
63e jaargang no. 48 dinsdag 29 november 1994 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTKRS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (ild
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Kronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Gepaneerde
Snitzeis

100 gram 1.40

Verse
Kippenpoten

4.951 kg

Malse Eigengemaakte
Varkensrollade Huzarensalade
met de hand
geknoopt

500 gram 6.95 1 kg 8.95
Onze dagreklames:

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKARBONADE

500 gram O.>?D

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.^5

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER
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't Gezellig
avondje
begint bij

ikker

Sint is óók blij met de bakker.
Boterletters
Speculaas: poppen en dikke stukken
Taai Taai, Roomborstplaat
Chocoladeletters

uj dikke stukken
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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U3XXV8 3IAIHVM 30 NVA - U3XXV8 3IAIHVM 30 MVA

KOMT, KIJKT EN
ZIET WAT

VISHANDEL
"HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 b (Molenhoek) - 05753-3460

Beste Sint,

U weet dat u bij "Vishandel Hengel" veel
lekkers vindt.
Wij maken heerlijke Visschotels met o.a.:

Gerookte Paling, Zalm, Garna-
len, Kibbeling en Zoute Haring!

Of een blikje vis, wat ook gezellig is!

Vis minstens l keer per week op uw dis!!
Want vis is het gezondste vlees!

Tot ziens.

Prachtige geclgoudon
collier met bijpassende^
armband. Samen

359,-

hangers
graveer-

p laatjes

fantasie
oor knoppen,
IVr p.mr

49,-

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

Eenvoudige tot zeer
luxe KADO'S voor
groot en klein, bij

DE SPANNEVOGEL
zie etalages

bij de kerk
zie etalages

Vri/daa 2 december a.s. komen de
Zwarte Pieten op de bekende

Hengelose vrijdagmiddagmarkt.

Voor alle kleintjes hebben
_^.

de Pieten een leuke verrassing.

Alle kooplieden op de markt hebben
vele produkten in de aanbieding.

OP de markt is Uw aulden een daalder waard!

Welkom.

De kooplieden van de
Hengelose Vrijdagmiddagmarkt

GROOTKORMELINK
gediplomeerd opticien
oogmeting - contactlenzen

Bij ons krijgt u een
scherp beeld van kwaliteit

Uw ogen behoren tot uw belangrijkste zintuigen.
Reden genoeg om heel zuinig op die twee te zijn.

Wij helpen u daarbij. Met monturen die tegen meer dan
één stootje kunnen, optimale kwaliteits-glazen,

hoogwaardige oogmeetapparatuur en prima service
in alle opzichten. Minder kunt u van ons

niet verwachten.

Want als het om
uw ogen gaaf, vinden

we alleen f allerbeste
goed genoeg.

« ui i j
Groot Kormelink Optiek

Spalstraat 27, 7255 AB Hengelo (Gld). Telefoon 05753-1771.

goud - zilver

koop je het

• klokken - horloges, 't hele spul

beste bij VAN DEN HUL

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

3 HYACINTEN in pot
div. kleuren 4>95

mini KERSTSTERREN
rose, wit en rood 3 voor 6.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Nu eens geen speculaas of ander zoet.

Raterink weet wel hoe het moet.

Een letter van worst gemaakt.

't is zeker dat u die wel smaakt.

Een vleeskadobon kunt u ook geven.

Daar kan diegene ook veel plezier mee beleven.

Tevens verzorgen wij graag uw

fondue, gourmet of steengrill schotel.
-------------

Tegen inlevering van deze waardebon '

500 gram VefSG WOfSt voor 4.95

KADO-TIPÜ!

op alle winterjacks
10% korting

Spalstraat 7-9 - Hengelo Gld - tel. 05753-1383

geldig t/m 5 dec. '94
J

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

'T
Spalstraat 1

Slijterij

E
7255 AA Hengelo Gld

Sint N ico l aas tip

mtrBOKBIERin
champagnefles

6 flesjes BOKBIER verpakt

in geschenk met origineel
Bokbierglas

Woensdag 30 november Slijterij

^ gehele dag geopend. ^

KADO-TIPÜ!

Schiesser boxershorts
24,95

Spalstraat 7-9 - Hengelo Gld - tel. 05753-1383



O, wat fijn
om hij mama te zijn.

Maar nu ik ook /></ /></ ken.

hen ik hl i j dat ik Behoren hen.

Blij zijn wij met de geboorte van on/e dochter

JUDITH

7ij is geboren op 16 november 1W4 om 17.30 uur ,
is 42 cm lang en weegt 2030 gram.

Bennie Heuvel ink
Raynionda Maas

Oranjehof 34

7255 EC Hengelo Old

De twee hoofdprijzen van de H KM (waarde-
bonnen van ƒ 250,--) zijn gevallen bij

mevr. Rondeel, Kervelseweg 15a
fam. Verhey, Kervelseweg 27

Van harte gefeliciteerd.

H.K.M.

KADO-TIPÜ!

Schiesser pyama's

55,00maat 50 t/m 58

Spalstraat 7-9 - Hengelo Gld - tel. 05753-1383

Koopavonden

30 nov.
1 dec.
2dec.
3 dec.
5 dec.

Non-food:
tot 21.00 uur

tot 21.00 uur

tot 21.00 uur

tot 16.00 uur

tot 16.00 uur

Food:
tot 18.00 uur

tot 21.00 uur

tot 21.00 uur

tot 16.00 uur

tot 16.00 uur

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

1 kg HARDE SPRUITEN 1.25
3 kg DOYENNE DU COMICE

5.98

Rauwkost reklame:
ZOET ZUUR RAUWKOST

100 gram 1.25
FESTIVALSALADE

100 gram 1.25
Kaasreklame:
1 kilo BELEGEN KAAS 9.98
MAASLANDER minder zout

500 gram 6.98
PISTACHENOTEN

200 gram 2.50
Kinderen kunnen bij Klein West-
land vanaf dinsdag 29 november
hun schoen zetten.
Zwarte Piet haalt ze op en vult ze.
Zaterdag 3 december kunnen ze
weer door de kinderen afgehaald
worden bij Zwarte Piet.

Tot ziens.

ENORM veel
Sint Nicolaas kado's
EINHELL 7,2 VOLT ACCU BOOR-/ SCHROEF-

MACHINE PAS 7,2

De snoerloze kracht-
patser van Einhell.
Professionele 7,2 Volt
boor-/ sch roef machi ne
in complete 31-delige
set.

* elektronische toeren-
tal regeling tegen het
beschadigen van de
bits of de boren.
* 4-standen slipkoppeling
* krachtige 1,3 Ah accu met snellaadbeveiliging
* links-/rechtsdraaiend
* in kunststof koffer
1 jaar garantie.

van 115.-- voor

RAACO OPBERGREK
Super-Clip opbergrek van Raaco voor het overzich-
telijk ophangen van uw gereedschap.

Van
39,95
voor

Zie onze folder.

3 HARMSEN
^ IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

^ | | l »1 T ^ Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

MAG HET IETS LEKKERDER ZIJN?
Roomboteramandelletters, Gehaktletter, Speculaas, Marsepein (de grootste sortering),

Chocoladeletters, Borstplaat

NATUURLIJK! BIJ BAKKERIJ KREUNEN .H.KKUN
De zaak voor mensen met smaak!

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

SPANNEVOGEL
zie etalages

bij de kerk
zie etalages

Runderworst
•

Hamlappen

i kK 1O.OO
Boterhamworst
100 gram l iZO

Er is weer Balkenbrij.

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloscweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

Disco

Paerdestal
Tf

Vrijdag 2 december a.s.

TWENTY 4 SEVEN
kaarten in de voorverkoop ƒ 10,--

aan de kassa ƒ 15,--
Kaarten verkrijgbaar bij café 't Witte Paard, Zelhem

KERSTPAKKETTEN
of iets met SINT.

Bakkerij KREUNEN
Hengelo Gld,

tel. 05753-1474.
Ook de zaak voor

Kerstpakketten met
smaak!

- Kou - Licht - Lawaai - Inbrekers
en in de zomer - Warmte en Zon

Hou ze tegen met een lOI IUIK

Kwaliteits rolluiken, goed geplaatst, dat
laat je over aan de specialist met jaren-
lange ervaring.

Let op: aluminium wordt duurder, dit gaat
ook op de prijs van rolluiken doorwerken.

Dus nu kopen bespaart extra.

Laat u in onze showroom, of aan huis voor-
lichten over alle mogelijkheden (graag op
afspraak).

Uw zonweringspecialist

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo (Jld - Tel. 05753-1425

OP DE VRIJDAGAVOND GRATIS DISCOVERVOER

21.00 v.
21.15 v.
21.25 v.
21.30 v.
21.35 v.
21.40 v.
21.45 v.
21.50 v.
21.55 v.
22.00 a.

Doetinchem GVM
Drempt kerk
Toldijk Café de Bremer
Steenderen Postkantoor
Baak Bushalte Dorp
Wichmond Café De Krijt
Hengelo Sporthal + Super
Keijenborg R.K. kerk
Velswijk Postkantoor
Zelhem Paerdestal

Openingstijden Disco

Vrijdags v.a. 21.00 uur
Zondagsmiddags v.a. 14.30 uur
Zondagsavonds v.a. 21.00 uur

nog 'n paar
nachtjes
slapen

Elke vrijdagavond iets bijzonders.

GROTE VERKOPING VAN PARTIJ
BRAND/WATER EN ROOKSCHADE

GEREEDSCHAP
Op woensdag 30 november, donderdag 1 december,
maandag 5, dinsdag 6 en woensdag 7 december a.s.

zal onder toezicht van Rekreatieveiling Nederland
b.v. een verkoping worden gehouden van div. hand
gereedschappen met brand/rook en waterschade.

Alle goederen worden uit de hand verkocht.

De verkoping wordt gehouden in Toldijk aan de
Zutphen-Emmerikseweg 71.

Aanvang verkoping beide dagen van 9.00 tot
18.00 uur.

Rekreatieveiling Nederland b.v.
Vincent van Goghstraat 26 - 7021 ED Zelhem

tel. 08342-4178 - fax 08342-1756

Tevens te koop nest Dobberman pups met excellente afstamming.

Braun Plak Control D 7011
• Oplaadbare elektrische tandenborstel

voor optimale plakverwijdering

• Kompakte handgreep en
oplader

• Meest geadviseerd door
tandartsen

Grundig RR375
Mooi om te zien en van
topkwaliteit. De tuner ont-
vangt MG en FM en het
cassettedeck heeft auto-
stop en ééntoets-opname.

Sint-
prijs:

Philips AJ3015
Verslapen is er niet meer
bij met deze klokradio op
uw nachtkastje. U wordt
gewekt met een gezellig
muziekje of een zoemtoon.

BRfiUfl

139
Braun staafmixer combi
MR 350 CA
• De meest veelzijdige staafmixer

• 160 Watt

Nova FR441
Nieuwste model friteuse
met koele wand, antireuk-
filter in het deksel en 2,2
liter inhoud.

Sintprijs:

Samsung M6245
Fraai vormgegeven digitale
magnetron met 17 liter in-
houd en 800 watt vermo-
gen.
Sint-
prijs:99 ft 349 BRflun

SCHERPE PRIJZEN én SERVICE VERZEKERD!

WIBESSELINK
| ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

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



Hengelose Toneelvereniging 25 jaar

foto: Jan van den Brink

/.aterdag 3 december a.s. voert de Hengelose Toneelvereniging het toneelspel "Urn den Olden Beernsehot", geschre-
ven door Herman van Vel /en , nogmaals op in /aal Langeler te Hengelo ( i l d . Dit ter ere van het 25-jarig bestaan van de
H.T.V. De aanvang is 20.(K) u u r e n de /aal is open om 1°. 15 uur . Voor kaartverkoop / ie de adver ten t ie eklers in dit blad.

Een ode aan de boeren uit Hengelo Gld (de buurtschap-
pen Keijenborg en Varssel)
Het zal nou wel bekend zijn. dat in november 1^)44.50 jaar
geleden, mensen moesten evacueren uil de plaats \\ ester-

voort.

Het Rode Kruis die het transport motst regelen had Hengelo
(//d voor ons als tijdelijk onderdak toebedeeld gekregen.

De ouderen onder U welen hier wel over mee te praten,

/.omaar vreemden op je dak en dat in hun rustige bestaantje.
Ook ik (toen 14 jaar) samen met m'n ouders op een platte

boerenwagen met een bundeltje kleren in een koffer (de
gfoede spullen lieten we maar thuis) op naar een onbe-

kende bestemming In Hummelo in de kerk werden we
voorzien van wat eten, toen verder. In het dorp Hengelo

werden we verspreid. Wij gingen door naar \ arssel (toen

nog nooit van gehoord) en kwamen in de Yarsselse school,

waar we eten kregen en overnachtten op strobalen, wat

lekker warm was. De volgende dag kwam de aangewezen
boer ons halen, een zekeie Lenselink, dat was eerst geen

succes, ze meenden geloof ik dat we een soort schooiers-
volk waren, dit werd ondragelijk.

Het Rode Kruis ingeschakeld en er werd wat aangedaan.
We gingen verhuisden naar de fam. Klein Winkel (de

Koezeman) in l arssel < >/> 4 dei -ember, kort voor Sinterklaas

dus. Het was voor de familie en voor ons eerst wel even

aftasten, begrijpelijk (we kwamen n.l. bij een vrij vrome

boer vandaan), maar het ijs was gauw gebroken. ()/ni en
opoe (blinde vrouw), maar wel helder van geest waren er

ook en we waren veel met opoe bezig, /.ij had als hobby

spreekwoorden verzamelen en zij wist er zeer veel.
Dan was er een vader, moeder en 2 toen schattige jongetjes
van ± 3 en 5 jaar. Venier wa.\ er nog een vrijgezelle zoon

en broer in huis. Daarnaast was er een knecht voor daags

en een dienstbode voor dag en nacht, l-'.ten volop, elke dag.

behalve zondagssmorgens een dikkepannekoek en 's avonds

roggebroodpap van heerlijke volle melk.

\ tindaag de dag is de familie van samenstel/ing wel veran-

derd, maar hun gouden harten zijn gebleven. De toen jonge
vrouw, nu <S'5 jaar leeft gelukkig nog, evenals de jongetjes,

die nu flinke boeren in hart en nieren zijn.

Het is fijn om zulke vrienden uit de oorlog te hebben. Het

is jammer dat er weinig mensen zijn die hun evai'uatie-
adres zijn vergeten. W ij waren er toen en nu ben ik er nog

gelukkig mee.

Lang leve de "goede" Hengelose boeren.'

R. Klopman-Meijering
H estervoort

HOUTSNIJWERK IN BIBLIOTHEEK HENGELO ( J I J )
Vanaf dinsdag 29 november t/m vrijdag 2 december expo-
seert Jan Mulder met houtsni jwerk van cursisten in de
bibl iotheek. Jan Mulder is docent van de cursus houtsnij-
werk in creatief centrum "de Gruitpoort" in Doetinchem.
Vrijdagmiddag 2 december is h i j vanaf 15.00 u u r a a n w e / i g
inde bibl io theek. Hij geeft dan demonstraties en u kun t dan
bij hem informatie kr i jgen over cursussen die hij geeft.
De tentoonstelling is te /ien t i j dens de openingsuren van de
bibliotheek: dinsdags 15.00-1 7.00 u u r e n 18.30-20.30 uur;
woensdags 10.00-1 2.00 uur en 15.00-1 7.00 uur: v r i jdags
15.00-20.30 uur.

C.P.B. NIEUWS
Op 16 november j . I . was men te gast bij de C.P.B. Borculo-
Eibergen. Na ec-i kopje koffie met cake of koek. werden er
mooie dia's vertoond. Hierdoor kreeg men de wissseling
van de seizoenen in de buurtschappen van Winterswijk te
/ien.

Op woensdag 30 november a.s. /.al de volgende leden-
avond zijn. Dit zal een avond vol verrassingen worden. De
groep "Beter Bewegen" van de C.P.B, en het zangkoor
/u i l en zich ook presenteren. De aanvang is 19.45 uur in
"Ons Huis".

FEESTAVOND H.H.V.
Tijdens de j aa r l i j k se feestavond in /aal Wolbr ink van de
Hengelose Hengelsportvereniging maakte voorzitter J. Kei
de volgende eindstanden van de diverse wedstrijden bekend.
Competitie senioren:
1. H. Aberson 598 punten; 2. J. Kei 596 punten; 3. B. H.
Straa tman 578 punten; 4. W. Menop 578 punten; 5. (i.
Weustenenk 576 punten.
Competitie junioren:

l . Mark Arends 444 punten; 2. Michiel Luimes 442 punten:
3. Roy Vr ie l ink 438 punten; 4. Marco Ciartsen 430 punten:
5. Arjan Hermans 426 punten.
Competi t ie snoekwedstrijden:
1 . R. Hulstijn300punten;2. M. Vruggink 148 punten; 3. R.
Veenhuis 146 punten; 4. F. Veenhuis 144 punten; 5. J.
Arends 142 punten.
Kanjerkoning 1994 werd H. Meijer bij de senioren en
Michiel Luimes bij de junioren met een vis van resp. 48 en
45 cm.

Tijdens de dameswedstrijd wist mevr. G. Harmsen de
eerste plaats in de wacht te slepen met een vangst van 795
cm vis.

pffLITIE
• Noord- «n Oost-Gelderland

POLITIK-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD
8e jaargang nr. 38 - periode van 15 tot 22 nov.1994
Dinsdag 15 nov: Aangif te opgenomen ter/.ake diefs ta l van
een aanhangwagen.
Bemiddelend opgetreden bij 2 sociale problemen.
Woensdag 1 6 nov: Aangif te opgenomen ter/.ake inbraak in
een horeca gelegenheid in de Spalstraat en een aangi f te
opgenomen ter/.ake doorrijden na een aanrijding aan de

Olde Kaste.
Bemiddelend opgetreden bij een burenprobleem.
Hen bestuurder /ijn r i jbewi js ingenomen omdat de/e man
te diep in het glaasje had gekeken.
Donderdag 17 nov: In samenwerking met de a fde l ing
mi l i eu /aken van de gemeente is ei een controle gehouden
op het bedrijfsafval van een aanta l Hengelose bedrijven.
Vrijdag 18 nov: Aang i f t e opgenomen ter/ake vernie l ing
brievenbus.
Op vrijdag is er tussen 15.45 en 16.45 uur een snelheids-
controle gehouden op de Vordenseweg. In totaal /.ijn er 243
voertuigen gecontroleerd. 44 voertuigen reden te hard.
Hoogst gemeten snelheid 123 km/u.
Aangif te opgenomen van een 8-jarig meis je welke be-
dreigd /ou /ijn met een mes. Onderzoek hierna loopt nog.
Weekend was het rust ig m. u. v. de gebru ike l i jke geluids-
o v e r l a s t veioor/aaU door de discobusgangers.
Maandag 21 nov: Aangifte opgenomen ter/ake d i e f s t a l
dakgoot.
Aanrijding behandeld bij de beruchte bochten bij ' t /.el Ie.
2 Duitsers aangehouden welke 's morgens in Duits land een
personenauto hadden gestolen. De mannen reden op dat
moment nog in gestolen auto.

AANBIEDING WILDBEHEERPLAN AAN BURGK-
M FES IER
In restaurant "Het Wapen van Bronkhorst" bood de Wild-
beheereenheid Steenderen op 21 november 1 994 het op l l
oktober door de leden goedgekeurde wildbehcerplan aan,
aan dhr. S. Buddingh', burgemeester van Steenderen.
Hel plan bevat een presentatie van de vereniging en laat.
naast practische gegevens niet al leen /ien wat er sinds 1 984
gedaan is, maar ook wat de WBE tot het jaar 2000 gaat doen
op het gebied van de jacht en wat daarmee samenhangt
(weidevogelbeheer, preventie van landbouwschade).
WBE-voor/i t ter G. J. van Nie overhandigde ook de drie
afgevaardigden van de Landbouworganisaties een exem-
plaar van het plan. Hij benadrukte nog eens dat de jacht
uitgeoefend wordt opgronden, in het be/it van de leden van
de/e organisaties. Jagers kunnen als tegenprestatie een rol
spelen bij de bestrijding van wildschade aan landbouw-
gewassen. De uitstekende samenwerking met de boeren
stond borg voor een bevredigende oplossing bij ( d r e i -
gende) schade.
De bevoegdheden, door de overheid in toenemende mate
aan de WBE's verleend, worden in de toekomst alleen
gecontinueerd als de vereniging aan "kwali tei tseisen" vol-
doet. Hen daarvan is een deugdelijk w ildbeheerplan.
Burgemeesters. Buddingh ' /ei dat de wi lds tand b l i j k t af te
nemen in terreinen waar niet gejaagd wordt. Hij waar-
deerde de inspanningen van tic WBE, de jacht in het
werkgebied gedisciplineerd te regelen en het imago, dat de
jacht nu eenmaal heeft, te verbeteren.
Hij hoopte en vertrouwde op bestendiging van de goede
samenwerking die de laatste jaren tussen gemeentebestuur
en WBE gegroeid is.

UITZENDING IDEALE KERKTIJD
Dinsdagavond 29 november is er via de lokale omroep van
/.elheme.o. Radio Ideaal weereen u i t / end ing te beluis teren
van de in terkerkel i jke commissie Kerken Radio te /.elhem.
Van l 8. 00 tot 1 9. 00 uur is er een gospelprogramma "Gospel
Gold". Van 19.00 tot 21.00 uur kunt u luisteren naar het
informatieve/muzikale programma "De Muzika le Ont-
moeting".

In de regionale opname / i jn enkele koren uit de omgeving
te beluis teren n . l . "Wo/aneto". Wolfersveen; "De Lofstem",
Wittebrink en de "Vriendschap" uit Heelweg.
Het i n t e r k e r k e l i j k koor "I Believe" uit Purmerend /al zich
voorstellen en informat ie geven over hun nieuwe CD. Dit
koor trad onlangs nog op in de Kapel te Veldhoek.
N i e u w in de muzikale ontmoeting is het programmaonder-
deel "En nu mijn verzoek", een aanvraag van geestelijke
liederen van bewoners(sters) v a n u i t bejaardencentra in de
regio. Dit keer vanu i t "de Blei jke" te Hengelo Gld.
Het m a a n d e l i j k s gesprek zal gevoerd worden met mevr .
T raas-Hageman. voorganger van de V r i j / . Geloofsgemeen-
schap NPB te /elhem. Tevens zal zij een overweging
inspreken.
De Ideale Kerkt i jd is elke laatste dinsdag van de maand te
beluisteren via de frequenties van Radio Ideaal (EM 105. l )
of op de kabel vanui t Doetinchem (FM 104.8).

PERSBERICHT EETVERSLAVING
Elk half jaar biedt de/orgGroep Oost-Gelderland, bedr i j f s -

eenheid /utphen/de Graafschap, aan inwoners van haar
werkgebied (de gemeenten Gorsse l, Hengelo G ld, Lochem.
Ruurlo, Steenderen. Voorst. Vorden, Warnsveld, /elhem
en Z u t p h e n ) groepsmaatschappel i jk w e r k aan met
be t rekking tot e e t v e i s l a v i n g . Op korte t e r m i j n start weer

een cctvers lavingsgroep.
Een veel gehoorde opmerking is: "Als je dik bent, moet je

gewoon minder eten".
Veel mensen zijn dan ook regelmatig aan het l i j n e n en
nemen hun toevlucht tot steeds weer andere en vernieuwde
dieten; er is keuze genoeg! Damesbladen bieden bijna elke
week wel een n ieuw dieet aan. Ook zijn er a l ler le i clubs,
waar men onder begeleiding kan afval len . Heel v aak z i j n de
resultaten t i j d e l i j k ; na verloop van ti jd komt men weer aan.
Niet zelden leidt di t tot een vicieuze cirkel van t evee l eten.
dieet houden, a fva l len en weer aankomen. Soms leidt dit tot
regelmatig te rugkomende ( v r ) e e t b u i e n . Het kan zu lke
vormen aannemen, dat er sprake is v a n ee tvers laving .

I iet vers laafd zijn kan betekenen:
- de hele dag aan eten denken en niet mogen eten:
- dagen indelen in goede (dieet)dagen en slechte

( v r e e t b u i Klagen;
- eten, n ie t door honger, maar omdat u een/aam, moe.

kwaad of ontevreden bent;
- enorme hoeveelheden voedsel naar binnen werken /on-

der op de smaak te let ten;
- overgeven en/of laxeermiddelen gebruiken om het

"verboden" eten maar weer snel k w i jt te zijn;
u /e l ! dik voelen, of u nu 40 of 100 k i lo weegt;

- als iemand vervelend tegen u doet, denken: "zie je w e l ,
dat komt omdat ik dik ben!";
enorme hoeveelheden voedsel naar binnen werken als
niemand het ziet, als u alleen bent.

In de eetverslavingsgroep wordt onder andere gewerkt aan:
- opsporen van de oor/aken van overmatig eten;
- stoppen van (v r ) ee tbu ien ;
- een normaal eetpatroon opbouwen;

/onder schuldgevoelens eten;

- emotie leren u i t en :
- beter voor uw wensen/behoeften leren opkomen;
- uw l ichaam leren accepteren.
//c/ is géén dieetcursus!
De groep komt twaa l f achtereenvolgende donderdagen
gedurende twee uren bijeen.
Plaats : kantoor /utphen, Hogestraatje 3
Start : 26 januari 1995
Ti jd s t i p : 20.00-22.00 uur
Begeleiding : Hennie Kooke en Daniëlle Pierie
Bereikbaar : op werkdagen, via tel .nr . 05750-43800.

TWENTY 4 SEVEN IN DISCO PAERDESTAL
Vrijdag 2 december a.s. zal in disco Paerdestal in /elhem
een l ive optreden te zien zijn van de populaire top 40 groep
Twenty 4 Seven. Momenteel de toppers in de Nederlandse
muziekwereld.
Twenty 4 Seven wen! vooral bekend door de grote top 40
h i t s als "slave to the music" en "is il love" ook de hit "take
me away" werd een nummer l h i t .
Ook /u i len ze hun a l le rn ieuwste h i t : "Oh, Baby" ten gehore
brengen. Een nummer, geschreven door Stay-C en staat al
weer hoog in alle h i t l i j s t e n . Dit nummer zal hun geheid
wee reen a a n t a l gouden en/of p l a t i n a p la ten opleveren.
Nance en Stay-C, twee onvermoeibare top ta len ten , die hun
credo hooghouden: "We w e r k e n 24 uur per dag. 7 weken in
de week. TWENTY 4 SEVEN.
Het optreden /.al om ongeveer 22.30 uur beginnen en zoals
elke vrijdag is de Paerdestal vanaf 21.00 uur geopend. De
entreekaarten zijn nog in de voorverkoop verkr i jgbaar bij
café het Wit te Paard in /elhem. /e kosten ƒ 10.--. aan de
kassa kost een kaa r t j e ƒ 15.--. /oals elke vrijdag is er ook
deze keer grat is disco vervoer.
Voor info kan men bellen tel . 08342-1227. ( z i e ook de
advertentie)

DAMMEN week 46
DCH 4 speelde uit tegen Almen 3. er wen! daar een
spannende weds t r i jd gespeeld waarbij de tegenstanders
van gel i jkwaardige sterkte waren. Dit resulteerde in een 4-
4 u i t s l ag . J. Wen t ink verloor. E. Hoebink won, M. Derksen
en J. Schabbink speelden g e l i j k . DCH 4 staat met 4-3 op de
8e p laa ts in de 4e klasse Oost Gelderland.
DCH l speelde t h u i s tegen /utphen/Warnsveld. DCH
stond nogal snel achter door verlies van H. Luimes en J.
Vos, G. Kreunen leek ook te ver l iezen, maar kreeg dooreen
fout van de tegenstander ineens zoveel voordeel, dat hij
won. Dit was zijn 4e overwinning op rij. Ook G. H a l f m a n
kon het n ie t bolwerken en verloor. J. Heuvel ink (stond een
dam voor) en A. Hoebink (betere posit ie) kwamen niet
verder dan remise e v e n a l s J. Hei j ink. H. Vos won in de
slotfase maar dit was niet genoed voor een gelijke stand.
zodat DCH verloor met 7-9. DCH l staat met 4-3 op de Se
plaats in de Ie klasse Oost Gelderland.
Onderlinge competi t ie:
Voorronde: J. Luiten-D. Walgemoet 1 - 1 .
Finale A: H. Zonnenberg-B. H a r k i n k 2-0.
Finale B: H. Dijkman-L. Koldenhof 1-1 ; H. Groeneveld-
W. Ei jkelkampO-2; A. Blom-M. Derksen 1 - 1 .
Einale C: B. Goorman-J. Schabbink 0-2; E. Berendsen-W.
Engbers 2-0; T. van Manen-H. van Haaren 2-0; E.
Brummelman-H. Hulshof 0-2.
Standen:

Finale A: l . H. Zonnenberg 2-4; 2. J. Vos en H. Luimes l -2.
Finale B: 1. L. Koldenhof 3-4; 2. W. Eijkelkamp 2-3.
Fina le C ' : l . J. Schabbink 2-4 en H. Hulshof 2-4.

"(,'elukkiff mag ik niet mopperen. Ik kan weer vol-

ledig meedoen. Maar toch zijn er nog zo'n 12.000

mensen met een diabetischc voet. Voor een deel van

hen is amputatie een noodzaak.

van de gevolgen van de

onzichtbare ziekte

diabetes.
J1

Giro 5766
Bank 70.70.70.805

Diabetes Fonds
Nederland» Amersfoort

OPBRENGST DIABETES COLLECTE
De collecte "Geef's voor diabetes" die van l 3 tot en met 19
november in Hengelo Gld en Keijenborg is gehouden heeft
in Hengelo ( i l d ƒ 8039.85 opgebracht en in Keijenborg
ƒ 1763.--. Met de opbrengst f inancier t het Diabetes Fonds
Nederland we tenschappe l i j k onderzoek rond diabetes
m e l l i t u s (ook wel bekend als su ikerz iek te ) .
Het Diabetes Fonds Nederland f inanciert 85'f van het
wetenschappel i jk onderzoek naar diabetes in Nederland
dank/i j gif ten en donaties. Heeft u de collectant gemist , dan
kun t u uw bijdrage ook overmaken op giro 5766 of op
banknummer 70.70.70.805 tnv Diabetes Fonds Nederland

in Amersfoort.
( )p dit moment heeft l op de 40 Nederlanders diabetes, dat
zijn 400.000 Nederlanders. Diabetes is een aandoening die
iedereen kan treffen. Met tab le t ten of door het spui ten v a n
insul ine is de z iek te beheersbaar maar zorgt n ie t voor
gene/mg. De ziekte gaal ook vaak gepaard met complicaties
zoals har t - en vaa tz iek ten , nieraandoeningeii . oogaandoe-
ningen en zenuwaandoeningen z i j n hiervan hel voorbeeld.

OPTREDEN POUNDCAKE BIJ CAFÉ HEEZEN
Voor iedere rocker wat wils!
Onder dit motto bestookt de Gelderse hardrock coverband
Poundcake sinds december 1992 de grote en k l e i n e
l a n d e l i j k e poppodia. En met succes, zo mogen w e anderhalf
jaar la ter rus t ig s te l len. Want zowel de doorgew interde
meta l fans als de meer mainstream rockers bl i jken in de
prak t i jk a l lemaal zeer gecharmeerd van de ver r ich t ingen
van Jacco Kreuknie t (zang. akoestische g i t a a r ) . (iordon
(i roothedde (g i t aa r , zang). Pascal Groenen (bas . zang) en
Han Nei jenhuis (d rums, zang).
I n e i g e n l i j k kan dat ook niet anders; de band kan pulten uit
een omvangr i jk repertoire met covers variërend van
hitparaderock van Bon Jovi en Guns N' Roses tot het meer
extreme werk van ondermeer Metallica, Failh No More en

Rage againsl the machine.
Live b l i j k e n vooral recente h i t s als Metall ica 's "One",
"Ki l l ing In The Name Of" van Rage Against the Machine
en "Lovers Rears i t ' s Ugly Head" van L i v i n g Colour het
meer dan u i t s t ekend te doen. maar ook voor het meer
t rad i t ione le werk draai t Poundcake z'n hand n ie t om.
Muzika le hoogstandjes van Van Halen (o.m. Why Can't
th is be Love). Mr. Big en Whitesnake worden desgewenst
afgewisseld met klassiekers van 'good old' ( )zzy ()sbourne
(nog steeds vee l gevraagd) en David Lee Roth.
Mochten er al mensen z i j n die het repertoire van Poundcake
minder k u n n e n waarderen, dan b l i j k e n ze toch v a a k
geïmponeerd door de m u z i k a l e k w a l i t e i t e n van de
muzikanten of op /'n mins t door de overtuigende, zeer
energieke presentatie. Dat laatste bleek onlangs t i jdens een
openluchtconcert in /utphen. waar Poundcake op het laatste
moment in moest va l l en vooreen bluesband. Min of meer
hij toeval had de betreffende zaal die bewuste zomeravond
e inde l i j k eens een heavy band op het podium staan. Achteraf
bleek dit optreden het best bezocht uit de reeks /utphense
zomerconcerten...
En dat is niet het enige wapenfeit dat Poundcake inmiddels
op /'n naam heef t staan. Zo verzorgde de band, ondanks het
mindere gehuil dat ze v a n de hoofdact kreeg, een meer dan
succesvol voorprogramma van de Golden Earring. Ook
speelde de groep, naast onder meer AGirlCalled John n v en
Trockener Kecks. als enige heavy band met veel succes op
het un ieke "Pontleest" in Brummen en was Poundcakc de
verrassing ti jdens een groots hardrockfestival in het centrum
van Arnhem, w a a r onder meer ook Whistler-Courbois-
Whis t ler achte te presence gaf.
De meest spectaculaire show was echtereen voor Nederland
uniek concert v an Poundcake samen met een zestig-koppig
harmonie-orkest , vor ig jaar mei. De kippevel-versies van
"Music" van John Miles en Oucen's "Bohemian Rhapsody'
bezorgden orkest, band en vooral ook zanger Jacco een
staande ovat ie van de vijf t ienhonderd bezoekers.
Maar ach, eigenli jk is ieder concert v a n Poundcake een
b e l e v e n i s op zich. Het l 'eit dat de meeste kroegen of zalen
de band direct w eer terug vragen vooreen volgend optreilen
zegt wat dat betreft voldoende.
Poundcake is op /aterdag 3 december bij café Hee/en.
Mark tp le in 5 te Steenderen. Aanvang 22.00 uur .

HANS EVERS EN JAN WISSINK DE BES IEN VAN

HENGELO GLD
In het kader van het 40-jarig bestaan van Concordia '54
werd een toernooi georganiseerd voor a l le b i l j a r t e n d e le-
den uit zowel de K o n i n k l i j k e Bi l jar tbond als de Ussel-
sireek, die spelen in de gemeente Hengelo Gld.
De voorronden werden in augustus gespeeld w a a r maar
liefst l l 2 deelnemers deelnamen. De halve f ina les werden
in de week voorafgaande aan de finale, op zondag 20
november, gespeeld. Speciaal voor dit grootse evenement
werden er t w e e b i l j a r t t a f e l s b i jgep laa t s t . Dit w a s voor
Hengelo een unicum om 4 bi l ja r t ta fe ls in het gezellige
clublokaal van hotel Leemreis te zien staan.
Op zondag 20 november stonden 5 spelers in de f ina le bij
het driebanden en ook 5 f i n a l i s t e n in het librespel. De
spanning bleef bij beide spelsoorten a a n w e z i g tot de laatste
wedstrijden. Bij het driebanden bleven Wim Boerman en
Jan Wiss ink ongeslagen en moesten e l k a a r bestr i jden in de
laatste ronde. Gezien het krachtsverschi l moest Wim Boer-
man zijn meerdere erkennen in Jan Wissink die misschien
iets te laag was ingeschat. Toch is Jan een verdiend kam-
pioen. Bij het libre bleef de spanning bewaard tot de
al ler laats te stoot, want bij winst zou Bennie Heuve l ink , die
in de voorlaatste partij won van Hans Evers, winnaar z i j n
van de ie prijs. Bennie Heuvel ink w i s t z i j n p a r t i j a ls eerste
af te s lu i t en tegen Eddie Takkenkamp die nog steeds 3
caramboles van de f in i sh was. In de nabeurt maakte Eddie
een carambole en kreeg een v ast l igger. Opnieuw opzetten
en deze werd ook gemaakt . De laatste carambole was haast
niet te maken doch met het nodige geluk klosten de ballen
tegen elkaar. Hans Evers die z o j u i s t met een serie van 221
zijn partij naar z i j n hand had gezet, kon opgelucht ademha-
len. Voor biljartvereniging Concordia '54 was het een
geslaagd toernooi.
De e inds tanden:
Drieband:
1. Jan Wissink, b i l j a r t v e r . De Keu
2. Herman Cortumme, biljartver. Velswijk
3. Wim Boerman, b i l j a r tver . Concordia '54
4. Freddie Holman, bil jartver. Concordia '54
5. Gert Buunk , b i l ja r tver . De Velswijk
Libre:
1. Hans Evers, b i l j a r t v e r . De V e l s w i j k
2. Bennie Heuvel ink, bi l jar tver . De Velswijk
3. Hans Maalder ink, bi l jar tver . Concordia '54
4. Eddie Takkenkamp. bi l jar tver . De Velswi jk
5. Bennie Schet te r , b i l j a r t v e r . De Velswijk

OPBRENGST( OLLFC I E JANTJE BETON
De opbrengst van de collecte voor J a n t j e Beton heeft in de
gemeente Hengelo Gld ƒ 3543.45 opgebracht. Dank aan
een ieder voor dit mooie resul taa t .
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Na het invullen van het kruis-
woordraadsel, kunt u de uiteinde-
lijke oplossing invullen in cirkeltjes
onder het diagram.

HORIZONTAAL: 1 jaargetijde; 5 sterkte;
10 eikeschors; 13 pels; 17 onheil; 20
transpireren; 25 duisternis; 30 bos; 32
oude lap; 33 pi. in N.-Brabant; 35 bijb.
figuur; 36 planeet; 38 werklust; 40 stel-
sel; 41 kwaad; 42 visgerei; 44 voegw.;
45 euveldaad; 46 pi. in N.-Holland; 47
oude maat; 48 Eur. organisatie; 50
watering; 51 reeds; 52 bouwwerk; 54
motorrace; 56 den lezer heil; 57 ver-
voersmij; 58 schel; 60 water in Friesl.;
61 titel; 62 broeder; 63 woonplaats; 64
vr. munt; 65 ontkenning; 67 slang; 68
viervoeter; 70 heilige; 71 graan; 73
dwarshout; 75 vod; 77 lastendruk; 78
berg op Kreta; 79 bijb. figuur; 81 op-
stootje; 82 tafelgerei; 83 naschrift; 84
noot; 85 huisdier; 87 heilige; 89 tafelge-
rei; 91 bijb. figuur; 92 ontkenning; 94
oogziekte; 96 sprookjesfig.; 97 familielid;
98 honingdrank; 100 inlichting; 102
verlichting; 104 noot; 106 bijb. plaats;
109 daar; 111 griezelig; 112 steensoort;
113 soort onderwijs; 114 ton; 115
grondsoort; 117 vernis; 119 water in
Friesl.; 121 fout; 123 roem; 124 halt;
125 tentoonstellingsgebouw; 127 Noor-
se godheid; 128 delfstof; 130 muziekin-
strument; 132 vaartuig; 134 zotskap;
136 boerenbezit; 137 burcht; 140 vaar-
tuig; 142 eiland i.d. Oostzee; 143
schoolvak; 145 waterplas; 146 uitgave;
147 getand muurwerk; 150 verlichting;
151 pi. in Engeland; 153 voorz.; 154 Ja-
panse munt; 155 gelofte; 157 laatstle-
den; 158 verpakking; 160 loopstok; 162

soort; 163 compagnon; 164 afgemat;
166 Eur. hoofdstad; 168 tegoed; 169
zouteloos; 170 noot; 172 gelofte; 174
lengtemaat; 176 vlaktemaat; 178 voor-
dat; 180 ronde stang; 181 Chin. maat;
183 dieregeluid; 184 kledingstuk; 186
lengtemaat; 187 dik en zwaar; 189 om-
raming; 191 voorz.; 193 raamscherm;
194 pi. in Duitsland; 196 meetk.
lichaam; 198 roeipen; 201 kraag; 203
maanstand; 204 vaarwater; 206 ver-
hindering; 208 Rijksoverheid; 209 palm;
211 lidw.; 213 dieregeluid; 215
schoeisel; 217 gevangenis; 218 cilinder;
220 steengruis; 222 voor; 224 pig-
mentloze; 226 voorz.; 227 op de wijze
van; 229 bijwoord; 231 vermoeden; 233
herbergier; 234 drukkende lasten; 236
helder; 238 bouwmateriaal; 240 mo-
ment; 242 gat; 244 lumen; 245 einde;
247 mager; 249 Europeaan; 251 slaap-
ziekte; 252 onzes inziens; 254 verede-
len; 256 boom; 258 voorz.; 259 noot;
261 insektenpoeder; 263 voertuig; 264
heide; 266 hetzelfde; 267 takje; 269
meedogenloos; 271 pers. vnw.; 272
smal; 273 ingeving; 275 aardappel; 277
vis; 278 pi. in Drente; 279 voorz.; 280 ti-
tel; 281 binnenkort; 282 op die tijd; 283
Grieks eiland; 285 noot; 287 insekt; 288
roofdier; 290 begin; 292 waterkering;
294 namelijk; 296 scheepsbezitter; 298
uitroep; 300 vloerbedekking; 302 duis-
ter; 305 zandheuvel; 306 Frans lidw.;
307 nummer; 310 voorz.; 312 Eur. zee-
straat; 313 diereverblijf; 315 tafelgerei;
316 pi. in N.-Brabant; 3I8 dieregeluid;

319 pi. in N.-Holland; 321 bosgod; 323
beroep; 324 inviteren; 326 al; 327 duis-
ternis; 328 bouwwerk; 331 voor alles;

332 Bijb. fig.; 333 vermogen; 335 aan-
spreektitel; 337 soort school; 339
knaagdier; 341 insekt; 342 metaal; 344
ontkenning; 345 kunstprodukt; 348
voedsel; 350 huid; 351 zeezwaluw; 353
de onbekende; 354 schriftteken; 356
voegw.; 357 metaal; 359 sterke drank;
360 Gr. godin; 362 het openbaren; 364
onderricht; 365 kosten koper; 367 pi. in
Overijssel; 368 hemelwezen; 370 woon-
schip; 371 meisjesnaam; 372 voormid-
dag; 374 het Romeinse rijk; 376 vogelei-
genschap; 377 werkschuw; 379 spil;
381 voegw.; 382 trek; 384 heden; 386
Europeaan; 387 smaad; 389 verzoeken;
394 knoeien; 399 loterijbriefje; 401
bouwmateriaal; 403 halfbloed; 405 pers.
vnw.; 406 kort ogenblik; 408 bloeiwijze;
409 eerstkomend; 411 rekening; 412
windrichting; 414 hemellichaam; 416
onder andere; 417 pi. in Vlaanderen;
419 valwind; 422 godheid; 424 daar;
425 ronde toren; 427 keukengerei; 428
volkerenorganisatie; 430 noodlottig; 432
carnavalsgroet; 433 hinderen; 434 eike-
schors; 436 rivier in Schotland; 437
oude maat; 438 kledingstuk; 440 hou-
ding; 442 voorz.; 443 ondergevel; 445
woonschip; 446 viervoeter; 447 voegw.;
448 een zekere; 449 paardje; 451 de
onbekende; 452 jaargetijde; 454 lor; 456
nummer; 458 sportterm; 460 aankle-
ding; 461 voorz.; 462 bar; 463 verblij-
ven; 465 telw.; 466 gebogen been; 468
vr. titel; 470 uitroep; 472 vogelverblijf;
474 tafelgerei; 475 maanstand; 476 pi.
o.d. Veluwe; 477 plaag; 478 nieuw; 480
open bosplek; 481 meermalen; 482
afgelegen;484 verslagen; 486 keuken-
gerei; 488 reeds; 489 vlaktemaat; 490
graafwerktuig; 492 Gr. godin; 494
voorz.; 495 Eur. land; 496 noot; 497

ondernemingsraad; 499 regeringsregle-
ment; 501 boom; 502 inhoudsmaat; 503
naschrift; 504 let wel; 506 het dringen;
507 zangnoot; 508 opschudding; 510
oorvijg; 511 daar; 512 pi. in N.-Holland;
514 voldoen; 516 vervoermiddel; 518 et-
maal; 519 bijb. fig.; 520 vuur; 522
voorz.; 524 eindigen; 525 visgerei; 527
verduren; 528 keer; 530 deel v. Spanje;
531 inviteren; 532 zalfspaan; 533 droog;
534 smaden; 535 afdekking; 536 hori-
zon; 537 soort stof.

VERTIKAAL: 1 watervogel; 2 aanhang-
sel; 3 insekt; 4 uitgave; 6 eerw. heer; 7
vlaktemaat; 8 oude munt; 9 inhouds-
maat; 10 eenmaal; 11 gelofte; 12 dag-
blad; 14 reeds; 15 boom; 16 hectare; 17
dijk; 18 pi. in Drente; 19 pi. in N.-Hol-
land; 21 pers. vnw.; 22 wild zwijn; 23
ogenblik; 24 daar; 26 telw.; 27 gevange-
nis; 28 pi. o.d. Veluwe; 29 deelteken; 31
overeenkomst; 33 dans; 34 buidel; 36
biersoort; 37 vr. titel; 39 soepkom; 42
slang; 43 naar beneden; 48 nobele; 49
godin; 53 speelkaart; 55 stap; 58 dik; 59
Ned. riv.; 62 gat; 63 pi. in Ov.; 66 pi. in
Drente; 69 rund; 70 vaartuig; 71 vrl.
dier; 72 vochtig; 74 spil; 76 voorz.; 78
Europeaan; 80 godin; 82 maand; 83
familielid; 84 sportterm; 86 vogelverblijf;
88 motorrace; 90 rekenopgave; 92 Bijb.
fig.; 93 godshuis; 95 afwijkend; 96 vie-
ring; 97 regeerder; 98 model; 99 meetk.
fig; 101 bergovergang; 103 eetgerei;
105 boom; 107 provincie; 108 mikpunt;
110 getroffen; 112 briefaanhef; 113
pausennaam; 114 huid; 115 zeezoog-
dier; 116 loop; 118 vervoersmij.; 120
vroeger; 122 aansporing; 124 zeer

INTERCARD KERST- EN
NIEUWJAARSKAARTEN

> Ook voor het goede doel!
WWF'

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

Daarnaast ook mooie kunstkaarten, posters

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

Bestel vooral tijdig, dan is uw keuze het grootst.

DRUKKERI) WOLTERS

Rt'Kclinkstruat 16 - Hengelo («ld.
tel. 05753-1455 / fax 05753-3521

intercanl

DRUKKERIJ WOLTERS

STEUN DE TEGENAANVAL
OP HET ONVERWACHTE.

HELP DE 40.000
KINDEREN MET

EPILEPSIE
EN GEEF.

GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine.

Al meer dan 100 jaar actief.

Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-8212411.

warm; 126 rivier in Duitsl.; 127 telw.;
129 kleur; 130 pi. o.d. Veluwe; 131
stelsel; 133 verharde huid; 135 gods-
dienst; 136 akker; 138 schoolvak; 139
boom; 141 rekenopgave; 143 toe-
spraak; 144 ontkenning; 146 telw.; 148
spil; 149 twijg; 151 omroep; 152 bijb.
fig.; 154 knevel; 156 de dato; 158 noot;
159 de oudere; 161 pi. i.d. Betuwe; 163
ongeveer; 165 eikeschors; 167 pi. in
Rusland; 171 oude maat; 173 hoeder;
175 teken; 176 lengtemaat; 177 projec-
tiel; 179 wiel; 182 voorz.; 183 servies-
goed; 185 noot; 186 schaaldier; 187
koeiemaag; 188 vertering; 190 strowis;
192 bijb. fig.; 193 stop; 195 daar; 197
bijb. fig.; 199 gevaarte; 200 getekende
grap; 202 niet even; 205 hoofd; 207
oogvocht; 208 snelle loop; 210 straf-
werktuig; 212 drank; 214 bar; 216
groente; 217 appelwijn; 219 grondsoort;
220 heester; 221 punt; 223 vordering;
225 Belg. omroep; 227 meisjesnaam;
228 It. riv.; 229 Sp. riv.; 230 rustteken;
232 mnl. dier; 233 bron; 234 pi. o.d.
Veluwe; 235 opgeld; 237 ongaarne; 239
telw.; 241 werkschuw; 243 wijnsoort;
246 voorz.; 248 bijb. fig.; 250 verwon-
ding; 253 man van adel; 255 vernis; 256
aanstoot geven; 257 sportart.; 260 van
streek; 261 garen; 262 voorz.; 264 bijb.
plaats; 265 slang; 266 land in Az.; 267
en andere; 268 gebak; 269 groei; 270
tafel; 271 Europeaan; 272 takje; 274
roem; 275 bergovergang; 276 spring-
stof; 284 voorz.; 286 bouwland; 288
schel; 289 bedwelming; 291 tot en met;
293 cirkelvormig; 295 componist; 297
pel; 299 halfbloed; 301 hemellichaam;
302 gevederte; 303 bijbeldeel; 304 be-
dorven; 306 vochtdooriatend; 308 toe-
spraak; 309 onderkomen; 311 insekten-
eter; 312 reinigingsmiddel; 314 Europe-
aan; 315 aansporen; 316 weegtoestel;
317 orgaan; 318 pi. in N.-Brabant; 320
poeder; 321 goedzak; 322 verhaal; 323
heidepias; 325 gewas; 327 voorz.; 329
opstootje; 330 zuidvrucht; 333 soort

stof; 334 inhoudsmaat; 336 telw.; 338
nors; 340 deeg; 341 zuivelprodukt; 342
metalen staaf; 343 vlaktemaat; 346
ademtocht; 347 opening; 349 hetzelfde;
350 familielid; 351 groente; 352 plomp;
355 elek. tractie; 356 slot; 358 spil; 360
angstig; 361 rustteken; 363 dieregeluid;
366 vr. munt; 368 roem; 369 begeerte;
370 voorz.; 373 pont; 375 voorz.; 376
pausennaam; 378 hetzelfde; 380 kleur,
382 voedsel; 383 plagen; 385 bolgewas;
386 berg op Kreta; 387 rivier in Siberië;
388 bijb. fig.; 390 vogel; 391 vis; 392
gewicht; 393 wreed heerser, 395 niet
even; 396 strafwerktuig; 397 genade-
loos; 398 en andere; 399 Eur. hoofd-
stad; 400 pas; 401 diereverblijf; 402
neon; 404 nimmer; 405 kennen; 407
aanvang; 410 graan; 412 numero; 413
Europeaan; 414 ontspanning; 415 he-
den; 417 opening; 418 kraan; 420
groente; 421 recht vaarwater; 422
kunstprodukt; 423 vr. maat; 425 gods-
dienst; 426 leeg; 429 achter; 431 strikje;
433 alarmsein; 435 water in Friesland;
438 vrl. dier; 439 schijnen; 441 viervoe-
ter; 444 weinig; 446 paard; 448 roem;
449 onverschrokken; 450 boom; 452
bijb. fig.; 453 boomvrucht; 455 gevierde
zangeres; 457 dwarshout; 459 lichte
klap; 460 duindal; 461 pers. vnw.; 462
paradijs; 463 herbergier, 464 ontken-
ning; 465 pi. o.d. Veluwe; 467 vismand;
469 noot; 471 pers. vnw.; 473 steen-

soort; 474 klap; 475 oude maat; 476
daar; 477 Duitse partij; 479 krijg; 480
bouwwerk; 481 gevuld; 483 Eur. hoofd-
stad; 485 opdracht; 487 sein; 488 im-
mer; 489 Noorse goden; 491 nauw; 493
rivier in Frankr.; 496 roofdier; 498 zoog-
dier, 500 loop; 502 duinvallei; 503
plaats; 505 betrekking; 509 weg; 511
bijb. fig.; 513 wereldtaal; 515 meisjes-
naam; 517 snel; 519 voordat; 521 neon;
522 voorz.; 523 noot; 525 numero; 526
voorz.; 528 noot; 529 Frans lidw.; 530

Frans lidw.



nog 'n paar
nachtjes
slapen

Philips HR6005
Snoerloze kruimelzuiger
voor kleine klusjes. Incl.
uitwasbaar permanent
filter.

Sintprijs: 69

Philips HS706
Luxe 3-kops Philishave
met de dubbele scheer-
techniek en uitklapbare
tondeuse.

vanaf: 99

NIEUW WHIRLPOOL
4 FUNCTIE MAGNETRON AKB 146

VIER VOLWAARDIGE KOOKFUNCTIES:
- magnetron 1000 W
-grill 1100 W
- hete lucht 1500 W
- Crisp

COMBI-MOGELIJKHEDEN MET KOOK-
FUNCTIES:
- magnetron met hete lucht
- magnetron met grill

QUICK HEAT FUNCTIE:
Het supersnel voorverwarmen naar 200 C
binnen 3 minuten.

ONTDOOI-AUTOMAAT VOOR 5 VOEDSEL
CATEGORIEËN

DES-SYSTEEM VOOR MAGNETRON
koken op 2 niveaus

30 SECONDEN GEHEUGEN
Maakt verlenging van de laatst ingestelde

functie mogelijk.

ROESTVRIJ-STALEN OVENRUIMTE
Inhoud 27 liter.

ZEER EENVOUDIGE BEDIENING

NISMAAT,STANDAARDGESCHIKTVOOR
ONDERBOUW
45x(55,3-56,7)x55 cm

KLEUREN
Wit/zwart

ACCESSOIRES:
• 1 laag rooster.
• 1 hoog grill rooster.
• Crispplaat.
• Greep voor crispplaat.
• Kookboek.

Consumentenprijs:

ƒ 1.599," incl. BTW

SCHERPE PRIJZEN én SERVICE VERZEKERD!

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

/mikkel-corner
Spalstmnt 3

7255 A A Hengoio (G)
Tel. (05753) 3Kh4

vrijdag, zaterdag, zondag
2 3 4dec.

Kop SNERT
met roggebrood en spek

van 5,00 voor 4jOO

BOERENPATAT
een maaltijd met stoofvlees

• van 6,50 voor 5i5O <<
»'.i X"«£

Ons uitgebreid assorti-

ment aan KADO'S

en HUISHOUD
maakt het de Sint wel
gemakkelijk om voor
iedereen een passend
geschenk te vinden.

BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld-Tel. 05753-1215

ELECTRA

KADO'S
HUISHOUD

VERLICHTING

Frikando 500 gram 6,45

Kookworst 100 gram 1.20
Tongeworst 100 gram 1,30

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Lekker gekruide

speculaas bakken

wij al sinds 1820.
Bakkerij KREUNEN

Hengelo Gld,

tel. 05753-1474.

De zaak voor

speculaas met smaak!

Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

Zaterdag 3 december

Poundcake
aanvang 22.00 uur

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

25 jaar

jubileumopvoering
op zaterdag 3 december
in zaal Langeler, Spalstraat 5,

Hengelo Gld.

Opgevoerd wordt:

„Urn den olden Beernschot"
geschreven door Herman van Vel/en

Aanvang 20.00 uur - /aal open 19.15 uur.

Kaarten xi jn in tic voorverkoop hij Boekhan-

del Wolters. /aal Langeler. lel. 1 2 1 2 . eate

Wolhr ink en a l l e leden van de H. T. V.

Te koop Benraad gashaard.
I c k i n k 24. Hengelo C i l c l . t e l .

05753-2755.

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

DE SPANNEVOGEL
zie etalages

bij de kerk
zie etalages

De Sint kiest
voor kwaliteit

Alles uit
eigen bakkerij

Ovenvers speculaas,
klein, dik, gevuld met zuiver amandelspijs

Speculaaspoppen
Roomboteramandelletters

Chocoladeletters
Chocoladefiguren
Roomborstplaat
Letters met hartige vulling

Bakkerij WILLEMSEN
Toldijkseweg 13 - Steenderen- tel. 05755-1259

Van de fijnste

amandelspijs en

roomboterdeeg wordt

het hele alfabet voor

U in elkaar gezet.

Bakkerij KREUNEN

Hengelo Gld,
tel. 05753-1474.

De zaak voor
boterletters

met smaak!

"Ernie", "Ja Bert,

gezellig hé tussen al

die marsepeinfiguren?'

Bakkerij KREUNEN

Hengelo Gld,

tel. 05753-1474.

De zaak voor

marsepein

met smaak!

Kerstdennen
Nu uit/oeken. s traks halen.

C i root RoL-ssink, Winkels-

weg l . Hengelo Gld.

Sint verwent graag uw oren met uw favo-
riete muziek op CD of MC.
Vele harten laat hij sneller kloppen door
de \ v k < accessoires, onbespeelde MC's
en videobanden en de nationale platen-
bon.
N.B. oude modellen van de nationale platenbon kun-

nen nog worden ingewisseld tot 24 dec. 1994.

In onze kadoshop werd de Sint bijna ver-
blind door de grote sortering schitterende
geschenken van en voor klein tot groot.
Door de hele /aak /ag hij een groot assor-
timent kleinmeubelen, verlichting, kleed-
jes, kussentjes en andere accessoires.

Oh, kom er eens kijken i

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 - 7255 DH Hengelo Gld - tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - 7261 DD Ruurlo - tel. 05735-3193

KADO-TIPÜ!

(perfecte pasvorm)

maat 30t/m 42 59,00 /2 voor 98 jOO

Spalstraat 7-9 - Hengelo Gld - tel. 05753-1383

WIGWAM
PAKJESPARADE

BIJ DE DRIEVETOL



HEBT U BOUWPLANNEN?

~- ••"
: ~_uu -.;,*_u««~~'—-"~"

Wij kunnen

voor U een

woning

bouwen in

diverse

prijsklassen

en

afmetingen.

>'sv--

U kunt

vrijblijvend

informatie

opvragen

bij ons.

Wij houden op zaterdag 3 december a.s. van

10.00 tot 15.00 uur een informatiedag bij ons

kantoor aan de Molenenk 24 te Hengelo Gld.

BOUWBEDRIJF
DEEENDRACHT

Molenenk 22 - 7255 AX Hengelo Gld.

tel. 05753-2993

Sint Nicolaas koopt
bij de zaak met de

1001 artikelen.

Firma Jansen
Bleekstraat 1, Hengelo Gld.

tel. 05753-1360

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

Voordeelcheques

sp»rthuiS Roozegaarde
Celdig t/m 5 dec. 1994

Voordeelcheque

Tegen inlevering van deze cheque

SpOrttaS van 29 95 voor 22.50

Roozegaarde spon en Mode
Spalstraat 13 - Hengelo Gld. ~

o>

Voordeelcheque

Tegen inlevering van deze cheque

Jorzolino keukenset

van 14.95 voor %7• b/ö

Roozegaarde sport en Mode
c* Spalstraat 13 - Hengelo Gld. ~
-«r: cdn.

Voordeelcheque

Tegen inlevering van deze cheque

1 paar Scheenbeschermers

van 19.95 voor slechts l 4.i/0

Roozegaarde sp«rt en Mode
Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Omdat de auto wel een dagje '/.onder

u kan en uw xakenrelatie meestal niet,

heeft Ga/elk- de ideale

Business Bike voor u.

l ' moet

natuur l i jk

wel belo-

\ en dat u

'm puur

voor uw

werk
gebruikt en

niet voor uw

plezier!

G A Z E L L E FIETSEN R I J D E N OP V R E D E S T E I N B A N D E N .

RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. - Tel. 05753-7278
GAZELLE

R I J N I E T M I N D E R . F I E T S G A Z E L L E

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEHANG

KADO-TIPü!

Schiesser herenslips

(in handig tasje) 2 voor

Spalstraat 7-9 - Hengelo Gld - tel. 05753-1383

Mooie kerstbomen te koop.

Vers u i t e igen k v v e k e r i j .

Omorica, l -2.5 nieter, niet ol'

/onder k l u i t . Kwekerij Hen-
driks, U i l c n e s t e r s t r a a t 15,

Kei.jenborg. te l . 05753-1 »5.

Te koop Volvo 66, APK ge-

keurd t/m j u l i H>5. S5.000 km.

in prima staat, ƒ 750,--. Tel.

0X342-3236.

Te koop kerstbomen. Elke
donderdag, vrijdag en /atei

dag. vanaf S deeember. G.

Regel ink , Vordensevveg 36.

Hengelo C l id of i n l i e h t i n g e n ,

te l . 0X356-81X95.

Hoe bestrijden wij de i l legale

vuu rwerkhande l ? Het ant-

woord is simpel: Wij leveren

een groter pakket goedge-

keurd vuurwerk voor minder

geld. Voorde l ig en v e i l i g

vuurwerk bi j de D R I K V K -
TOL (na Sinterklaas l ig t de

folder voor U k laar )

Te koop APPKLS o.a. Elstar,

Jonagold. Jonagored, Joniea

en moesappels. Alles van ei-

gen bedrijf, l iefs t 's middags.

D. Cortumme. Voortseweg

l l .Toldijk, tel. 05753-1558.

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

ZOEKT U EEN
SINTERKLAASKADO?

MOTORSKELTER (go kart)
Lengte 160 cm.
Breedte 115 cm.

5 pk motor,
verstelbare stoel,
gas- en rempedalen.

Prijs ƒ 1.695,-incl. btw.

JOLDE: in KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

Tel. 05753-2026

Huur - Verkoop - Reparatie van:
- Hetelucht kachels
- Kettingzagen
- Schaatsen slijpen
- Houtversnipperaars - Klovers

Kerk- en andere diensten
ZONI)A<; 4 I)K( K M B K R 1994

Remigiuskerk
10.00 u u r ds. A. B. Elbert Kinderncvendiens t

"Ons Huis"
10.00 u u r J e u g d k e r k voor 12 t/m 15- jar igcn

(iocde Herder Kapel
10.15 uu r ds. J. H. Meijer . R u u r l o

K . K . Kerk Hengelo (ild
/aterdag 3 december l

1
).00 uur Eucharis t ievier ing m.m.v. het

gemengd koor

/omlag 4 december 10.00 uur Woord en Communieviering
Dinsdag 6 december l••) .()() uur Avonddienst op de B l e i j k e

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: /aterdugsom 19.00 uur Weekendviering:

/ondags om 10.00 uur Hoogmis: \\oensdagsavonds l1).30 uur

Ro/enhoedje bidden: vrijdagavonds 19.30 UUT Eucharistieviering.
Hui/e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

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

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vri jdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend 08.00 u u r e n is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op /aterdag- en zondagochtend wordt om l 1.00 uur een v r i j

spreekuur gehouden: LI hoeft hiervoor dus met te bellen!

2 - 5 1)K( KMBKR
Dr. Eyek . t e l . 1277

Avond- en nachtdienst
De avonddiens t loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen OS.00 mi ren is u i t s lu i tend bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. E i jke lkamp. Koldcwemeg 2. Keijenborg. te l .

2262.

Dinsdag: dr. Koning. Kastanje laan 1. Hengelo (.ild. tel . 1266.

Woensdag: dr. K l e i n Horsman, te l . 4550.

Donderdag: dr. 1-yck, Kastanjelaan 7. Hengelo ( i ld , t e l . 1277.

Apotheek Henj-elo ( i ld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
(Jpeii ingsti jden: maandag t.e.m. vrijdag X.OO-1 2.30 uuren 13.30-

1S.OO uur , /a.. ZO., feestdagen l 1.00-12.00 uur .

Spoed en specialistenrecepten k u n t u in het weekend, bu i len de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dim-nartsenpraktijk Hengelo (Jld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420
A. R. J. van Ingen. H. J. Ormel. H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vri jdag 13.30-14.(K)

uur . maandag en donderdag l
1
).00-1

1
). 30 u u r e n volgens at spraak.

Welkom in
DE KADOWINKEL
van Hengelo

DE SPANNEVOGEL
zie etalages

bij de kerk

zie etalages

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

BETROUWBARE OCCASIONS
Opel Vectra 1.8i sedan, met.rood 1991

Opel Corsa 1.2 inj., 3 drs., rood 1990

Volkswagen Vento 1.8i CL, met.rood 1993

Volkswagen Passat sedan, blauw 1989

Volkswagen Golf GTI 16V, wit 1987

Opel Kadett automaat 1.3, 3 drs., zilver 1986

FiatUno45SI,blauwmet 1991

Hyundai Scoupé GSI, rood 1991

Ford Escort 1.4i CLX, met.rood 1991

Ford Sierra 1.6 laser, 5 drs., wit 1985

Volvo 740 GL Turbo D, antraciet 1987

Opel Astra 1.6i, 5 drs., zwart 1992

Peugeot 405 GR 1.6 Break, wit 1989

Opel Corsa 1.2E, 3drs., grijs 1988

Opel Corsa 1.4i, 3 drs., rood 1992

Renault 11GTX, rood 1984

Opel Kadett D 4x ... .. 1982-1984

St Janstraat 28 Keijenborg Gld Tel 05753-1977

UW BANDEN - ACCU - UITLAAT-SPECIALIST

St. Nicolaassurprises

op drankgebied,

groot en klein van Sint en Piet.

Uw slijter

Leemreis
Spalstraat 40
Hengelo Gld.

Via tel. I420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo (ild
Maandag t.e.m. vrijdag van y.OO tot 12.00 uur.

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - l l

Hulpdienst
mevr. R i j p k e m a . te l . 243

1
) enmevr . l.ubbers, lel. 2766. In Keijen-

borg mevr. Hakvoort. te l . 2317 en mevr. van Aken. tel . 2627.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l ie fs t bellen tussen ()°-.(X) en 12.00

u u r ) , /.r. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel . 05750-

16463.

ZorgCJroep ()ost-(ielderland
Kruiswerk, gezinsverzorging en thuiszorgwinkel, 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 e t /min)

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo ( ( i l d ) :

/.utplienseueg Ie . Vorden. t e l . 05752-2129

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Steenderen:

J. F. Oltmansstraat 7. Steenderen. te l . 05755-1651)

spreekuur maandag t/m v r i j d a g 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk /elhem:

Stat ionsplein 12. /.elhem. tel . 08342-2151

spreekuur maandag t/m vr i jdag OS.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude I.lsselstreek)
Vereniging opchr. grondslag voor algernene belangenbehartiging
in de ge/ondheids/org. Voor vragen, h u l p of bemiddeling bij

problemen, bel (dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-

21025, 08340-41275 of (maandag t.e.m. v r i j d a g ) 08343-1214.

Vrijwill ige Thuis/.org. tel . ()8340-35()00. dagel i jks van 9.00-

10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

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

Pedicure
Y. Abbink.Toldi jk . te l . 05755-13X6

L. Evers-Jansen. tel . 2515

H. OHenberg. tel. 3435

Diëtiste
H. /weerink-Stege. Bakermarkscdi jk 15. 7223 KJ Baak, tel.

05754-1809. Voorafspraken lussen 13.00 en 14.00 uur .

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst : 033-7250X3

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65(X)0. dageli jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.


