
64e jaargang no. 27 dinsdag 4 juli 1995 UITGAVE:
D K l K K I R l . l WOLTKRS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-V ierakker

en omstreken

Runder
Verse Worst

4.95500 gram

Mager
Runderpoulet

7Q5500 gram f ivw

Mager Magere Runder
Rundergehakt Stooflappen

9 95 7 95V/• V V 500 gram f iVV1 kg

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

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

20 Roosjes

6•
diverse soorten

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

OPRUIMING

Baby- en
Peuterkleertjes
20-50% korting

DISBERGEN
babymode

woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

OPRUIMING
Valletjes

vanaf 2.50 p. mtr.

GISBERGEN
babymode

woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

VANAVOND EEN

BARBECUE?

Gezellig en lekker: een barbecue als afs lui ter van
een /omerse dag. l 'w Echte Bakker heeft diverse

barbecuebroodjes gebakken, /oals stokbrood,
croissants en minibroodjes. Heerlijk vers en met het
vakmanschap van uw Echte Bakker. Dat /.it dus wel

gebakken vanavond...

Spaar nu voor Receptenboekje
"eerlijk Brood heerlijk" t/m augustus 1995.

&A UW ECHTE BAKKER MAAKT ER MEER VAN!
X.

echte bakker

Hekkelman
* J, & Raadhuisstraat 35 - Tel. 05753-1200

^^ 't[ HENGELO (Gld.)

Barbecue Grill 'Provence'.
Als de HD 4433, echter met de volgende extra's:
- Metalen onderstel met geïntegreerd opbergrek.
- Afneembaar windscherm met extra warmhoudroos-

ter.

nu

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

Grand café

Henqelose Zomer Kermis
dagen kerm/s

in

woensdag 12 juli vanaf 10.00 uur

woensdagavond J*(
Nederlandstalige ca ju n en zydeco. Bekend van de hit "Je liegt datje barst

vrijdagavond 14 juli Vclf! M/clfïfGf
Nederlandstalige Rock

zaterdagavond 15 juli

zondagmiddag 16 juli vanaf 14.00 uur

Voorronde Gelderse kamp.

alle dagen gratis entree

Wij tuen^en, U veel Icermisplezier in
Grand café „De Egelantier".

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - tel. 05753-3778

Schutterij

Eendracht Maakt Macht

HetVogelschieten
tijdens de Hengelose kermis op

zaterdag 15 juli a.s.

is verplaatst van de

Oude Varsselseweg naar het
terrein van de ijsbaan
Steintjesweide aan de

Dijenborgsestraat.

Aanvang 14.00 uur.

Verse Worst 500 gram 4.50
eigengem. Boterhamworsl

100 gram 1.10
Grillworst 100 gram 1.20
Weer voorradig vakantievlees in blik.
Tevens alles voor uw barbecue.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Kostuums - Kolberts - Blazers - Pantalons - Jeans - Kat. broeken - Jacks -
Truien - Sweatshirts - T-shirts - Overhemden - Pyama's - Ondergoed - etc.

MANNENMODE

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



Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte van onze zoon en broertje

JOB

Joris Oosterink
Ada Oosterink-Roozen
Mark

23 juni 1995.

Beekstraat Ka,
7227 NCTold i jk .

Dankbetuiging

Door uw aanwezigheid, bloemen, attenties en kaar-
ten, die onze 40-jarige huwelijksdag tot een onver-
getelijke dag gemaakt hebben, zeggen wij u heel
hartelijk dank.

A. J. HARMSEN
F. B. G. HARMSEN-LEBBINK

Hengelo Gld, juli 1995
Regelinkstraat 9

Voor de vele felicitaties, bloemen en kado's, die
wij bij de viering van ons 50-jarig huwelijk hebben
ontvangen, /eggen wij iedereen hartelijk dank.

( Ï . H . WOLBRINK
J. W. M. WOLBRINK-HELMINK

Hengelo Gld, jul i 1995
Beekstraat 8

Langs deze weg wil ik familie, buren, vrienden en
kennissen heel hartelijk dank zeggen voor de be-
langstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis
en b i j m i j n thuiskomst en voor de vele bloemen en
kaarten die ik heb ontvangen.

JO GROOT ROESSINK-UENK

Hengelo Gld, jul i 1995
Ruurloseweg 41

ORANJEFEEST TOLDIJK

Donderdag 6 juli

TONEELAVOND
aanvang 19.30 uur

Vrijdag 7 juli

GROTE OPTOCHT
aanvang 19.00 uur

vanaf 21.00 uur

DANSEN
m.m.v.

WEEKEND
Zaterdag 8 juli

DANSEN
vanaf 11.30 tot 15.00 uur en

's avonds vanaf 21.00 uur m.m.v.

WEEKEND

„DEN BREMER" • TOLDIJK

GEPAN. SNITSELS
100 gram 1.65

H.O.H. GEHAKT
500 gram 4.45

GEBR. VARKENSROLLADE
100 gram "l.70

TONGEWORST
100 gram "l.40

SLAGERIJ

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

GESLAAGD
Aan de Hogeschool Enschede is geslaagd voor /ijn
HEAO-studie on/e plaatsgenoot Erwin Luimes. Hij
voltooide de Economisch-Linguïstische opleiding.

Zomeropruiming
zie

onze

etalages
met

extra
kortingen

tot 50°/c
Schröder Mode

Hengelo Gld

café - restaurant

LEEMREIS
Spalstraat 40 - Hengelo Gld

KERMIS 1995
Woensdag 12 juli

KERMISMARKT
Gezelligheid zoals altijd.

's avonds met de StT3tGn T3CG
veel plezier op ons terras.

Na afloop prijsuitreiking in onze zaal.

Alle kermisdagen barbecue-
De aktiviteiten van de schutterij Eendracht Maakt
Macht worden in onze zaal gehouden, zoals inhul-
diging koningspaar vogelschieten.

U allen plezierige kermisdagen gewenst!

FAM. VISSER EN MEDEWERKERS

Te koop wegens overcom-
pleet meubilair en curiosa,
/.uterdag van l 2.00-16.(K) uur,
Wichmondseweg 13, Baak.

Zondag 9 juli

GROTE BINGO
met vele geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

Te huur voor de vakantie een
bagagewagen met deksel.
Tel. 05753-1534.

Te koop crossmotor 250 cc,
bouwjaar '86. in goede staat,
inclusief nieuwe helm. Tel.
05753-1874.

SCHOOLZWEMMEN
Op woensdag 19 j u l i om 14.00 uur organiseert /wem en
waterpolovereniging He-Key een /.wemwedstrijd voorde
schoooljeugd. De wedstrijden /i j n bedoeld voor kinderen
van de basisschool. De afstanden die ge/.wommen worden
/ijn 25 of 50 meter school-, rug- en vr i je slag. De afstand is
afhankelijk van de leeftijd.
Als men zin heeft om een middag te /wemmen in wedstri jd-
verband, dan kan men nu een inschr i j f formul ier halen op
het zwembad in Hengelo Gld.

Gigantisch
prijsvoordeel bij
uw DA-dro îst

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 05753 - 4064

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

:OR

VERZORGEND!

M£L
VOOR DAGt

Super-lage prijzen-actie
met Elsève shampoo en
Elsève crèmespoeling.

:ORËA Maak uw keuze uit:

Elsève shampoo 250 ml
of

Elsève crèmespoeling 150 ml

GLAS-VERF- BEHANG

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1424

KLOMPEN!
dan moet U bij Sueters zijn.

Goede kwaliteit!

Fabrieksprijzen!

ook zaterdags open

nu ook alle soorten

klompschoenen
werkschoenen en

laarzen

Klompenmuseum
Uilenesterstraat l()a.

Keijenborg.
Tel. 05753-3030

Gevraagd voor /aterdagmor-
gen in de bakker i j jongen,
leeftijd plm. 16 jaar.
Bakkerij Bruggink. tel . 1358.

JQJOa/
GUNS

54% korting
op Elsève

shampoo en
Elsève crème-

spoeling
Elsève was nog

nooit zo voordelig,dus
snel naar uw DA-drogist

per stuk

van

voor

Iriopuck 8.95

Kerkstraat 1
Hengelo Gld

tel. 05753-1300



Ja, het is weer zover, HENGELOSE KERMIS en wij
gooien de beuk er weer in.

woensdag 12 en vrijdag 14 juli
een daverend gezellig feest in onze bruine kroeg met het

HAIMSKA DUO
met de ex-Normaal drummer Jan Manschot

Tijdens de kermis is onze diskotheek
alle avonden vanaf 20.30 uur
geopend.

zaterdag 15 en zondag 16 juli
voor het 23e jaar het grandioze

met BARBECUE
vanaf 20.30 uur m.m.v. de succesvolle formatie

Zondagmiddag na de optocht speelt in onze tuin

Zondagmiddag vrije entree.

Zondagavond 16 juli
presenteren wij U een optreden van

Tatjana SirnicWij wensen u veel plezier, mooi weer
en tot ziens bij

cafe-bar-diskotheek "DE ZWAAN"
gelegen nabij het lunapark - Spalstraat 3, Hengelo GId

UIT, GOED VOOR U! FAM. WAENINK EN MEDEWERKERS

["Marktzicht"
Bleekstraat 3 - HENGELO GLD
TREFCENTRUM PRETMAKERIJ
Vier de Hengelose kermis
bij ons op 11,12,15 en 16 juli

Dinsdag 11 juli
's avonds

Trekking volgorde vogelschieten
Trekking verloting Majorettever.
in het café met muzikale omlijsting

Woensdag 12 juli

's morgens STEMMINGSMUZIEK in het
café met

Zaterdag 15 juli

s morgens VOLKSSPELEN
vanaf 10.00 uur - met draai-orgelmuziek

's avonds GROOT DANSFESTIJN

met Bonaparte
Zondag 16 juli 's morgens vanaf 11.00 uur

Frühschoppen
met dweilorkest De

CAFÉ • BAR • ZAAL

WOLBRINK
Wij wensen u prettige kermisdagen

Kermis 1995

L

• Café
• • Restaurant

• Slijterij
Spalstraat 1 • 7255 AA HENGELO GLD

Telefoon 05753-1252

Tegen inlevering van
deze bon

op woensdag 12 juli
koffie met

appelgebak +
slagroom

4.50
—xg—

woensdagmorgen 12 juli

stemmingsmuziek met
Ernest Koers

Woensdagavond 12 juli

Vrijdagavond 14 juli

Duo Duyn
Zaterdag 15 juli

Kas Bendjen
Zondag 16 juli

Duo Roulette
Allemaal een gezellige kermis
toegewenst

Café 't HOekJG-Spalstraat 1

( iKKF IWAX DE ZAK /ak aanbieden bij dhr. Jan Tijdink, Sarinkkamp 43 in

De Rheuma-stichting, waarvoor de heer Pastoors uit Hengelo GId. Bent u niet in staat /c /elf te brengen, clan

Gaanderen x.ich geweldig in/et niet de aktie "Geef Max de kunt u ook telefonisch kontakt opnemen, tel. 05753-3044.

/.uk", is weer op zoek naar goede gebruikte kleding en I)L- opbrengsten van de ingeleverde k l ed ing wordt

schoenen. Hebt u dergelijke artikelen, dan kunt u die ineen aangewend voor een 3-weekse kuurreis voor rheuma-

pat iënten naar Oostenri jk. Het /.al u duidel i jk / i j n , dal de

financiën dienaangaande heel hard nodig / i j n .

BEËDIGD
Als t axa teu r agrarisch onroerend goed /ijn beëdigd de

lieren E. J. W. Kornegoor te Haak en G. J. Smeitink te

Hengelo GId. Zij hebben de 2-jarige opleiding Taxatie

Agrarische Objecten gevolgd bij het A.O.C. Flevoland.

Daarna hebben /e niet goed gevolg de toets afgelegd bij de

Kamer van Koophandel te Apeldoorn.

KOMT, KIJKT EN
ZIET WAT

VISHANDEL
"HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 b (Molenhoek) - 05753-3460

OPGELET! OPGELET!
De nieuwe zending

STOKVIS
is weer binnen.

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TKL. 1358

Aanbiedingen week 27
(van maandag 3 t/m
zaterdag 8 juli)

voorgebakken Stokbrood
2 stuks van 3,50 voor 2.95

voorgebakken Broodjes
5 stuks van 2.50 voor 2.00

Koffiebroodjes van 1.75 voor 1.25

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
grote Galia MELOENEN

2 stuks 4.98
Zomer RODE KOOL kilo 0.75

Rauwkost reklame:
AARDAPPEL SALADE

kilo 9.98
HONOLULU SALADE

100 gram 1.25

vrijdag PIZZADAG
per stuk 6.95 2 stuks 12.50



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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

JUWELIER-OPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753 1374

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

TONKKLSTUK DOOR "DE NOABERS"

In het kader van de viering 50 jaar bevr i jd ing wordt door de
buurtvereniging "De Noabers" te Hengelo, op maandag K)
ju l i a.s. om 19.30 uur in /.aal Langeler te Hengelo Gld het

toneels tuk "De lokroep van het leven" opgevoerd.
In dit toneelstuk staat het wel en wee van de fami l ie
Wendelaer centraal. Wendelaer is een hè re boe r waarvan de
welstand vlak voor de oorlog dramatisch achteruit is ge-
hold en die er d a n k / i j de oorlog weer bovenop komt. Alle
aspekten van de c r i s i s t i j d , de oorlog, het ver/et en de be-
vrijding komen aan de orde. Het boeiende van het verhaal
is dat de gebeurtenissen elkaar snel opvolgen en dat de
ki jker lang in het ongewisse b l i j f t wie aan de "goede kant"
of aan de "slechte kant" staan. Het slot is erg verrassend.

HAMOVE GEZELLIGHKIDSRIT OP 9 JULI
Bij de Hengelose Auto-en Motorvereniging Hamove wordt
voor b i j n a alles wat /ich op 2 wielen voortbeweegt wel iets
georganiseerd, /o wordt op zondag 9 j u l i a.s. de jaarlijkse
ge/el l igheidsr i t gehouden. De sportcommissie van de club
heeft een leuke rit voor fietsen uitge/et en dat is een tocht
waar het hele ge/in aan mee kan doen.
Tussen 13.00 en 14.00 uur kan er bij de molen aan de
"Varssel-Ring" gestart worden en de finish is ook op de/e
plaats, /ijn er echter mensen die met de motor of auto aan
de tocht w i l l e n meedoen, dan is dat ook mogelijk.

HENK VAN AKEN SCHUTTERSKONING KEUENBORGSE KERMIS

Onder stralende weersomstandigheden werd het vogelschieten t i j d e n s de Keijenborgse kermis gehouden. Ondanks
verwoede pogingen van de schutters bleef de vogel op /ijn hoge post / i t t en . /odat het lot de scluitterskoning moest
aanwij/.en. De ge lukkige werd Henk van Aken, die / i jn vrouw Annie tot / i j n koningin koos.
Op onderstaande foto v.l.n.r.: het oude koningspaar René en Karin Hermans, pastoor/andbelt, koning Henk van Aken,
koningin Annie van Aken en voor/.itter van de s chu t t e r i j Si. Jan Trans Hendriks.

PEUGEOT^B •̂MM ^^tjj^* ^^ÊHÊ^* ^^^^^p ^̂ HB^̂

DOETINCHEM 08340-32851:

PEUGEOT 205

205 1.6 cabriolet, grijs 1986
205 1.1 accent, zwart 1990
205 1.1 accent, rood, 5-drs... 1991

PEUGEOT 306
306 1.9 XR Diesel, groenmet., 5-drs 1994

PEUGEOT 309
309 1.4 XL profil, rood 1990
309 1.4 GR Plus, l.groenmet 1992

PEUGEOT 405
405 1.6GLi 1.6, grijsmet 1990
405 1.9 Automaat GRi, wit 1992
405 1.8 GR, zilvergrijs 1993

ANDERE MERKEN
Citroen ZX 1.8i Furio, rood 1993
Ford Fiësta 1.6 Diesel, lichtblauw 1988
Renault5TL, grijsmet 1987

HENGELO 05753-1947:

PEUGEOT 106
106 XN 1.1, rood, 3-drs 1991

PEUGEOT 205
205 GTI 1.6, grijs, 3-drs 1986
205 accent 1.1, rood, 3-drs 1986
205 accent 1.1, wit, 3-drs... ... 1992

PEUGEOT 306
306 XSi, blauwmetallic 1994
306 XN 1.4 , rood 1994

PEUGEOT 309
309 GL profil, antr. grijs 1989
309 XL profil, antr. grijs 1990
309 XR 1.4, zilvergrijs 1992

PEUGEOT 405
405 GL 1.6, rood 1988
405 GL 1.6, rood 1990
405 GLD 1.9, rood... ...1992

PEUGEOT 605
605 SLD, grijs 1992

ANDERE MERKEN
Opel Kadett 1.3, wit 1987
VWGolf 1.3, groenmetallic 1991
Nissan Sunny, rood 1992

DOETINCHEM
Plakhorstweg 8
Tel. 08340-32851

HENGELO G.
Molenenk 2

Tel. 05753-1947

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN AUTO VAN RIDDERHOF

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

(ÜROICP 6 VAN RO/KNGAARDSWFJnK OI» BK-
/OKK BIJ BAKKERIJ BRUGGINK
Dinsdag 20 jun i en dinsdag 27 juni waren in lotaal 25
kinderen en de j u t aanwe/ig om bij Bakkerij Bruggink
broodjes te bakken. Eerst werd de bakker i j bekeken en er
werd uitgelegd wat van machines er worden gebruikt /oals
de kneedinachines, afweegmachine, opboller, bollenkast .
opmaakmachine. dcegremrijstkast en de oven.
Daarna ging de bakker degen draaien en mochten de
kinderen van de deeg stukjes broodjes gaan maken. Er werd
van alles gemaakt waarna het op platen werd gelegd en in
de r i j s t k a s t ge/et. Daarna moest het een h a l f u u r t j e r i j / en
waarna het werd afgebakken.
Toen liet afgebakken was mochten de kinderen hun eigen
broodjes meenemen. Het waren twee geslaagde morgens
en tot verrassing van al lemaal kreeg iedereen nog een
diploma van bakker Bruggink.

4 ZOMERAVONDCONCERTEN IN ZKLHKM
Op 4 donderdagavonden organiseert de VVV Zelhem haar
inmiddels goed bekende /omeravondconcerten. Op 6 j u l i
/.uilen er vanaf 20.00 uur weer /o'n 100 stoelen klaar staan
op het s tat ionsplein (bij slecht weer in "De B r i n k " ) voorde
liefhebbers van het Chr. Mannenkoor /.elhem en "De
Bouwmeisters".
Het Chr. Mannenkoor /elhem dat in 1949 is opgericht en
ondertussen uit maar liefst 60 leden bestaat /al de spits
afbijten met liederen die / i j ook elders in /elhem en in de
regio ten gehore brengen t i j d e n s concerten, uitvoeringen,
zangersavonden, de dag van de mu / i e k en kerkdiensten.
Hie rna /al meester S i l i a s uit Hal le-Heide en Jan Maandag
uit Halle . samen het duo "IX' Bouwmeisters" vormend
Op 6 j u l i dus het Chr. Mannenkoor /elhem en "De
Bouwmeisters" gevolgd op l 3 j u l i , 20 j u l i en l 7 augustus
dooi resp. leselkapel uit Doetinchem. S t i l l i w a l d kapel uit
Wehl en Wi'j eren 't Olde uit V e l s w i j k .
Alle concerten beginnen om 20.00 u u r e n duren /o'n kle ine

2 uur . inc lus ie f pau/e.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 9 JULI 1995

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Hlbert Kindernevendicnst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
10.00 uur mw. D. J. Rekswinkel

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. R. J. ten Have

R.K. Kerk Hengelo Gld
/aterdag X j u l i 19.00 uur Euchar is t iev ier ing

m.in.v. het gemengd koor

/omlag ^ j u l i ! ( ) . ( ) ( ) uur Eucharistieviering
Dinsdag l l j u l i 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: /.aterdagsom l9.00uurWeekendviering;
/.ondags om 10.00 uur Hoogmis: woensdagsavonds 19.30 uur

Ro/enlioedje bidden: vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

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

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

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van v r i jdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend 08.00 u u r e n is ui ts lui tend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op /aterdag- en /ondagochtend wordt om l 1.00 uur een vrij

spreekuur gehouden; t ) hoeft hiervoor dus niet te bellen!

Buiten het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor Li

komt, eerst te bellen; de arts kan clan rekening houden met Uw

komst.

7 - 10 JULI
Dr. Klein Horsman ( p r a k t i j k dr. Eijkelkamp). te l . 4550

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

morgen OS.00 u u r e n is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. Ei jke lkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, te l .

2262.

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

Woensdag: dr. Klein Horsman, tel . 4550.

Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7. Hengelo (ild, tel. 1277.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openings t i jden: maandag t .e.m. vri jdag X.00-12.30 u u r e n 13.30-

I X . O O uur . /a., zo., feestdagen l 1.00-12.00 uur.

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

openingsti 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 19.00-19.30 uuren volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld
Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot l 2.00 uur.

Party Centrum
Hotel - Café - Bestaurant

„De Kruisberg
M

Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 20 t/m 120 personen
Zaal 2 met tuinserre/terras
Zaal l en 2 luchtbehandeling
Barbeque voor ±80 personen

Invalide toilet
Diverse oud Hollandse spelen
Klootschiet-parcours

Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf
Diverse diners - koffietafels
Hapjes buffetten
Diverse warme en koude buffetten
Gratis bruidsauto Rolls-Roys
U wordt gehaald en thuis gebracht

Eric en Mieke Jansen

Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem

Telefoon 08340 - 24123 - Fax 08340 - 63821

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

t Tl SLAG BALLONNENWEDSTRUD
De ui t s lag van de bal lonnenwedstr i jd t i j dens de Koning-
innedag l W5 is als volgt:
1 . ( 'arolien Bruggeman
2. Anouk Derksen
3. Jelle K e i n a l d a

De prij/.en en de fe l i c i t a t i e s /ijn inmiddels u i t ge re ik t .

Dag en nacht bereikbaar, tel . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - l l

Hulpdienst
mevr. Rijpkema, tel. 2439 en mevr. Lubbers, tel. 2766. In K e i j e n -

horg mevr. Hakvoort . tel . 2317 en mevr. van Aken, tel. 2627.

Netwerk Thuis/org Nederland
24 uur per dag hereikhaar. ( l i e f s t hellen tussen 09.00 en 12.00

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

16463.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraam/org. kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag

hereikhaar via telefoonnummer 06-KS06 (20 ct /min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:

Thuiszorgwinkd Doetinchem, Rozengaardseweg 19,Doetinehem

Thuis/orgwinkel Zutphen, Laarstraat 15, Zutphen

Telefoon 06-X806 (20 ct/min)

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Hengelo (Gld);

/utphenseweg l c. Vorden. tel . 05752-2129

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Steenderen:

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

spreekuur maandag t/m vr i jdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stationsplein 12. Zelhem, tel . 08342-2151

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

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

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

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

21025. 08340-41275 of (maandag t.e.m. vri jdag) 08343-1214.

Vri jwil l ige Thuis/org. te l . ()834()-35()()(). dageli jks van 9.00-

10.00 uur 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. Offenherg, te 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. dage l i jks hereikhaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur

vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
maandag t/m /aterclag 10.00-16.00 uur.


