
63e jaargang no. 51 dinsdag 20 december 1994 UITGAVE:
DKl KKKKIJ WOLTKKS

Ri-^rlinksfni;il 16

Postbus 63, 7255 /H Hengelo (Jld

Telefoon 05753-1455, !>.«.«. 2771

l elelax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Regenburg,

Vels\vijk (/elbem), Steenderen,

Haak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

l < > l di jk. W ieh mond- V ierakker

en omstreken

Alles voor een geslaagde
Gourmet - Fondue of Steengrill.

Gepaneerde
Snitzeis

100 gram 1.5O

Duitse Biefstuk
250 gram 5.35

Champignon of
Kerriegehakt

500 gram 4.95

Vers
Kalfsvlees
voorradig

Grote
Kalfstongen

per stuk 25.OO

Lange Varkenshaas
100 gram 2.5O

T-Bone Steak
100 gram 3.25

XCHRISTMAS
MEAT

"CRACKER"
100 gram

diverse soorten
Salades

Eigengemaakte
Huzarensalade

1 kg 8.95

Bij aankoop van
ƒ 25,-- aan vlees
en vleeswaren

één ijstaart voor
2.5O

KEURSLAGER

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

KERST-

ROLLADES

Diverse soorten

KIP-en KALKOEN
SPECIALITEITEN

EXCLUSIEVE

FEEST-
VLEESWAREN

Runderham
100 gram 3.95

Gebraden Rosbief
100 gram 2.95

Gebr. Runder of
Varkensrollade
100 gram 2.5O

Gek. Achterham
100 gram 2.5O

De gehele week:
Verse Worst

500 gram 4.95
Gehakt half om half

+ kruiden
500 gram 4.95

Malse
Varkenslappen

500 gram 4.95
Schouderkarbonade

500 gram 4.95

Het VOORDELIGSTE VUURWERK in Hengelo
koop je toch in de VOORVERKOOP

bij DE DRIEVETOL

Een DIKKE METER VUURWERK van 27.50
samen met een SLOF KANONSLAGEN van 3.50

tot 25 dec. SLECHTS

overige aanbiedingen:

- slof 72 stuks GRONDBLOEMEN 5J

slof 12 x 12 st. JUMPING JACK 1.!
- pak 144 stuks BABY PIJLTJES

knal of fluit slechts

HAAL NOG SNEL EEN BESTELLIJST bij de Drievetol

* ̂  T

Hotel - Café - Qe§t#prant
Zalencentrum

De Kruitberg
• Bestel nu voor de komende feestdagen onze

welbekende SALADES en PUDDINGEN

• VLEESSALADE ( r i j k gegarneml) ƒ 7,00 p.p.

• ZALMSALADE (ri jk gegarneml) 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 1995.

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

Slijterij

Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

I. v. m.
de Kerstdagen
is onze slijterij
op woensdag
21 december

geopend.

•\ f

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 1995.

KERSTGESCHENK

>*£,»*•*

VLOTTE GOUDEN RINGEN
METZIRKOMA.
1.3-STEENS 125:
2. BICOLOR 129.-

MODERNE GOUDEN SET.
RING 199:
OORKNOPPEN 149r
SHORTY 399:

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

eicpert ARENDSEN

installatiebedrijf ARENDSEN

Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld

en medewerkers

wensen U prettige feestdagen

en een voorspoedig 1995

GRANDIOZE

KERST-SHOW
26 dec.
11.00-17.00

27 dec.
08.30-18.00

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 dec. - 31 dec. 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
Barchemseweg 40 - Ruurlo - tel. 05735-3193



ENORM speciale
eindejaarsaanbiedingen
Boormachines vanaf 75,--
Decoupeerzaagmachines vanaf 99,--
Accu schroefmachines vanaf 89,--
Haakse slijpers vanaf 89,-
Vlakschuurmachines vanaf 99,--
Schaafmachines vanaf 169,--
Powerfile vanaf 99,--

Zolana de voorraad strekt
OP = OP!!!

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

anninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) • Tel. 05753-1220

CHR MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD
[CRESCENDO

wenst iedereen
prettige kerstdagen en een

voorspoedig en gezond 1995.
Om alvast te noteren:
Zaterdag 4-11 maart
Toneeluitvoering in "Ons Huis" door de supporters
Zaterdag 8 april
Voorjaarsuitvoering in sporthal "De Kamp"

Wij wensen u
prettige

kerstdagen
en een
gelukkig
nieuwjaar.
Kerkstraat 5 - Hengaio Qld - tel. 05753-4165

Wij wensen een ieder

prettige kerstdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar

BOUWBEDRIJF

FOLDIJK

RUNDER RIBSTUK

500 gram

LEVERKAAS
100 gram 1.4O

FIJNE SNIJWORST

100 gram 1.45

Bestel vroegtijdig uw

Kerstrollade, Fondue,
Gourmet of Steengrillschotel.
Wij wensen u prettige kerstdagen

en een voorspoedig 1995.

Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

Zaterdag 24 en 31 december

Potbiljarten
aanvang 15.00 uur

prachtige rondeprijzen

Hoofdprijs ƒ 250,-
Beide zaterdagen Happy hour van

15.00 tot 16.00 uur.

Voor iedereen een leuk relatiegeschenk.

Wij wensen iedereen prettige feestdagen.

1970 25 jaar flophouse 1995
Zondag 1 januari:

NIEUWJAARSSESSIE

Zaterdag 21 januari

fakir/hypnotiseur MADRAHASJ

eerst zien, dan geloven.

Kaarten in voorverkoop bij jeugdsoos Flophouse

en café "De Engel", Steenderen

Speciale verkoop van
Perzische & Oosterse

tapijten
Wij konden beslag leggen op een partij zeer aantrekkelijke Perzische
en andere Oosterse tapijten van schitterende kwaliteit in grote en
kleine maten. Hoewel dit artikel niet behoort, noch zal gaan behoren
tot onze standaard collectie; hebben wij gemeend u dit aanbod niet te
kunnen onthouden.

Daarom organiseren wij uitsluitend op

donderdag 22 december tot 21.00 uur

vrijdag 23 december tot 21.00 uur

Kerstshow 2e Kerstdag de gehele dag

dinsdag 27 december de gehele dag

woensdag 28 december de gehele dag

een unieke verkoop in ons pand aan de Raadhuisstraat 11-13 te
Hengelo Gld. Gedurende deze dagen kunt u de kleden ter plaatse
zien en kopen voor de HELFT van de normale verkoopprijs.

De aanwezige Marokkaanse berbers worden eveneens voor
speciale prijzen verkocht.

KOM SNEL VOORDAT UW KEUS WEG IS!

Alle tapijten zijn voorzien van een certificaat van oorsprong en wor-
den geleverd onder garantie van Grootbod Woninginrichting.
Verkoop uitsluitend tegen contante betaling.

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

Ook voor kado's met de
Kerst kunt u terecht bij
Bakkerij Hekkelman.

NNINQ/gOLENMKKERS

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

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

Speciale kerstaanbieding:

3 mooie CYCLAMEN

10.00voor

Wi jnber gen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1 473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kom op 31 december
het oude jaar 1994

uitluiden bij
café-restaurant

't Hoekje
vanaf 14.00 uur

- Potbiljarten
- Plankbiljarten

- Verloting

De gezamenlijke biljartver.

't Hoekje & 't Averenck

^ r̂ Koopavonden
Kerst

22 december
23 december
24 december

30 december
31 december

tot 21.00 uur
tot 21.00 uur
tot 16.00 uur

tot 21.00 uur
tot 16.00 uur

APK keurstation
grote onderhoudsbeurten

met gratis APK

in- en verkoop nieuwe en

gebruikte auto's

accu's, banden, uitlaten enz.

////AUTOBEDRIJF BflU/L////
Zelhemseweg 19 - 7255 PS Hengelo Gld.

Tel. 05753-4793 - privé 08344-1486

Wij wensen u
prettige feestdagen en
een voorspoedig 1995.

Tapperij-diskotheek "de Zwaan"
1e kerstdag zijn wij de gehele dag gesloten

2e kerstdag is ons café vanaf 17.00 uur geopend,
tevens onze Grill-resto "Smikkel-corner"

Diskotheek "De Zwaan" is geopend vanaf 20.30
uur

's Avonds in onze tapperij op veler verzoek de

groep Bllll-lt

Salades en van "Scheindel" Banketbakkers

IJstaarten kunt u nog bestellen tot en met 23

december!!!

Trendsetter
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende dJSkOtheek Oudejaarsdag organiseren wij weer het

Grill-resto „Smikkel-corner" tradmon*ei gezellige
NETEFFEGEZELLIGER 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 1995 toe

H. Waenink en medewerkers



l Jeugdsoos Flophouse Toldijk

UIT-LUI-WEEK 1994
26 t/m 30 december

1. Tweede Kerstmiddag - aanvang 14.30 uur:

THE AMAZING STROOPWAFELS

2. Dinsdag 27 december - aanvang 19.30 uur:
Spanning en plezier met een avon(d)tuurlijke

auto-puzzelrit

BOERENKOOLRIT
Opgave bij Jeugdsoos Flophouse (05755-1773)

en Evert Jansen (05755-1355)

3. Woensdag 28 december van 22.30-3.00 uur:
REGGEA-NIGHT

Exotische avond/nacht in een swingend reggea-
jasje. Twee bands. Kaarten in voorverkoop

4. Vrijdag 30 december:
PIEKAVOND

Kaarten in voorverkoop

5. Oudejaarsnacht:

l

IN-LUIDEN van 1.00 tot 3.00 uur

6. Zondag 1 januari:
NIEUWJAARSSESSIE

met een 20-tal Achterhoekse popmuzikanten

voor kurkdroog

VUURWERK
Eef
Janssen
Keijenborg

St. Janstraat 39 - Keijenborg

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

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

Café-zaal
Winkelman Keijenborg

Wij wensen U tevens
prettige feestdagen
en een gezond 1995.

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT.

WINRELMAN
St. Jonstroot 3, ««yenburg, T.lefoon 05753-1267

Met een stol van
Bakkerij Hekkelman lacht u
iedereen uit, dan kunnen uw
Kerstdagen niet meer kapot.

Wij wensen u prettige kerstdagen.

Bakkerij

H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Tel. 05753-1200\NINDA1OLENMKKERS

Grand café

Openingstijden
tijdens de
feestdagen

24 december (Kerstavond) open tot 19.00 uur
Ie Kerstdag gesloten
2e Kerstdag geopend
27 december vanaf 20.00 uur open

En natuurlijk organiseren wij op
Oudejaarsdag weer het oergezellige

Potbiljarten
met prachtige prijzen

Nieuwjaarsdag vanaf 16.00 uur open

Wij wensen u allen prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1995.

Ton en Betsie ten Barge

Regelink's Schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1655

Wij wensen iedereen

prettige kerstdagen en een

voorspoedig nieuwjaar.

Voor tic kerst te koop kal-
koenen, konijnen, haas, l'a-
y.ant en slachthaant jes, e v t .
geslacht. I e\ens jonge hen-
nen aan de leg. (ioossens,
Voortseueg (i. Koldijk, tel.
05753-1670.

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Wij wensen U allen
Prettige Kerstdagen en een

voorspoedig 1995.

Zonnestudio Yvonne
wenst u

prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar!

ZONNESTUDIO YVONNE

HOOGSTRAAT 13

TOLDIJK

TEL 05755 -1386

HIJ IS NOG NOOIT
EEN ALCOHOLCONTROLE

TEGENGEKOMEN,
WEL EEN TEGENLIGGER.

IEDER GLAS IS EEN GEVAAR OP DE WEG.
RIJ ALCOHOLVRIJ.

AUTOBEDRIJF

onderhoud en reparaties van alle merken

uitlijnen
APK-keuringsbedrijf
inbouw goedgekeurde

alarminstallaties
verkoop nieuwe en

gebruikte auto's

Wij wensen U prettige
kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar

m Banninkstraat 24
7255 KE Hengelo
Telefoon 05753-1262

^^~*~ - Restaurant - Slijterij^

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 1995.

112 ASTRONAUT de ENIGE ECHTE!

200 st. voor 4.75

610 Llllyputpijl met knal

144 st. voor 3.95

611 Luchthuilerpijl 144 st. voor 5.95

332 Grondbloem 25 st. voor 3.95

334 Jumping Jack

20 st. voor 5.95

402 Romeinse Kaars 10 ster 12 st.

voor 3.95

JANSEN-SMID
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld - tel. 05753-1360

Bij besteding van elke ƒ 10,- aan vuurwerk geheel
GRATIS 6 prachtige vuurpijlen.



De erwe bank in

uw ompevm

erkt voor uw

omgevi

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
tclcfoonnr. 05753 - 8400

Pruiken & Toupets
Kaal worden kan vele oorzaken hebben. Dit kan

i j rvu l i j r i l hebben voor uw zelfvertrouwen. Met

een t m i p e t . p ru ik of haars tuk je van (leert K e i n t j e s

voel t i i / i ch als herboren. U kent uzelf

wen. In on/e h a a r b o e t i e k advi-

seren wij u o|> d i s k r e t e w i j / e

over v a c u ü m h a a r w e r k /on-
Haarwerkboetiek

Re i n t j es

der plakken of klemmen en de merken Top Head,

l ' i e r r e Ha lmam, K r e. e World en Arcos. Alle moder-

ne kapsels z i jn mogelijk, zowel voor dames, heren

en k inderen . Voor een v r i j b l i j vend advies

kunt u lanijs komen of bellen

voor een afspraak.

Telefoon 05755-2524

Z-E Weg 6, Toldijk Aan dr wt-t< / u t p h i M i - DoHinc l i rm

Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond 1995.

U kunt bij ons tegen aantrekkelijke prijzen terecht met al Uw

familie-,

handels-,

verenigings-,

reklame en

vierkleurendrukwerk
Vraag vrijblijvend een prijsopgaaf.

MifeMMe&ut
drukwerk

Kampstraat 13

7255 XC Hengelo

Tel. 05753-3818

Wij verzorgen graag
voor U de komende
feestdagen

ONZE WELBEKENDE

SALADES
uit eigen keuken.

Bestellen
t.e.m. vrijdag 23 december.

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT,

WINRELMAN
S». Jonjtroot 3, Keywborg, Telefoon 05753-1267

TJmmerbedrijf

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

* Nieuwbouw
* Onderhoud - Restauratie
* Verbouw van boerderijen

Prettige feestdagen en een voorspoedig 1995

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

JUWELIER OPTICIEN
Spalstraal 15 Hengelo Gld Tel. 05753 1374

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1995.

Installatiebedrijf

Eef
Janssen
Keijenborg

en medewerkers

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEHANG

Raamdecomtie en binnenzonwerina standaard
Lamelgordijnen09mm Rolgordijnen

stof en kunststof

- 50 kleuren - 12 maten

v.b. 97x180 ƒ 99,-
239 x 180/217,-
233 x 280 ƒ 363,-

ülook wasbare lamellen!!!

ƒ 99,--

-14 kleuren - 5 maten

v.b. 90x180/48,-
150x 180/74,-
210x 180/91,-

aluminium

25/16 mm
- 4 kleuren -15 maten

v.b. 76x130 ƒ 45,-

170x175 ƒ 95,-

230 x 175 ƒ 112,--

ƒ 45,--

EUGELINK ZONWERING

Hofstraat 21, 7255 CH Hengelo Gld
Tel. 05753-1210 - Fax 05753-1000 * tot ziens

* 1 jaar garantie
* 1 week levertijd
* zolang de voorraad strekt
* showroom open 9.00-12.00 uur,

verder tel. afspraak

Kerk- en andere diensten
KKKSTMIS 1994

Remigiuskerk
Zaterdag 24december- 23.00 u u r ds. E. Noltus Kerstnachtdiensi
/omlag 25 december - 10.00 uu r ds. A. B. E: l hort K i n d e r n e v e n -
dienst

Maandag 26december- 10.00 uur Ds. A. B. Klhert/ds. F. N o l t u s

Kinderkerst

(ïoede Herder Kapel
/aterdag 24 decemher - 21.00 uur ds. A. B. Elhert Jeugddienst

Kerstnacht
/ondag 25 decemher - 10.15 uur ds. C ' , van Dorp. /elhem

Vrij/.. Herv. Kerk
/ondag 25 decemher- 17.00 uur Kerst leest mevr. M. Tankink .

Keijenborg

K.K. Kerk Hengelo < ,ld
/aterdag 24 decemher 19.00 uur Ge/.insviering. de kinderen

/ingen en spelen
23.00 uur Nachtmis m.m.v. het gemengd koor

/ondag 25 december l 1.00 uur Hoogmis m.m.v. het gemengd

koor
Maandag 26 decemher 10.00 uur Woord en Communieviering

op de Bleijke

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: /aterdagsom l1).00 u u r Weekendviering:
/ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Ro/enhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Hui/e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dage l i jks Ro/enhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vr i jdagmiddag 14.00 uur tot
maandagochtend OS.(K) u u r e n is ui ts lui tend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op /alerdag- en /.ondagochtend wordt om l 1.00 uur oen vrij
spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te hellen!

23 - 27 DKCKMBKR (Kerstmis)
Dr. Klein Horsman (prakt i jk Dr. Eyck), tel. 1277

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen OS.00 uur en is u i t s l u i t e n d bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. E i j k e l k a m p , Koldeweiweg 2, Keijenborg, tol.
2262.
Dinsdag: dr. Koning. Kastanje laan 1. Hengelo (lid. te l . 1266.
Woensdag: dr. K l e i n Horsman, te l . 4550.
Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo (lid, tel. 1277.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
()pcnings t i jden: maandag t.e.m. v r i jdag S.00-12.30 uuren 13.30-

1S.OO uur . /a., /o., feestdagen l 1.00-12.00 uur .
Spoed- en speciali.stenreccpten k u n t u in het weekend, bui ten de

openingst i jden om 17.30 uur inleveren.

&WFIATAGRI

Prettige
feestdagen en

een voorspoedig
1995 ••

Henk en Betty Wissels
Albert Menkveld

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. 05753-4581

Prettige Feestdagen en
een voorspoedig 1995

in KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

Tel. 05753-2026

Huur - Verkoop - Reparatie van:
- Hetelucht kachels

- Kettingzagen

- Schaatsen slijpen

- Houtversnipperaars - K lover s

Veehandel Charles Berendsen
wenst u allen

Prettige Feestdagen en een
Voorspoedig 1995.

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

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

Dierenartsenpraktijk Hengelo (J ld , Koepelberg 2, tel. 05753-1420
A. R. J. van Ineen. H. J. Ormcl, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vr i jdag 13.30-14.00
uur, maandag en donderdag 19.(K)-19.30 uu ren volgens afspraak.

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

Openstelling Politiebureau Hengelo (lid
Maandag t.e.m. vri jdag van 9.00 tol 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, tel . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - l l

Hulpdienst
mevr. R i j p k e m a . t e l . 24 Wen mevr. l.ubbers. te l . 2766. In Keijen-
borg mevr. Hakvoort. tel. 2317 en mevr. van Aken, tel. 2627.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen 09.00 en 1 2 . ( M )

uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-Ussel - te l . 05750-

16463.

Zorg(Jroep Oost-Gelderland
Kruiswerk, gezinsverzorgingen thuis /orgu i n k e l . 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-XS06 (20 c t /min)
- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld);

Zutphenseweg l c. Vorden. tel . 05752-2129
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

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

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur
- Maatschappelijk Werk /elhem:

Sta t ionsple in 12. /.elhem. tel . 0X342-2151
spreekuur maandag t/m vr i jdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging opchr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de ge/ondheids/org. Voor vragen, hu lp of bemiddeling bij
problemen, bel (dagelijks van 19.00-20.00 u u r ) te l . 08330-
21025. 08340-41275 o! (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.
Vr i jwi l l ige Thuiszorg, tel . 08340-35000. dagelijks van 9.00-
10.00 uu r en van 18.30-19.30 uur.

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

Pedicure
Y. Abbink, Toldijk. tel. 05755-1386
L. Evers-Jansen. te l . 2515
H. Offenberg. te l . 3435

Diëtiste
H. /.weerink-Stege. Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak. te l .
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. dageli jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
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Kt'Kclinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (ild
Telefoon 05753-1455, !>.«.«. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zclhcm), Steenderen,
Haak, Hronkhorst, Olburgen, Kha,
Tnldijk. Wichmond-Vierakker
en omstreken

NODIGIN
RSTSHOW

Na een turbulent 1994 met als hoogtepunten de goed
geslaagde Slapen Infodagen en ons debuut op de
Jaarbeurs van het Oosten, richten wij ons vizier al

weer op 1995.

Tijdens onze traditionele Kerstshow kunt u
kennis maken met de nieuwste woontrends en

de meest aktuele ontwikkelingen over goed en
gezond slapen, compleet met

«ij| scherpe Kerstaanbiedingen.

U bent van harte welkom op
2e kerstdag tussen 11.00 en

17.00 uur. Vanzelfsprekend staat de

koffie klaar.

Wij wensen u prettige feestdagen.

LUBBERS
WOONWINKEL

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1286

Ridderhof's
EINDEJAARS SHOW
vol voordeel voor veeleisende automobilisten

Aan u de keus....
De aanschaf van zo'n betrouwbare Ridderhof-occasion is nu extra aantrekkelijk;

want u kunt kiezen uit twee voordelige mogelijkheden:

• GRATIS accessoires tot ƒ 1.000,--
(of een kontante korting van ƒ 500,--)

UITGESTELDE BETALING
tot 1 juli 1995,

met een maximum van ƒ 10.000,-

Beide aanbiedingen gelden

voor occasions vanaf ƒ 10.000,-

Met de aankoop van een nieuwe Peugeot is uw

voordeel nog groter, want nu zijn de

'Crystal' modellen extra compleet

uitgerust. In combinatie met één

van de financierings-

mogelijkheden kan uw

voordeel oplopen tot ruim

ƒ 5.600,»

l lERHOF
Plakhorstweg 8 - Doetinchem - Tel. 08340-32851
Bleekstraat 14 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1947

DRUKKERIJ WOLTERS
en medeiverf&rs

winst U allen

Prettige kerstdagen en

een voorspoedig 1995.

TAARTKNTOI'TIKN
1 Nieuw de KERSTMAN

TAART
2 Nieuw de CHIPOLATA-

KERSTTAART
3 SCHW ARZWALDKR-

TAART
4 SLAGROOMTAART
5 MOCCATAART
6 HAZKLNOOTSCHUIM-

TAART
7 VRUCHTENTAART
8 KWARKTAART
9 KERSTVLAAI
10 BAVAROISEPUD-

DINGEN
Bakker i j Kreunen, te l .
05753-1474. De /.aak voor
een Kerst met smaak.

KERSTDENNEN
al le maten. Groot Roessink.
Winkelsweg l . Hengelo Gkl.

KKRS I I 01» 5
1 WKIHN/U HTSTOL
2 KKRS l KRANS-STAAK
3 KNCKLSK DUNDKK

CAKK
4 de ouderwetse l l LH AM)
5 ROOMBOTKR KKRST-

KRANSKOKKJKS
Bakker i j Kreunen, t e l .
05753-1474. De /aak voor
een Kerst met smaak.

Op 5 doe. j . l . is on/e Noorse
boskat weggelopen. Het is
een grote, langharige, rood-
wi t te ex-kater . Bent u degene
die hem gevonden ol ge/ien
heeft, wi l t u dan contact op-
nemen met Roeper. Land-
lustweg K), Steenderen. tel.
05755-2758, h.g.g. 05755-
1468.

Dringend gevraagd: te huur
boerderijtje of ged. van een
boerderijtje voor ge/.in met
2 jonge kinderen, of in ruil
voor verzorging ouder per-
soon. Tel. 08365-42940.

Ga voor een origineel

kinderpartijtje naar

Pottenbakkerij

Erik Windig

Z.-E.weg 44 - Baak

tel. 05754-1995

Ook lessen!!

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

KLOMPEN!
dan moet U bij Sueters /ijn.

Goede kwal i te i t !
Fabrieksprij/en!

ook zaterdags open
nu ook alle soorten

klompschoenen

Klompenmuseum
Uilenesterstraat lOa,

Keijenborg.
Tel. 05753-3030

NOTARISKANTOOR

SCHELLENBACH

te Hengelo Gld.
wenst zijn cliënten

prettige feestdagen en
een voorspoedig 1995.

Het kantoor is tussen
Kerstmis en Oud en

Nieuw geopend.

B.V. K.O.T. Wichmond

organiseert tijdens de feestdagen

1e Kerstdag - zondag 25 december

Grote Kerstbingo
met een maximum van ƒ 2500, —

aan geldprijzen
aanvang 19.30 uur - zaal open 18.30 uur

Woensdag 28 december

10,15 of 20
van rood-tournooi

Hieraan kunnen alleen inwoners van
Wichmond-Vierakker en zij die hiermee

verbonden zijn, deelnemen.
Aanvang 19.00 uur.

Opgave voor 26 december.

Oudejaarsdag 31 december

gezellig Potbiljarten
met prachtige prijzen

Oudejaarsavond vanaf 18.00 uur gesloten.
Nieuwjaarsdag de gehele dag gesloten.

café-restaurant

D'n Olde Kriet
Wichmond - tel. 05754-1285

Biljartver. K.O.T. en café D'n Olde

Kriet wensen U prettige feestdagen

en een voorspoedig nieuwjaar.

Aannemersbedrijf Hendriks

-fis Kruisbergseweg 10
Hengelo Gld
Tel. 05753-1448

Direktie en medewerkers wensen U

fijne feestdagen en een

gezond en voorspoedig 1995.

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.



Geboren

TOM

5 december 1994

/oon van Arnold Derksen en Liselore Geurt s

Akkerwinde 7
7255 WN Hengelo Gld
05753-1098

Dankbaar en heel ge lukk ig / i jn wij niet de geboorte
van on/e dochter

MKUSSA

/ . i j is het /usje van Celine.

Tonny en Ina Burghardt-Huurnink

9 december 1994

Koningsweg 2Xa
7255 KR Hengelo ( i l d
tel. 05753-361 l

Met b l i jdschap en vreugde geven wi j u k e n n i s van
de geboorte van on/e dochter

LAURA ANNA CiRADA

M i j n ge lukkige ouders /ijn:
Jos en Carolien Jol ing

14 december 1994

Weth. Campermanstraat 6
7227 DT Toldijk

OÖÖQ]

1954 1994

Hierbij willen wij een ieder bedanken voor de

fel ic i ta t ies en getoonde belangstell ing tijdens

on/e receptie n.a.v. ons 40-jarig jub i leum op

vr i jdag 25 november j.l.

Het Bestuur

Schutterij E.M.M, en
Hengelose Majorette Vereniging

Uw aandacht voor ons werk hebben wij
ten zeerste op prijs gesteld.

Ook met een nieuw jaar voor de boeg
hopen wij die aandacht vast te mogen
houden.

Dank voor alle vertrouwen en wij wen-
sen een ieder prettige feestdagen en een
voorspoedig 1995.

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 1995.

Voor de a.s.
Feestdagen

electr. koek + wafelijzers
electr. gourmetstellen v.a. 89,=

electr. friteuses va 99,=

BESSELINK
ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

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

Allen die we op welke wijze ook, hebben

ontmoet het afgelopen jaar wensen wij

goede kerstdagen en een
voorspoedig 1995

Johan en Gerrie Eppink
Dorpsstraat 37 - Steenderen - tel. 05755-1862

Uitvaartverzorging - Koster N.H. Kerk
Agent Drukkerij Wolters

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Donderdag 22 december 1994, aanvang 19.00 uur

Dames: DVO 1 • DVO 2

SENIORENTAXI

Bel nu voor Pas 1995 a ƒ 10,-

Goedkoop ouderenvervoer van huis naar
huis en retour.

Voor nadere inlichtingen tel. 05753-3005.

Wenst U de hoogste prijs
voor al Uw vee

koeien en kalveren

ook voor noodslachtingen

dan naar
VEEHANDELAAR

Harrie Waenink en Zoon
Hengeloseweg 20 - 7251 PK Vorden - tel. 05752-1082

Tevens wensen wij U
Prettige Kerstdagen en een

Gelukkig en Gezond 1995 toe.

Wij wensen U
prettige feestdagen en

een kleurrijk 1995.

Schildersbedrijf
BEKT OEKKSEN

^m

Bert - Arnold - Udo
Hoge Es 5 - Hengelo Gld - tel. 05753-3109

Oudheidkundige Vereniging
"Hengelo Gelderland"

zo juist verschenen:

KALENDER 1995

OUD HENGELO
VERVOER

prijs ƒ 7,50
te verkrijgen bij:

Hengelo
VVV, Kervelseweg 1a
boekhandel Wolters, Spalstraat 14
bakkerij Kreunen, Markstraat 6
drogisterij Lenselink, Kerkstraat 1
van Neck, zelfbediening, Vordenseweg 70
sport- en modezaak Roozegaarde, Spalstraat 13
hotel leemreis, Spalstraat 40

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

en bij de bestuursleden van de vereniging

Chr. gem. zangver. LOOft ÖGf!

Hengelo Gld

wenst iedereen
fijne kerstdagen en een
heel gelukkig nieuwjaar

KERKSTRAAT 6

Speciale kerstaanbieding

Groente en fruitreklame:
roomwitte CHAMPIGNONS

500 gram 2.98
GOUDREINETTEN per kist 9.98
Verder hebben we SINAASAPPELS en
CLEMENTINES vol sap tegen scherpe
DAGPRIJZEN
Div. SLASOORTEN, verse PEULEN en
HARICOUVERT en een rijke keuze in div.
soorten EXOTEN

Rauwkostreklame:
We hebben voor U een
VOORDEELSCHAAL RAUWKOST

voor slechts 9.98
JIMP SLANKSALADE

100 gram 1.25
AARDAPPELSALADE kilo 9.98

Overheerlijk over Uw toetje of ijs
Zweedse RUMTOPF100 gram 2.50
Voor Uw wildschotel verse gemaakte
PREISELBEREN kant klaar voor U

100 gram 1.25
En verder hebben we nog div. salades

zoals Zalm, Huzaren, Rundvlees, enz.

Noten:
1 pakje STUDENTENHAVER 2.98
1 pakje DADELS 2.98

UIT DE DIEPVRIES:
DEN HERTOG IJS EN PUDDING

SPECIALITEITEN.

CASSATA ijstaart
van 6.99 nu 5.99

Op alle literbakken ijs
ƒ 1,— korting.

Voor een fruitschaal of mand of
een leuke koker kunt U ook bij
ons terecht.

Ij wensen U
prettige kerstdagen en

een voorspoedig 1995.

Tot ziens.

Prettige feestdagen ... AÜTCÏXjCEMP j en een oped rollend 1995.
St Janstraat 28 Keijenborg GW Tel 05753-1977

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, 5drs., 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, 3 drs., grijs 1988
Peugeot 205 1.1 Magnum, antraciet 1991
Renault 11GTX, rood 1984
Opel Kadett D 4x 1982-1984

Komt binnen in 1995:
Opel Corsa 1.4i 1992
Opel Vectra 1.8i, 5 drs 1989
Opel Vectra 1.8i, 4drs 1991
Toyota landcruiser 2.4TD 1988
Volkswagen Golf 1.6TD, 3 drs 1991

'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.

Aanvang 14.00 uur.

• café-rest.

Leemreis
Spalstraat 40

Wij wensen u allen prettige feest-
dagen en een voorspoedig 1995.

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

StOOf peren per kilo vanaf 0.95

geschrapte Krielaardappelen
per kilo 1 .75

Elstar, Cox of Goudreinetten
vanaf 3 kilo 2.50

div. soorten Rauwkost
vanaf 300 gram 1 .95

Tevens hebben wij div. soorten
champignons en exoten.

Wij wensen u, mede namens
onze medewerkers, prettige

kerstdagen en een gezond 1995.

Openingstijden:
maandag: 13.30-17.30 uur
dinsdag t.e.m. vrijdag:

9.00-1230 uur en 13.30-17.30 uur
/.aterdag: 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur



Wij wensen vrienden en

bekenden prettige kerstdagen

en een voorspoedig 1995.

varkens- en kalverenhandel

GERARD BULTEN
Toldijk

^

Prettige Kerstdagen en

een Gezond 1995.

Grotenhuys
Spalstraat 18 - Hengelo Gld.

De grootste sortering
KERSTCHOCOLAATJKS
vind je bij Bakkerij Kreu-
nen. De zaak voor een Kerst
met smaak.

Te koop meerdere soorten
appels en moesappels,
alles van eigen bedrijf, liefst
's middags. D. Cortumme,
Voortseweg l l, Toldijk, tel.
05753-1558.

De lekkerste BOTKR-
STOLLKN. Natuurlijk bij
Bakkerij Kreunen, tel.
05753-1474. De /.aak voor
een Kerst met smaak.

S t o e l g a n g
ARTELGANG?

BLIJF ER NIET MEE ZITTEN!
Verstopping, diarree, aambeien of een prikkelbare darm. Daar hebben
we allemaal weieens last van. Hoe dat komt en wat u er aan kunt doen,
leest u in de brochure "Darmklachten". Bijvoorbeeld: Hoe werkt de darm,
wat is darmflora en wanneer moet ik naar de dokter?

Vraag de gratis brochure "Darmklachten" aan door een briefkaart te
sturen naar: De Nederlandse Lever Darm Stichting,
Postbus 430,3430 AK Nieuwegein.

De Nederlandse Lever Darm Stichting

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk waar je mee

bezig bent, als je zo'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten".

Door donateur te worden van
de Zeehondencrèche in Pieterburen
steunt u het werk en geeft u zee-
honden een herkansing op overleven
in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

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

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar:
Stichting Zeehondencrèche, Antwoordnummer 950,

• 9950 WL Pieterburen. Giro 8020.

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

SENIORENTAXI 65+
Ingevolge de vele aanvragen, vooral vanuit de buiten-
gebieden in de gemeente Hengelo, /i jn hiervoor speciale
prij/en vast gesteld in overleg niet taxibedrijf Lammers.
Voor nadere inlichtingen wordt verwe/cn naar de folder
Senioren-Taxi, die ligt bij de banken. VVV-kantoor.
apotheek, huisartsen, en/. Ook kan men informatie
verkrijgen bij taxibedri j f Lammers. tel. 3005.

PEUTERSPEELZAAL HOIVA
Na 5 jaar de kinderen bij peuter speel/aal Hop/a hun plekje
te hebben gegeven heeft S v l v i a Tankink haar taken o v e r -
gedragen aan Jolande van Ochten.
Ouders met peuters vanaf 2 jaar die in de toekomst hun
kinderen willen plaatsen op de peutcrspeel/aal in Hengelo
kunnen vanaf nu kontakt opnemen met Jolande van Och-
ten. tel. 05753-1010.

kunt bij ons terecht voor alles wat met druk-
werk te maken heeft.
Familiedrukwerk, verenigingsdrukwerk, fol-
ders, zakelijk drukwerk, noem maar op.
Snel en goed verzorgd, voor een redelijke prijs

en met net dat beetje extra wat een vakman ook aan uw
opdracht besteedt.

Drukken is ons vak!

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
7255 CC Hengelo Gld.
Tel. 05753-1455
Fax 05753-3521



Fa. G. Onstenk
Eiken Meubelen

houdt

OPEN HUIS
Van dinsdag 27 december tot en met vrijdag 30 december,

elke dag van 10.00 tot 21.00 uur.

Ons assortiment bestaat uit eiken en grenen meubelen
ook hebben wij moderne slaapkamers.

Tevens wensen wij U prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1995.

Gerrit en Ria Onstenk
U vindt ons op het industrieterrein Molenenk 20

tegenover Hartelman motoren Hengelo.

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

tel. 05753-8181

RONDOM DE FEESTDAGEN ZIJN WE OP DE VOLGENDE DAGEN GESLOTEN:
23 t/m 26, 30 en 31 december.

Openingstijden: dagelijks van 9.00-12.00 uur en 13.00-17.30 uur,
vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur (UBI geen koopavond)

en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Afhaalmagazijnen reeds geopend vanaf 8.00 uur.

UBI,Ettenseweg39,
7071 AA Ulft,

tel. 08356-83141

't Was nacht

Die daar te neerligt
/.o klein en teer
ge/onden als weerlicht
een herder en heer

die heel mijn leven
geregeld en ontzet
met angst en beven
geheeld en gered

kind hier te neder
koning te rijk
vorst van de vrede
liefdeblijk.

Geert Holterveld

OORLOGSDOEK OVER HENGELO
/oals u reeds eerder in de/e krant heeft kunnen Ie/en is de
Oudheidkundige Vereniging Hengeld Gelderland voor-
nemens een hoek uit te gaan geven over de oorlogsperiode
van 1940 tot 1945.
Doelstelling is een verhalenbundel het licht te laten zien
welke een beeld zal geven van het dagel i jks leven tijdens de
oorlogsjaren in de gemeente Hengelo.
Een groot aantal verhalen is reeds ingeleverd maar het
wordt kort dag.
Al le mensen die momenteel nog be/ig zijn met het schrijven
over die tijd moeten hun verhaal nu afronden. De u i t e r l i j k e
in/endtermijn voor uw bijdrage is 31 december 1994.
Vanaf l januari gaat men met de u i t w e r k i n g van het boek
aan de slag. Formaat, d ik t e , i l lus t ra t i e s , toto's en/.
Voor nadere informat ie kan men contact opnemen met de
heer W. Heesen, tel . 2534.

KKRsn nZENDING RADIO IDEAAL
Dinsdagavond 20 december a.s. is een extra ui t /ending van
"De Mu/ikale Ontmoeting" bij Radio Ideaal.
Deze u i t /ending , die te beluisteren is van 19.00 tot 21.00
uur , /.al geheel in het teken staan van de komende kerst.
Naast veel, bekende en minder bekende, kers tmu/ iek /u i len
er enkele fragmenten te horen /ijn van kerstvieringen inde
regio. Dit betreft opnames van kerstvieringen vande Nederl.
bond van P la t t e l andsv rouwen te Zelhem. en van "de
/.onnebloem" te Kcijenborg.
De/e u i l / end ing is te beluisteren via de frequent ies van
Radio Ideaal FM 105. l of op de kabel (vanuit Doetinchem)
FM 104.S.

EVA DEN HARTOG BIJ RADIO IDEAAL
Dinsdagavond 27 december is er via de lokale omroep van
/.e l hem e. o. Radio Ideaal weereen u i t /ending te beluisteren
van "Kerk en Radio".
Van 18.00 tot 19.00 uur is er een gospelprogramma "Gospel
Gold". Van 19.00 tot 2 l .00 uur kan men luisteren naar het
informatieve/muzikale programma "De Mu/ ika le Ont-
moeting".
Na 19.30 uur/.al Eva den Hartog van het Legerdes Hei Is in
een vraaggesprek uitgebreid ingaan op haar diepe gevoelens
voor de hulplo/.e medemens in deze wereld, die /ij mede
door haar geloot, /o graag w i l helpen en heeft geholpen, op
sociaal/medisch gebied. Een ontroerend verhaal van iemand
die van het Bijbelse s tandpunt u i tgaa t : "geloof /onder
werken is dood".
Verder /u i l en de vaste programmapunten aan de orde
komen /oals: "En nu mijn verzoek", de maandeli jkse
agenda, overweging of gedicht en de regionale opname.
Dit alles is te horen via de frequenties van Radio Ideaal FM
105.1 of op de kabel ( v a n u i t Doetinchem) FM 104.8.

C.P.B. NIEUWS
Woensdagavond 28 nov. j . I . is het Sinterklaasfeest gevierd.
Door het optreden van de groep "Beter bewegen" van de
C.P.B., de liedjes die het koor /ong en de bingo is het een
leuke avond geworden.
Op woensdagavond 21 dec. a.s. hoopt men met elkaar het
Kerstvier ing te vieren. Dit gebeurt door een l i turgie te
volgen, aangevuld met /ang van het C.P.B.-koor. Hierna
/.al mevr. R. Hebbink-Loman een kerstverhaal ve r t e l l en .
De avond begint om 19.45 uur.
Woensdagmiddag4januari 1995 iserde Nieuwjaarsvis i te .
Beide bijeenkomsten /.ijn in "Ons Huis" .

OLIEBOLLEN AKTIE IN STEENDEREN
Op vrijdag 30 december wordt er weer in de gemeente
Steenderen een oliebollenaktie gehouden. Deze jaar l i jks
terugkerende akt ie is een niet meer weg te denken t rad i t i e
geworden.
Veel vr i jwi l l igers /.ijn die dag op pad om u de oliebollen aan
te bieden. Met hun h u l p e n uw medewerking kan deze ak t ie
slagen.
De opbrengst vaiuleze verkoop is voor het onderhoudsfonds
van de monumentale dorpskerk.
Naast de hu i s aan huis verkoop kan men ook oliebollen
kopen tussen 10.00 en 12.00 uur in "Het Anker".
Dus weg met de vette geur, koop de verse ol iebol Ien vrijdag
30 december aan de deur.

UIT-LUI-WEEK JEUGDSOOS ELOPHOUSE
Van maandag 26 december (2e kerstdag) t/m vrijdag 30
december is er weer de tradit ionele UIT-LUI-WEEK bij
jeugdsoos Flophouse. Vijf dagen lang weereen gevarieerd
programma met voor elk wat wi l s . Een prima u i t s m i j t e r
voor een succesvol jaar dus. Dit alles in een gezellige
kerstsfeer.
Tweede Kerstmiddag: The Ama/ing Stroopwafels.
De Uit-Lui-Week wordt geopend met de t r ad i t ione le
kerstpop. Niemand minder dan The Ama/ing Stroopwafels
zorgen ongetwijfeld vooreen bij/.ondere 2e Kerstmiddag.
Nadere introduct ie is overbodig, want trouwe Flophouse-
gangers van weleer weten dit niet te evenaren ge/elschap
op waarde te schatten. Aanvang 14.30 uur .
Dinsdag 27 december: Boerenkoolrit.
Op veler ver/oek is ook de avon(d) tuur l i jke auto-puzzelrit
weer in het programma opgenomen. Gestart wordt bij
Flophouse om 19.30 uur. Via de bedenksels van een
gerenommeerd puzzelr i tr i jder , staat halverwege een bord
dampende boerenkool te wachten, waarna we weer verder
trekken om alle listige hindernissen in de rit met veel
vernuft te nemen. Tot slot worden er onder het genot van
een hapje en een drankje de ervaringen uitgewisseld en
blijken we toch weer in een va lku i l te / i j n gelopen. Span-
ning en plezier dus. Kosten ƒ 15,-- per auto (2 personen).
Elke persoon meer ƒ 5,—. De prijzen bestaan weer uit
vleespakket ten en iets onder de ku rk .
Opgave bij Evert Jansen (05755-1355) of 's avonds van
19.30-20.00 uur bij Flophouse. Organisatorisch helpt het
wanneer men zich vooral Opgeeft.
Woensdagavond(-nacht) 28 december: Reggea-night.
Woensdagavond(-nacht) wordt heel bij /onder. In een
speciaa l i n g e r i c h t e soos met ter ras jes , c o c k t a i l b a r ,
Jamaicasfeer wordt de eerste echte Reggea-avond/nacht
van Flophouse gehouden. Voorde muz ika l e sfeer zorgen
twee Reggeagroepen: Easy ( 'hant ing en Roots Encounter.
En geloof maar dal het swingt!! Easy Chanting uit Bolsward
is een 7-mans Reggea formatie die met swingende ri tmes
en sterke stemgeluiden e lke keer de zaal weer plat k r i j g t .
Roots Encounter staat met 8 man garant vooreen avondje
echte root s reaggea. De mix van drum. bas. gitaar, toetsen,
conga/percussie, blazers en betoverende zangli jnen maken
de/e band tot een must. Reggea-night begint om 22.30 uur
tot 3.00 uur donderdagmorgen. Kaarten voorde/e unieke
avond/nacht zijn voor ƒ l 2,50 in de voorverkoop verkr i jg-
baar b i j Flophouse en café "De Engel" in Steenderen.
Vrijdag 30 decmeber: Piekavond.
Aan het slot van de Uit-Lui-Week weer de beroemde
Piekavond. Dwaze spelen, Hanska Duo. samen grandioos
1994 u i t l u i ' e n : een begrip onder a l l e Flophousgangers.
Kaarten (indien nog voorradig) zijn verkrijgbaar bij de
soos.
Oudejaarsnacht/Nieuwjaarsdag.
Oudejaarsnacht is Flophouse open van l .00 tot 3.00 uur om
elkaar persoonlijk de hand te schudden en een toast uit te
brengen op het komende jaar.
Op Nieuwjaarsdag is er's avonds weer de Nieuwjaarssessie,
met een 20-tal Achterhoekse popmuzikanten. Samen het
nieuwe jaar is dus. Een goed begin van een jub i l eum jaar .

fiskaal bij de tijd
RENTE VAN DE BELASTINGDIENST
Inleiding
In sommige gevallen is de belast ingdienst gehouden om
over belastingteruggaven rente te vergoeden. Dat de/e
vergoeding niet altijd vanzelt'door de belastingdienst wordt
betaald bleek uit het volgende geval dat aan de nationale
ombudsman werd voorgelegd.
Prak t i jk s i tua t i e
Een BV leed in 1990 een verlies. Geli jkti jdig met het
indienen van de aangi f te verzocht de BV om een versnelde
teruggave vanwege verliesverrekening met voorgaande
jaren. Bij het indienen van de a a n g i f t e was echter vergeten
om een versnelde afhandel ing te vragen (het rechter
bovenhoek je was niet a f g e k n i p t ) . Ruim 2 jaar later werd de
teruggave pas verleend, zonder rente-vergoeding.
De inspektie wees een ver/oek om rente vergoeding
vanwege de trage a fhande l ing af. Nadat de BV een klacht
had ingediend kwam de belastingdienst op haar standpunt
terug. Er werd rente vergoed overeen periode van ruim een
jaar. De aangifte had namelijk binnen 8 maanden geregeld
kunnen zijn, zodat vier maand later de teruggave wegens
verlieskompensatie had moeten plaatsvinden. Over het jaar
dat de BV extra had moeten wachten werd dus alsnog rente
vergoed door de belastingdienst.
K o n k l u s i e
Als u van mening bent dat u nadeel heeft geleden als gevolg
van de w e r k w i j z e van de belast ingdienst , schroom dan nie t
om hiervoor een vergoeding te vragen. Een goede
belast ingadviseur kan u hierbij ui tstekend van dienst zi jn.
Indien men hierover meer wil weten kan men kontakt
opnemen met ACB Accountants en Belastingsadviseurs te
/.elhem. tel. 08342-1540.

ADVERTENTIE

HANDBALVER. QUINTUS IN HET NIEUW

Bijenhof Straat- en Grondwerken heeft het eerste team van handbalver. SV Quintus uit Hengelo Gld in het nieuw
gestoken.
Op de foto het trotse team met geheel rechts staand de heer Bijenhof.

POLITIE
• Noord- en Oost-Gtldtrland

POLITIE-INKORMATIK AFDELING HENGELO GLI)
Se jaargang nr. 41 - periode van 6 t/m 12 dec. 1994
Dinsdag 6 dec: Een inwoonster van Keijenborg werd
regelmatig telefonisch lastig gevallen door een mansper-
soon die onder invloed verkeerde. Als deze man door blijft
gaan zul len maatregelen worden genomen.
Een inwoner van advies gediend. Hi j had in Den Haag van
iemand enkele guldens geleend. Als tegen prestatie moesten
vier ondertekende cheques in onderpand worden gegeven.
A a n g i f t e opgenomen terzake vernie l ing antenne van perso-
nenauto. Deze personenauto stond in de nacht van zaterdag 3
op zondag 4 december geparkeerd op de (iroene K r u i s s t r a a t .
Omstreeks 18.45 uur vond een aanri jding plaats op de
Rondweg ter hoogte vande Kervelseweg. Een automobilist
reed komend vanaf de Kervelseweg de Rondweg op. Op
dat moment was een bestuurder van een personenauto ju is t
bezig een ander voer tuig in te halen. Gevolg een frontale
aanri jding. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De
inhalende au tomobi l i s t raakte gewond en werd overge-
bracht naar het z i ekenhu is .
Woensdag 7 dec: Melding ontvangen dat in de nach te l i jke
uren foto's werden gemaakt van het benzinestat ion aan de
Rondweg. HELAAS heeft de getuige zich niet bij ons
gemeld. Het verzoek is dan ook indien iemand wat gezien
h e e f t ons even te bellen.
Donderdag 8 dec: Wederom aangifte opgenomen van
vernie l ing personenauto's. Op woensdag 7 december werd
van een auto aan de Raadhuisstraat en van een auto aan de
Schoolstraat de ruitenwissers vernield.
Vrijdag 9 dec: Omstreeks 01.00 uur kregen we meldingen
dat er werd geschoten in het buitengebied van Veldhoek. In
de omgeving van de Loakendiek waren de koeien in de
wei landen en de honden in de omgeving volledig van de
kaart. Aldaar troffen we een drietal knapen die het nodig
vonden dit lawaai te veroorzaken met strijkers. Daar dit een
verboden vuurwerk betrof werd een bekeuring van
ƒ 250.— uitgeschreven.
Zaterdag K) dec: Omstreeks 03.05 uur ging het inbraak
alarm af van een bedri j f aan de Molenenk. Bleek geen
du ide l i j ke oorzaak te hebben.
Op de k r u i s i n g van de Hengelosestraat met de Pastoor
Thuisstraat vond een aanrijding plaats met materiele schade.
Een automobilist rijdend over de Pastoor Thuisstraat ver-
leende geen voorrang aan een automobilist r i jdend over de
Hengelosestraat.
Omstreeks 22.00 uur kwam een bommelding bij ons bin-
nen. De eigenaar van een evangelische i n s t e l l i n g had een
annoniem te le foont je ontvangen met de mededeling dat in
het pand een bom was geplaatst . Het pand werd ontruimd.
De bom zou afgaan indien geen groot geldbedrag zou
worden betaald. Na een ingesteld onderzoek werd de
Hengelose dader, later in de nacht terzake openbare dron-
kenschap, bedreiging, afpersing aangehouden. Hij heeft
enkele nachten bij ons mogen logeren. Proces verbaal is
legen de man opgemaakt. Hij kon geen duidel i jke reden
geven. Er is geen geld betaald.
Zondag l l dec: A a n g i f t e opgenomen terzake mishande-
l ing van een 10-jarige jongen en vernie l ing van z i j n fiets.
De 15-jarige dader zal onderhouden \\orden.
Bij een vri jstaande boerderij aan de Banninkstraat werd
tussen 14.00 en 19.00 uur ingebroken. Enkele sieraden zijn
ontvreemd.

Maandag 12 dec: Bij een woning aan de Pastoriestraat te
Kei jenborg werd gepoogd in te breken tussen zaterdag 10
dec. 22.00 u u r e n zondag l l dec. 01.30 uur .
Bij een woning aan de Kerkstraat te Kei jenborg werd
gepoogd in te-breken zondag l l dec. 01.45 u u r e n maandag
12 dec. te 08.45 uur.
Bij een woning aan de Hummelosewcg werd tussen vr i jdag
9 dec. en maandag 12 dec. ingebroken. Enkele goederen
werden ontvreemd.
A a n g i f t e opgenomen terzake vernieling vaneen kerstboom
aan de Hummelosewcg. (tussen zaterdag l O dec. 20.(X) uur
en zondag l l dec. 10.00 uur)
Meerdere meldingen kwamen binnen terzake baldadige
jeugd. Men vind het schijnbaar weer nodig de zaak te
\ ei z ieken. Het ver/oek aan de ouders vande jongere jeugd.
Deze indien mogeli jk in de gaten te houden als ze in de
vroege avonduren op pad gaan. Merendeel van de balda-
digheden vinden plaats als deze kinderen naar sport gaan
en/of dansles.
Omgeving Ju l iana laan is al enkele malen een /ware vuur-
werkbom tot ontploffing gebracht dat tot grote ergenis in de
buurt hee f t geleid. De veroorzakers z i jn bekend en worden
benaderd.
U heeft wel gelezen dat in Hengelo momenteel heel wat
loos is geweest. Ons is gebleken dat veel mensen het een en
ander hebben gezien. Echter tot op heden laten veel mensen
het nog a f w e t e n om de politie in kennis te s tel len van wat
men heef t waargenomen. Wij verzoeken dan ook bij deze
een ieder die iets ziet wat men niet vertrouwt, pleeg dan een
te lefoont je naar ons. Denk niet de politie doet er niets aan.
Alle meldingen worden serieus genomen ook al b l i j k t la te r
dat er niets aan de hand is. Bel l iever tien maal te veel dan
eenmaal te weinig. Met name zijn we geïnteresseerd in
personen die zich verdacht gedragen. Indien mogelijk
noteer dan nauwkeurig het kenteken van een gebruikt
voertuig en bel 1230.

J. G. Tabor

DAMMEN week 49
Op 8 december werd de Ie huisdamavond gehouden,
waarbij l lid van de damclub en een huisdammer een
koppel vormen. Met een t i en ta l nieuwe gezichten werden
er twee groepen gevormd, die elks 3 ronden hebben ge
speeld.
Tussenstand (eerstgenoemde is huisdammer) :
Groep A:
1. J.W. Wass inken H. Vos 6-9;
2. W. Zonnenberg en H. Zonnenberg 6-8;
3. H. Hekkelman en H. Luimes 6-7,

A. Vriel ink en J. Heijink 6-7.
( i roep B:
1. E. Reusink en M. Derksen 6 - 1 1 ;
2. C. Boerkamp en J. Wentink 6-7,

A. Grotenhuys en G. Botterman 6-7.
Huisdammers individueel:
1. W. Zonnenberg 3-6;
2. J.W. Wassink en K. Reusink 3-5.
Op 29 december wordt er een oudejaarsdamtocrnooi ge-
houden in het clublokaal van de Weer. Spalstraat l te
Hengelo. Een ieder is van harte welkom om ± 19.45 uur.
Er is een aparte groep voorde huisdammers en ook voorde
jeugddammers.
Op 12 januar i 1995 wordt de 2e huisdam "kopperwed-
strijd weer gehouden.


