier)

69,-

collier met
bijpassende
armband.

Gouden driekleuren
ring met bijpassende
oorstekers.

Ring / 9,"

Oorstekers "",•

Gouden oorknoppen
met zirkonia.
Per paar

Gouden
closed for ever.
N u slechts

Gouden shorty
met diamant,
Schitterprijs

Ui

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

(iouden ring
met
zirkonia
l'er s tuks

85,-

Gouden short v
met /irkonia /
199,-

Modelwijzigingen voorbehouden

Vanwege gezondheidsredenen gaan wij onze
levensmiddelenzaak met ingang van 29 no-
vember a.s. sluiten.
Wij willen bij deze onze clientèle heel hartelijk
bedanken voor hun gunsten, zodat wij altijd
een goed bestaan hebben gehad.
Vooral de gemoedelijkheid en het prettige
contact zal altijd in onze herinnering blijven.

Met vriendelijke groeten.

Fa. Chris Peters-Sueters
Keijenborg

Bij het afscheid ontvangt U nog een leuke
attentie.

Geachte klanten/zakenrelatie's

Wegens gunstige omstandigheden delen wij U
mede dat wij ons

BEDRIJF PER 27 NOVEMBER
ZULLEN BEËINDIGEN.

Hierbij bedanken wij iedereen voorde prettige
samenwerking en het vertrouwen dat U in ons
bedrijf heeft gehad.

TOT ZIENS

Stef en Christel Waamelink

Hengelosestraat 47, Keijenborg.

mSint Aktie
Openingstijden koopavonden

Non-food:

Woensdag 1 dec.
Donderdag 2 dec.
Vrijdag 3 dec.
Zaterdag 4 dec.

tot 21.00 uur
tot 21.00 uur
tot 21.00 uur
tot 16.00 uur

Food:
Woensdag 1 dec. tot 18.00 uuf
Donderdag 2 dec. tot 21.00 uur
Vrijdag 3 dec. tot 21.00 uur
Zaterdag 4 dec. tot 16.00 uur

Extra koopavonden op 29 en 30 nov.:

De Drievetol en Wolters Boekhandel

Tafeltennis in
Hengelo?

Jazeker, kom vrijblij-
vend en kosteloos 8
weken spelen.
Elke maandagavond
vanaf 20.00 uur.
Alle benodigdheden
worden U ter beschik-
king gesteld.

t.t.v. Goma
Gymzaal, Leliestraat 1 a
Hengelo Gld

KERKSTRAAT 6

Sint en Piet zijn aangekomen bij Klein Westland.

Voor de groten onder U zijn er de H.K.M. bonnen.

De kleintjes van 1 t/m 8 jaar kunnen een schoen of

klomp komen zetten en krijgen van ons een gratis

wortel voor het paard.

Zaterdag 4 december kan de schoen met een kin-

derverrassing weer opgehaald worden bij Zwarte

Piet.

Groente en fruit reklame:

panklare verse AARDAPPEL-
SCHIJVEN nu per zak 1.98
WINTERPEEN 1 kg voor 1.25

+1 kg UIEN gratis
RODE GRAPE FRUIT 10 stuks 6.98

Rauwkost reklame:
nieuw recept WITLOF SALADE

l kilo 4.98
BRUINE BONENMIX l kilo 4.98
BOERENKOOL STAMPPOT

' kilo 4.98

Kaasreklame:
Hollandse Kaasweek
van JONG t/m EXTRA BELEGEN

kilo voor slechts 9.98



CASPER
vonden pappa en mamma een mooie naam voor mij.

Ik ben geboren op 16 november 1993.
Ik ben 52 cm lang en ik weeg 3545 gram.

Mijn gelukkige pappa en mamma zijn:
Gerrit en Marjan Meenink

Sarinkkamp 76
7255 CW Hengelo (Gld)

Als je wilt komen laat het dan even weten, dan zorg
ik voor beschuit met muisjes.

Hartelijke dank aan iedereen die ons 40-jarig
huwelijksfeest, in welke vorm dan ook, tot een
onvergetelijke dag hebben gemaakt.

ARIE en RIKI WIGHERINK

Wichmondseweg 13
Hengelo (Gld)

Als na dit aardse strijden,

de Heer mij komt bevrijden,

dan weet ik mij geborgen,

de Heer zal voor mij zorgen.

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, geven
wij u kennis dat heden, na een liefdevolle verzor-
ging in het verpleeghuis "Den Ooiman" te
Doetinchem, van ons is heengegaan onze lieve pa
en zorgzame opa

JOHAN LIJFTOGT
weduwnaar van Derkjen Bretveld

*21 december 1911 t 14 november 1993

Hengelo (Gld), Wim en Dini Lijftogt-
Groot Roessink

Vorden, Riek en Theo Nijenhuis-Lijftogt

Hengelo (Gld), Dick en Betsie Lijftogt-Lubbers

Zelhem, Hennie en Bert Roenhorst-Lijftogt

Ruurlo, Jan en Willy Lijftogt-Braakhekke

Vorden, Ankie en Jan Berenpas-Lijftogt

Vorden, Arie en Alie Lijftogt-Vruggink

en kleinkinderen

7255 KE Hengelo (Gld),
Banninkstraat 37.

De begrafenis heeft donderdag 18 november inmid-
dels plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats te
Hengelo (Gld).

Wij zijn U allen zeer dankbaar voor de vele blijken
van medeleven na het overlijden van onze lieve
moeder, oma en overgrootmoeder

N. HQEBINK-SLIEF

Fam. Hoebink

November 1993
Lankhorsterstraat 16
Hengelo Gld

Cursus Kerstbloemschikken

maken van deurkrans of kerstbakje
op de avonden 6, 7,13 of 14 december

inclusief materialen, kopje koffie en

consumptie ƒ 65,-- (per cursusavond)

Aanmeldingen voor 1 december bij
Fleur Decor, Kerkstraat 5, Hengelo Gld.

Tel. 05753-4165

Decembermaand - cadeaumaand

Met de winter voor de deur.

Koude voeten - geen gezeur!

Leferink heeft hier wat op gevonden.

Tapi/ten: vierkante of ronde.

Groot - klein of lang.

Kom eens kijken en wees niet bang.

Handelsonderneming

LEFERINK
Beekstraat 1 - 7227 NC Toldijk

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

Eenvoudige tot zeer

luxe KADO'S voor

groot en klein, bij

DE SPANNEVOGEL
zie etalages

bij de kerk

zie etalages

Uitslag grote verloting EXOKAN1993
Hoofdprijs een half varken, nr. 806,
Anv.t. Horst, 't Spiker 23, Warnsveld

prijs iotnr. winnaar

1 1828 J. van Aken, Wichmondseweg 7, Hengelo

2 556 Egon Jansen, (H.C.l.)

3 1286 B. Mentink, Wolsinkweg 5, Keijenborg

4 843 T. v. Cronenberg, Piersionstr. 28, Apeldoorn

5 1980 P.W. Meijer, Gasthuisstr. 76, Doetinchem

6 2132 Mark Arends, Hackforterweg 25a,

Wichmond

7 1613 J.H. Janssen, St. Janstraat 35, Keijenborg

8 704 Peter Reulink, Ottenkampweg 9,

Keijenborg

9 428 Huub Hofstede, Kruisbergseweg 38,

Velswijk

10 1169 M. Willemsen, St. Janstraat 15, Keijenborg

11 1704 D.Wustenenk, Doetinchemseweg 31, Zelhem

12 51 R. te Stroet, Michelstraat 30, Velswijk

13 923 A. v.d. Toorn. Pruneshof 4, Zelhem

14 2091 Annie Willemsen, Blokhuislaan 238,

Doetinchem

Voor al uw Relatiegeschenken kunt
u het beste bij uw Windmolenbakker
terecht.

Hengelse wegge in luxe doos
Bonbons in luxe verpakking door u
samengesteld

nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw

BROODMANDEN
een mand gevuld met specialiteiten van
uw Windmolenbakker

En natuurlijk onze
Sinterklaas specialiteiten zoals

Roomboter Amandel Letter

En met Kerst wordt het pas echt smul-

len met zo'n overheerlijke Stol

en nog vele andere lekkere produkten

waarmee u goed voor de dag komt

Bakkerij

H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Tel. 05753-1200NNINQA10LENMKKERS

BLOEMLEZINGEN UITGEVERIJ

NOVELLA
VOOR ELKE GELEGENHEID

DE MOOISTE VERHALEN

met daarin vele bekende schrijvers o.a.

Herman Pieter de Boer,

Simon Carmiggelt, Godfried Bomans,

Lous Paul Boon, enz.

EEN COMPLETE STANDAARD VOL

TITELS STAAT IN ONZE WINKEL

Waar anders vindt U dit dan bij de Boekhandel

WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - tel 1253

VERSE WORST 500 gram 4.50
CASSELLERRIB 100 gram 2,20
GEBR. GEHAKT 100 gram 1,40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

0
GGM66NT6 HENGELO

Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1 118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster 1 993 en 1 994
worden tot 1 9 februari 1 994 geen collectes
gehouden.

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend var
maandag tot en met vrijdag van 08.30 to
12.00 uur.
De milieuvergunningen en -meldinger
l ggen in het gemeentehuis, afdeling
grondgebiedszaken, sectie VROM, te
nzage op werkdagen van 08.30 tot 1 2.0C
uur, alsmede 's-middags na telefonische
of schriftelijke afspraak.
Tevens liggen de milieuvergunningen elke
vrijdag van 1 7.00 tot 20.00 uur ter inzage
in de bibliotheek, Sterreweg 14.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden to
bovengenoemde afdeling, telefoon 1 541

toestel 384.

WONINGWET

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week var
1 5 november 1 993 tot 22 november 1 993
een aanvraag ingevolge de Woningwet is
ngekomen van:
de heer G. J. Wisselink, voor de verbouw
en uitbreiding van een bedrijfspand, gele-

gen aan Varsselseweg 41 te Hengelo.

Hengelo, 23 november 1993.

PUBLIKATIE WET
RUIMTELIJKE ORDENING

GOEDKERING BESTEMMINGSPLAN
OOSTERWIJKSE VLOED 1992.
De burgemeester van Hengelo brengt tei
voldoening aan het bepaalde in artikel 28
lid 6 en artikel 31 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare ken-
nis, dat Gedeputeerde Staten van Gel-
derland bij besluit van 27 oktober 1993
nr. RG93.52113, goedkeuring hebben
verleend aan het bestemmingsplan
Oosterwijkse Vloed 1992, vastgesteld b
raadsbesluit van 31 augustus 1993, nr
101IV/JN.
Ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid 1
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is
het besluit tot goedkeuring onherroepe-
lijk.
Het besluit van Gedeputeerde Staten en
voornoemd bestemmingsplan liggen mei
ingang van 25 november 1993 voor een

ieder ter secretarie (afdeling Grondge-
biedszaken) ter inzage.
Niemand is gerechtigd om tegen hel
goedkeuringsbesluit beroep in te stellen
bij de Kroon.

De burgemeester voornoemd

Hengelo Gld., 23 november 1993.

BEKENDMAKING BOUWPLAN.
De burgemeester van de gemeente
Hengelo maakt ter voldoening aan hel
bepaalde in artikel 1 9a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat burge-
meester en wethouders van die gemeente
voornemens zijn vrijstelling te verlenen
als bedoeld in artikel 18a van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ten einde mede-
werking te kunnen verlenen aan het bouw-
plan van:
D. Postma, Sarinkkamp 65 te Hengelo
voor het plaatsen van een berging op hel

zijerf.
Het bouwplan ligt met ingang van 25
november 1993, gedurende 14 dagen
ter gemeente-secretarie (afdeling
Grondgebiedszaken) voor een ieder ter

nzage.
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan een ieder schriftelijk bezwaren
tegen het voornemen de gevraagde vrij-
stelling te verlenen indienen bij burge-
meester en wethouders.

Hengelo, 23 november 1993.
De burgemeester voornoemd.

| WET MILIEUBEHEER ]

\ Kennisgeving bekendmaking voornemen tot wijziging van een vergunning
(artikel 13.26 Wet milieubeheer).
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld. geven kennis van hun voornemen tot
wijziging over te gaan van de door hen op 22 januari 1 979 aan Sloot mengvoeders b. v.
verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een maalderij en opslag-
plaats gelegen aan de Hengelosestraat 17 te Keijenborg.
De reden hiervoor is dat de huidige vergunningsvoorschriften niet meer in voldoende
mate het milieu beschermen.

De voorgestelde wijziging houdt in dat de voorschriften behorende bij de vigerende
milieuvergunning worden ingetrokken. Aan deze vergunning worden nieuwe voor-
schriften verbonden, o. a. ten behoeve van afvalstoffen, brandveiligheid, bodem-
bescherming, geluid- en trillinghinder, beperking van luchtverontreiniging, geurhinder
en stofexplosies, de opslag van dieselolie, alsmede de opslag van melasse, vet e.d. in
bovengrondse tanks.
Het voorstel tot deze wijziging ligt vanaf 24 november tot en met 9 december1993
terinzage:
- in het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken, op werkdagen van 09.00 tot 1 2.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur;

- in de bibliotheek op vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot twee weken na dagtekening van deze kennisge-
ving schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene die een bezwaarschrift
indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Hengelo, 23 november 1993.

Er zijn aanvragen ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:
de heer G.J. Slotboom, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning,
voor een rijwiel- en bromfietsenhandel met reparatiewerkplaats, gelegen aan Kieftendorp
11 te Hengelo;
Rijnstaal B. V., voor een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een
handel in metaallegeringen en metalen alsmede handel in geproduceerde gevulde
draden en alle daarmee verband houdende werkzaamheden, gelegen aan
Kruisbergseweg 1 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 24 november 1993 tot
en met 23 december 1993.

Hierna kunt u (totdat de procedure helemaal afgewerkt is) de stukken inzien bij de
afdeling Grondgebiedszaken.
Tot en met 23 december 1 993 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 is een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend aan:
Mts. H. G.J. en W. H. G. Niesink, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende
vergunning, voor een melkrundvee- en varkenshouderij met loonwerkersbedrijf, gele-
gen aan Weeninkweg 1 te Hengelo.
De beschikkingen liggen ter inzage van 24 november 1993 tot en met 23 december
1993.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot en met 23 december 1993 worden
ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken 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 2001 9, 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 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.

Hengelo, 23 november 1993.

| PUBLIKATIE WET AROB |

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 10 t/m 16 november 1993
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

F. van Setten, Past. Thuisstraat 3, de bouw van een woning aan de
Keijenborg Beatrixlaan 21 te Hengelo

J. M. G. Kisters, lekink 12, Hengelo Gld het veranderen van de woning
lekink 12-14

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

| SLUITING GEMEENTEHUIS l

Op dinsdag 30 november 1 993 zijn alle afdelingen ter gemeente-secretarie (Raadhuis-
straat 20) gesloten, met uitzondering van het bureau burgerlijke stand en voor het
inleveren van de inkomstenbriefjes voor sociale zaken.

Het is nu PLANTTIJD voor
CONIFEREN dwerg - haag en solitair
HEIDEPLANTEN
GROENBLIJVENDE PLANTEN
Diverse soorten HEESTERS in pot
Hagen - Berberis - Beuken - Elzen - Ligustrum etc.

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN b.v.
HENGELO (Gld)

Rondweg 2a - tel. 05753-1424



Advies van de Sint:
C.D.'s - MC's en
accessoires bij de

SPANNEVOGEL
zie etalages

bij de kerk

zie etalages

ZATERDAG

11 DEC.
VAN 17.00-23.00 UUR

HENGELOSE

KERSTMARKT
IN DE KERKSTRAAT TE HENGELO GLD.

georganiseerd door de Hengelose en

Keijenborgse Middenstandsvereniging.

Voorbereidingscommissie:

info: tel. 4165 of 1253

Slijterij

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

Koopavonden St. Nicolaas

Maandag 29 november t/m
vrijdag 3 december

tot 21.00 uur.

Woensdag 1 december de
gehele dag geopend.

Zaterdag 4 december tot
16.00 uur geopend.

SFEERVOLLE KERSTMARKT IN HENGELO GLD
Met man en macht is de voorbereidingscommissie aan de
slag gegaan om een sfeervolle Kerstmarkt te organiseren
op zaterdag 11 december a.s. met als locatie de Kerkstraat
en directe omgeving.
Naast de markt in de straat, zullen er ook een aantal concert-
optredens plaats vinden in de Remigiuskerk. Daaraan wer-
ken mee o.a. Hengelo's Gemengd Koor, chr. zangver.
"Looft den Heer", Kon. Harmonie "Concordia", chr. muziek-
vereniging "Crescendo", parochiekoor H. Willibrordus,
Interkerkelijk Jongerenkoor.
De Kerstmarkt zelf nu al met een redelijk aantal inschrij-
vingen, wordt ook een sfeervol gebeuren. Zo komt er een
levende Kerststal. Daarnaast zal er 's middags ook een
arreslee rijden en is gedacht aan sfeervolle muzikale om-
lijsting op straat.
Als ambachten en handel zullen o.m. aanwezig zijn
Midwinterhoornblazen en ook een demonstratie van de
vervaardiging er van, het beschilderen en opsieren van
kaarsen en glasblazen.
Aan de inwendige mens is ook gedacht, met o.a. stands
Glühwein, varken aan spit, oliebollen enz.
In tegenstelling tot vorige Kerstmarkten vindt deze nu meer
in de avonduren plaats. De Kerstmarkt in de Kerkstraat
begint om 17.00 uur en zal doorlopen tot 23.00 uur. I.v.m.
opbouw van de kramen en aanleg van verlichting wordt de
straat 's middags om 12.00 uur gesloten.
Voor inlichtingen over de Kerstmarkt, tel. 4165 of 1253

OUD HENGELOËR PROMOVENDUS GENEES-
KUNDE
Peter Gerrits (voorheen woonachtig in Hengelo Gld) heeft
na een gedegen studie nu het zicht op het behalen van de
titel doctor in de Geneeskunde.
Begin december zal hij aan de Katholieke Universiteit te
Nijmegen op zijn proefschrift promoveren.
Peter Gerrits is als kinderarts verbonden aan het Canisius-
Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen.

FANCY-FAIR UW
De UW kan zich verheugen over een
goede opbrengst van de jaarlijkse fancy-
fair, welke gehouden is op 17 november
j.l. in "Ons Huis".
Om de touwtjes financieel aan elkaar te
knopen is het nodig om ook zelfde han-

den uit de mouwen te steken.
De vele voorbereidingen voor deze dag door de UVV-ers
en haar vaste medewerkers was zeker niet zonder succes.
De UW dankt allen die hebben meegewerkt en de vele
belangstellenden om dit jaarlijks gebeuren te doen slagen.
De gezellige sfeer die er heerste spreekt voor zichzelf
De lotnrs. voorde grote verloting zijn: 286 - 395 -141 - 220
- 119.
De prijs van de levensmiddelenmand is ƒ 96,45.
Het gewicht van de pompoen is 17,700 kg.

UW

5 december
aanbieding

bij Demi Byou
Bij aankoop van

een sok

rijmpje cadeau.

Zie verder etalage.

Zutphenseweg 8 - Vorden
tel. 05752-3785

DRUKKERIJ WOLTERS

slijtvaste toplaag: lakken overbodig
warmte-isolerend, geluiddempend
geen blijvende indrukken van zware
meubelen of naaldhakken
non-allergisch, antistatisch
makkelijk en snel zwevend te leggen
10 jaar slijt garantie
exclusief bij de betere woninginrichting

UW WICANDERS DEALER:

L U B B E R S W O O N W I N K E L
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld Tel. (05753) 1286

Te koop:

hoekwoning met berging en achterom.
Bouwjaar 1981.

Indeling: hal, toilet, woonkamer, open keuken.

1e verd: 3 slaapkamers, balkon, badkamer

met ligbad en toilet. 2e verd.: vaste trap, 4e

slaapkamer en mogelijkheid voor extra kamer.

Vraagprijs: ƒ 185.000,- k.k.

Julianalaan 60, Hengelo (Gld), tel. 05753-3385

CADEAUTIP
VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN!

Geef eens een cadeaubon voor een

bibliotheek-abonnement.

Tijdens de openingsuren in de biblio-

theek verkrijgbaar.

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

LATEN WE ER 3 VAN MAKEN
Miljoenen kinderen kunnen niet naar school. Omdat hun ouders geen

geld hebben, zwerven ze op straat of werken ze op het land. En omdat

ze niet naar school kunnen, zullen ook hun kinderen kansarm zijn.

Help mee die cirkel te doorbreken en steun het 'Laat ze Leren'-programma.

Voor 'n tientje per maand geelt u kinderen kans op een zelfstandige

toekomst. Terre des Hommes helpt kinderen verder. Als ü dat wilt.

Bel voor inlichtingen 070-363 79 40 of stort uw eerste tientje op giro

25 25 25 ten name van Terre des Hommes te Den Haag, onder vermelding

van 'nieuwe donateur Laat ze Leren'.

T E R R E D E S H O M M E S H E L P T K I N D E R E N V E R D E R

terre des hommes f j giro 25252

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk waar je mee

bezig bent, als je zo 'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten ".

Door donateur te worden van

de Zeehondencrèche in Pieterburen

steunt u het werk en geeft u zee-

honden een herkansing op overleven

in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

Ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ter waarde van f.

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar:
Stichting Zeehondencrèche, Antwoordnummer 950,

• 9950 WL Pieterburen. Giro 8020. •

z e e h o n d e n c r è c h e p i e t e r b u r e n



Uw waterbedden-specialist
(met o.a. het energiezuinigste waterbed ter
wereld)

IS NOG STEEDS

„DE SPANNEVOGEL»
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

EmiKî ^

l Familiedrukwerk!! \
o

Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Gelegenheidskaarten bent U bij ons o
op het juiste adres. °

o
Vele modellen tegen gunstige prijzen! o

Dus bel of kom naar:

drukwerk
Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo (GW.). Telefoon 05753-3818

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

OPBRENGST COLLECTE
De nationale collecte van de Nederlandse Brandwonden
Stichting in Hengelo Gld, die in de week van 31 oktober -
6 november jl. is gehouden heeft ƒ 3338,35 opgebracht.
De Nederlandse Brandwonden Stichting dankt, mede na-
mens de plaatselijke collecte-organisator, de gulle gevers
en de collectanten die voor dit mooie resultaat hebben
gezorgd.
De opbrengst van de collecte zal worden besteed aan
verbetering van de behandeling van brandwondenpatiënten,
voorlichting aan diverse groeperingen overhel voorkomen
van brandwonden, wetenschappelijk onderzoek en het
beheer van de Nationale Huidbank.

DAMMEN week 45
Jeugd: vorige week is verzuimd om Geert Menkveld te
noemen, die een 2e plaats behaalde in zijn groep op het
jeugdappèl in Terborg. (Arnoud de Greef werd Ie en Arjan
Meulenbrugge 2e van hun groep).
Onderlinge competitie jeugd: Eddy Hoebink-Geert
Menkveld 2-0; Stefan Hoebink-Peter Bouwman 2-0.
Stand: 1. Michiel Derksen 4-7; 2. Eddy Hoebink 5-7; 3.
Arjan Meulenbrugge 4-6.
DCH 4 speelde thuis tegen Winterswijk 2. B. Goorman had
een wedstrijdpunt in zijn hand. In een voordelige remise
stand ( l schijf voor) speelde B. Goorman te lang door tegen
beter weten in en verloor zijn partij. E. Brummelman
behaalde remise, J. Schabbink maakte zijn partij positioneel
prachtig af en won. J. Wentink moest zijn tegenstander de
eer geven.
Onderlinge competitie:!. Vos-N. Roelofsen 1-1; H. Huls-
hof-H. Zonnenberg l -1; D. Walgemoet-L. Koldenhof l -1;
G. Botterman-B. Harkink l -1; T. v.d. Hul-G. Wentink 2-0;
H. Dijkman-H. Groeneveld 1-1; G. Halfman-H. Vos 2-0.

FEESTAVOND HHV
Tijdens de jaarlijkse feestavond in zaal Wolbrink maakte
voorzitter Kei de definitieve einduitslagen van de onder-
linge competities 1993 bekend.
Competitie junioren: 1. E. Gartsen 450 punten; 2. R.
Vrielink 434 punten; 3. M. Vruggink 432 punten.
Competitie senioren: 1. G. Weustenenk 598 punten; 2. J.
Kei 596 punten; 3. H. Hulstijn jr. 592 punten.
Competitie snoeken: l. A. Arends 210 cm; 2. H. Hulstijn sr.
120 cm; 3. D. Veenhuis 119 cm.
De dameswedstrijd werd gewonnen door mevr. D. Wentink-
Homma. De grootste vis bij de junioren ving Roy Vrielink
met een lengte van 24 cm, terwijl H. Hermans bij de
sen ioren zich kanjerkoning mag noemen met een vis van 65
cm.

ADVENTSCONCERTEN "SANCLUST"
Op zaterdag 27 november, aanvang 20.00 uuren zondag 28
november, aanvang 15.00 uur, respectievelijk in de N.H.
Kerk te Steenderen en de N.H. Kerk te Drempt, organiseert
de gem. zangver. "Sanclust" uit Steenderen advents-
concerten.
Op het programma staan werken van Heinrich Schut/,
Michael Praetorius, Marc-Antoine Charpentier en Antonio
Vivaldi .
De medewerkenden zijn Machteld van der Meij en Germain
Creyghton op blokfluit, een strijkersensemble o.l.v. Florian
van Gilst en de organist Johan Luijmes.
De algehele leiding is in handen van Pauli Yap.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

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

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

25 JAAR DAMESVOETBAL IN BAAK
Al 25 jaar lang spelen dames in Baak voetbal. De Baakse
Girls zijn daarom ook niet meer weg te denken uit de
gemeenschap.
Het waren in 1968 Ria Sesink, Maria Zenhorst en Henk
Roordink, die besloten om een aantal dames bij elkaar te
halen, een elftal te vormen en te gaan voetballen. En dat ze
dit gelukt is. bewijst wel het feit dat op 27 november het 25-
jarig jubileum gevierd wordt.
De allereerste wedstrijd werd gespeeld op 29 november
1968, waarbij een handbalteam uit Wichmond de tegen-
stander was. Het was in het begin wat moeilijk om een
tegenstander te vinden. Maar dat ze het in Baak prachtig
vonden, getuige de honderden kijkers.
Vanaf 1970 werd het echt menus. Trainingen werden
gevolgd en aan toumooien werd deelgenomen. Tijdens het
10-jarig bestaan stelde voor/itter Jan van Langen dan ook
terecht, dat de Baakse Girls een vast onderdeel van de v.v.
Baakse Boys vormde. In die jaren werd een van de speelsters
uitgenodigd voorde Gelderse selectie en daar was men best
trots op.
Een van de trainers, Theo Polman, hield nauwkeurig bij wie
trouw de trainingen be/ocht en aan het eind van het seizoen
overhandigde hij hen die het meest de trainingen bezocht
had een bos bloemen.
Om dit 25-jarig jubileum te vieren is er op 27 november
1993 van 15.00 tot 16.30 uur op sportpark Baakermat te
Baak een receptie, waar een ieder het bestuur en de dames
kan feliciteren met het 25-jarig bestaan.

STICHTING ONCOLOGIE AFDELING VAN HET
SLINGELAND ZIEKENHUIS
Ziek zijn is niet leuk. Ernstig ziek zijn nog minder. En
plotseling in het ziekenhuis opgenomen worden en opeens
het bericht krijgen dat je kanker hebt, is een regelrechte
ramp. Het is een rechtstreekse confrontatie met een ziekte
met een onzeker verloop. Je wordt teruggeworpen op je zelf
en je staat ondanks alle medische zorg en begeleiding
volstrekt alleen. En je houdt je vast aan je naasten.
En daar lig je dan, bijvoorbeeld in het Slingeland Zieken-
huis in Doetinchem, op de afdeling Oncologie. Op een zaal
met andere patiënten, die in verschillende stadia dezelfde
ziekte, dezelfde angst hebben. En die ook behoefte aan
privacy hebben. Maar in die behoefte kan niet worden
voorzien.
Het Slingeland Ziekenhuis is gebouwd volgens de richtlij-
nen van het Ministerie van WVC. De afdeling Oncologie
bestaat uit 4 vierpersoons kamers, l tweepersoons kamer
en 3 eenpersoons kamers. Geheel conform de normen van
het Ministerie. Toch is er in het Slingeland Ziekenhuis, net
als elders in Nederland, behoefte om meer te doen aan de
zorg voor patiënten van de afdeling Oncologie. Om tege-
moet te komen aan de behoefte aan privacy, die voor deze
patiënten zo onmisbaar is, is een aantal kleinere kamers
gewenst.
Enkele medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis heb-
ben, gesteund door artsenverenigingen en particulieren in
de regio, een stichting opgericht die één doel heeft: de
realisatie van meer een- en tweepersoons kamers op de
afdeling Oncologie. Het gaat hier om een particulier initia-
tief, dat de volle steun heeft van het Slingeland Ziekenhuis.
Voor de interne verbouwing van de afdeling Oncologie
heeft de architect van het Slingeland Ziekenhuis, in samen-
spel met de technische dienst, een bouwplan ontworpen en
tekeningen gemaakt. In het bouwplan zijn 2 extra
eenpersoons kamers en 3 tweepersoons kamers opgeno-
men. De plannen zijn in een definitief stadium en hebben
goedkeuring van de directie van het Slingeland Ziekenhuis.
De kosten van de verbouwing zijn begroot op
ƒ285.000,—. De stichting wil nu met steun van het bedrijfs-
leven en particulieren in de regio de middelen bijeen
brengen voor de realisatie van de plannen.
Nogmaals, het gaat om een particulier initiatief. Het gaat
om het voorzien in de behoefte aan extra zorg en privacy
van de patiënten van de afdeling Oncologie, die in de
normen van het Ministerie niet is opgenomen. Die voorzie-
ning kan alleen uit particuliere bijdragen gerealiseerd wor-
den. Dus alleen met uw steun.
U kunt uw bijdrage storten op ABN-AMRO Doetinchem
nr. 53.34.38.012: Rabobank nr. 38.43.52.839; VSB nr.
96.56.48.362.
Voor meer informatie kan er contact op worden genomen
met G. J. van Ochten, apotheker te Hengelo Gld.

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 28 NOVEMBER 1993

Remigiuskerk
10.00 uur ds. P. F. de Vries Kindernevendienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Looman-Graaskamp, Geldertnalsen Jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. N. da Costa, Didam

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 27 november 19.00 uur Gezinsviering
Zondag 28 november 10.00 uur Eucharistieviering met zang
van het gemengd koor
Dinsdag 30 november 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdagsom 19.00uurWeekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens dm 9.30 uur H. Mis;
dagelijks Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij
spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

23 NOVEMBER
Dr. Eijkelkamp, tel. 2262

26 - 29 NOVEMBER
Dr. Eyck, tel. 1277

30 NOVEMBER
Dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende
morgen 08.00 uur.
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.
2262.
Dinsdag: zie boven.
Woensdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l , Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandagt.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uuren 13.30-
18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

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

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

SOCIALISATIE-GROEP VOOR MANNEN
De socialisatie-groep is bedoeld voor mannen, die ontevre-
den zijn over hun leven nu en dat willen veranderen. Deze
vorm van groepsmaatschappelijk werk wordt aangeboden
aan de (mannelijke) inwoners van het werkgebied van de
gemeenten Gorssel, Hengelo (Gld), Lochem, Ruurlo,
Steenderen, Twello, Vorden, Warnsveld, Zelhem en
Zutphen.
In de groep leren de deelnemers - door praten, luisteren,
oefenen, spelvormen en huiswerk-opdrachten - anders naar
hun problemen te kijken; met steun van de groep wordt
nieuw gedrag geoefend, zodat het leven meer wordt, zoals
men dat zelf wil.
Centraal thema in de groep is het onderzoek naar eigen
gedrag en motiven, waardoor men beter inzicht krijgt in de
valkuilen en de mogelijkheden.
Mogelijke gespreks-onderwerpen zijn onder andere:
- wel of geen werk;
- rol als partner/vader/kostwinner;
- hoe zeg ik wat ik denk of voel?
Onder voorbehoud dat zich voldoende belangstellenden
aanmelden, /.al de groep in januari 1994 van start gaan. De
groep zal tien keer bij elkaar komen in Zutphen, gedurende
bijeenkomsten van twee uur, onder begeleiding van Arnold
Jasperse en Henk Bieze, beiden maatschappelijk werker.
Belangstellenden voor deze groep kunnen tot uiterlijk 15
december a.s. contact opnemen met Amold Jasperse of
Henk Bieze, op werkdagen tussen 8.30 en 9.30 uur bereik-
baar onder tel.nr. 05750-43800.
De socialisatie-groep is een initiatief van de afdeling maat-
schappelijk werk van de - onlangs door fusie ontstane -
bedrijfs-eenheid Zutphen/De Graafschap van de ZorgGroep
Oost-Gelderland.

GESPREKSGROEP VOOR WEDUWEN EN
WEDUWNAARS
De gespreksgroep voor weduwen en weduwnaars is be-
doeld voor hen, die rouwen om het verlies van hun partner
en daar met lotgenoten over willen praten, van elkaar
willen leren en samen ervaringen willen delen. Deze vorm
van groepsmaatschappelijk werk wordt aangeboden aan de
inwoners van de gemeenten Gorssel, Hengelo (Gld),
Lochem, Ruurlo, Steenderen, Twello, Vorden, Warnsveld,
Zelhem en Zutphen.
Centraal thema in de groep is de vraag: "Wat betekent het
om zonder partner verder te moeten leven?".
Er wordt aandacht besteed aan:
- gevoelens van verdriet, angst, boosheid, schuld;
- eenzaamheid, het alleen wonen;
- reacties van familie, vrienden en kennissen;
- hoe kun je de hulp krijgen die je nodig hebt?;
- hoe richt je je leven opnieuw in (dagelijkse bezigheden,

vrije tijd, hobby's, relaties, e.d.).
Onder voorbehoud dat zich voldoende belangstellenden
aanmelden, zal de groep in januari 1994 van start gaan. De
groep /al tien keer bij elkaar komen in Vorden, gedurende
bijeenkomsten van twee uur, onder begeleiding van Ellen
Harmsma en Thea Rovers, beiden maatschappelijk werk-
ster.
Belangstellenden voor deze groep kunnen tot uiterlijk 15
december a.s. op werkdagen tussen 8.30 en 9.30 uur contact
opnemen met Ellen Harmsma (tel.: 05755-1659) of Thea
Rovers (tel.: 08342-2151).
De gespreksgroep voor weduwen en weduwnaars is een
initiatief van de afdeling maatschappelijk werk van de -
onlangs door fusie ontstane - bedrijfs-eenheid Zutphen/De
Graafschap van de ZorgGroep Oost-Gelderland.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld
Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

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

Kruiswerk Oost-Gelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via
telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via
dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon)plaats het
(uitleen)spreekuur is.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00
uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 05750-
16463.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
- Gezins-/bejaardenverzorging voorde gemeenten Hengelo (Gld),

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

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Hengelo (Gld):
Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 05753-2345.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Steenderen:
J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 05755-1659.

- Gezins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 08342-2151.

- Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel. 05750-43800.
Bezoek-adres: Hogestraatje 3, Zutphen.
Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA Zutphen.

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 uur 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, 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.

l kleine en grote meubelen
kleine en grote kleedjes,
vele soorten bij

DE SPANNEVOGEL
zie etalages

bij de kerk

zie etalages

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld.

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Grote Hobby en
Creatiefbeurs in zaal

Herfkens 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 voerpeen. Garritsen,
Toldijk. Tel. 05755-1361.

Te koop wegens verhuizing
een Miele wasdroger,
i./.g.st. Tel. 05754-1244.

Te koop Puch Maxi, met
sterwielen, z.g.a.n., bouwjaar
l WO. prijs ƒ 995,--.
Tel. 08344-1556.

Te koop appels o.a. Elstar,
Cox, Jonica, Jonagord, Jona-
gold, Moesappels ƒ 5,-- per
kis t (22 kg), walnoten en
eieren.
Cortumme, Voortseweg 11,
Toldijk. Tel. 05753-1558.

Te koop MSX2 computer
met kleurenmonitor en printer
ƒ 450,-. Tel. 05755-1483.

Te koop Oostenrijkse bood-
schappenwagen, bouwjaar
omstr. 1910, voor l of 2 span-
paard tot 1.55. Foto te
bezichtigen: Beukenlaan 2,
Baak. Prijs ƒ 5.900,-. Tel.
02510-41592.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEHANG Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

WICANDERS PARKET BIJ LUBBERS WOON-
WINKEL
Lubbers Woonwinkel is sinds kort dealer van het nieuwe
revolutionaire Wicanders parket.
Het bijzondere van deze parketvloer is het gebruik van een
kurk tussenlaag en een nieuwe si ijl vaste vinyl toplaag.
Hierdoor 'klost' de vloer aanzienlijk minder en wordt er 10
jaar garantie gegeven op slijtage.
Wicanders parket is er in vele uitvoeringen leverbaar in
zowel hout als kurk en exclusief verkrijgbaar bij Lubbers
Woonwinkel, Raadhuisstraat 45 te Hengelo Gld.


