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LAM
dinsdag 6 december 1994 UITGAVE:

D K l K K I U l . l WOLTKRS

Kegelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo GId

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

'telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Haak, Bronkhorst, Olburgen, Kha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

dik bevleesde
Hips

2.95500 gram

Panklare
Gehaktballen

3.954 stuks

Malse Lange
Varkensrollade Varkenshaas
met de hand
geknoopt

500 gram 6.95 100 gram 2.50
Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.93

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.«/0

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram O-c/C)

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo GId.
Tel. 05753-1269

Sloot Mengvoeders b.v.
Hengelosestraat 17

Q Keijenborg - tel. 05753-1304

AL 75 JAAR EEN VERTROUWD ADRES

Een greep uit ons assortiment:
Legkorrel per 25 kg ƒ 16,-
Gemengd graan per 25 kg ƒ 18,50
Duivenvoer stand, per 25 kg ƒ 22,50
Hondediner per 15 kg ƒ 25,--

per kg ƒ 0,70
per kg ƒ 0,90
per kg ƒ 1,-
per kg ƒ 2,-

AANBIEDINGEN (geldig t/m 31-12-1994)

Hondebrok Blaffer 5 kg ƒ 9,25 10 kg ƒ 17,50
20 kg ƒ 32,50

Bij aankoop van 2 \ kg kanariezaad/parkietenzaad

2 honingsticks gratis.
Bij aankoop van 21/2 kg gemengd konijnevoer een

knabbelring gratis.

Wij zijn geopend van maandag tot en met zaterdag.

voor werkkleding kunt u
voordelig terecht bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11 - Hengelo GId - tel. 05753-2139

Een kleine greep uit onze collectie o.a.:
Overalls vanaf 49,- 2 voor 85,--
Kinderoveralls vanaf 19,95
Spijkerbroeken 49,50 2 voor 85,--
Corduroy broeken t/m maat 31/36

per stuk 19,95
Flanellen overhemden, extra groot

per stuk 27,50 2 voor 49,-

Kom vrijblijvend eens kijken,
's maandags gesloten

Voor mooie verse

Kerstbomen - in diverse maten, van klem tot groot

Servische sparren - biauw

Blauwsparren

diverse soorten AblGS

Mini Kerstboom

Alles met of zonder kluit of in pot.

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

G. J. HALFMAN bv
Rondweg 2a - Hengelo GId - Tel. 05753-1424

Hotel - Café - E>e§tajirant ;
Zalencenlrum ^ . '%

De Kruitberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 10 t/m 80 personen
Koude en warme buffetten
Div. diners - Gelderse koffietafels
Barbeque voor ± 60 personen
Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen
Zaal l met een complete luchtbehandeling
Klootschietparcours
Diverse Hollandse spelen
Gratis bruidsauto Rolls-Bently
u wordt gehaald en thuis gebracht
Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf

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

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo GId

AUTORIJSCHOOL

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

01

GLAS - VERF - BEHANG

Hengelose KERSTMARKT
zaterdag 10 december van 17.00 tot 22.00 uur

GEWOON DE MOOISTE
EN BEST GESORTEERDE

SPEELGOEDZAAK IN DE REGIO!

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat 29 Hengelo GId. 05753-3828

Kijk in onze kraam naar de leuke

Kaarsen, Speeldoosjes, Kerstkleedjes, enz.

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

Volop Kerst bij Uw Windmolenbakker!

En om U in de sfeer te laten
komen organiseren wij

zaterdag l O december
tijdens de Kerstmarkt van

17.00 tot 22.00 uur in de winkel

U kunt dan gratis proeven

van diverse kerstprodukten.

Dit maak je alleen mee
bij uw Windmolenbakker.

Natuurlijk staan wij ook op de
Kerstmarkt met een greep uit ons assortiment
en leuke aanbiedingen.

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo GId
Tel. 05753-1200Q/VKXENMKKERS

Op alle Kerst-artikelen in onze KERST-
KRAAM geven wij

50% korting
Tevens is onze winkel
geopend tijdens de
Kerstmarkt. RIIDEJONG

Kerkstraat 5 - Hengelo GId - tel. 05753-4165 j

Tijdens de Kerstmarkt:

Dutch spijkerbroeken
restanten halve prijs

op aiie truien ƒ 25,- korting

Schröder Mode
bij de kerk - Hengelo GId.

Tevens winkelopenstelling tijdens de Kerstmarkt in Hengelo GId.



Dankbaar LMI b l i j / i jn wij met de geboorte van ons

/oontje en broertje

DANNY

Gewicht 2395 gram - lengte 45 cm.

25 november 1994.

FIrik en Anke Maalderink
Riek

Plataanweg 15
7255 AZ Hengelo Gld
tel. 05753-3558

(l root /.v hef wonder.
jij hen t zo klein.
Dankbaar zijn wij.

dat jij onze zoon nuix zijn.

JESSE

Jesse is geboren op 28 november 1994.

André en Marienke Weustenenk

Ro/enstraat 27
7255 XS Hengelo Gld.

KOMT, KIJKT EN

ZIET WAT

VISHANDEL

"HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 b (Molenhoek) - 05753-3460

Hierbij willen wij een ieder bedanken

voor de bloemen en getoonde belang-

stelling tijdens de heropening van ome

laak op Raadhuisstraat 51 b.

Hartelijk dank!

BEKENDMAKING:

Op initiatief van het CDA af d. Hengelo Gld en met
instemming van de gemeenteraad is opgericht

de STICHTING INTERNATIONALE
SOLIDARITEIT Hengelo Gld.

l)e/.e s t ich t ing heeft ten doel als overkoepelend
orgaan van de in Hengelo werk/urne instant ies op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking en in-
ternat ionale so l idar i te i t
- te /.orgen voor een adequate besteding van de

jaarl i jks door de gemeenteraad in dit kader te
verstrekken gelden

- en werk/aamheden te coördineren.

De 5 leden van het bestuur van de stichting werden
benoemd op voordracht van de hiervoor bedoelde
instanties t .w . Wereldwinkel, Amnesty Internatio-
nal , Vluchte l ingenwerk. M.O.V., Unicef, Commis-
sie Oost-Europa, de Kerken en de Basisscholen.

Het secretariaat van de S.I.S. is gevestigd op:
Roessinkweg l , 7255 PC te Hengelo Gld.

Help ze de winter door!

VOEDSEL-AKTIE!

T.b.v. vluchtelingen rond Zagreb in voorm.

Joegoslavië, zaterdag 10 december tijdens de

Kerstmarkt in Hengelo Gld en na afloop van

verschillende kerkdiensten in de gem. Hengelo

Gld.

Uw gift kunt U storten op Rabobank rek.nr.

3274.52.714, t.n.v. Comm. Oost-Europa o.v.v.

Voedsel-aktie.

Voor verdere informatie zie het ingekomen

stuk in dit blad.

Slijterij

Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND DECEMBER

I t r . ' t Hoekje jenever 18.95

Itr. Drie sterren jenever 20.95

Itr. Florijn jenever 19.95

Itr. Florijn vieux 20.95

Itr. Florijn citroenbrandewijn 14.95

Itr. Pollen Bessen/Kersen 15.95

Hos Theachers whisky 24.95

fles Jagermeister 20.95

fles Zwarte kip 6.95

fles Cockburn Port 14.95

fles Pedro Domecq Sherry 8.95

pot Boerenjongens 6.95

tel. 05753-1252

O KERSTBOM EN
* Picea abies, groen
* Picea omorika, grijs
* Picea pungens glauca, blauw
* Abies koreana, zilver/groen

alle soorten met kluit of in pot!
grote maten tot 5 m. gezaagd.

* KERSTSTUKJES en losse materialen

Kwekerij- Tuincentrum

HUBERS
BAAK (bij de kerk).

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

25 jaar

Jubileumopvoeringen
op donderdag 8 dec. en

vrijdag 9 dec.

in zaal Langeler, Spalstraat 5,
Hengelo Gld.

Opgevoerd wordt:

„Urn den olden Beernschot"
geschreven door Herman van Velzen

Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.15 uur.

Kaarten /.ijn in de voorverkoop bij Boekhan-

del Wolters, zaal Langeler, tel. 1212. cate

Wolbrink en alle leden van de H.T.V.

Veel en lekker Fruit in
December!

Goudreinetten - Jonagold - Elstar
grote maat

per kg ƒ 1,50 5 kg ƒ 7,--
12 kg ƒ 16,00

Elstar - Jonagold - Golden Delicious
middenmaat

per kg ƒ 1,25 5 kg ƒ 7,00
12 kg ƒ 14,--

Geldig t/m 31 dec.

Hand en Stoofperen - Appelsap en
Honing

Kleiaardappelen: Bildstar en Hetta

Maandag en woensdag gesloten.

l-Yuitbcdrijt Horst ink
Prinsenmaatweg 3
Steenderen/Rha
tel. 05755-1643/1243

Riblappen 500 gram 8.95
Rauwe ham 100 gram 2.50
Leverkaas 100 g ram 1.30

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Te koop in Zelhem
Vincent van Goghstraat 8

een middenwoning met achteringang

Ind.: hal, woonkamer, open keuken met inbouw-

apparatuur, portaal met toilet.

Verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met

ligbad, 2e toilet, vaste trap naar zolder.
Schuur-berging.

Bouwjaar 1982, schoorsteen met allesbrander.

Benedenverdieping voorzien van dubbele
beglazing.

Rondom rolluiken.

Oppervlakte 160 m2.

Tel. 08342-3119.

BOSMAN
I G R O E N S P E C I A L I S T

10.000 KERSTBOMEN
dus zeer veel keus

zowel groen als blauw
klein tot zeer groot

gezaagd - wortel - kluit - pot
ALLES van EIGEN KWEKERIJ

Verkoop kerstbomen dagelijks,
tuinplanten alleen op zaterdag.

Hoveniersbedrijf en Kwekerij
Kervelseweg 23 - tel. 05753-2619 - fax - 05753-2693

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

PREI klasse 1 kilo 0.98
harde KIWl'S 10 stuks 3.98
panklare groente RODE KOOL

per zak 0.75

Rauwkost reklame:
WALDORFSALADE

100 gram 1.25
HAM PREI SALADE

100 gram 1.25

Vrijdag PIZZADAG

Wegens interne verbouwing
zijn wij maandag 12 december
gesloten.
Dinsdag 13 december staan
wij in geheel nieuwe stijl weer
voor U klaar.

Tot ziens.

KWEKERIJ

De Heesterhof

Ook uw adres voor: De KERSTBOOM

Het KERSTGROEN

De KERSTBAKJES

Een SKIMMIA

En div. soorten kleine KERSTBOOMPJES.

Bestellen kan ook en natuurlijk GRATIS thuis-

bezorgt.

Verkoop iedere zaterdag en op afspraak vanaf

de kweker i j Varsselseweg 20.

Te koop

blauwe en groene kerstdennen
van klein tot plm. 5 meter

uitzoeken op het land

R. Hebben en D. Cortumme
Voortseweg 9 en 11 - Toldijk

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

DEZE WEEK:

div. soorten STROKRANSJES
om zelf op te maken 0 ± 30 cm normale

prijs 3.95 nu voor slechts 1195

besneeuwde mini KERST-
BOOM met versiering 5*95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

GEHAKT CORDON BLUE

per stuk 2.35
VLEESRIBBEN

500 gram 4.2O

100 gram 1.85

GEBRADEN GEHAKT

100 gram 1.4O

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

De Kerstbomen

zijn er weer vanaf

woensdag 7 dec.

Blauwe en groene
in alle maten vanaf ƒ 10,-

In de Keijenborg. Bekveld en Velswijk worden

ze GRATIS thuis bezorgd.

Verder zijn we Uw adres voor: Kerststukjes,

div. handgedraaide Kaarsen en ook voor
de doe-het-zelver.

Bloemsierkunst

„Jolanda"
Kerkstraat 20a
Keijenborg

tel. 05753-2977



"LEKKER" GEZELLIG?

Ook dit jaar staan wij weer "lekker"

gezellig op de Kerstmarkt

-* de lekkerste oliebollen
A sneeuwsoezen
A weihnachtsstollen

gratis proeven

ik saucijzen
* Berliner bollen

Bakkerij Kreunen.tei 05753.1474
De zaak voor een Kerstmarkt met smaak!

Café - Restaurant

'T HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

KERSTMARKT1994
Ok dit joar weer
anwezig op de
kerstmarkt met

erwtensoep
ut eigen kokken!

*\ f

VUURWERK
Haal nu de vuurwerkfolder in de win-
kel en bespaar lange wachttijden.
Bovendien hebt u nog
10% voorverkoop korting.
Folders inleveren voor 25 december
bij de vuurwerkspecialist

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld - tel. 05753-1360

VOEDSELAKTIE ZATKRDA<; 10 DECEMBER

Help ze de winter door!!!

Voedsel-aktie /uterdue l O december tijdens de Kerstmarkt

te Hengelo Gld en na afloop van verschil lende kerkdiensten

in de gem. Hengelo. De gif t kan ook gestort worden op

hanknr. 3274.52.714 tnv Comm. Oost-Europa o.v.v.

vluchtelingen.
Kleine oorzaken hebben soms grote gevolgen. Daar /.at ik

aan te denken na een kort telefoongesprek m/et Stef

Disbergen, één van de in i t ia t ie fnemers van toch weereen

voedsel-aktie voor de hongerige bevolking in voormalig

Joegoslavië. Kun je helpen? De vraag werd lu id en duide l i jk

gesteld en we hebben niet veel tijd! Veel publicitei t , veel

sponsors en het verzenden van heel veel pakket ten, w i l l en

we in zeer korte tijd realiseren. Dat moet kunnen. Kerst

nadert snel. Het is aan alles te zien en te merken. Maar voor

dat het echte grote werk begint w i l ik Stef graag wat vragen

stellen om de urgentie van de ak t i e te benadrukken.

Vraag: Heelt zo'n aktie nog zin, het is volgens sommigen

toch maar een druppel op een gloeiende plaat.

Antwoord: We weten waar deze druppel aankomt en daar

helpt hij. En er zijn veel van deze druppels. Bij de/e akties

staat vooral het individu centraal. Alleen al het idee dat

iemand aan je denkt is toch al fantastisch.

Vraag: Wat hebben de mensen daar hard nodig en wie

organiseert en coördineert het geheel?

Antwoord: Eigenlijk hebben ze van alles nodig, maar toch

vooral voedsel. Vanui t Hengelo gaan naar Zagreb toch

vooral voedselpakketten, compleet samengesteld. Maar

ook grote partijen afgestemd op de vraag aldaar bijv. t.b.v.

gaarkeukens enz. De totale organisatie is in handen van

Comm. Oost Europa Hengelo Gld in samenwerking met Si.

Help voorm. Joegoslavië te Doetinchem. Organisatie en

coördinatie aldaar gebeurt door het IRC (Intern. Rescue

Committee).
Vraag: Is er ook controle door eigen mensen?

Antwoord: Controle is er vanaf het opstarten in Nederland

(d.w.z. de begeleiding van het transport en op de plek

brengen). Alles wordt vanuit Hengelo/Doetinchem begeleid,

ook eventueel naarde kampen zelf.

Vraag: Hoeveel heeft de aktie 1993 opgebracht en hoeveel

denken j u l l i e nu te realiseren?

Antwoord: De opbrengst was ƒ 35.000,--. Daarbij kan

worden opgeteld aan subsidies Min. van Binnenlandse

Zaken ƒ32.000,-- zodat het bedrag b i j n a is verdubbeld. De

winke lwaarde is beduidend hoger. Totaal zijn er 3

vrachtwagens hulpgoederen vertrokken, met een totale

waarde van ƒ 150.000,--. Deelnemende plaatsen waren:

Doet inchem, Steenderen, Laren, Wichmond. ze l f s

Emmerich en na tuur l i jk Hengelo en Keijenborg. Voor

l 994 zijn de verwachtingen hoog. e igen l i j k is het doel 1993

te evenaren. Een hele opgave.

Vraag: Is het sponseren van een deel-pakkel mogel i jk?

Antwoord: Natuur l i jk is elk bedrag van harte welkom.

Pakket ten gaan direct naar de gezinnen. De kostpri js van

een pakket is ƒ 25,—, de werkelijke verkoopwwrde voor

onze begrippen is ± ƒ 50.-- (in voorm. Joegoslavië vele

malen meer).

Vraag: Waar kan men een voedselpakket reserveren of een

bijdrage storten?

Antwoord: Voedselpakketten reserveren kan o.a. op de

Kerstmarkt. na afloop van verschillende kerkdiensten in de

gem. Hengelo, maar ook bij de fa. Disbergen. Een bijdrage

kan men storten op rabo-rek.nr. 3274.52.7 14 t .n.v. Comm.

Oost Europa o.v.v. voedsel-aktie. Subsidie wordt ook dit

jaar weer aangevraagd, zodat het totaal van de opbrengst,

met grote mate van zekerheid weer wordt verdubbeld.

P.S. Zelf samenstellen van voedselpakketten kan n a t u u r l i j k

ook. Inleveren bij fa. Disbergen aan de Ruurloseweg te

Hengelo Gld. Een lijst met de meest gevraagde nood-

zakelijke levensmiddelen ligt daar voor u klaar.

Stef, hartelijk dank voor dit gesprek. Kom op mensen, laat

uw hart spieken. Kerstfeest is toch ook voor ons bij u i ts tek

het feest van Vrede, Licht en Hoop en Uitzicht op een betere

Toekomst, voor iedereen, bedankt alvast!

Prettige Feestdagen.

C.H. voor Oost Europa Comm. Hengelo Gld.

STICHTING INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

HENCiELO (iLI) OPGERICHT

In Hengelo Gld zijn verschil lende ins tant ies werkzaam, die

proberen hun dorpsgenoten te betrekken bij hun ac t iv i te i -

ten gericht op internationale solidariteit.

De Hengelose gemeenteraad staat achter de doelstellingen

van deze instanties en stelt daarom elke jaar ƒ l , — per

inwoner beschikbaar. De verantwoordelijkheid voor de

verdeling van dat geld Iaat zij over aan de onlangs opge-

richte Stichting Internationale Solidariteit. De S.I.S. is een

i n i t i a t i e f van het CDA afd. Hengelo Gld en in het bestuur

van de stichting zijn vele instellingen vertegenwoordigd.

Daardoor is het mogelijk geworden, dat alle inwoners van

Hengelo, Keijenborg, Veldhoek en de buurtschappen deel

kunnen hebben aan de diverse activiteiten. Activiteiten, die

meestal een tweeledig doel hebben, n.l. het aantonen en

verduidelijken van noden van mensen verweg en dichtbij

en het daadwerkelijk helpen bij het lenigen van die noden

d.m.v. goederen, diensten en (heel vaak) geld.

Bekend zijn al: de verkooppunten van de Wereldwinkel op

de markt en bij de AH, het begeleiden van asielzoekers voor

Vluchtelingenwerk, de derde wereldmarkt door M.O.V.,

de wenskaarten van Unicef, de goederentransporten dooi-

de Commissie Oost-Europa, de collecten in de kerken en de

projecten op de basisschool (b.v. voor pater Ehringfeld).

Dit is slechts een greep uit de vele activiteiten van de hier

genoemde instellingen.

Door de S.I.S. wordt voor de toekomst ook gedacht aan

Roemenië door zang en dans op de Kerstmarkt en aan

adoptie in het kader van Wereldkinderen. Jongeren kunnen

misschien gaan deelnemen aan het Derde Wereld Festival

en er kan nog meer reclame worden gemaakt voor produk-

ten van boeren uit de derde wereld. Op de scholen en in de

kerken kunnen ooggetuigen komen vertellen over hun

ervaringen.

De S.I.S. stelt zich ten doel bij deze activeteiten te helpen

door de coördineren en in het bijzonder ervoor te zorgen,

dat de beschikbaar gestelde gelden zo goed mogelijk wor-

den besteed. J a a r l i j k s zal de S.I.S. tegenover de gemeente-

raad verantwoording afleggen over haar beleid.

De besturen van ins te l l ingen en organisaties, die een be-

roep willen doen op de S.I.S. kunnen zich wenden tot het

secretariaat: Roessinkweg 1. 7255 PC te Hengelo Gld.

Welvaart en Welzijn zijn bestemd voor iedereen op de/e

wereld. Nu z i j n die nog erg ongel i jk verdeeld. Sol idai r zijn

wil zeggen: ervoorzorgen.dat iedereen kan meedelen in de

welvaart en welzijn. De S.I.S. helpt deze gedachte in

Hengelo nog meer bekend te maken.

Zie ook de advertent ie elders in dit blad.

ZATERDAG 10 DECEMBER

HENGELOSE KERSTMARKT

Evenals vorig jaar zal de op zaterdag 10 december in

Hengelo te houden Kerstmarkt weer opgeluisterd worden

door het optreden van diverse koren in de Remigiuskerk

aan de Kerkstraat .

Nieuw dit jaar zi jn het optreden van het Vordens

Mannenkoor en de popgroep "de Keys" uit Keijenborg.

Verder treden nog op het Achterhoeks Vocaal Kwar t e t en

de Hengelose muziekverenigingen Concordia en Crescendo.

Overige koren zijn het Hengelo's Gemengd koor, het koor

"Looft den Heer" en het Willibrorduskoor van de RK Kerk

uit Hengelo Gld.

Tussen de verschillende optredens is er t i j d om de sfeervolle

Kerstmarkt in de Kerkstraat te bezoeken.

Programma optredens: 17.00 uur muziekver. Concordia:

17.30 uur koor "Looft den Heer"; 18.00 uur Hengelo s

Gemengd koor; l S.30 uur Vordens Mannenkoor; 19.00 uur

popgroep "de Keys"; 20.00 uur muziekver. Crescendo;

20.30 uur Willibrorduskoor: 21.00 uur Achterhoeks Vo-

caal Kwartet.

De Kerstmarkt duurt van l 7.00 tot 22.00 uur. In een aantal

DECEMBER

AANBIEDING

KORTING
Deze kortingen gelden ook voor "Piedro" jeugdschoenen.

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

t.o. gemeentehuis - tel. 05753-2547

stands presenteren z ich Hengelose ondernemers en

bovendien zijn er w i n k e l s geopend t i j d e n s de Kers tmarkt .

De Kerstman is aanwezig en kinderen k u n n e n meerijden in

zi jn arreslee. l! k u n t uze l f la ten tekenen door een portret-

tekenaar: de opbrengst van de tekeningen wordt beschikbaar

gesteld aan Unicef .

Naast een aanta l goede doelen zijn er ook bijpassende oude

ambachten aanwezig: zoals kaarsen trekken en beschilderen,

een koperslager en glasgraveren. De levende Kerststal

midden op de markt , zal samen met de omringende stands,

waar g lühwein , snert, boerenkool met worst en andere

lekkern i jen te koop zijn, weer voor veel gezelligheid zorgen.

Tussen de kramen worden kerstboompjes geplaatst en ook

aan de k ramen wordt het nodige groen aangebracht. Kortom

Hengelo heel t zich er op voorbereid om eenieder in kerst-

sfeer .te mogen begroeten.

DRUKKERIJ WOLTERS

l ITSLAC; T.A.V. K A M P I O E N S C H A P P E N P.V.

"STEEDS SNELLER" HENGELO GLD

Vitesse: 1. G. Kempers ( d u i f k a m p . ) ; 2. J. Mei je r : 3. A.C.

Jansen: 4. B. Ankersmit ; 5. L. te Stroet.

Aangeu.: I. G. Kempeis: 2. A.C. Jansen: 3. J. Tennissen;

4. A. Bruggeman: 5. B. Ankersmit.

Midfond: 1. A.H. Kamperman ( d u i f k a m p . ) : 2. C. Mei jer : 3.

B. Ankersmit; 4. L. te Stroet. 5. J. Mei je r .

Aangeu . : I . A.H. Kamperman: 2. C. Mei jer ; 3. J. Mei je r :

4. B. Ankersmi t ; 5. W. Jansen.

l - o i u l : I. J. Ach te r s t r aa l : 2. J. Bergervoet: 3. G. Stinissen; 4.

A. Peters; 5. T. Meijer ( d u i f k a m p . ) .

Aangew. : 1. J. Achterstraat: 2. T. Meijer; 3. A. Peters; 4.

J. Bergervoet: 5. B. Ankersmit .

Overnachtfond: 1. J. Achte is t raa t : 2. J. Bergervoet; 3. A.

Peters (du i fkamp. ) ; 4. G. Braakhekke: 5. A.C. Jansen.

Aangew.: 1. J. Achterstraat: 2. J. Bergervoet: 3. A. Peters;

4. A.C. Jansen: 5. K. Koers.

Jong: I . A.C. Jansen: 2. C. Meijer (duifkamp.) ; 3. J.

Achterstraat; 4. J. Meijer; 5. ( i . Kempers.

Aangew.: I . B. Ankersmit: 2. J. Meijer; 3. J. Achterstraat;

4. G. v.d. Turen: 5. G.B. Hendriks.

Navlucht : l .G. Braakhekke : 2. C i. Kempers ( d u i f k a m p . ) ; 3.

J. Meijer: 4. J. Achterstraat; 5. T. Meijer .

Aangew.: l . ( i . Kempers; 2. J. Meijer: 3. W. Jansen: 4. A.H.

Kamperman: 5. W. Berendsen.

A s d u i f : J . Meijer.

Zondag 11 dec.

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2.000,--

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld .

Tel. 05753-1424

KLOMPEN!
dan moet U bij Sueters zijn.

Goede kwal i te i t !

Fabrieksprijzen!
ook zaterdags open

nu ook alle soorten
klompschoenen

Klompenmuseum

Uilenesterstraat l()a,
Keijenborg.

Tel. 05753-3030

Kerstkaarten met eigen foto!

Een verrassing voor ^ tennissen en/w familie
*Van klb. kleurnegatief vew. FototSuelle AANBIEDING GELDIG TOT 16 DEC 1994

OOS

Kerkstraat 1 - Hengelo Gld



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

U kunt bij ons tegen aantrekkelijke prijzen terecht met al Uw

familie-,
handels-,

verenigings-,

reklame en

vierkleurendrukwerk
Vraag vrijblijvend een prijsopgaaf.

drukwerk
Kampstraat 13

7255 XC Hengelo

Tel. 05753-3818

rolluiken

gratis offerte s

korte levertijden

vakkundige montage

betaalbare prijzen

kwaliteitsgarantie

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

EUGEUNK ZONWERING

Hof straat 2] - Hengelo Gld.

tel. 05753-12 W- fax 05753-1000

Uitsluitend voor het boeken van uw

zomervakantie zijn onze kantoren te

Hengelo en Keijenborg geopend op

zaterdag 7, 14, 21 en 28 januari a.s.

van 11.00 - 14.00 uur.

Voor de boekers van de eerste 50

reizen op één van deze zaterdagen

hebben wij een leuke attentie!

(één per boeking)

Rabobank. Aangenaam.
Raadhuisstraat 21 - Hengelo Gld.

St. Janstraat 44 - Keijenborg

tclefoonnr. 05753 - 8400

GEEN F5O,- MAAR F75,-.

STRIJK OP DIE EXTRA HOGE PREMIE.

Dommelt 11 straks iceif in een ^nj;c it'tnterslaapï ( ) / 'laat

11 int' interieur opfleuren door de \\'intersehiUer? Dat is dit

jaar extra aantrekkelijk. Want als particulier profiteert u

ran een e\ti\i bo^e premie van f 75,- per nu n per Ja^

{bij minwui.il drie mandagen). \ oor

bedrijven ^eldt een prentte van / i\-

per man per da^. Hel ons daarom viel

roor een afspraak of meer informatie.

De piemieperiode loopt, rekening hondend

niet ilc Wintersluiting rond kerstmis en jaar-
u /.s.sc////1,' van maandag? november tot en met

23 december 1994 en van maandag 9 januari
1995 tot en met vrijdag 24 maart 1995.

UW WINTKRSt H I L D K R :

Regelink's
Schildersbedrijf

Raadhuisstraat 40

Hengelo Gld

Tel. 05753-1655

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

Doe zaterdag gratis mee met

de kerstprijsvraag:

* RAAD de TAART *
( i e / e l l i e op de Ker s tmark t

bij Bakkerij Kreunen

tel. 05753-1474.

De /aak voor Kersttaarten

met smaak.

Mooie kerstbomen te koop.

Vers uit e igen k weker ij.

Omorica, l -2,5 meter, met of

/onder k l u i t . K.wekerij Hen-

driks, Ui l enes te r s t r aa t 15.

Keijenborg, tel. 05753-1395.

Te koop kerstbomen. Elke

donderdag, vrijdag en /ater-

dag, vanaf 8 december. G.

Regelink, Vordenseweg 36,

Hengelo Gld of inl icht ingen.

tel. 08356-81895.

Te koop kerstbomen, klein

en groot, met of /onder k l u i t .

Vers van het land. Elke dag

vanaf l l .00 uur. /aterdags de

gehele dag. Zelhemseweg 14,

Hengelo Gld.

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

JUWELIER OPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753 1374

Tijdelijk op aankoop van dakgoten

2O% korting
Buis voor riool en regenwaterafvoer vanaf

0110, opgetrompd, per meter 6.50

GoossensAtomica
Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld - tel. 05753-2139

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

- ©H cUldGFG diGHStQll met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Te huur kamers.

Tel. 05754-1285

Te koop meerdere soorten

appels en moesappels,

al les van eigen bedrijf, l iefst

's middags. I). Cortummc.

Voortseweg l l , To ld i jk , tel .

05753-1558.

Nest puppies te koop.

7 weken oud. Fam. B. Maal-

derink, tel. 05753-2827.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267

7021 JW Zelhem

KLEDING VOOR REUMAPATIENTEN

Indien er mensen /.ijn die oude gedragen en nog goed

ui t / iende k l e d i n g hebben, kan men de/e be/orgen bij Jan

Ti jd ink , S a r i n k k a m p 43 te l lengelo Gld ( t e l . 05753-1344).

In Vorden kan men terecht bij (i. Voortman. Wiemel ink 32.

De opbrengst vandek led ing in / ame l ing "Geef Max de /.uk"

besteed de Reumast ich t ing aan het organiseren van

aktivi tei ten voor reumaputiënten.

RECHT OP TOEKOMST AMNESTY INTERNA-

TIONAL

Hoe u een goed doel steunt, zonder daarvoor maar een cent

te moeten missen!

Woensdag 7 december a.s. is er weer een schrijfavond van

Amnesty Internat ional afdeling Hengelo ( i ld. Dc/e keer

wordt in het bij/onder geschreven voor die kinderen in de

wereld, die geen rechten kennen. Met name naar die landen

waar /elfs de rechten van een kind worden geschonden /.al

daarom brieven gestuurd worden voor het "Recht op toe-

komst".

Tussen 19.00 en 20.30 uur l ig t alles voor u klaar in De

Bleijke in Hengelo Gld, pennen, briefpapier en diverse

voorbeeldbrieven.

Een ieder is welkom, de koffie staat iedere keer weer klaar.

KINDERPOSTZEGELVERKOOP IN HENGELO

GLD 30 JAAR!!

Op woensdag 7 december /u i l en de vrijwill igers weer

beginnen met de verkoop van een uitgebreide collectie

kaarten o.a. kers tkaarten, wenskaarten en kinder/egels.

De St icht ing Kinderpostzegels Nederland heeft in het jaar

93/94 in totaal ƒ321.100.- toegekend aan 23 organisaties

in Gelderland. Het bedrag komt uit de opbrengst van de

jaarl i jkse Kinderpost/egel aktie .

De vr i jwi l l ige rs die /ich inzetten voor de verkoop van de

kinderzegels en wenskaarten /.itten vanaf 7 decembertot 22

december voor u klaar in de Rabobank te Hengelo Gld.

Tijdens de openingsuren van de bank kan men tercht bij de

verkoopstand. Maandag t/m vrijdag van 9.00-1 2.30 uur en

13.30 tot 16. (M) uur (v r i j dags tot 19.00 uur) .

Indien er mensen / i j n die willen helpen als vrij wil l iger* ster),

dan kan men voor informatie contact opnemen bij de

verkoopstand.

ZOMUG I I DECEMBER 1994

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. Schellevis, Aalten Kindernevendienst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

lO.OOuurds. ENoltus

(ïoede Herder Kapel

10.15 uur ds. C', van Dorp Hei l ig Avondmaal

Vrij/. Herv. Kerk

10.30 uur ds. D. A. Brinker ink. Haarlo

R.K. Kerk Hengelo Gld

/aterdag K) december 19.00 uur Eucharistieviering

/omlag 11 december 10.00 uur Woord en Communie-viering

m.m.v. het gemengd koor

Dinsdag 13 december 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdagsom 19.00uur Weekendviering;

/ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedjebidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

Hui/.e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dagelijks Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend 08.00 u u r e n i s uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 1 1 .(K) uur een vrij

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te hellen!

9 - 12 DECEMBER

Dr. Klein Horsman (praktijk Dr. Eijkelkamp), tel. 2262

Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. Ei jke lkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.

2262.

Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan 1. Hengelo Gld, tel. 1266.

Woensdag: dr. Klein Horsman, tel. 4550.

Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7. Hengelo Gld, tel. 1277.

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

Openingstijden: maandag t.e.in. vrijdag 8.00-12.30 uuren 13.30-

18.00 uur . /a., ZO., feestdagen l 1.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de

openingst i jden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420

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

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00

uur, maandag en donderdag 19.(K)-19.30 uu ren volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen a l t i j d doorverbonden

Openstelling Politiebureau Hengelo ( i l d

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

Dag en nacht bereikbaar, tel . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - l l

Hulpdienst

mevr. Rijpkema. te l . 2439en mevr. Lubbers, te l . 2766. In Keijen-

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

Netwerk Thuiszorg Nederland

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

uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel . 05750-

16463.

ZorgGroep Oost-Gelderland

Kruiswerk, gezinsverzorging en thuiszorgwinkel. 24 uur per dag

bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 c t /min)

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld);

Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 05752-2129

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Stcenderen:

J. F. Oltmansstraat 7. Steenderen, tel. 05755-1659

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk /elhem:

Stationsplein 12, Zelhem, tel. 08342-2151

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging opehr. grondslag vooralgemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hu lp of bemiddeling bij

problemen, bel ( dage l i j k s van 19.00-20.00 u u r ) t e l . 08330-

2 1025. 08340-41275 of (maandag t.e.m. v r i j d a g ) 08343-1214.

Vrijwillige Thuis/org. tel. 08340-35000, dagelijks van 9.00-

10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar. te l . 05754-1351

Pedicure

Y. Abbink, Toldijk. te l . 05755-1386

L. Evers-Jansen, tel. 2515

H. Oftenberg. t e l . 3435

Diëtiste

H. Zweerink-Stege. Bakermarksedijk 15. 7223 KJ Baak, tel .

05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo (ild.

dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 uur en 15 . (K)-17 . (K) uur

vrijdag 15.00-20.30 uur


