
62e jaargang no. 49 dinsdag 7 december 1993 UITCiAVK:

DRUKKERIJ WOLTKRS

Rf^elinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (Jld

Telefoon 05753-1455, b.^K- 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steendercn,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

WELKOOP K
U kunt elke maandag t/m zaterdag bij ons terecht voor veel kerst kijk-en koopplezier.

GROOT ASSORTIMENT
MET ELKE ZA TERDA G GR A TIS GLUWEINÜ

MOOIE COLLECTIE KERSTSTALLEN.

VOOR AANTREKKELIJKE PRIJZEN!!
Maak zelf uw kerstbakje!
Wij hebben volop attributen
voor een leuk arrangement.

Hengelo, Spalstraat 37, tel. 1713
DE MOEITE VAN HET BEZOEK ZEKER WAARD.

•KERSTBALLEN
IN VEEL

VERSCHILLENDE
' KLEUREN.

Rib en Pampaschijven
Haaskarbonade -j QC

. AA 100 gram l ivv

4,99500 gram

Varkens
Filetlapjes

500 gram

Varkens
Filetrollade

7.95 7.95500 gram
met de hand geknoopt

Onze dagreklames:

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

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.<7O

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95

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

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

TE KOOP

K E R S T B O M E N
zelf uitzoeken op het land;
dus vers, diverse maten

- tevens dennegroen -

KERSTBOOMKWEKERIJ ZWEERINK
Bakermarksedijk 15 - Baak

tel. 05754-1809

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

A.s. zaterdag 11 december
is onze bloemen verkoopkas door-
lopend de gehele dag en avond
geopend tot 23.00 uur

U kunt dan onder het genot van een kopje koffie
of warme chocolademelk genieten van een /eer
grote sortering

kerstbakjes, kersttakken,
kerstbomen enz.

Kortom ALLES op kerstgebied
om de komende kerstdagen sfeervol door te
brengen.

U kunt ons ook vinden op de
Kerstmarkt

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

ZATERDAG
11 DECEMBER Hengelo (Gld)
• CONCERTEN

IN DE REMIGIUSKERK

Vanaf 16.30 uur optredens van de
meewerkende groeperingen:
- Kon. Harm. Concordia
- Chr. Muziekver. Crescendo
- Chr. Zang ver. Looft den Heer
- Parochiekoor St. Willibrordus
- Interkerkelijk Jeugdkoor
- Achterhoeks Vocaal Kwartet

• KERSTMARKT
IN DE KERKSTRAAT

Vanaf 16.30 uur diverse aktiviteiten:
o.a. Midwinterhoornblazen en het maken;
Arreslederijden (in de middaguren);
Tiffany (glas in lood); Kaarsen maken;
Kerstman met kleine surprises;
Levende Kerststal, compleet met dieren;
Gratis chocolademelk voor de kinderen;
Volksdansgroep - enz. enz.

VERSIERDE KRAMEN (VEEL VARIËTEITEN)
In een sfeervol verlichte straat.

KERKSTRAAT - HENGELO GLD

16.30-23.00 UUR

organisatie HKM

Op 8 januari 1994 starten wijde

nieuwe gehoorzaamheidscursus
voorhuishonden te Velswijk.

Inschrijvingen open voor: - Puppy's
- Beginners
- Gevorderden
- Extra Klasse
- Privé Lessen

Inlichtingen en Opgave:
Ap Peters 08344-1436
Lucia Mullink 08342-2361

FRIKANDO 500 gram 6.95

NAGELHOUT 100 gram 3.00

GEGRILDE HAM 100 gram 2.20

Volop Rookworst en Balkenbrij.
Wegens familiefeest vrijdag 10 december
na 18.00 uur en zaterdag 11 december de

gehele dag gesloten.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

DECEMBER

AANBIEDING

KORTING
Deze kortingen gelden ook voor "Piedro"jeugdschoenen.

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld.

t.o. gemeentehuis - tel. 05753-2547



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

uw

lm$\^y
'hM

* Kerstviering
UWi\v

samen zingen, samen luisteren

op donderdag 16 december
1993 om 14.00 uur

voor alle ouderen in Hengelo en omgeving

in partycentrum Langeler.

Wie afgehaald wil worden kan bellen tel. 2728.

Kerstkaarten
Standaard met mooie kollektie
voor Kerst en Nieuwjaar.
U zoekt en bij ons vindt u het,
waarom dan langer gewacht.

WOLTERS
Boek- en Kantoorboekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld.

feKlein
"^Westland

i
HENGELO GLD

tel. 1054

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
grote sappige Spaanse

SALUSTIANAS hand + pers
20 voor 6.98

1 zak geschrapte WORTELTJES 0.98

Rauwkost reklame:
JIMP SLANKHEIDSSALADE

500 gram 4.98
pittige IJSBERGSLA 500 gram 4.98
Het is er weer onze GROENTE
COCKTAIL 500 gram 3.98

Kaasreklame:
JONGE KAAS kilo 8.98

POLDER KAAS

(een lekkere pikante kaas) 500 gram 7.49
Holl. ANANAS of GEMBERKAAS

100 gram 2.25

Slijterij

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

Dit jaar weer volop

Relatiegeschenken

naar uw eigen keuze

samengesteld en door
ons zelf gemaakt

Kom vrijblijvend eens informeren.

Tel. 05753-1252

m
HENGELOSE EN

KEIJENBORGSE

MIDDENSTANDSVERENIGING

N.a.v. de Kerstmarkt bestaat er de moge-

lijkheid tot

AVONDOPENSTELLING

WINKELS OP

ZATERDAG 11 DECEMBER
in de gemeente Hengelo i.v.m. 4 zondagen

regeling.

Het Bestuur

Niets op de buis?
Haal bij ons 3 films voor ƒ 11, ~ per

week in huis. (uitgezonderd dagfilms)

Videotheek "Castle"
Burg. Galleestraat 44

Vorden- tel. 05752-3640

GEPAN. SNITSELS
100 gram 1.70

.1 0

VLEESRIBBEN
500 gram

FIJNE LEVERWORST
1 00 gram 0. 35

ONTBIJTSPEK
100 gram 1.4O

P.S. Bestel vroegtijdig uw

KERSTROLLADE

SLAGERIJ

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

VVV HENGELO < ( ;LI» OOK VOOR KICF.N

INWONERS

Sinds j u n i is het VVV kantoor aan de Kcrvclsewog la

j'.evestigd. Sindsdien hebben veel toeristen de weg gevon-

den naar dit n ieuwe kantoor. Ook veel inwoners van

Hengelo (Gld) en omgeving komen dagelijks naarde VVV

om zich te laten voorlichten over de toeristische- en

recreatieve mogelijkheden in Nederland en het kopen van

de Landelijke VVV Geschenkbonnen.

De gemeente Hengelo ( G l d ) be/.it een volwaardig VVV

kantoor waar menige gemeente jaloers op kan x.ijn. Bijge-

staan door I K vri jwill igers, al len inwoners van Hengelo

(Gld) heeft Letta Wolters de dagelijkse leiding.

Consumenten k u n n e n bij de VVV Hengelo (Gld) terecht

voor tal van /.aken. Zo is informat ie voorhanden over

allerhande mogelijkheden op gebied van toerisme en re-

creatie. Brochures van Friesland tot en met Limburg /.ijn

verkrijgbaar. Alle mogelijkheden worden hierin vermeld.

Ook is het mogelijk bij de VVV lid te worden van de

Nederlandse Jeugdherberg Centrale ( N J H C ) of het Cul tu-

reel Jongerenpaspoort (CJP) of de museumjaarkaart aan te

schaffen. Ook is de landelijke VVV geschenkbon te koop.

De/e / i jn verkrijgbaar in coupures van ƒ 10,--, ƒ 15,—,

ƒ 20,--, ƒ 25,— en ƒ 50,— en kunnen worden besteed bij

ondernemers in Hengelo en in 270 gemeenten in Neder-

land.

Letta Wolters wijst erop dat nog maar wein ig folders gratis

verkrijgbaar / i jn. Voor het merendeel moet een gering

bedrag worden neergelegd, maar de consument krijgt daar-

voor dan ook veel informatie. Bij de VVV Hengelo (Gld)

kun je zelfs arrangementen in het kader "Lekker weg in

eigen land". Center Parcs en Gran Dorado boeken. Tevens

k u n t u dagtochten en meerdaagse rei/en boeken van de

firma's Bax/GVM, Morren en de Betuwe Express. Ook is

er de mogeli jkheid om entreebewij /en voor concerten ie

bestel len. Verder verkoopt de VVV st r ippenkaar ten ,
telefoonkaarten en \ isaktes.

Momenteel wordt er hard gewerkt om nieuwe p l a a t s e l i j k e

produkten op de mark t te brengen /oals wandel- , f iets- en

autoroutes. De VVV Hengelo ( G l d ) /.al w a a r m o g e l i j k ook

deel nemen aan p l a a t s e l i j k e manifestat ies . Een van de

a k t i v i t e i t e n is het opstellen van een p laa t se l i jke a k t i v i t e i t e n

agenda. Verenigingen worden gevraagd hun a k t i v i t e i t e n

t i jdig door te geven. De a k t i v i t e i t e n agenda /al ook te /ien

/ i jn op de VVV tekstpagina 's van de tv. Al met al kan

worden gesteld dat de VVV Hengelo (Gld ) niet a l leen ter

beschikking staat van de toeristen, maar ook van de eigen

bewoners.

De openingstijden van de VVV Hengelo ( G l d ) / . i jn in de

wintermaanden: ma t/m vr. van 10.00-12.30 uur .

/.a. 13.30-16.00 uur.

In de vakan t ies /ijn de openingst i jden: ma t/m vr. 10.00-

12.30 uur en van 13.30-16.00 uur . /u. l 3.30-1 6.00 uur .

•PB G€M€€NTe HENGELO
K7 J Provincie Gelderland

mat f 1 Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

^SfiS^ Telefoon 05753-1 541 - Telefax 05753-1 1 1 8

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
liggen in het gemeentehuis, afdeling
grondgebiedszaken, sectie VROM, te
inzage 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 Hengelo maken bekend, dat er in de week van 22
november tot 28 november 1 993 een aanvraag ingevolge de Woningwet is ingekomen
van:

de heer H. Roelofsen, voor het oprichten van een woning, gelegen aan Molenenk 22
te Hengelo.

Hengelo, 7 december 1993.

| PUBLIKATIE WET AROB ]

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 24 t/m 30 november 1993

waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

H. Roelofsen, De Heurne 70, het oprichten van een bedrijfswoning op
Hengelo Gld het adres Molenenk 22

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.

EVENEMENTENKALENDER ]

december:

10, 12, 17 en 19 : stratenvolleybaltournooi sporthal "De Kamp"
1 1 : kerstmarkt
1 8 en 1 9 : fancy fair door ANBO in zaal Wolbrink
1 9 : offroadrit, org. HAMOVE; start bij de Varsselse Molen
Aktiviteiten worden eens per maand geplaatst voor een periode van 3 maanden.
Opgave: telefoon 1541.

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

Zondag 12 december

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2.000,--

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

Wegens familiefeest vrijdagavond

10 december na 18.00 uur

gesloten.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannmkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) • Tel. 05753-1220

***

Hotel ~ Café ~ Restaurant
Zalencentrum

De Kruitberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen

Zaal 2 van 10 t/m 80 personen
Koude en warme buffetten

Div. diners - Gelderse koffietafels
Barbeque voor ± 60 personen

Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen
Zaal l met een complete luchtbehandeling
K lootschiet parcours

Diverse Hollandse spelen

Gratis bruidsauto Rolls-Bently

u wordt gehaald en thuis gebracht

Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf

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



Grote Voedselaktie voor vluchtelingen
Zie mededeling elders in dit blad.

Voor de voordeligste
hypotheek ga j e

rechtstreeks naar de

Rabobank

Voor bouwplannen op de Oosterwijkse Vloed

of Keijenborg Noord

Rente vanaf '

6,0%o
1-Hcc t ieve rente 6,3%

per jaar

Naar de informatiebijeenkomst van Gemeente Hengelo Gld geweest?

Samen met het financieel plan ontvangt u van ons een leuke attentie.

Bel voor een afspraak 05753-8400 en vraag naar Beppie Harmsen of

Paul Mokkink.

Rabobank
HENGELO-KEIJENBORG B.A.

Seezo Uniformen is een gespecialiseerde producent en

leverancier van uniformen, hoofddeksels en accessoires.

Talloze gerenommeerde bedrijven, overheidsinstellingen

en verenigingen behoren tot de afnemers van onze voor-

treffelijke produkten, waarop de trefwoorden vakman-

schap, maatwerk en kwaliteit van toepassing zijn.

Seezo Uniformen zoekt enkele energieke

THUISWERKSTERS(KERS)
die op korte termijn in dienst kunnen treden.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring
in de uniformen- en/of kledingbranche.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten
aan de direktie van:
Seezo Uniformen Verkoop Mij. B.V.,
Si Janstraat 38, 7256 BC te Keijenborg.

UNIFORMEN

FABRIKANT VAN MAATKLEDING

Speciale aanbieding

prachtige Pully's
in 6 kleuren 59.95

met GRATIS een legging

Schröder Mode
bij de kerk - Hengelo Gld.

Ie koop Hassets Artesien

Norman, 3 reuen, 4 teven.

goed karakter . I n l . 05754-

1277

Te koop eieren en appels o.a.

Elstar, Jon ica. Jonagold, Jona-

gored en Cox. D. Cortumme,

Voortseweg l l , Toldijk, tel .

05753-1558

Te koop openhaard hout,

stammen ± l meter, ƒ 25,—

per m3. Tel. 05754-1 277.

Te koop kerstdennen. B.

Masselink, Dr. A. Ariëns-

straat 33, Steenderen

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Te koop dichte aanhang-

wagen. Tel. 05753-2812.

Te koop kerstbomen van

8.30-1 8.00 uur, behalve don-

derdagsmorgens.

G. Regelink, Vordenseweg

36, Hengelo Gld, tel. 05753-

2468

Mooie kerstbomen te koop.

Vers u i t e igen kweke r i j ,

Umorica, l -2 'A meter, met of

zonder k l u i t .

Kwekerij Hendriks

Uilenesterstraat 15, Keijen-

borg, tel. 05753-1395.

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

blauwe en groene kerstbomen
van klein tot groot, op het land uitzoeken

Hebben en Cortumme
Voortseweg 9 en 11 - Toldijk

rolluiken

gratis offerte's

korte levertijden

vakkundige montage

betaalbare prijzen

kwaliteitsgarantie

Alarmsystemen, bevroren ramen, verwelkte planten en nieuwsgie-
rige buren. Dagelijkse irritaties waarvoor ROLLUIKEN een betaal-
bare oplossing zijn. Leverbaar in eigentijdse kleurcombinaties.
Bedieningen aan te passen aan uw wensen, van handbediening
tot volautomatisch. Informeer bij uw vakhandelaar.

EUGEUNK ZONWERING

Holstraat 21 - Hengelo Gld.

tel. 05753-1210- fax 05753-1000

Feestdagen

daar horen appels bij!
Uitstekende kwaliteit.

Elstar - Jonagold - Golden Delicious
- COX per kg vanaf ƒ 1,00

Goudreinetten per kg ƒ 1,50
Goudreinetten 12 kg ƒ 16,00
Elstar 12 kg ƒ 10,OO
Stoof peren per kg ƒ 1,00
Handperen per kg vanaf ƒ 1,25

A p pel Sa p - puur en ongezoet

Honing, Uien en Aardappels vd klei

Santé per 25 kg ƒ 10,00

BildtStar per 25 kg ƒ 12,00

Surprise per 25 kg ƒ 12,OO

Geldig tot en met 31 december

Maandag en woensdag gesloten.

„Natuurlijk lekkerder"

Fruitbcclrijt l lorsiink
Prinsenmaatweg 3

Steenderen/Rha

tel. 05755-1643/1243

VOEDSELAKTIE t.b.v. VLUCHTELINGENKAMPEN
ROND ZAGREB
/oals U wel l ich t nog weet hebhen vorig jaar o.a. de gemeen-

tes Hengelo, Steenderen en Wichmond meegewerkt aan een

grote voedselaktie voor de Bosnische v luch t e l i ngen . Die

akt ie werd georganiseerd door de Commissie Oost Huropa

Hengelo i.s.m. de St icht ing Help Voormalig Joegoslavië uit

Doetinchem. Een oplegger vol is er toen naar Porec en Xagreh

gebracht. Helaas is de s i t u a t i e in Bosnië al leen maar ernstiger

en onoverzichtelijker geworden. Aan de/e toestand /e l f kun-

nen we nie ts d i rekt doen, maar aan de gevolgen wel . Dui /enden

vluchte l ingen , die l e t t e r l i j k omkomen van de honger en de

kou, kunnen we met /.'n allen helpen. Opnieuw /ijn de handen

in elkaar geslagen en /al er tussen Kerst en N i e u w j a a r weer

een oplegger met voedsel vertrekken naar de vluchtel ingen-

kampen rond Zagreb. De vrachtwagen is evenals vorig jaar

beschikbaar gesteld door de fa. Bosman uit 's Heerenberg.

terwijl Diesel Service Doetinchem en diverse HKM leden de

overige transportkosten sponsoren.

Om de/e vrachtwagen vol te kr i jgen is weer uw hulp nodig.

Een pakket kan bestaan uit de volgende ar t ikelen: f rui t ,

groente en vlees in b l ik ; babyvoeding; crackers; r i js t ; su iker ;

meel; toiletpapier; maandverband; tandpasta; afwasmiddel;

waspoeder: /eep. Niet nood/akelijk, maar wel aanbevolen:

koff ie , chocolade, koekjes e.d. Verder is gevraagd: dekens,

laar/en, pannen en kookgerei. De pakket ten kunnen inge le -

verd worden bij de tam. Disbergen in Hengelo (dage l i jk s ) en

bij sporthal de Veldhoek (dagel i jks na l6 . (X) uur). Verder

kunnen op /aterdag l l december de pakket ten ingeleverd

worden in Toldi jk . Kei jenborg , Steenderen. Baak. Olburgen/

Rha, Wichmond en uiteraard op de Hengelose Kers tmarkt .

Op de Kerstmarkt heeft de Commissie Oost Europa samen

met de supportersvereniging van Crescendo een stand waar u

ook een pakket kun t kopen voor slechts f 25.--.

Opdit moment /i jn a l le basisschool-kinderen van Hengeloen

Kei jenborg al d ruk be/ig om pakke t t en van h u i s ui t mee naar

school te nemen.

Voor in l i ch t ingen kun t u terecht bij de Commissie Oost

Europa, tel . 05753-1425/2793.

Uw gift kun t u ook storten op rek.nr. 3274.52.714 t . n .v .

C.O.E.H. Hengelo o.v.v. v luch te l ingenak t i c .

ZANG EN MUZIEK IN DE R E M I G I U S K E R K OF

ZATERDAG 11 DECEMBER

In een korte t i j d van voorbereiding op de komende kers t -

markt te Hengelo Cild. is het de voorbereidingscommissie

ioch ge lukt een aan ta l groepen te ver/amelen t .g.v. hel

concert in het kader van de kers tmarkt in de Kerks t raa t .

Cie/ien de lengte van het programma is het aanvangsuur

van de kerstmarkt een ha l f uur vervroegd van 17.00 naar

16.30 u u r.

Medewerking verlenen de Kon. Harm. Concordia, Chr.

Mu/iekver . Crescendo. Interkerkelijk jeugdkoor, parochie

koor St. Wil l ihrordus, Achterhoeks Vocaal Kwar te t . Chr.

/.angver. Looft den Heer.

Een H i n k aantal ondernemers heeft ingeschreven voor

d e e l n a m e , me t daa rnaas t een a a n t a l a a n t r e k k e l i j k e

a k t i v i t e i t e n . Voor de kinderen /al er gratis chocolademelk

verkrijgbaar zijn, tegen i n lever ing van bonnen, welke op de

kei s tmark t worden verstrekt.

Het is volop kerst bij uw
Windmolenbakker, dat
wordt weer smullen!

Deze week:

Proefstollen

Kerstkransen
Kerststaaf

4.95
l pak 4.25

7.50

Deze aanbiedingen gelden ook

op de Kerstmarkt, want
daar staan wij natuurlijk ook.

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



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

//\ AWoningborg 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.

H

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)

Ontdek de
„creativiteit van een ondersteuning"

in onze geheel vernieuwde kap salon.

Nature and fashion

Dames— en Herenkapsalon

Genard Lurvink
ruurloBeweg 16 hangalo

tel.

BOUWBEDRIJF

de heurne 70 7255 CL hengelo gld.

BOUWBEDRIJF "DE EENDRACHT" V.O.F.

Tel. 05753-2993, na 17.00 uur 3433

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

BU
GLAS-VERF-BEHANG

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

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

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel. 05753-1307

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Kapsalon
Memelink-ï= ."••

V-. .y /

' Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondwej» 2a - Hengelo (ï ld.

I e l . 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spuistraat 13, Hengelo ( ï l d .

Voor c Ie Kerst kalkoenen, =—.
. , .. re koop kerstdennen. Groothazen en konijnen, eventueel

, , , , - . , Roessmk, Winkelswec l ,
geslacht. Goossens, Voortse- [««T
wegn .To ld . j k . Hengelo C.ld. te l . 3957.

Kerk- en andere diensten
ZON D A(; 12 DECEMBKR 1993

Remigiuskerk

10.00 uur cis. l'. F. de Vries Jeugddienst Kiiulernevenclienst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

10.00 uur ds. A. B. Hlbert Hei l ig Avondmaal

(ioede Herder Kapel

10.15 uur ds. C. van Dorp

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 mi! ds. F. Di jk . Stedum

R.K. Kerk Hengelo Gld

/aterdag 1 1 december 19.00 uur Eucharistieviering

/omlag 12 december 10.00 uur Woord en ( ' ommuniev ie r ing

Dinsdag 14 december 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Kei jenborg: /aterdagsom 19.00 u u r Weekendviering;

/ondags om 10.00 uur Hoogmis.

Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

d a g e l i j k s Ro/enhoedje om l S.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vr i jdagmiddag 14.00 uur tol

maandagmorgen OX.OO u u r e n is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op /aterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een v r i j

spreekuur: LI hoeft hiervoor dus niet te bellen!

7 DECEMBER

Dr. Eyck, tel. 1277

1 0 - 13 DECEMBER

Dr. Koning, te l . 1266

14 DECEMBER

Dr. Eijkelkamp. te l . 2262

\ \ond- en nachtdienst

De avonddiens t loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen OS.00 uur.

Maandag: dr. E i j k e l k a m p . Koldeweiwcg 2, Keijenborg. tel.

2262.

Dinsdag: / ie hoven.

Woensdag: dr. Eyck, Kastanje laan 7. Hengelo ( l i d , t e l . 1277.

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

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

Openingst i jden: maandag t .e .m. v r i j d a g S.00-12.30 u u r e n 13.30-

I S.00 uur . /a., /o., feestdagen l l .00 12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kun t u in het weekend, bui ten de

open ings t i jden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (J ld , Koepelberg 2, tel. 05753-1420

A. R. J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur ge/elschapsdieren: maandag t/m vri jdag 13.30-14.00

uur, maandag en donderdag l
1
).00-19.30 u u r e n volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

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

STRAALBEORIJF BRUMMELMAN

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

Tel. 05755-1767

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

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

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld

Maandag t .e.m. vr i jdag van ').()() tot 12.00 uur.

Dag en nacht bere ikbaar , t e l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - l l

Hulpdienst

mevr. Rijpkema. te l . 243
l
> en mevr. Luhbers, te l . 2766. In

Keijenborg mevr. Hakvoor t . t e l . 2317 en mevr. van Aken, t e l .

2627.

Kruiswerk ()ost-( Gelderland

Kruiswerk Oost-( icldcrland is 24 uur per dag te bereiken via

telefoonnummer06-8806 ( b i j n a gratis , 3 cent per m i n u u t ) . Via

dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon (plaa ts het

( u i t l e e n ( s p r e e k u u r is .

Netwerk Thuis/.org Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen W.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 X.30-9.30 uur.

-Gezins-/bejaarden verzorging voor de gemeen ten Hengelo ( ( ! l d ) .

Vorden en Steenderen: /.utphenseweg l c. Vorden.

tel. 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg l c. Vorden. tel . 05753-2345.

- Maatschappelijk werk voorde gemeente Steenderen:

J.F. Oltmansstraat 7. Steenderen, te l . 05755-1659.

-Gezins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk/e l hem:

Stationsplein 1 2 , / e l h e m . t e l . 0X342-2 1 5 1 .

- Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen. tel . 05750-43X00.

Be/oek adres: Hogestraat je 3. /.utphen.

Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA /utphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de ge/ondheids/org. Voor vragen, h u l p of bemiddeling bij

problemen, bel ( d a g e l i j k s van 19.00-20.00 u u r ) te l . 0X330

21025, 0X340-41275 of (maandag t.e.m. v r i j d a g ) 0X343-1214.

V r i j w i l l i g e Thuis/.org. te l . 0X340-35000, d a g e l i j k s van 9.00-

10.00 uu r en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar, t e l . 05754-1351

Pedicure

Y. Abbink, Toldi jk . tel . 05755-13X6

Diëtiste

H. / \ \eerink-Stege. Hakermarksed i jk 15. 7223 KJ Baak. te l .

05754-1X09. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur .

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdiens t : 033-7250X3

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 0X346-65000. dagel i jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.


