
62e jaargang no. 51 dinsdag 21 december 1993 UITGAVE:

DKIIKKKKIJ WOI/I KRS
Regel i n kst raat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (ild

'telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
'telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Kei jen borg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Hronkhorst, Olburgen, K ha.
Toldijk, W ieh mond- V ierakker
en omstreken

Wat dacht u dit jaar
van gourmetten.

A
Het leuke van gourmetten en steengrillen is dat iedereen aan
tafel kan kiezen wat hij of zij het lekkerst vindt. En het samen
aan tafel zitten om zelf lekkere hapjes te bereiden is natuurlijk
vooral heel gezellig. Misschien is gourmetten daarom wel zo
populair in Nederland!

Feestrollades
Luxe Vleeswaren

Feestelijke Schotels

Lange Varkenshaas

100 gram 2.4O

T-Bone Steak

100 gram 3.25

Van 21 t/m 24 dec.
Bij aankoop van

ƒ 25,-- aan vlees
en vleeswaren

één ijstaart voor

2.5O

Vers
Kalfsvlees
voorradig

Grote
Kalfstongen

per stuk 25.OO

Gebraden Rosbief
Runder of

Varkensrollade

100 gram 2.95

d i verse soorten
Salades

KERST
SURPRISE

100 gram

2.25
Verrassend gevulde

kalkoenfitet.

De gehele week:

Eigengemaakte
Huzarensalade

1 kg 8.95

Deze advertentie is geldig van 21 t/m 24 december.

KEURSLAGER

Peter van Burk
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1269

Verse Worst

500 gram 4.(
Gehakt half om half

+ kruiden

500 gram 4.95
Malse

Varkenslappen

500 gram 4.95
Schouderkarbonade

500 gram 4.!

Hotel - Café - Restaurant
Zalencentrum

De Kruitberg
• Bestel nu voor de komende feestdagen onze

welbekende SALADES en PUDDINGEN

• VLEESSALADE (rijk gegarneerd) ƒ 7,00 p.p.

• ZALMSALADE (ri jk gegarneerd) ƒ 9,00 p.p.

• CHIPOLATA - AARDBEIEN - HEMELSE

MODDER PUDDINGEN ƒ 3,50 p.p.

Eric en Mieke Jansen

Kruisbergseweg 172

7009 BT Doetinchem

Tel. 08340 - 24123

Fax 08340 - 63821

Wij wensen U prettige feestdagen en een voorspoedig 1994

APK keurstation
grote onderhoudsbeurten

met gratis APK

in- en verkoop nieuwe en

gebruikte auto's

accu's, banden, uitlaten enz.

////AUTOBEDRIJF BW/L////

Zelhemseweg 19 - 7255 PS Hengelo Gld.
Tel. 05753-4793 - privé 08344-1486

Wij wensen u
prettige feestdagen en
een voorspoedig 1994.

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

tevens

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo (ïld.

GRANDIOZE

KERST-SHOW
26 dec.
11.00-17.00

27 dec.
13.30-18.00

28 dec.
08.30-18.00

29 dec.
08.30-18.00

30 dec.
08.30-18.00

31 dec.
08.30-12.30

van 27 - 31-12 gesloten tussen 12.30 en 13.30 uur.

2e KERSTDAG geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Tijdens deze Show-dagen
10% KORTING op Meubelen -
Tapijten - Gordijnen en Vitrages.

Graag tot ziens.
De koffie staat klaar.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

bij de kerk

NOTARISKANTOOR

SCHELLENBACH

te Hengelo Gld. wenst zijn

cliënten prettige feestdagen

en een voorspoedig 1994.

Het kantoor is gesloten op

maandag 27 december en

vrijdag 31 december 1993.

Het kantoor is geopend op

dinsdag 28 december,

woensdag 29 december en

donderdag 30 december 1993.

Essilor Transitions®Plus
Een snel meekleurend brilleglas

van kunststof!

TWEE SPECIAALZAK

OPTIEK

eig. A. Groot Kormelink
tel.05753- 1771
- Brillen en Contactlenzen
- Oogmeting met de allernieuwste
electronische meetapparatuur

- Barometers en etuis

DE BRILLEN SPECIAALZAAK!!

EN ONDER EEN DAK!

HORLOGERIE
GOUD - ZILVER

eig. T. van den Hul
tel. 05753 - 4036
- Uurwerken - Gouden en

zilveren sieraden
- Vakkundige reparaties
- snelle batterij service

DE JUWELIER!!

GROOT KORMELINK
Hengelo Gld. - Spalstraat 27

Wij wensen U allen een fijn kerstfeest en een gelukkig 1994.

Er is nu een praktisch kunst-

stof brilleglas dat buiten donker

opkleurt bij het toenemen van

de lichtintensiteit. Binnen wordt

het vanzelf weer lichter.

Essilor Transitions* Plus.

Het kleurt egaal op. is ultra-

licht in gewicht, is zeer schok-

bestendig. biedt een effectieve

bescherming tegen UV-stralen

en is voorzien van een

praktische kraswerende laag.

Vanaf nu hebben wij deze

oplossing voor iedere brildrager.

Kom eens langs voor

vrijblijvende informatie.

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

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

Chr. gem. zangver. LOOft 0611

Hengelo Gld

wenst iedereen

fijne kerstdagen en een

heel gelukkig nieuwjaar

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Slijterij

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

2e Kerstdag

traditionele kerstviering met

Why Not
Aanvang 21.30 uur.

GLAS-VERF-BEHANG



KEUENBORGS
KRUUT
Bereid uit de best

gese
lecteerde Kruiden

KenrirnerKend

zachte

harmonie

door

smaaK en goede

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Kapsalon
Memelink

Dames en heren \W>—*

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Wij wensen U allen

Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 1994.

Kerstfeest bij Peugeot-dealer

Ridderhof
Plakhorstweg 8 - Doetinchem

Tel. 08340-32851
Bleekstraat 14 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1947

Sinterklaas is geweest, de Kerstman moet nog komen, maar Ridderhof is er al.

Diverse extra's op al onze ETOILE-modellen

Leeuwekeur gebruikte auto's nu extra aantrekkelijk
ACCESSOIRES AANBOD

r Bij aankoop van een gebruikte auto vanaf ƒ 7.500,-
ƒ 1.500,-- gratis accessoires of

- ƒ 750,- kontant

FINANCIERINGS AANBOD
' Uitstel van betaling tot juni 1994

- Maximaal ƒ 10.000,-
Minimale aanbetaling 25% van aanschafprijs
(inclusief eventuele inruilauto)

r Laagrente lening tegen tarief van 6,9%
- Maximaal ƒ 10.000,- (looptijd 24 of 36 maanden)
- geen verplichte aanbetaling vanaf bouwjaar 1987

(deze aanbieding geldt t/m 31 december 1993)

KERKSTRAAT 6

Speciale kerstaanbieding

Groente en fruitreklame:
CHAMPIGNONS l kilo 2.98
STOOFPEREN Giezer Walderman
extra roodstovers 2 kilo 4.98
GOUDREINETTEN per kist 9.98
Verder hebben we voor U een zeer ruim
assortiment EXOTEN en CHAMPIGNONS
en div. slasoorten en diverse kruiden enz.
Dit alles de beste kwaliteit en DAGVERS

Rauwkostreklame:
We hebben voor U een
VERDEELSCHAAL RAUWKOST

voor slechts 9.98
JIMP SLANKSALADE 1A kilo 4.98
AARDAPPELSALADE l kilo 4.98
En verder hebben we nog div. salades zoals
Zalm, Huzaren, Rundvlees, enz.

Kaasreklame:
JONG BELEGEN KAAS kilo 9.98
ROOMBRIE 60%
vers van het mes 100 gram 1.69
div. soorten ZESDAMMER KAAS

V, kilo 8.50

UIT DE DIEPVRIES:
DEN HERTOG IJS EN PUDDING

SPECIALITEITEN.

Caronetta van 3.98 voor 2.98
Nieuw!! Cassata AMARENA

van 6.99 nu 5.99
Op alle literbakken ijs

ƒ 1,— korting.

Voor een fruitschaal of mand of
iets anders kunt U ook bij ons
terecht.

Kom gerust eens een kijkje nemen,
dat verhoogt de gezelligheid.

Wij wensen U
prettige kerstdagen en
een voorspoedig 1994.

Tot ziens.

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

Café-zaal
Winkelman Keijenborg

Wij wensen U tevens
prettige feestdagen
en een gezond 1994.

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT.

WINKELPAN
S». Jomtroot 3, Keyenburg, Telefoon 05753-1267

Te koop kerstdennen. B.

Masse l ink . Dr. A. Ariëns-

straat 33. Steenderen.

De l e k k e r s t e s t o l ? "DE

BOTERSTOL". N a t u u r l i j k

van B a k k e r i j Kreunen. De

/aak voor ke rs t s to l l en niet

smaak. Bestel en hel, tel. 1474.

Te koop kerstbomen. La-

niers. Wolsinkweg l . Ke i jen-

borg. Al leen /aterdags ol na

tel . a f sp raak . I e l . 05753-

1401.
KERSTTAARTEN TOP 3

1993
l : Kerstslagroomtaart

2«:i Kers tmaniaar t (nie t s t i p )

Schwar/walderstaar l

N i e u w k o m e r de Ha/.elnoot

schuimtaar t . Diverse andere

gouwe ouwe in Kerstsfeer h i j

B a k k e r i j Kreunen, tel.05753-

1474. De /aak voor kerst

taar ten met smaak!

VEILIGHEID

lstaat bij ons voorop
Bij het afhalen van een vuurwerkpakket van minimaal / 25,- door of onder
begeleiding van een volwassene, ontvangt iedere klant één van onderstaande

artikelen naar keuze voor een EXTRA VOORDELIGE AKTIEPRIJS!

Art nr. 1085: SOUND OF CITY

LAWAAIPOT
van / 5,- voor slechts

Art nr 0003 EXTRASLOF

KANONSLAGEN
Van / 7,50 voor slechts

Art. nr. 1217 REBEL SCREMER

SIERPOT
Van / 10,0 voor slechts

Art. nr. 1205 UNIEKE

ROMEINSE KAARS
Minutenlang werkende kaars
met 100 lichtkogels en een
ongelofelijke lengte van 1,5 m.
en uitsluitend leverbaar bij uw LE-Dealer.
Van / 7,50 voor slechts

2?°
5.-
7?°

5.-

i

Vraag naar onze kleurenfolder en profiteer van de 10% VOORVERKOOP-
KORTING. (De voorverkoopkorting is geldig t/m 24 december).

DE DRIEVETOL

/\

speelgoed en hobby
.•••:--3ff888$-

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

Wij wensen U prettige
kerstdagen en een goed

en gezond 1994 toe.

Ook dan staan wij weer voor U klaar.

Installatie & Ontstoppingsbedrijf

HARCO HERMANS
Schooltinkweg 4 - 7021 MA Velswijk

tel. 05753-1199 - fax 05753-4397

1e Kerstdag

GROTE KERSTBINGO
met een prijzenpot t.w.v. ƒ 2500,-

Café D'n Olde Kriet
Dorpsstraat 25 - Wichmond

Tel. 05754-1285

Wij wensen u
prettige feestdagen.



VUURWERK - JANSEN Bleekstraat l

KIPFILET
100 gram 1.98
GEHAKT CORDON BLUE

2,̂ . , •

GEBR. VARKENSROLLADE

lOO^ram 1.7O

NAGELHOUT

100 gram 3.15

Bestel vroegtijdig uw

KERSTROLLADE
Tevens verzorgen wij uw

fondue- of gourmetschotel
Wij wensen u

prettige kerstdagen.

SLAGERIJ

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

«7 FIATAGRI

Prettige
feestdagen en

een voorspoedig
1994

Henk en Betty Wissels
Albert Menkveld

Wissels
M E C H A N I S A T I E

HET ADRES VOOR KWALITEIT EN 24-UURS-SERVICE

Winkelskamp 1 Hengelo Gld.
Telefoon 05753-4360. b.g.g. 05753-3491

't Wordt weer gezellig op

OUDEJAARSDAG
De B.V. "Concordia '54" organiseert

dan het jaarlijkse

Potbiljarten
Rad van Fortuin

Bingo
(ook voor de jeugd)

Tevens gelegenheid tot kaarten.

Café-rest. "Leemreis"
Aanvang 14.00 uur.

Wij wensen u allen prettige feest-

dagen en een voorspoedig 1994.

CHR MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD
CRESCENDO

wenst iedereen
prettige kerstdagen en een

voorspoedig en gezond 1994.
Om alvast te noteren:
Zaterdag 12 - 19 februari
TonceluitvoLTiiig in Ons Huis door do supporters
Zaterdag 5 maart
Voorjaarsuitvoering in sporthal "De Kamp"

Met Kerst wordt het weer echt

smullen met al dat lekkers van

Uw Windmolenbakker

Stollen groot en klein

Staven - Kransen
Bonbons en Petit Fours

Diverse soorten broodjes om

uw Kerstbrunch extra aan-

trekkelijk te maken.

De Kerstdagen worden pas echt

fijn, als er iets van Bakkerij

Hekkelman bij mag zijn.

Wij wensen u prettige
kerstdagen.

Bakkerij

H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Tel. 05753-1200NNIND/V1OLEN BAKKERS

Slijterij

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

Kerstavond

om 18.00 uur gesloten

1e Kerstdag gesloten

2e Kerstdag

om 14.00 uur geopend

Oudejaarsavond

om 18.00 uur gesloten

Nieuwjaarsdag gesloten

Wij wensen U

hele fijne feestdagen en een

voorspoedig 1994.

Wij wensen een ieder

prettige kerstdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar

BOUWBEDRIJF

TOLDIJK

Grotenhuys
Spalstraat 18 - Hengelo Gld

Vanaf 1 januari zijn wij
zaterdags en 's maandags

gesloten.

Veehandel H. van Leussen
Baak

voor een goede afzet van uw varkens

en kalveren

wenst een ieder prettige kerst-

dagen en een voorspoedig 1994

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster 1993 en 1994
worden tot 19 februari 1994 geen collectes
gehouden.

BEKENDMAKING BOUWPLAN

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

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 384.

SPREEKUUR
BURGEMEESTER EN

WETHOUDERS

Het spreekuur van burgemeester en wet-
houders op donderdag 23 en 30 decem-
ber 1993, tussen 19.00 en 20.00 uur,
komt te vervallen.

MELDINGEN
WET MILIEUBEHEER

Er is een melding ingevolge de Wet mi-
lieubeheer ingekomen van:
de heer W.A. Prins, voor het van toepas-
sing worden van het Besluit detailhandel,
op een reeds opgerichte zaak t.b.v. de
verkoop van groente en fruit, gelegen aan
Kerkstraat 6 te Hengelo Gld.
Hengelo, 21 december 1993.

De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde
in artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat burgemeester en
wethouders van die gemeente voornemens zijn vrijstelling te verlenen als bedoeld in
artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten einde medewerking te kunnen
verlenen aan het bouwplan van:
B. Hissink. Ruurloseweg 36a te Hengelo, voor het plaatsen van een broeikas Op het
zijerf.
Het bouwplan ligt met ingang van 23 december 1993, gedurende 14 dagen, ter
gemeente-secretarie (afdeling Grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen
het voornemen de gevraagde vrijstelling te verlenen indienen bij burgemeester en
wethouders.

Hengelo, 21 december 1993.
De burgemeester voornoemd.

NIEUWS OVER DE A.A.W.

Inkomensondersteunende voorzieningen.
De Algemene arbeidsongeschiktheids wet (AAW) kent een aantal zogenoemde
inkomensondersteunende voorzieningen. De AAW wordt uitgevoerd door de bedrijfs-
verenigingen, zoals bijvoorbeeld het GAK, de Detam en het ABP.
Het gaat om de volgende vergoedingen:
- vergoeding extra stook-, verwarmings- en elektriciteitskosten
- vergoeding voor abonnementskosten telefoon
- vergoeding extra slijtage kleding en beddegoed
- voorzieningen voor ontwikkeling en ontspanning
- dieetkosten, voor zover deze niet door de AWBZ (Algemene wet bijzondere bijstand)
worden vergoed.

Vergoeding vervalt.
Met ingang van 1 januari 1994 komt de vergoeding van deze kosten door de AAW te
vervallen. Wanneer u van een bedrijfsvereniging een inkomensondersteunende ver-
goeding ontvangt, dan heeft u hier inmiddels bericht van gekregen. Deze kosten
kunnen eventueel per 1 januari worden vergoed via de Algemene bijstands wet (ABW).
Deze wet kent echter een inkomens- en vermogenstoets, zodat u wellicht niet of slechts
gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking komt.
Nieuwe vergoeding aanvragen.
Als u denkt dat u voor vergoeding in aanmerking komt wordt u geadviseerd te
informeren bij afdeling Sociale Zaken van de gemeente Hengelo Gld., adres Raadhuis-
straat 20. De medewerkers van deze afdeling kunnen u vertellen of het zin heeft een
(bijstands)aanvraag bij de gemeente in te dienen. U kunt ook vooraf telefonisch
informeren door het volgende nummer te draaien: 1541.

TIPS VOOR VEILIGE FEESTDAGEN

De kerstboom
Koop een boom die niet te groot is voor uw kamer. Zet hem niet te dicht bij gordijnen of andere makkelijk brandende
spullen.
Zorg ervoor dat de boom goed stevig staat, zodat hij niet makkelijk omver gelopen kan worden. Wilt u het heel veilig
doen draai dan een schroefoog in het plafond en maak de boom daaraan vast. Bind daartoe een stuk binddraad aan
de stam, op ongeveer een vierde van de boomhoogte onder de top. Bevestig vervolgens het andere eind aan het
schroefoog. Omvallen is dan niet mogelijk.
Indien u de boom in een speciale met water gevulde kerstboomstandaard plaatst, droogt hij minder snel uit. Daardoor
wordt het brandgevaar wat kleiner, bovendien heeft u minder last van naalduitval. Regelmatig water bijvullen is
natuurlijk wel vereist.

* Echte kaarsjes in de boom moet u constant in de gaten houden. Één moment van onoplettendheid kan uw boom in een fakkel
veranderen. Elektrische kaarsjes zijn dan misschien minder sfeervol, ze geven u wel een rustiger gevoel. Hoewel

* Controleer de bedrading van de elektrische kerstboomverlichting op beschadigingen. Probeer de installatie eerst uit door de
lampjes vóór het ophangen een half uur te laten branden. Óók als er voorgaande jaren helemaal geen problemen waren. Gebruik
een gaaf en goed passend verlengsnoer en leg dat zo neer dat niemand erover struikelen kan.

* Doe de verlichting uit als u gaat slapen of het huis verlaat.
Brandende kaarsen
* Zet de kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Gebruik geen kaarsenhouders die gemaakt zijn van plastic of van

andere makkelijk brandbare materialen.
* Houd brandende kaarsen zover mogelijk weg van gordijnen en van andere makkelijk brandbare dingen, zoals papieren

versieringen. Zorg vooral ook dat ze buiten het bereik blijven van kleine kinderen en huisdieren.
* Laat de kaarsen in kerststukjes niet te ver opbranden. Plaats de kerststukjes zo dat u ze steeds kunt zien. Zet ze niet in de buurt

van een warmtebron, bijvoorbeeld op de schoorsteenmantel boven de kachel. De kaarsen kunnen dan week worden en ombuigen.
* Laat de kleine kinderen nooit alleen met brandende kaarsen. Ook niet voor een paar minuutjes!
Oliebollen bakken
* Bij het oliebollen bakken loopt u kans op "vlam in de pan". Leg daarom binnen handbereik een deksel klaar die goed op de pan

past.
* Slaat de vlam in de pan loop dan niet weg, maar schuif het klaargelegde deksel op de pan. Draai vervolgens het gas of de kookplaat

uit. Leg een (uitgewrongen) vochtige dweil op het deksel, zodat dit vaster op de pan drukt. Probeer nooit de brandende olie met
water te blussen, dat is levensgevaarlijk.

* Laat de pan een kwartier met rust, beweeg hem niet en licht ook het deksel niet op. De elektrische kookplaat blijft lang heet. Het
afkoelen van de olie zal daarbij dus wat langer duren dan bij koken op gas.

* Blijf bij de pan totdat hij voldoende is afgekoeld. Reinig dan de buitenkant van de pan grondig, maak hem vooral goed vetvrij. Daarna
kunt u verder gaan met bakken.

* Probeer tijdens het bakken het morsen van vet zoveel mogelijk te voorkomen. Zorg dat de buitenkant van de pan vetvrij blijft.
* Doe niet teveel olie in de pan. De olie gaat bruisen wanneer het beslag erin gebracht wordt. Een te volle pan stroomt dan over.
* Loop niet weg bij de pan zonder het gas of elektra uit te zetten. Bij te lang verhitten gaat de olie branden. Alleen een frituurpan met

thermostaat is daartegen beveiligd.
* Houd kleine kinderen buiten de keuken als u aan het oliebollen bakken bent. Ze leiden uw aandacht af, bovendien kunnen ze

getroffen worden door oliespatten.

UTOBEDRIJF

onderhoud en reparaties van alle merken

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

Wij wensen U prettige

kerstdagen en een

gelukkig nieuwjaar

m Banninkstraat 24
7255 KE Hengelo
Telefoon 05753-1262

Bloemen Verkoopkas Wijnbergen
en medewerk(st)ers wensen U

vrolijke kerstdagen en een
bloemrijk 1994.

Let op onze
dagaanbieding.

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat



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

ATTENTIE ATTENTIE
Verschijning DE RECLAME rond

OUD EN NIEUW:

DE RECLAME no. 52 verschijnt op

dinsdag 28 december

advertentie's dienen uiterlijk

woensdag 22 december 10.00 uur

ingeleverd te zijn.

DE RECLAME no. l verschijnt op

dinsdag 4 januari

advertentie's dienen uiterlijk

woensdag 29 december 10.00 uur

ingeleverd te zijn.

Gelieve hiermee de nodige

rekening te houden!

DRUKKERIJ WOLTERS

Onze avondopenstelling op vrijdag

24 december komt te VERVALLEN.

Oudejaarsdag, vrijdag 31 december

zijn wij na 12.00 uur GESLOTEN.

Wij wensen u prettige feestdagen en

een aangenaam 1994!

Rabobank "Hengelo-Keijenborg"

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

tel. 05753-8181

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

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

en zaterdag van 9.00-12.30 uur

UBI, Ettenseweg39,
7071 AA Ulft,

tel. 08356-83141

Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren

DAMESSALON; a l l tV- i i v c . l i j . - i i s a f s p r a a k , telefoon 1)5755-222(1

HERENSALON; /owcl mr t a ls /onder

a f s p r a a k , t f l c f

Z-E weg G, Toldijk
A, in de WCL> X i i t p h e n - l ) < > e t i m h r n i

Wij wensen u prettige feest-
dagen en een gezond 1994.

2e Kerstdag

KERSTSHOW

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

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

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

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

Tel. 05755-1767

Te h u u r woonruimte voor 2

personen. ' I e l . 05753-1733.

l - r is maar ene weg en dat is

Kreunens Krenteweg .

Nieuw dit jaar nu ook voor
par t icul ieren on/e befaamde

kreiitcwc-gge. Dui / e iu lea fne -
mers gingen U al voor! De

snelste weg. te l . 05753-1474
voor een krenteweg.

Mooie kerstbomen te koop.
Vers u i l e igen k w e k e r i j .
Omoriea 1-2,5 meter, met of

/ o n d e r k l u i t . K w e k e r i j

Hendriks, U i l e n e s t e r s t r a a t
15. Kei jenhorg. te l . 05753-
1395.

ATTENTIE
Nieuw - voor kerst hebben
wij vers voorgebakken stok-

brood en broodjes! Dat
smaakt wel even anders! Bak-
keri j Kreunen, de /aak voor
brood met smaak.

Bouw- en timmerbedrijf

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

wensen u prettige
kerstdagen en een
voorspoedig 1994

Op 8 januari 1994 starten wij de

nieuwe gehoorzaamheidscursus
voorhuishonderiteVelswijk.

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

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

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:

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

n

GERARD BRANDENBARG

„Z E L H E
Blekweg 11 - tel. 08342-2267

7021 JW Zelhem

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Kerk- en andere diensten
KERSTMIS 1993

Remigiuskerk

Vrijdag 24 december - 23.00 uur ds. A. B. Elbert
m.m.v. Soli deo ( ï l o r i u
Zaterdag 25 december- I e Kerstdag - 10.00 uur ds. P. F. de Vries

m.m.v. bla/ersgroep
/omlag 26 december - 2e Kerstdag - 10.00 uur ds. A. B. Klbert

Jongercndienst

Goede Herder Kapel

Vrijdag 24 december - 21.00 uur ds. van Dorp Jeugddiens j

/aterdag 25 december- Ie Kerstdag - K). 15 uur ds. R. J. ten Have
/omlag 2(i december - 2e Kerstdag - 10.15 uur ds. R. Molemaker

Vrijz. Herv. Kerk

/aterdag 25 december - I e Kerstdag - 10.30 uur
ds. da C'osta. Didam Ge/insdienst

R.K. Kerk Hengelo Gld

Vri jdag 24 december 19.00 uur ( ie / . insvier ing
Vrijdag 24 december 21.00 uur Nachtmis - Jongerenviering
/aterdag 25 december 9.00 uur Hoogmis
Zondag 26 december 10.00 uur Woord en Comimmievieriiig op

de Bleijke

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: /aterdagsom 19.00 uur Weekend v lering;
/omlags om 10.00 uur Hoogmis.

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

dagel i jks Ro/enhoedje om l S.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagmorgen 08.00 uur en is u i t s lu i tend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op /aterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij
spreekuur; L) hoeft hiervoor dus niet te bellen!

21 DECEMBER

Dr. Eijkelkamp. te l . 2262

24 - 27 DECEMBER (Kerstmis)

Dr. Koning, tel. 1266

28 DECEMBER

Dr. Eijkelkamp, tel. 2262

Avond- en nachtdienst

De avonddienst 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 , Koldeweiweg 2, Keijenborg. te l .

2262.
Dinsdag: / ie boven.
Woensdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7. Hengelo ( i ld. tel . 1277.

Donderdag: dr. Koning, Kas tan je laan 1. Hengelo (ild, tel . 1266.

Apotheek Hengelo (ild, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden: maandag t .e.m. vr i jdag S.00-12.30 uu ren 13.30-
1S.OO u u r , /a., /o., feestdagen l 1.00-12.00 uur.

Spoed- en special is tenrecepten kun t u in het weekend, bui ten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

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

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

Spreekuur ge/elschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00
uur, maandag en donderdag l1).00-19.30 uur en volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld

Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur .

Dag en nacht bereikbaar, t e l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - l l

Hulpdienst

mevr. Rijpkema. t e l . 2439 en mevr. I.ubbers. te l . 2766. In
Keijenborg mevr. Hakvoort. te l . 2317 en mevr. van Aken. te l .
2627.

Kruiswerk ()ost-(Gelderland

Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via

te lefoonnummer 06-8X06 ( b i j n a gratis. 3 cent per minuut ) . Via
dit telcfooiHimmer hoort u ook wanneerei i n u w ( w o o n ) p l a a t s h e t

(uitleen)spreekuur is.

Netwerk Thuis7.org Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen 09.00 en 12.00

u u r ) , /r. 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-/bejaardenver/.orging voor de gemeenten Hengelo (G ld) ,

Vorden en Steenderen: /utpheiiseweg l c, Vorden,
tel. 05752-214X.

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

- Maatschappelijk werk voorde gemeente Steenderen:
J.F. Oltmansstraat 7. Steenderen. tel . 05755-1659.

-Gezins-/bejaarden verzorging en maatschappelijk werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem. tel. 0X342-2151.

- Alpha-hulpverlening: lioofdkantoor/utphen, tel. 05750-43800.

Bezoek-adres: Hogestraatje 3, Zutphen.
Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA Zutphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de ge/ondheids/org. Voor vragen, hulp 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 ol (maandag t.e.m. vrijdag) 0X343-1214.
Vrijwil l ige Thuis/org. t e l . 0X340-35000. dagelijks van 9.00-

10.00 uur en van IX.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar. tel. 05754-1351

Pedicure

Y. Abhink, Toldijk, te l . 05755-13X6

Diëtiste

H. Zweerink-Stege. Bakern ia rksed i jk 15, 7223 KJ Baak. te l .
05754-1X09. Voorafspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst : 033-7250X3

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 0X346-65000. dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.



62e jaargang no. 51 2e blad dinsdag 21 december 1993 UITGAVE:

DKl'KKKKIJ WOLTKRS

Ri'^clinkstraat 16

Postbus 63, 7255 /H Hengelo (ild

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

Telefax «5753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Kei.jenborg,

Vels\vijk (/elhem), Steenderen,

Haak, Itronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Wij wensen U prettige

feestdagen.

Vrijdag 24 december
zijn wij gesloten.

aUTOXKEMP
St.Janstraat 28 Kéijenborg GW. Tel.05753-1977

eicpert ARENDSEN

installatiebedrijf ARENDSEN

Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld

en medewerkers

wensen U prettige feestdagen
en een voorspoedig 1994

Grand café

Openingstijden
tijdens de
feestdagen

Vrijdag 24 dec. (Kerstavond) open tot 19.00 uur
Ie Kerstdag vanaf 20.00 uur open
2e Kerstdag vanaf12.00 uur open

Oudejaarsdag gaan we weer oergezellig

Potbiljarten

Nieuwjaarsdag vanaf 16.00 uur open

Wij wensen a prettige kerstdagen en
een gezond 1994.

Tonnie en Betsie ten Barge

F

£-±

T\ f
3^L4 en strijl< OP die premie

jSrvanfSO,.
^yy per man per dag*

As/ * De premie geldt bij minimaal 3 mandagen

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

11 Reaelink 's Schildersbedrijf\\ iw*Jwilllf% 9 «*wl IIIVIvJI OUC7UI II 1

\\ ' •
L\V • Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld

JJ1. Tel. 05753-1655

Wij wensen iedereen

prettige kerstdagen en een

voorspoedig nieuwjaar.

Timmerbedrijf
MEULENBRUGGE

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

* Nieuwbouw
* Onderhoud - Restauratie
* Verbouw van boerderijen

Prettige feestdagen en een voorspoedig 1994

Ziet u zichzelf al rijden ?

Grote KERSTSHOW
van zondag 26 t/m 31 december.

Het is groot feest in onze vernieuwde showroom.
De nieuwste motoren + kleding stromen alweer binnen.
Leuke kado's in onze Giftshop.

Tijdens de show 10% korting op kleding.

Dit geldt niet op afgeprijsde artikelen zoals:

MQP Walkerjas J&*^ 459,--
Leren jassen ^§9S<^ 99,--

Nylon jas + broek ^328^ 199,--
(100% wind- en waterdicht)
Crossbroeken van ̂ 2Sf- nu 99,—

Tod rd vanaf 69,--
diverse helmen en nog veel meer

Tevens wensen wij U prettige kerstdagen
een een gelukkig nieuwjaar.

Potbiljarten
2e KERSTDAG

v.a. 13.00 uur

ORGANISATIE:

^S7 café, Kéijenborg

Vrede...
onder de kerstboom-

Niet overal, maar wel in Hengelo Gld en de
wijde omgeving, met het nieuwste boek van de
voetbalver. Pax.
Een verfrissende kijk op de geschiedenis van
een club met ambitie.

Geschreven door Willy Hermans en verder
geredigeerd door Mart Hoogeveen.
Vormgeving en bewerking door Reinder
Tannemaat en Ab Wesselink.
Gedrukt door Gerhard Weevers.

Het boek van Pax is verkrijgbaar, zolang de
voorraad strekt bij de Hengelose Boekhandel,
waar anders...

Kerkstraat 17

Hengelo Gld

tel. 05753-1253

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

Aanbieding:
Elstar 3 kg vanaf 1.95
Kiwi's per kg 1.95
Grote Navel sinaasappelen

20 voor 4.95
Peultjes per 100 gram 1.25
geschrapte Krielaardappelen

per kg 1.25

Met deze dagen een ruim assortiment
van o.a. champignons en exoten.

Extra openingstijden:
donderdag 23-12 van 9.00 tot 17.30 uur
vrijdag 24-12 van 9.00 tot 16.00 uur

vrijdag 31-12 van 9.00 tot 12.30 uur

Wij wensen u prettige feestdagen
en een gezond 1994.

Veehandel Charles Berendsen
wenst u allen

Prettige Feestdagen en een
Voorspoedig 1994.

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



Wij zijn ontzettend blij en dankbaar mei de geboorte
van on/e /oon en ons broertje

(jus

4 december l W,

Hun, Linda,
Ar jan, Petra, Maaike Oortgiese

Broekstraat l la,
7223 KK Haak .

Dankbaar en b l i j /.ijn wij niet de geboorte van on/e
/oon en m i j n broertje

B K R N A R I ) M A R I J N

Wij noemen hem H K R N I )

( leboren l 2 december

Kupelweg 5,
7255 N.I Hengelo ( i l d .

Henk en ('orrv Heerink
Henrike

l-'.c n mrmr leven,
een klein \\:oiiiJcr.
Hel klinkt n> i>c\\'oon.
iiidiir is vnoi' ons
10 lieel hijioiulei'.

Dankbaar en heel b l i j /.i j n wij met de geboorte van
on/e /oon

BRENTGERJO

Wij noemen hem HRKNT

l 2 december 1993.

Johan en Anne t t e Lubbers-Tichelnuui

Schoolstraat 5
7255 CD Hengelo
tel. 05753-3K60

Gaarne wi l len wij een ieder bedanken die ons
40-jarig huwelijksfeest tot een onverge te l i jke dag
hebben gemaakt.

F. H. ZILVOLI)
A. K. /ILVOLD-WULLINK

K a s l a n j e l a a n 2
7255 AM Hengelo ( i l d

Voor de be langs te l l ing , getoond ti jdens mi jn ver-
bl i j f in de St . M a a r t e n s k l i n i e k en bi j m i j n t h u i s -
komst, /eg ik iedereen h a r t e l i j k dank .

( J . R. V A N N K C K

Hengelo ( i l d . december 1993.

Oudheidkundige Vereniging
"Hengelo Gelderland"

zo juist verschenen:

KALENDER 1994

OUD HENGELO

DE SEIZOENEN ROND

prijs ƒ 8,--

te verkrijgen bij:

Hengelo
boekhandel Wolters, Kerkstraat 17
bakkerij Kreunen, Markstraat 6
hotel Leemreis, Spalstraat 40
VVV-kantoor, Kervelseweg 1a
van Neck, zelfbediening, Vordenseweg 70
sport- en modezaak Roozegaarde, Spalstraat 13

Keijenborg
rijwielhandel Luimes, Oude Kruisbergseweg 1
café de Smid, Kerkstraat 11

en bij de bestuursleden van de vereniging

Oudejaarsdag
Gezelligheid in de tent
rondom het ouderwetse
POTBILJARTEN
Deelname staat open voor iedereen.
Aanvang 13.00 uur.

Org.: B.V. "de Keu"

CAFÉ WOLBRINK
Bleekstraat 3 - Hengelo Gld

Wij wensen iedereen prettige kerst-
dagen en een voorspoedig 1994.

Allen die we op welke w i j/e dan ook hebben
ontmoet het afgelopen jaar wensen wij

goede kerstdagen en een
voorspoedig 1994

Johan en Gerrie Eppink
Dorpsstraat 37 - Steenderen - Tel. 05755-1S62

Uitvaartverzorging - Koster N.H. Kerk
Agent Drukkerij Wolters

Aannemersbedrijf

H.J. ENTING b.v.
Per 1 januari 1994 maak ik gebruik van de
V.U.T.
Mijn bedrijf wordt per die datum overgenomen
door aannemersbedrijf Gebr. Scharenborg b.v.
uit Haaksbergen.
Het bedrijf zal door genoemd aannemersbedrijf
verder worden gevoerd onderde naam Menting
b.v.
Voor onze medewerkers zal er in de nieuwe
situatie niets veranderen. Voorlopig zal ik als
adviseur aan het bedrijf verbonden blijven.
Alle cliënten wil ik bij deze heel hartelijk bedan-
ken voor het genoten vetrouwen.
Mijn opvolgers beveel ik van harte bij U aan.

H. J. MENTING

AANNEMERSBEDRIJF r*) GEBR.SCHARENBORG

Haaksbergen

Per 1 januari 1994 hebben wij aannemers-
bedrijf H. J. Menting b.v., Nijverheidsweg 15 te
Steenderen overgenomen.
Met de kwaliteit die U van aannemersbedrijf
Menting gewend was, zullen ook wij in de
toekomst Uw opdrachten uitvoeren.

H. G. J. SCHARENBORG

G. H. M. SCHARENBORG

Prettige Feestdagen en
een voorspoedig 1994

in KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

Tel. 05753-2026

Huur - Verkoop - Reparatie van:
- Hetelucht kachels

- Kettingzagen

- Schaatsen slijpen

- Houtversnipperaars - Klovers

Bibliotheek Hengelo
Wij maken onze lezers erop attent dat

vrijdag 24 december en
vrijdag 31 december

de bibliotheek GESLOTEN is.

Bestuur en medewerksters wensen u

fijne kerstdagen en voor 1994 een

gezond en goed leesjaar toe.

Wij wensen U
prettige feestdagen en

een kleurrijk 1994.

( .Schildersbedrijf
O O BEKT DEKKSCN

«•MM «••«••••••••••••••••i •• • |

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

Wij wensen iedereen

prettige kerstdagen en

een voorspoedig 1994.

voor kurkdroog
V U U R W E R K

Eef
Janssen
Keijenborg

St. Janstraat 39 - Keijenborg

MDE BANNINKHOF11

Gehoorzaamheidscursus
voor uw hond te Hengelo Gld.

Start:
8 januari 1994

Aanvang:
15.00 uur

Lokatie: Banninkstraat 28

Opgave en inlichtingen:
Hans Lichtenberg, tel. 05753-2042
Heidi Vollenhoven, tel. 05752-2550
Jan Vredegoor - Joop Kamphuis

Oudejaarsloten
voor trekking 31 dec.

Nu te verkrijgen.

De Dierenshop
Spalstraat 12, Hengelo ( i l d

's maandags gesloten

Te koop bruine en wit te eie-
ren en appels o. a. H I s t n i . ( 'o\.
J o n a t h a n . Joniea en .lona-
gored. I). Commune, Voorl-
seweg l l .Told i jk . te l .05753-
1558.

DAMMEN
DIOS 4 uil Hihe igen kwam op be/oek en speelde tegen liet
2e team. H. ( i ioeneve ld opende de score. H. H a r k i n k en (i.
Halfman volgden al snel zodat het 6-0 stond. D.Walgemoet
wilde remise forceren voor het 7e punt . maar dit mis luk te .
W. H i j k c l k a m p l u k t e dit wel en tens lo t te won de teamleider
M. Hu l s lmj nog. Met de/e l)-3 ove rwinn ing slaat I X ' H 2 5e
in de 3e k las Oost ( i e l d e r l a n d met 5-5.
l )CH 4 o n t v i n g Hrummen 3. J. Wen t ink en H. Brummelman
speelden g e l i j k . K. Herendsen verloor en H. doorman
/orgde voorite gelijkmakerdoor v. inst. DCM 4 staat met dit
gel i jkspel 7e in de 4e k las Oost ( i e lde r land met o-4.
Onderl inge compet i t ie :
d roe p A: H. Luimes M. /onnenherg 2-0:11. D i j k m a n - N .
Roelotsen 0-2; J. Vos-J. H e u v e l i n k 0-2.
Stand: I . M. Luimes S-1 2: 2. N. Roelotsen 7-10: 3. J. Vos
7-8.
d roe p B: A. Hoehink-. l . H e i j i n k 2-0: (i. Bot tcrnum-L. Kol-
denhof I - I : H . Vos ( i . Kreunen 2-0 <voorui tgespecld) .
Stand: L H . Vos 8-13; 2. A. Hoeh inkS-12 : 3. J. Hei j ink 7-
I L
Op donderdag 30 december organiseert de damclub een
oudejaars sneldamtournooi. Hieraan /.ijn geen kosten ver-
bonden. Lcn ieder die interesse heeft in van harte Welkom
om ; \{)A5 uur in het damlokaal . café van de Weer.
.Spalstraat l te Hengelo ( i l d . I n l i c h t i n g e n H. Vos. lel . 1 1 1 3 .

CDA
afd. Hengelo Gld.

Wij wensen allen prettige kerst-
dagen en een gelukkig 1994.

(Joel viert Kerstmis

Al/o lief'
/o l i e f
/.o....

/.oenig geboren
/o enig
enig

/.oon voor de mensen
in e n se n y.oo n

/oon van ( ïod

oh (ïod

van Adam en Abraham
van Maria en Jo/.el'
N a n mi j en mijn kind
mij dit kind
dit kind

mij.

(Jeert l lo l terveld

Tapperij-diskotheek "de Zwaan"

1e kerstdag zijn wij de gehele dag gesloten

2e kerstdag is ons café vanaf 17.00 uur geopend,
tevens onze cafetaria "Smikkel in"

Diskotheek "De Zwaan" is geopend vanaf 20.30
uur

Salades en van "Scheindel" Banketbakkers
IJstaarten kunt u nog bestellen tot en met 23
december!!!

Oudejaarsdag organiseren wij weer het
traditioneel gezellige

P O T B I L J A R T E N
Aanvang 14.00 uur

Wij zijn 's avonds vanaf 19.00 uur gesloten

Nieuwjaarsdag zijn wij dan weer vanaf 17.00 uur
geopend.

Wij wensen een ieder prettige kerstdagen en

een voorspoedig 1994 toe

H. Waenink en medewerkers

Trendsetter
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende diskotheek

Cafetaria „Smikkel in"
NET EFFE GEZELLIGER



Wees

Vanmorgen ben ik aangeraakt
he/ielt tot in mijn diepste \ve/.en
'k mag van /ij n y.oon de Moeder vve/.en
(ïod /.i- 1 1', Hij heeft mij aangeraakt

Oh, teed're vrucht in mij
nu nog de onvolgroeide
de stronk van 't mooiste \vat er bloeide
en rijpen /.al tot heerschappij

ik haast mij naar Klisabeth
dit wonder kan ik amper dragen
de vruchtelo/.e uitleg vragen
gewagen dat Hij op /.ijn dienstmaagd let

ik, de gelukkigste van alle vrouwen
dat trots mijn maagdelijke staat
de Alvermogende mij binnengaat
om 't nieuwe rijk op mij te bouwen

bebakent door de wegbereider
door haar gedragen, stil - devoot
die opspringt in de moederschoot
de niet verwachte en lang verbeide

Oh noemenswaardige getrouwen
moeder van /oon en heiige geest
noemt (Jod de minsten 't allermeest
een voorbeeld om hun groot vertrouwen

Laat dan Uw rijk gegrondvest /ijn
op liefdespijn en heilsverwachting
niet vre/ent schande of verachting
en kom bij mij /.o teer, /o klein

ook ik wil in verwachting /ijn.

Geert Holterveld

B.V.CONCORDIA '54 ORGANISEERT NED. KAM-
IMOENSCHAl 'DRIEBANDEN
Biljartvereniging Concordia '54 beslaat in 1W4 veertig

jaar. Ze gaat dit vieren in het najaar van dit jaar, maar er

wordt vanaf de eerste maand act ief georganiseerd,

l let eerste evenement vindt plaats in het weekend van 14 tot

16 januari, namelijk het Nedelands Kampioenschap Drie-

handen klein eerste klas.

Uit heel het land komen de spelers, van Maastricht tot

Vries. Maar alsof het van te voren berekend was is er een

speler uit Hengelo (ild /elf, namelijk Henk Meerbeek die

/ich als Gewesteli jk kampioen wist te plaatsen voor dit

eervolle toernooi.

De wedstrijden worden op vrijdag 14 januari om l 3.00 uur

officieel geopend door de burgemeester van Beeek ('al-

koen. De aanvangstijden /ijn elke dag om 13.00 uur.

De biljartvereniging die nu enkele jaren is gehuisvest in

hotel, restaurant Leemreis heeft hier voor een plek welke

uniek is in /.ijn soort, want waar tref je het dat een toernooi

van landelijk nivo gespeeld kan worden in een accommo-

datie /.oals we in Hengelo Gld aantreffen,

hr/ijn aan faciliteiten o.a. ruime biljart/aal met voldoende

ruimte voor publiek en een goede hotelaccommodatie voor

spelers en publiek.

Het is voor /ovvcl het distrikt Doetinchem en omstreken

alsook de voornoemde biljartvereniging een hele eer onule

hoogste klasse van de kleine tafel aan het werk te hebben.

E X T R A C U R S U S S E N B I J D E V O L K S l J N I -
VERSITEIT
Na nieuwjaar begint weereen groot aantal cursussen bij de

Volksuniversiteit. Vanwege de grote toeloop / i jn ext ra

cursussen toegevoegd aan het jaarprogramma, /oals di-

verse cursussen kunstgeschiedenis, talen en koken. Boven-

dien wordt een culturele reis naar Berlijn georganiseerd.

/es cursussen kunstgeschiedenis met bijvoorbeeld kunst

onderweg in l-rankrijk staan op het programma. In de

categorie talen worden korte cursussen in tien verschil-

lende talen aangeboden, (ieheel nieuw is de cursus Roe-

meens op reis. In het excursie-programma is o.a. opgeno-

men een culturele reis naar Berlijn in de tulpvakantie.

I )aaraan voorafgaand komen enkele voorbereidende avon-

den.
Hiernaast / i jn nog vele andere cursussen en le/ingcn,

variërend van Achterhoekse kastelen en antroposofie tot

tuinarchitectuur en yoga.

Voor informatie en inschrijvingen kan men /ich wenden tot

de Volksuniversiteit, tel. OS340-23793 (9-13 uur).

EXTRA UITZENDING IDEALE KERKTIJD
Dinsdag 21 december is er van 19.00-22.00 uur een extra

lange kerstuit/ending te beluisteren via de lokale omroep

van Xelhcm e.o. . Radio Ideaal.

In de/e kcrsuiit/ending kunt u veel gevarieerde kerst-

mu/.iek horen, maar ook een studiogesprek.

In korte gesprekjes met diverse personen uit /elhem e.o.

/.uilen verschillende meningen te horen /ijn overhel onder-

werp: wat is uw of jouw kerstgedachte.

Gespreksleider is pastoor van Zanten uit de Keijenborg.

De/e uit/ending is te beluisteren via de frequenties van

Radio Ideaal op FM 105.1 of op de kabel (vanuit

Doetinchem) op FM 104,S.

DUIZENDEN KRKNTEWKGGEN TOT VER BUI-

TEN HENGELO
Aan de diverse bcdankkaarten en telefonische reacties te

oordelen vielen de Hengelose krenteweggen bij/onder

goed in de smaak. De/e krenteweggen volgens speciaal

recept bereid worden samen op de plaats naast elkaar inéén

oven gebakken. Daardoor veil ie/en /e weinig vocht en

krijgen /e een heerlijke aroma. Jarenlang bakt bakkerij

Kreunen de/e bij/ondere broden alvoor bedrijven die /e

verdelen tot ver in Nederland. Dit jaar/ijn /e voorliet eerst

ook verkrijgbaar in de winkel. Een kennismaking /eker

waard.

KERSTSAMEN/ANG IN DE R K M I G I U S K E R K
Hnige jaren geleden maakten de koren uit Hengelo (ild de

afspraak om bij toerbeurt een kerstsamen/ang in de

Remigiuskerk voor te bereiden.

Dit jaar valt de eer en de beurt toe aan het Hengelo's

(iemengd Koor. De kerst/.angdienst is Op dinsdagavond 21

december, aanvang 21.00 uur in de Remigiuskerk.

l let programma bevat koor/ang. gcmccntesamen/ang. met

daarbij ondersteuning door het orgel met organist H.Luhbers

en een mu/.ikaal kwartet. Voorts /al de dienst worden

opgeluisterd mei enkele voordrachten.

POLITIE-INFORMATIE der
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang nr. 38 - Periode van 7 - 13 dec. 1993.
Dinsdag 7 dec. - Een lid van een plaatselijke sport-

vereniging heelt aangifte gedaan van diefstal van /ijn

portemonnee. De/e was uit / i jn in de kleedkamer hangende

kleding gehaald. Helaas is het /o dat ei steeds lieden op de

loer liggen om van anderen (of eigen team-leden?) te

stelen. LAAT DAAROM NIMMER WAARDEVOLLE

VOORWERPEN ACHTER IN DE KLEEDKAMER, (ieef

/e af aan de bar. of neem /e mee naar het veld of/aal.

Snelheidscontrole in de Veldhoek van l 3.45-1 5.00 uur. Er

werd gemeten vanuit de opvallende wit te Vol\o-polit ie-

auto. Toch werden nog 20 van de 233 automobilisten

bekeurd. Kr mag daar niet sneller gereden worden clan 50

km/uur. De hoogste snelheid bedroeg 91 km/uur.

Donderdag 9 dec. - Kort na middernacht trad het inbraak-

alarm van een school in werking. Mogelijk was de storm

hier debet aan dit valse alarm.

Tengevolge van de gladheid raakte een vrachtauto-combi-

natie van de Zelhemseweg af en "ploegde /.ich vast" in de

berm. Een kraanwagen trok de combinatie weer op de weg.

Vrijdag l O dec. - In de vroege nanacht ging weer ergens bij

een bedrijf in Hengelo het inbraakalarm af. Hier geen

oor/aak van het valse alarm kunnen vaststel len. Dit was dit

jaar het 50ste valse alarm. Het eerste halfjaar waren dat er

20. Kn nu is het totaal al op 50 gekomen.

Ken automobilist uit Hengelo werd gecontroleerd op alcohol-

gebruik. De blaastest wees 770 ug/1 (1 .8 prom) uit. Zijn

rijbewijs werd direct ingenomen.

Een tweede snelheidscontrole in de Veldhoek van 13 .15 tot

14.45 uur leverde 17 overtredingen op. 265 auto's werden

gecontroleerd. Weer stonden we met een opvallende auto

langs de weg. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 87 km/

uur ipv max. 50 km/uur.

Maandag l 3 dec. - 's Nachts om half vijf het 5 l ste inbraak-

alarm. Nu bij een ben/inestation. Daar alarmmeldingen

nog steeds een /eer hoge prioriteit hebben gingen naast de

eigen politie-eenheid ook de surveillancc-ccnheden van de

gemeentepolitiekorpsen Doetinchem en Zutphen ter plaatse.
Wederom een vals alarm.

Op de Ruurloseweg. in de bocht van het /.elIe raakte een

automobiliste in de slip en kwam met haar auto in een

ondiepe sloot tot stilstand. De 5 in/ittenden bleven onge-

deerd.

Een inwoonster van Hengelo deed aangifte van vernieling

van haar groene PTT buitenbrievenbus. dmv vuurwerk.

Dinsdag 14 dec. - Ken tweede inwoner van Hengelo werd

de/e week op alcoholgebruik achter hel stuur gecontro-

leerd. De blaastest wees een ug/1 uit van 390 (plm. 0.8

prom). Hem is een schikking aangeboden van ƒ 600,--.

B. J. Eijsink

VUURWERK-WETGEVING
Vele overtredingen m.b.t. vuurwerk vielen vroeger onder

de Algemene Politie Verordening, met daaraan verbonden

de te lage geldboetes.

M.i.v. dit jaar valt het onder de landelijke wetgeving. De

geldboetes /ijn fors verhoogd. De politie van de Marke-

landen, waaronder Hengelo valt. gaat streng optreden te-

gen overtreders.

De geldboetes voor alle overtredingen bedragen ƒ 100.--

per overtreding. Voor jeugdigen ónder de 16 jaar is het

ƒ 70.--. (De leeftijden /ijn voor de politie eenvoudig Ie

controleren bij de afdeling bevolking van de gemeente! ).

Een opsomming van strafbare leiten:

- vuurwerk ontsteken buiten de toegestane tijd

- vuurwerk bij /ich hebben buiten de toegestane t i j d

- vuurwerk bij /ich hebben dat niet aan de gestelde eisen

voldoet, (o.a. str i jkers en ander (in het buitenland ge-

kocht) vuurwerk, waar geen Nederlandse gebruiksaan-
\v ij/ing bij is)

Ken ieder is nu gewaarschuwd. Bij overtredingen is het

direct raak! ƒ 100.- (ƒ 70.-) boete....

MEEKLEIIRENDE BRILLEGLAZEN NU OOK IN

VEILIG EN COMFORTABEL KUNSTSTOF

Voor veel brildragers kan een bril die voor/ien is van

tototiope (meckleurende) brillegla/en een uitkomst /ijn.

De/e kleurt buiten donker op bij het toenemen van de

lichtintensiteit en wordt weer lichter bij hel afnemen hier-

van. Zo is er onder de meest uiteenlopende l icht-

omstandigheden sprake van een aangenaam kijkcomfort.

Tot voor kort waren dergelijke brillegla/en alleen in glas

verkrijgbaar. Nu is daar Essilor Transitions Plus bijgeko-

men. Dit is het eerste kunststof brilleglas dat /ich bij

daglicht snel en effectief aan alle lichtomstandigheden

aanpast. Kn daarmee is het een glas dat nog beter aan de

wensen van veel hrildragers /al voldoen. Kunststof brille-

gla/en /ijn 50'ï lichter in gewicht dan brillegla/en van glas

en be/itteneen veel grotere schokbestendigheid. Daarnaast

hebben dikteverschillen in het glas als gevolg van de

sterkte, bij de/e kunststofgla/cn géén invloed op de kleur.

Essilor transitions plus brillegla/en kleuren daarom, in

tegenstelling tot meekleurencle gla/en van glas egaal op.

Vooral sport ieve en beroepsmatige "buitenmcnscn" /uilen

de/e veilige, esthetische en comfortverhogende eigen-

schappen waarderen.

Zowel voorbij/ienden, ver/ienden. als leeftijdsver/ienden

/i jn er transitions plus brillegla/en beschikbaar. Het ge-

ringe gewicht en de egale kleuring /al vooral de dragers van

brillegla/en van glas aanspreken. Brildragers van kunststof-

glazen kunnen nu beschikken over een licht en veil ig

brilleglas dat door de meekleurende werking extra kijk-

comfort biedt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Juwelier Opticien

Kohier Wissink te Hengelo Gld.

KERSTMIDDAG ANBO
De ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen),

afdeling Hengelo Gld, houdt woensdag 22 december a.s.

een ge/ellige Kerstmiddag voor haar leden. Aanvang 2.00

uur in /.aal Wolbrink.

OLIEBOLLEN AKTIE IN STEENDEREN

Op donderdag 30 december wordt er weer in de gemeente

Stccndercn een oliebollen aktie gehouden.

De/e jaarl i jkse terugkerende aktie is een niet meer weg Ie

denken traditie geworden.

Veel vrijwilligers /ijn die dag op pad om u de oliebollen aan

te bieden. Met hun hulpen uw medewerking kan de/e aktie

slagen.

De opbrengst van de/e verkoop is voor hel onderhouds-

fonds van de monumentale dorpskerk.

Naast de huis-aan-huis verkoop kunt u ook oliebollen

kopen tussen 10.30 en 12.00 uur in "Het Anker".

Dus niet vergeten: verse oliebollen op donderdag 30 de-

cember.

De leus is: weg met de vette geur. koop oliebollen aan de

deur.

EEN KERSTPUZZEL VOOR DE FEESTDAGEN
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Nadat u de puzzel hebt opgelost,
kunt u de spreuk vinden door de
gevraagde letters over te brengen
naar het kleine diagram.

HORIZONTAAL: 1 dagdeel; 10 naald-
boom; 13 titel; 14 ten bedrage van; 16
diereverblijf; 20 gebak; 29 maand; 30
zangvogel; 31 dompeling; 32 uitgeteld;
34 pers. vnw.; 36 vogel; 37 voedsel; 38
domkop; 40 maanstand; 42 mevrouw
(Eng.); 43 Nederlands; 45 achter; 46
schoolvak; 49 reeds; 51 gevuld; 52
nakroost; 53 bez. vnw.; 54 hoefdier; 57
luizeëi; 59 oplosmiddel; 60 pausen-
naam; 61 voorz.; 62 verdriet; 65 vogel;
66 aanbidder; 67 slechthorend; 69
waagstuk; 72 onderbreken; 75 gewicht;
76 vr. munt; 77 bolgewas; 79 en ande-
re; 80 getijde; 81 bijb. figuur; 82 en
omstreken; 84 bergplaats; 85 barium;
87 koning; 89 bodeminzinking; 91 kan-
teel; 94 zuilengang; 97 tandeloos zoog-
dier; 99 kleefstof; 100 vieze lucht; 102
waterdier; 103 sportterm; 105 zitplaats;
106 herenkleding; 108 merkteken; 109
lekkernij; 111 riv. in Rusland; 112 mon-
ster 114 vr. munt; 116 uitroep; 118
dwaze gewoonte; 120 sergeant-majoor;
122 werpkoord; 124 Ned. Kampioen-
schappen; 125 herbergier; 127 water in
N.-Brabant; 128 redevoering; 129 toon;
130 boordsel; 133 pers. vnw.; 134 pers.
vnw.; 135 slede; 136 reukwerk; 139
kleefstof; 140 ivoor; 141 bouwmateriaal;
144 familielid; 145 grondtoon; 147 Rijks-
grens; 149 Techn. Universiteit; 150
naschrift; 151 kever; 152 ogenblik; 155
overtochtgeld; 156 hevig; 158 bevel;
159 uitroep; 161 lidw.; 162 praalziek;
164 rookgerei; 166 flagellant; 170 kuil;
172 zuivelprodukt; 175 van een leien
dakje; 177 haag; 179 heilige; 180 niet
even; 181 eikeschors; 183 hoofddeksel;
186 en dergelijke; 188 deel van de bij-
bel; 189 Neon; 190 vent; 192 vordering;
194 naaldboom; 196 door de mond; 198
ijzer; 199 briefaanhef; 200 Tantalium;
201 snelle loop; 203 platvis; 204 hal;
204 vloeibare hars; 207 grond om boer-
derij; 209 drank; 210 dienstmaatje; 211
het is; 212 samenlevingsopbouw; 213
schone jongeling; 214 via; 215 droog;
216 spil; 217 motorrace; 218 vat; 219
loot; 220 daar; 221 winterpeil; 223 aar-
zeling; 225 de oudere; 226 dwarshout;
228 Germanium; 229 op dezelfde wijze;
231 voorz.; 232 specerij; 235 morsig
persoon; 239 onbegroeid; 240 groot
feest; 241 Ierland; 242 sprakeloos; 244
vuisthandschoen; 245 snel verslijtend;
250 balspel; 254 riv. in Duitsland; 256
berg op Kreta; 257 afvoergoot; 258
familielid; 259 tegenover; 261 kweker;
263 groet; 264 water in Friesland; 265
romanfiguur; 266 koraaleiland; 268
voorz.; 271 minderwaardig; 273selderij;
274 deel Latijnse uitdr.; 275 buitenpor-
taal; 276 regenscherm; 277 punt; 278 in
orde; 280 spang; 282 weergalm; 283
plaats; 284 loot; 286 noot; 287 pers.
vnw.; 289 dun; 292 Aartsbisschop; 293
behoudens misslag; 294 soort kip; 296
watering; 297 pleziervaartuig; 299
schaatsterrein; 302 streep; 304 hoop;
305 Indogermaan; 307 Indon. kruiderij;
309 toespraak; 310 bloem; 312 zoete
stof; 314 vogel; 317 klaar; 319 meer-
voud; 320 vervoersonderneming; 321
belastingsoort; 323 soortelijk gewicht;
324 telegraaf restante; 325 lage druk;
326 inhoudsmaat; 327 Engels bier; 329
familielid; 330 aan boord; 332 grondwet;
334 bergweide; 336 rund; 337 lichtge-
vende stof; 338 uitroep; 339 numero;
340 kuikensnavel; 341 watering; 342
sprookjesfiguur; 343 maretak; 349 lik-
doorn; 354 een beetje; 355 afgunst; 356
erbium; 357 schoolvak; 359 eerstvol-

gend; 361 orgaan; 362 voorz.; 363 bijb.
vrouw; 364 verschiet; 365 Vrije Universi-
teit; 366 gewichtje; 368 deel Franse
ontkenning; 369 feest; 371 Soc. wet;
372 pers. vnw.; 373 netto; 375 keurig;
376 volledig; 378 steegje; 379 vochtig;
381 vakantievorm; 386 vaartuig; 387
afstammeling; 389 kilogram; 390 pers.
vnw.; 391 hectogram; 393 droog; 395
erfelijkheidsdrager; 396 paling; 398
gang; 399 rund; 400 voegw.; 401 Mijne
Heren; 404 scheepszijde; 406 elektr.
ingenieur; 408 stelen; 410 voor; 412 on-
derzoeksinstituut; 414 kerstverlichting;
416 besl. vennootschap; 417 bijb.
plaats; 419 vogelprodukt; 421 inw. or-
gaan; 423 voor de middag; 424 adellijke
titel; 425 inh. maat; 426 draai; 428 voer-
mansroep; 429 laadboom; 432 vogel;
433 kruiderij; 436 gezet; 437 onderricht;
438 schrijfkosten; 441 godsdienst; 442
gestold laagje; 444 te koop; 445 etter,
446 dubbelzout; 449 pi. in België; 451
staafje; 452 sprookjesfiguur; 455 woud;
456 dieregeluid; 458 paard; 460 hemel-
geest; 463 alleswetend; 466 derhalve;
468 titanium; 469 onder meer; 471 Eu-
ropium; 472 lidw.; 473 in loco; 474 schr.
overhoring; 475 van een; 476 vogelei-
genschap; 478 middeleeuwen; 479
sinds; 482 pi. in Lotharingen; 485 titel;
487 een zekere; 489 schreeuw; 490
aansporing; 491 Ned. rivier; 492 gelofte;
494 open plek; 495 Russ. tsaar; 497
hoofddeksel; 498 oude maat; 499 he-
mellichaam; 501 groet; 502 noot; 503
adolescent; 506 zonder kinderen; 508
teer; 510 boom; 513 selenium; 514
gelofte; 515 planeet; 517 gesteente; 518
water in Friesland; 519 ondernemings-
raad; 520 woonboot; 522 snelheid; 524
kunstprodukt; 526 vroegbloeiend plant-
je; 527 slot; 528 reeks; 529 universiteits-.
bibliotheek; 530 bel; 531 kaarsdragers.

VERTIKAAL: 2 emeritus; 3 belemme-
ring; 4 Engelse titel; 5 anno mundi; 6
heidemeertje; 7 handvatten; 8 omlaag;
9 inhoudsmaat; 10 stuurboord; 11 kook-
gerei; 12 van heden af; 13 afgemat; 15
aanw. vnw.; 17 torenomgang; 18 vis; 19
laatstleden; 20 Koninklijk Besluit; 21
nalatenschap ontvangen; 22 kleur; 23
noot; 24 tijdelijk; 25 verhaartijd; 26 hou-
ding; 27 namelijk; 28 bloem; 32 voer-
bak; 33 pijn; 35 knabbelen; 39 padde-
stoel; 41 vogel; 44 kunstwerk; 47 moe-
derkip; 48 nimmer; 50 zeevogel; 53 deel
van een etmaal; 55 van een; 56 bestaat;
58 afgezonderd gebied; 63 rangtelw.; 64
landbouwwerktuig; 65 iedere; 68 wo-
ningeigenaar; 70 boom; 71 ongeveer;
73 verlichting; 74 lokspijs; 75 gekapt

bosterrein; 78 interest; 80 priem; 83
gewicht; 85 dieregeluid; 86 speelgoed;
88 vogel; 89 baardje; 90 zeenimf; 92
binnenbrengen; 93 water in Utrecht; 95
tegenover; 96 kerstboomversiering; 98
voorz.; 99 dwaas; 101 vr. munt; 102
kanaal; 104 huisraad; 105 toon; 107
toiletgerei; 108 bevroren water; 110
ongeveer; 111 onder andere; 113bloei-
wijze; 114evenzo; 115 Europeaan; 116
vlaktemaat; 117 zoogdier; 119 regen-
achtig; 121 Middelb. Onderwijs; 123
vogel; 125 pers. vnw.; 126 regeringsre-
glement; 131 ad vocem; 132 op dit
moment; 134 heester; 136 grap; 137
titel; 138 Eur. Econ. Gem.; 141 mnl.
dier; 142 voegw.; 143 bedrog; 146 hijs-
werktuig; 148 pers. vnw.; 149 deel van
de voet; 151 duur; 153 vermaning; 154
in memoriam; 155 metaal; 157 strik; 160
plantesap; 161 dominee; 163 Deograti-
as; 164 voor; 165 bedrijvigheid; 167
paar; 168 negende toontrap; 169 rivier-
bocht; 171 leuk; 173 als onder; 174
parochie; 176 binnenhalen; 177 kleding-
stuk; 178 scheepstouw; 181 lof; 182
huisdier; 184 onderwijzer; 185 paarde-

hoofdstel; 187 deel van een breuk; 190
soort hond; 191 loco-burgemeester; 193
dat is; 195 elektr. traktie; 196 voorz.;
197 opsomming; 200 gelaatskleur; 202
grappenmaker; 203 slaapplaats; 204
per; 206 Ned. Onderwijstelevisie; 208
enthousiasteling; 209 iemand; 221 huid-
knobbeltje; 222 vaas; 224 neerslag; 225
groente; 227 Noorse godheid; 228
spook; 229 hoofdtelw; 230 Duitse kei-
zer; 232 bijb. plaats; 233 hol; 234 boom;
236 soort brood; 237 tijdrekening; 238
schoonmaakmiddel; 239oeverwal; 243
honingdrank; 244 heilig reukwerk; 245
hengeltuig; 246 mil. gang; 247 en ouder;
248 hoenderachtige; 249 baardhaartje;
251 overmatig; 252 hersenschim; 253
één en ander; 255 kruipend dier; 257
vakantie; 258 opschepperij; 260 ellips-
vormige; 262 houten klepper; 265 voort-
durend; 266 ongeluksgodin; 267 mal
aanwensel; 269 reputatie; 270 deel van
een vaarwater; 272 waagstuk; 279
hoofdbeweging; 281 zeelt; 285 tot en
met; 286 vogel; 288 hemellichaam; 290
let wel; 291 schooier; 294 schreeuw;
295 het Rom. Rijk; 296 leeg; 298 afhan-
gende punt; 300 vaartuig; 301 bijb. man;
302 vr. munt; 303 te dien einde; 304
eetgerei; 306 ogenblik; 308 Sacri Ro-
mani Imperii; 309 Rijks Scholenge-
meenschap; 310 register; 311 pi. in N.-
Holland; 313 eenparig; 315 radioactief
element; 316 hoopje brij; 318 zwier; 322
bolwerk; 323 betrappen; 326 knaagdier;
328 pi. op de Veluwe; 329 familielid;
330 oude vochtmaat; 331 deel van het
lichaam; 332 wildebeest; 333 kraak-
beenvis; 335 varkensvlees; 336 vaat-
werk; 344 groente; 345 vr. munt; 346
bijwoord; 347 deel van een fomhuis;
348 edelachtbaar; 349 eventueel; 350
vaartuig; 351 communicatiemiddel; 352
hoofdtelw; 353 grammaticale tijd; 357
ongevuld; 358 muziekinstrument; 360
deel van een vis; 365 gevuld; 366 doop-
moeder; 367 niet één; 369 karaat; 370
sluis; 372 nut; 374 bid; 376 bergpas;
377 ten laatste; 378 soortelijk gewicht;

380 voorz.; 381 uitwas; 382 soepkom;
383 Rijksgrond; 384 verfkwast; 385 deel
van een boom; 386 kledingstuk; 388
generaal majoor; 389 ochtend van 25
december; 392 reusachtig voorwerp;
394 compagnon; 395 verlies; 397 bed-
degoed; 398 Hoge Raad; 399 zelfover-
schatting; 402 takkenwirwar; 403 gras-
land; 405 dun; 407 dat is; 409 onder-
gang; 410 amfibie; 411 evenzo; 412
achting; 413 pi. in N.-Brabant; 415 wier;
416 Burgerlijk Wetboek; 417 klein kind;
418 draaikolk; 420 boom; 422 Eur.
Kampioenschappen; 427 Nat. Kampi-
oenschappen; 428 Hogere Landbouw-
school; 430 paardekracht; 431 sterke
drank; 433 metaalslak; 434 als nieuw;
435 pi. op de Veluwe; 438 moeras-
bloem; 439 eerstgenoemde; 440 witte
neerslag; 442 lor; 443 getijde; 447 traag;
448 siepel; 450 pi. in Overijssel; 451
schicht; 453 ondernemingsraad; 454
onder gebr. voorwaarden; 457 ruiker;
459 gard; 461 oude Eng. goudmunt;
462 onderwijzen; 463 pos. elektrode;
464 jaargetijde; 465 raamscherm; 467
aardig; 470 medezeggenschapsraad;
474 seleen; 477 nachtvogel; 478 toon;
479 wintervoertuig; 480 groet; 481 ver-
voermiddel; 482 leenman; 483 maaltijd;
484 leersoort; 486 Rijksuniversiteit; 488
waadbare plaats; 490 omroepvereni-
ging; 493 ik; 496 weigering; 499 groot
water; 500 lofdicht; 501 ader; 502 koor;
504 grondsoort; 505 zeehond; 507 om-
roepver.; 509 klein paard; 511 bijb.
vrouw; 512 bevel; 514 voegw.; 515
aangeh. werk; 516 Emanatie; 517 Frans
lidw.; 521 kosten koper; 522
scheikunde; 523 lidw.; 525 strontium.



Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

Potbiljarten
vrijdag 24 december en

oudejaarsdag 31 december

Prachtige rondeprijzen

Hoofdprijs ƒ 250,-

Aanvang 15.00 uur.

Nieuwjaarsnacht

Live muziek

It's a deal
(cover-band)

Aanvang 01.00 uur.

Voorverkoop

f^^f.

EUGELINK ZONWERING

Hofstraat 21 - Hengelo GId - Tel. 05753-1210 - Fax 05753-1000

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo GId - Tel. 05753-1469

wenst u
prettige kerstdagen

Zie onze leuke kerstartikelen

NIEUW
Op bestelling maken wij ook
puddingen op met slngroom
en vruchtengarnertng op
sehaal! Vertier weer voorru-
dig diverse puddingen, aarbei,
c h i po l a t a. s inaasappel ,
iLihané. Bakkerij Kreunen,
tel. 05753-1474. De /aak voor
puddingen met smaak.

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BELUITDEWEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (GId.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

PvdA
afd. Hengelo en Keijenborg

Wij wensen iedereen

prettige kerstdagen en
een voorspoedig 1994.

HALFMAN B.V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

2a - Hengelo ( i lc l .

I e l . 05753-1424

UTOBEDRIJF

ASSINK

onderhoud en reparaties van alle merken

uitlijnen
APK-keuringsbedrijf
verkoop nieuwe en
gebruikte auto's

Kerstaanbieding
VW golf 1,4 i CL 1993
VW passat 1,8 i GL 1990
VW golf 1,6 Manhattan 1990
VW golf 1,3 5 drs 1986
Nissan Sunny 1,3 sedan 1987
Suzuki AltoGL 1989
Mazda 323 1,3 sedan 1985
Citroen visa 1,1 L 1986
Fiat panda 750 Fire 1988
Fordfiesta 1,1 i 1990
Fordfiesta 1,'1 L 1983
Opel astra 1,4 i 1993
Opel ascona 1,3 S 1984
Opel kadett 1,2 S 1983

Diesels
VWgolf turbodiesel 1990
Nissan bluebird 2,0 LXD HB 1989
Mazda 323 1,7 D 1990
Ford transit 100 L diesel 1989

LPG
Mazda 626 2,0 GLX 1987
Opel ascona 1,6 S 1984
Opel kadett 1,2 S 1985

27.750,-
22.0QO,-
18.500,-
8.500,-

10.500,-
8.500,-
6.750,-
4.250,-
7.250,-

13.500,-
3.500,-

26.750,-
4.250,-
3.500,-

ƒ18.500,-
ƒ13.000,-
ƒ14.000,-
ƒ19.500,-

ƒ 8.000,-
ƒ 3.500,
ƒ 6.750,-

Banninkstraat 24
7255 KE Hengelo
Telefoon 05753-1262

DRUKKERIJ WOLTERS
en

wenst U allen

'Prettige 'Kerstdagen en

1994.

OPEN HUIS

Fa. G. Onstenk
Eiken meubelen

Op ons nieuwe adres molenenk 20 Hengelo

van maandag 27 december
tot en met donderdag 30 december

elke dag van 10.00 tot 21.00 uur

ons assortiment bestaat uit
eiken en grenen meubelen

ook hebben wij moderne slaapkamers

U vindt ons op het industrieterein molenenk 20
t.ov. H arte l ma n motoren Hengelo

Het mooiste sieraad voor
de feestdagen: een fraai

en verzorgd kapsel

Wij van
KAPSALON LURVINK

wensen U
helejyne feestdagen toe.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1994.

Installatiebedrijf

Eef
Janssen
Keijenborg

en medewerkers

Aannemersbedrijf Hendriks

'fis Kruisbergseweg 10
Hengelo GId
Tel. 05753-1448

Direktie en medewerkers wensen U

fijne feestdagen en een

gezond en voorspoedig 1994.

Wij danken U voor het door U in ons
gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar
en staan ook het komende jaar weer tot
Uw beschikking.

Groenspecialist

G. J. Bosman
en medewerkers

Wij bedanken ui on/e klanten voor het genoten

vertrouwen in 1993.

Wij wensen U prettige feestda-

gen en een gelukkig nieuwjaar.
(i raag tot /.iens in 1994.

Kervelseweg 23 - Hengelo (ïld.
Tel. 05753-2619 - Fax 05753-2693

/D
BIIENHOF STRATENMAKERS BE DRI | F

Muldershof 1 - 7221 EA Steenderen
Tel. 05755-1944 - 06-52939311

wenst allen
prettige kerstdagen en
een voorspoedig 1994


