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DRDKKKKIJ WOLTKRS

KeKclinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (ild

l elefoon 0575-461455, !>.«.«. 462771

Telefax 0575-463521

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
V e l s \ \ i j k ( / e lhem) , Steenderen,

Haak, Bronkhorst, ()lburj»en, Kha,
Toldijk, Wichmond-V ierakker
en omstreken

Geschnetzeltes Champignon of
Kerriegehakt

4.95
500 gram

500 gram

Magere Runder Bakbloedworst
Stooflapjes O QC

_ f* — 500 gram OiVV

500 gram

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
(max. 2 kg per klant) 500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo GId.
Tel. 0575-461269

Nieuw:

„Suport" Stretch
Broeken

zwart - beige - ecru

nu79.95
Schröder Mode

Hengelo GId.

KERKSTRAAT 6
%

Groente en fruit reklame:

mooie grote COX'S ORANGE
3 kilo 4.98

klasse 1 WITLOF 1 kilo 2.98
Baal BILDSTAR aardappels

20 kilo 12.50
Rauwkost reklame:
JIMP SLANK SALADE

100 gram 1.25
BRUINE BONEN MIX

100 gram 1.25
STAMPPOT ANDIJVIE

500 gram 4.98

JANPANSE ZOUTJES
2 zak voor 5.00

vrijdag PIZZADAG
2 voor 12.50 per stuk 6.95

Tot ziens

Hoe u nu vast kerstsfeer in huis
haalt en zich tegelijkertijd het lot
van een medemens kunt aantrek-
ken! Hoe dat kan?
Da's heel eenvoudig!

Koop de sfeervolle kaarsen of de
schitterende wenskaarten van
Amnesty International! Er is een
ruime keus en u kunt hiervoor ge-
woon bij u in de buurt terecht.

De verkoopadressen voor Hengelo GId zijn:

Kastanjelaan 47, Marijke van Onzen (0575) 462170
Snethlageweg 18, Maria Noevers (0575) 461751

vvv hengelo gelderland

LET OP!
Gewijzigde openingstijden van de
VVV vanaf maandag 30 oktober:

Maandag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur

Zaterdag van 10.00-14.00 uur

Denkt u hieraan bij het kopen van uw
treinkaartje!

Bij de VVV kunt u terecht voor:
- VVV geschenkbonnen

- Vakantie-arrangementen binnen Nederland

- Fietsroutes

- Gidsen voor vakantie en vrije tijd

- Treinkaartjes

- Treinabonnementen: seniorenkaarten,

rail-aktiefkaarten, maandkaarten.

J!

gr
Apotheek

Hengelo (GId.)
OPEN SPREEKUUR DIËTISTE

IN DE APOTHEEK
(ioedc voeding is van levensbelang. Voor sommige
mensen kan eten een dageli jks terugkerend pro-
bleem xijn. De /elfstandige d ië t i s t helpt u hij het
samenstellen van een goede voeding, bijvoorbeeld
tijdens de /wangerschap, bij het ouder worden en
bij sporten. 11 k u n t ook bij de d ië t i s t terecht wanneer
u op advies van uw huisar ts een dieet moet gaan
volgen, bijvoorbeeld bij overgewicht, maag- en
darmklach ten , suiker / . iekte .een verhoogd choleste-
rol, voedselovergevoeligheid.
Vanaf 26-10-1995 kun t u elke donderdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur in de apotheek terecht voor
een persoonl i jk advies van mevr. Lamers. Zij is als
d ië t i s te aangesloten bij de vereniging van /e l fs tan-
dige d ië t i s ten en bij de Nederlandse Vereniging van
Diëtisten. Het eerste consult is gratis. Het is nood-
/ a k e l i j k om van te voren even een afspraak te
maken: tel. 0575-461010 (apotheek). Om /ich goed
voor te bereiden is het voor mevr. Lamers belang-
r i jk dat u aangeeft waarom u haar w i l t spreken.

Plaats: Apotheek Hengelo (GId . )
Tijd: donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur
( laarne eerst een afspraak maken: tel . 0575-461010
Het eerste consult (ongeveer 15 m i n . ) is gratis.

HAMLAPPEN
500 gram 6.45
COTELETTO'S
per stuk 1.5O

BOERENLEVERWORST

100 gram 1.OS

KATENSPEK

100 gram 1.75

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (GId.)

Tel. 0575-461301

Ontdek het
AHA-effect!

Coldwell definition.
De haarverzorging met AHA-vruchtzuren.

Voor zichtbaar én voelbaar mooier haar.

Alleen verkrijgbaar bij uw Coldwell-kapper.

Dames- en Herenkapsalon

Gerard Lurvink
Ruurloseweg 16
Hengelo GId. - Tel. 0575-461264

vishandel R. Jansen Beenbekleding Helmuth

Poelier
Henny Hoffman

Edwin Hagen
Drop en

Zoetwaren

De Hengelose
Marktkooplui zijn iedere

vrijdag aanwezig met
daverende aanbiedingen!

Vanaf vrijdag 6 oktober
t.e.m.

vrijdag 22 december 1995
worden iedere week

3 geweldige verrassings-
pakketten uitgedeeld op
de markt aan het kopend

publiek.
Tot ziens op de markt.

Winnaars verrassingspakketten:
Jan Bosman, Hengelo - Wilma Brandenbarg, Hengelo
Stapelbroek, Keijenborg - Ria Jansen, Hengelo
Fam. Engbers, Hengelo - M. Stapelbroek, Hengelo
H. M. Mullink, Zelhem - M. D. Bosch, Hengelo

^ F. G. Kempers, Hengelo t

Wenskaarten
Ben Agterbos

De Kaasplank

Karin's
Kleding

Groente en fruit
Klaas Groenveld

Ondergoed + nachtkleding
Hans en Annet

Op vrijdag 3 november
en zaterdag 4 november

zijn wij GESLOTEN.

winters
Spalstraat 8 - Hengelo GId - Tel. 0575-461280

Bakkerij Bruggink
KA A D H l ISSTR A AT 19 - TKL. 46135K

Kruidcake van5.25voor 4.75
Kruidkoek van 4.75 voor 4.25
Elfzaden bollen wit of bruin

van 0.60 voor 0.50

WIJNBERGEN
BLOEMEN

<§gP/ VERKOOPKAS

Potroosjes
div. kleuren 2voorOi9O

Chrysanten
2 bos voor Oi9w

Wijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo GId - Tel. 0575-461473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

November AKTIE
HUUR & KIJK

Dagfilm's
voor 2 dagen

l dag
betalen

3 spellen
nintendo

halen

2 betalen

aanbieding
Huurt u een recorder voor 3

dagen 2 f5.- film's GRATIS

5 films
voor

l WEEK
voor f 17.50

geendagfilm i

Scd's
voor

l WEEK
voor
f 10.-

aanbieding
Spelcomputer 3 dagen huren

l spel GRATIS

Dcvc nwand kunt u voordelig huren ,

profiteer van aantrekkelijke pnj/en

Geldig van maandag t/m vrijdag t/m 01 december.

I >c/i- aktic is met geldig samen met andere aktics

Ui l hel huren pasje mee nemen ol een geldig legitimatie hewi|s

geopend maandag t/m vrijdag van 16.00 tot 21.00 uur
zaterdag en zondag van 14.00 tot 21.00 uur

OnS adres Spalstraat 28a Hengelo GLD

Tel. 0575-463636



! Bloedafname-avond Rode Kruis Hengelo GId in "Ons Huis"
i 31 oktober van 18.15 tot 21.00 uur

Bij ons is het leest, want

JELLE

is geboren op l 7 oktober 1995.

Jelle weegt 3700 gram en hij is 53 cm lang.

Teun en Thea Hiddink

Joanne, Kim en Maarten

Beekstraat 2

1255 KS Hengelo GId

' I e l . 0575-461531

ERVVIN KOKRS & M I R J A M SLOTBOOM

gaan trouwen op v r i j dag 10 november 1995 om

10.30 uur in het gemeentehuis te Hengelo GId.

De kerkel i jke in/egening v ind t plaats om l 3.00 uur

in tic R. K. Kerk ,.St. Jan de Doper" te Keijenborg.

W i l t u ons fel ici teren, clan bent u van harte welkom

op on/.e receptie van 15.00 tot 16.30 uur in /aal

Winkelman, St. Jans t raa t 3 te Keijenborg.

Ons adres:

Nyssinckkampstraat 26

7256 AL Keijenborg

Haas- en Ribkarbonade
500 gram 4,75

Zeeuws spek 100 gram 1.40
Leverworst (fijn) 100 gram 0.75

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 0575-461320

S.V.C. '53 S.V.C. '53
Schoorsteen veegcentrale v.o.t.

Kantoor: Bergstraat 48, Zelhem

Het enige erkende en echte bedrijf
met 40 jaar ervaring.

Ons nieuwe tel.no. is

0314-621132

DRUKKERIJ WOLTERS

Gisteren
lachte
de were
me
nog toe.
'Altijd gedacht dat
reuma alleen ouderen
treft? Ik weet nu
wel beter. Skiën,
m'n sportclub en de
disco kan ik definitief
vergeten. Ook dat
doet pijn. Maar met
geld kunt u mij en
400.000 andere
reumapatienten
fantastisch
helpen. <

Nationaal Reumafonds
Den Haag. Bank 70 70 70 848.

Najaarsverzilvering

R.B.S. en P.R.I.S. rechten
op maandag 6 november van 19.00 tot
20.00 uur bij F. R. Ooms-Lubbers, Vordense-

weg 24 te Hengelo GId.

Het bestuur van de

Hout- en Bouwbond C.N.V.

afdeling Hengelo GId.

Friesche St G. W. Ebbers

Hozenhutweg l b

Hengelo GId.

Tel. 0575-467225

Heeft voor u vele faciliteiten, zoals

* Pensionstalling, Weidegang

* Verhuur van binnenbak en Burtenbak

* Verhuur van pony's, paarden en Friesche paarden

* Huifkarritten, en verhuur van kar en wagen

* Rijlessen, ook met Friesche paarden en buitenritten

* Voor de kinderen zijn er minipony's om op te rijden

Tevens kunt u voor de gezelligheid aankomen voor

o.a. een kopje koffie.

VLAAI

van de
WEEK

* ADVOCAAT- 3,

BOERENJONGENS

10.95
Bakkerij Kreunen

tel. 0575-461474

Hengelo GId.

De zaak voor MENSEN

met smaak!

DE
TV-STER!
Ongelooflijk flexibel:

5ÏESCHENBACH

Tevens als sportbril te ge-
bruiken. En leest u graag
in bed en valt u in slaap?

Geen probleem,
uw bril blijft recht.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen
Spalstraat 27 - Hengelo G.

Tel. 0575-461771

's maandags gesloten

Te koop voederbieten,
grote en kleine partijen.

Tel. 03 14-381336.

Te koop aangeboden fraaie
coniferen, div. maten, div,

prijzen, interessant voor par-

t ieul ier . Tel. 0575-441649.

Van de lekkerste marse-

pein van Nederland

maakten wij weer o.a.

Leeuwenkoning, Casper

't spook je, Ernie en Bert

enz. enz.

Bakkerij Kreunen
tel. 0575-461474

Hengelo (ild.

De zaak voor

MARSKPFIN met smaak.

GEEF 'S VOOR DIABETES

HETGAATJEAANJEHART
Diabetes (suikerziekte)
heeft veel ingrijpende

gevolgen, bijvoorbeeld
complicaties aan hart en

bloedvaten.

Neem nou meneer Griepink
Een slanke man. Dat moet toch goed

zitten. Kreeg een hartinfarct en moest
geopereerd worden. Blijkt achteraf dat

hij diabetes heeft.

Als diabetes ook ü aan het hart gaat,
steunt u het wetenschappelijk

onderzoek.

Collecte
12 t/m 18 november

1995

3*
Giro 5766

Bank 70.70.70.805
Diabetes Fonds

Nederland, Amersfoort

LANDELIJKE COLLECTE
VAN 29 O K T O B E R
T/M 4 N O V E M B E R

GOED AF
DIT KEER

wees alsjeblieft
voorzichtig met uuur
De Nederlandse Brandwonden Stichting

organiseert campagnes om

brandwonden te voorkomen,

verbetert de behandeling van

brandwondpatiënten, doet

wetenschappelijk onderzoek, beheert

de Nationale Huidbanfe en werkt

nauw samen met de drie brand-

wondencentra in Nederland.

Nadere informatie: (0251) 27 55 55

Postbankrekening 20.21.22 of

Bankrekening 70.70.70.643

t.n.v. Nederlandse

Brandwonden Stichting te Beverwijk

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T C H T



"Buitenkansjes Rabobank

zijn er om
binnen
te halen...'

Of het nu gaat om het profiteren van c-c-n bui tenkansje of

om een onverwachte uitgave: geld lenen is de normaalste

zaak van de wereld. Dus helpt de Rabobank u graag bij het

vinden van de juiste oplossing.

Praat eerst met de Rabobank als u (meer) wilt lenen.

U kunt bij de Rabobank kiezen uit verschillende soorten

krediet. Van een Krediet op de Betaalrekening tot een Doorlopend Krediet. En van een Persoonlijke

Lening tot extra gunstige kredietvormen voor huiseigenaren. Bij de Rabobank betaalt u een gunstige

rente, die bovendien fiscaal aftrekbaar is. U zult zien dat met een lening van de Rabobank meer moge-

l i jk is dan u denkt. Kom er maar eens over praten!

Wilt u direct weten hoeveel u maximaal zou kunnen lenen? Bel dan de Rabofoon

Leenlijn 06 92 75 (20 ct./min.). U kunt bellen wanneer ü dat wilt.

Met de Rabobankstaje er niet alleen voor. i

Rabobank Hengelo-Steenderen- Vorden

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
dienen de advertentie's

donderdags vóór
11.00 uur in ons

bezit te zijn!!
(P.S. soms kan het voorkomen dat de
krant al voor 11.00 uur vol is. dan is

plaatsing onder voorbehoud!!!!!!)

Gelieve hiermee de nodige

rekening te houden!!!!!!

L DRUKKERIJ WOLTERS ,

nationale kollekte
voor mensen met
een verstandelijke
handicap

...hun leven,
onze zorg...

Giro 11 22 22 2
Bank 70.70.70.333
t.n.v. Stichting NKGG
te Utrecht

Wfegg

SOMS ZOU JE ER GEEN
5' 'UIVI R M VOOR Gl V N

"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,

L9950 WL Pieterburen. Giro 8020.

_ - _ - Hl

EPILEPSIE:
Soms is hij even weg.

Epilepsie is een korte storing in de werking

van de hersenen. Alsof de radio even uitvalt.

Iemand kijkt plotseling afwezig, frummelt aan

kleding, raakt soms onverwacht bewusteloos.

Honderdduizend mensen hebben het. Daar

zitten veel kinderen bij: onze toekomst!

Postbus 9587, 3506 GN Utrecht
Tel.06-821 2411.

HELP DE 40.000 KINDEREN MET
EPILEPSIE. GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-
De Macht van het Kleine.
Al 1_00|aar actief.



SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 0314-622267
7021 JW Zelhem

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 0575-462619

L I T I E
• Noord- tn Oost-Gtldtrl«nd

POLITIE-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD
10e jaargang nr. 34 - periode van 17 t/m 23 oktober 1995
Op 18 oktober deed een inwoner van Hengelo Gld aangifte

van diefstal van een personenauto. Dmv het wegnemen van

de reservesleutels kon gemakkelijk met de auto weggere-

den worden. De dief is bekend en er volgt een onder/ook.

Op 20 oktober bleek bij een controle dat een automobilist

te veel alcohol genuttigd had. Dit kwam hem naast een

ri jverbod op een geldboete van ƒ 320,-- te staan.

Een winkel iers ter uit Hengelo heeft aangifte gedaan van

diefstal van enkele k ledings tukken uit haar winkel.

In het weekend en ook enige dagen daarna bemiddelend

opgetreden tussen 2 ruziënde echtelieden.

Een inwoonster van Keijenborg deed aangifte van vernie-

ling van een struik, die in haar tu in stond. In dezelfde nacht

(15 op 16 oktober) zijn er meer vernielingen gepleegd in

Keijenborg. Graag /ouden wij vernemen wie dit /ijn. Alle

informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Op de parkeerplaats van de Rabobank te Hengelo onstond

l ich te schade tussen 2 auto's. De veroorzaker is echter weg-

gereden. Dooreen getuige kon het kenteken van de door-

r i jde r opgenomen worden. Er is een onder/.oek ingesteld.

De tegenpar t i j zegt niets gemerkt te hebben van de aanrij-

ding. Gezien de minime schade is dat moge l i jk .

In het buitengebied zijn enkele straatnaamborden wegge-

nomen. Deze zijn en blijven eigendom van de gemeente.

Bedenk wel dat wanneer ze jaren later worden aangetroffen

bij een "verzamelaar" het misdrijf heling van toepassing is.

Op 21 oktober hebben studenten uit Twente geprobeerd

spullen huis aan huis te verkopen. Dit werd gemeld door

een inwoner van Hengelo. Bij onze komst bleken de

knapen verdwenen te z i jn . Er bleek geen vergunning te zijn

afgegeven.

Op 22 oktober vond wederom een snelheidscontrole plaats

op de Vordenseweg. Nu werden 12 overtreders bekeurd.

In de nacht/vroege morgen van zondag 22 oktober hebben

onbekenden planten uit de bloembakken getrokken en op

straat gegooid. Het wordt eentonig, dit soort berichten over

vernielers in het weekend, realiseren we, maar mogelijk dat

er eens verstandige mensen zijn die ons op het spoor naai-

de verantwoordelijke vernielers zet.

B. J. Eijsink

UITZENDING KERK EN RADIO
Dinsdagavond 31 oktober is er via Radio Ideaal weereen

ui tzending te beluis teren van de in te rkerke l i jke commissie

Kerk en Radio van /.elhem/Hengelo e.o.

Van 19.00 tot 21.00 uur kan men luisteren naar "De

Mu/ikale Ontmoeting" een programma met veel muziek

en informatie.

Het programma onderdeel "En nu mijn verzoek" komt dit

keer vanuit het verzorgingscentrum Maria Postel te Ke i j en -
borg.

In het maandel i jkse gesprek kan men luis teren naar Maria

van Uem-de Mooy. die iets zal vertellen over het concert

van 22 oktober j.I. in de Agatha Kerk te Harreveld. Aan-

slui tend zal zij toel icht ing geven op een samenvat t ing van

dit concert, welke opgenomen is door Radio Ideaal en in

het tweede uur. tussen acht en negen uur, uitgezonden zal

worden.

Dit alles is te horen via de frequenties van Radio Ideaal van

Zelhem/Hengeloe.o. via FM 105.1 of op de kabel 87.5 m.

AMNKSTY INTERNATIONAL HENGELO GLD.
Woensdag l november is er van 19.00 tot 20.30 uur weer

de maandelijkse schrijfavond van Amnesty In te rna t iona l

in "De Bleijke" te Hengelo Gld.

AANDACHT VOOR DE STICHTING "GEEF MAX
DE ZAK"
De S t i ch t ing "Geef Max de /ak" is een instel l ing die zich

beijvert om door middel van inzamel ing van goede ge-

bruikte kleding gelden te verkr i jgen om mensen die in meer

of mindere mate aan reuma l i j d e n , op vakan t i e te kunnen

laten gaan, de /.g. r eumakuur - re izen .

Eén van de grote animators van de/e S t i ch t ing in de regio

is dhr. Pastoors uit Gaanderen.

Omdat de aandacht voorde doelstellingen van de S t ich t ing

de laatste tijd wat verflauwden, kan dit berichtje er mede

toe bi jdragen dat de mensen weer hun oude, goede kleding

weer voor dit doel inleveren. Want het is erg ha ril nodig.

Het inlever-udres in het lezersgehied van "De Reclame" is

dhr. J .Ti jdink, Sa r inkkamp43 te Hengelo Gld. Ook kunt u

telefonisch contact met hem opnemen onder nummer

0575-463044.

Bent u uw kast of kasten aan het opruimen en komt u nog

goede kleding tegen, die u niet meer gebruik t , stop het in
een zak en lever het in.

De reumapatiënten / u i l e n u er dankbaar voor zijn.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

GLAS-VERF-BEHANG

ADVERTENTIE

A-JUNIOREN S.V. STEENDEREN IN HET NIEUW
Café Heezen heeft de A-junioren van S.V. Steenderen voorzien van een nieuwe o u t f i t en is daarmee wederom de komen-

de drie jaar de sponsor van dit team.

Op de foto tonen de spelers de nieuwe kleding. Geheel l i n k s staat de jeugdtrainer Wil lem Wensink en daarnaast leidei

Herman Steentjes. Rechts op de foto staan de sponsors Ingrid en Gerrit Hee/en.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

J U W E L I E R O P T I C I N
Spalstraal 15 Hengelo Gld Tel 05753 1374

THUIS BEST
HUREN VOLGEND JAAR GEMIDDELD MINDER
OMHOOG
Volgens minis ter Zalm van Financiën voelde de Mil-

joenennota 1996 dit jaar l ichter aan als anders. Want het

gaat goed met de economie waardoor las tenver l icht ing

voor de burgers moge l i jk wordt en de koopkracht kan

worden gehandhaafd. Bij het verdelen van de f inancië le

meevaller worden de huurders niet overgeslagen, /.o daal t

de gemiddelde huurstijging van 4.5' b dit jaar naar 3.5'', in

de komende jaren. Voorde laagste inkomens wordt volgend

jaar 50 mi l joen gulden extra huursubs id ie beschikbaar

gesteld.

Minder huurverhoging

Het kabinet wil de huurst i jgingen de komende jaren m a t i -

gen. Dit jaar lag de gemiddelde huurverhoging boven de

4.5''( . Bij Thuis Best bedroeg dit 4.4I'/,. Dit wordt echter

nog te hoog gevonden. De huren zijn de laatste jaren harder

gestegen dan de inkomens. De ooi /aken zijn het beleid van

de 2e kamer. Voorde komende K) jaar wordt er gestreeld

naar een gemiddelde huurst i jging van 3. S'i l a n d e l i j k (Thuis

Best streeft ind ien maar enigszins mogelijk naar 3.5' < ).

Meer huursubsidie voor de minima

Net als dit jaar kunnen de min ima in 1996 rekenen op 2' <

ext ra huursubsidie . Daarvoor heeft Vrom 50mil joen gulden

uitgetrokken. Ook wordt er naar gestreefd dat mensen met

huursubsidie in duurdere hui /en niet in de problemen

komen. Door het laten meestijgen va iu lemaximum-gren/cn

voor huursubs id ie wordt dit voorkomen. Over igens wordt

momenteel het huursubsidie-systeem grondig doorgelicht.

Bekeken wordt o.a. of de hu id ige regeling kan worden

vereenvoudigd. Ook Thuis Best is daarbij via deelname in

een adv icsweikgrocp betrokken.

ONTSPANNINGSMIDDAG K.H.O. KEI . IENKORG
Op woensdag 15 novembera.s . houdt de K.B.O. Keijenborg

een ontspanningsmiddag in zaal Winke lman te K e i j e n -

borg. De aanvang is 14.00 uur . Er zal die middag van a l les

te doen zijn o.a. koffie met cake/koek; gelegenheid voor

kaar tenen andere spelen, voorelk wat wi ls ; 2 consumpties;

ve r lo t ing met mooie prijzen.

Muz ika l e medewerking zal worden ver leend door de heer

Heuskes. Aan het eind van de middag (ca. l 7.00 u u r ) volgt

een diner , w a a r b i j menev t . /out loos of s u i k e r v r i j vooraf b i j

opgave dient op te geven. Voor deze hele ontspannings-

middag is men een eigen bijdrage van ƒ 25.00 verschul-

digd. Men kan zich hiervoor opgeven voor maandag 6

november bij mevr. M. V redegoor, te l . 462502 of mevr. A.

Berentsen. t e l . 461326.

DAMNIKl W S week 42
DCH 2 speelde een u i tweds t r i jd in en tegen Laren, / i j

kwamen slechts l bordpunt te kort vooreen ge l i jk spe l . J.

Lu i t en en Y. Schotanus wis ten te winnen; B. Hark ink , H.

Grocncveld en A. Blom speelden gelijk. Helaas verloren

G. Kreunen, J. Schahbink en L. Koldenhof.

Het I e team deed het wat dat betreft t h u i s nog slechter door

met 5-1 l te ver l ie /en van Doetinchem. H. Vos. 11. /onnen-

berg.J. H e i j i n k e n G . Hal fman verloren hun p a r t i j . Remises

voor H. Luimes, J. Heuvel ink en A. Hoebink. En als enige

wist J. Vos te winnen.

Eveneens t h u i s speelde het 4e een gelijkspel tegen DIOS 5

uit Beltrum. E. Brummelman zette het 4e op voorsprong en

J. Wen t ink w i s t dit te behouden door een geli jkspel af te

dingen, maar E. Berendsen had zijn dag niet en verloor

kansloos. J. Schabbink had nog een reële kans om Hengelo

aan de o v e r w i n n i n g te helpen maar hij moest het toch doen

met een remise.

Onderlinge competitie

Jeugd

Maaike (ir . Brunderink - Michiel Bessel ink

Stefan Hoebink

Ralph Beening

Senioren

Y. Schotanus

H. D i jkman

J. Lu i ten

W Lngbers

G. Kreunen

Jasper Messing

- (leert Menkvek l

H. van Haaien 2-0

B. doorman 2-0

( !. Botterman 1- 1

M. Derksen 0-2

E. Hoebink 1 -1

0-2

2-0

l - l

NIEUW BIJ KAPSALON LUKVINK:
H A A R V K R Z O R G I N G MET AHA-EKKEC I
Wie het beste wil voor/ 'n haar gaat naar Kapsalon Lurvink

aan de Ruurloseweg 16 te Hengelo Gld. Want daar werken

ze voortaan met Def in i t ion van Goldwell , de allereerste

haarverzorgingslijn die verr i jk t is met Alpha Hydroxy

Acids, de /.ogenoemde AHA-vrueht /uren.

In ile betere huidcosmetiea wordt al veel gebruik gemaakt

van AHA-vrueht/uren. vanwege hun regenererende en

egaliserende eigenschappen. Goldwell is er als eerste in

geslaagd om deze zuren met succes toe te passen voor de

haarver/.orging. Uitgebreid onderzoek toont aan dat Gold-

well Def in i l ion a a n m e r k e l i j k betere resultaten oplevert dan

vergelijkbare produkten. Al meteen na de eerste behandel ing

is het AHA-effect zichtbaar én voelbaar. Het haar glanst

mooier, is veerkrachtiger en voelt soepeler aan. Bovendien

is het m a k k e l i j k e r te kammen.

Plantaardige ingrediënten

Def in i t ion bestaat uit zes produktgroepen, afgestemd op

de verschillende condities van het haar. Flke groep bevat

een plante-extract dat precies de j u i s t e verzorging biedt

voorl ie t betreffende haartype. Zoals amandel -ex t rac t voor

gepermanent en n a t u u r l i j k k r u l l e n d haar, t a rwek iem-ex-

tract voor droog en poreus haai 'en brandnetel-extract voor

haar met roos. Voorde ext ra verzorging z i j n panthenol en

plantaardige (géén d i e r l i j k e ) proteïnen toegevoegd. Defi-

n i t i on is dan ook mild voor het haar én de huid. Dermato-

logische tests b e w i j z e n d i t . De produkten zijn bovendien

vri j van k leurs to f fen , biologisch afbreekbaar (beter dan

w e t t e l i j k voorgeschreven) en zorgen voor een gering

wate rve rb ru ik , omdat ze makke l i jk z i j n uit te spoelen.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 5 NOVEMBER 1995

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elhert Kerk en School ( B e k v e l d )

Woensdag l november - Dankstond - 19.30 u u r ds. A. B. Elhert

"Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

Goede Herder Kapel
10.15 u u r ds. K. N o l t u s

Woensdag l november- Dankstond - 19.30 uur

ils. ( i . J. de Jong-Baerends

R.K. Kerk Hengelo Gld

/aterdag 4 november 19.00 uur Eucharistieviering
m.in.v. het zangkoor

/oiulag 5 november 10.00 uur E u c h a r i s t i e v i e r i n g

Dinsdag 7 november 19.00 uur Eucharistieviering Op.de B l e i j k e '

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenhorg: zaterdags om 17.00 uur Weekendvier ing;

zondags om 10.00 uur Hoogmis; vvoeiisdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis :

d a g e l i j k s Rozenhoedje bidden om l S.30 uur .

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vr i jdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend 08.00 u u r e n is u i ts lu i tend bedoeld v oor spoed-

gevallen.

Op /aterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een v r i j

spreekuur gehouden: U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

Buiten het weekend spreekuur is het sterk aan te hevelen voor t '

komt. eerst te bellen; de arts kan dan rekening houden met Uw

komst.

3 - 6 NOVEMBER
Dr. Koning, tel. 461266

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

morgen 08.00 uur en is u i ts lu i tend bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. Eijkelkamp.Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Dinsdag: dr. Koning. Kastanjelaan l , Hengelo Gld. te l . 461266

Woensdag: dr. Klein Horsman, tel . 464550

Donderdag: dr. Eyck. Kastanjelaan 7. Hengelo Gld. te l . 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28. tel. 0575-461010

Openingst i jden: maandag t.e.m. vrijdag K.00-1 2.30 u u r e n 13.30-

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

Spoed- en specialistenrecepten k u n t u in het weekend, binten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (ild, Koepelberg 2, tel. 0575-46142(1

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

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m v r i j d a g 13.30-14.(M)

uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 u u r e n volgens afspraak.

Via tel. 461420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbon-

den met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld

Maandag t.e.m. vri jdag van 9.00 tot 12.00 uur .

Dag en nacht bereikbaar, tel . 0575-461230.

HULDIGINGEN TIJDENS J A A R L I J K S E

ZANGERS-CONTACT-AVOND
Op dinsdag 17 oktober j . I . hield het Hengelo's ( iemeiul

Koor, o.l.v. Bert Ni jho l . haar j a a r l i j k s e zangers-contact-

avond, in zaal Langeler.

Als gastkoren waren aanwez ig : chr. gein. zangver . "Soli

Deo dloria" uit Bekveld. chr. gem. zangver . "Looit den

Heer" uit Neede en het Regio Mannenkoor uit Doesburg.

Hoogtepunt van deze avond was de huld ig ing van 4 leden

van het Hengelo's Gemengd Koor, t.w. dhr. G. M. Brug-

gink 55 jaar; mevr. G. Ibink-Jansen 40 jaar: m e v r ( .

Machielsen 25 jaar en dhr. W. Cïeur tzen 50 jaar. Trouwe

leden van respectievelijk Excelsior of C'antaCaeci l ia en het

Hengelo's (iemengd Koor.

Door de heer F. Koldenhof. consul van de Kon ink l i j ke

Bond voor/.angen Oratorium verenig ingen in Nederland,

werd aan al le jub i l a r i s sen een oorkonde u i tgere ik t en lo-

vende woorden voor hun t rouw repetit iebe/oek. inzet en

kameraadschap gegeven aan de vereniging.

Aan de heer W. Geurt/en werd ter gelegenheid van z i j n

gouden jubileum ook nog de zi lveren Bonsspeld aangebo-

den. De Bondsconsul memoreerde in zijn toespraakje de

v e l e a c t i v i t e i t e n , d ie h i j t i jdens z i j n 44-jarig voorzit ter-

schap heeft ontplooid.

Alle jubi lar issen mochten delen in een bloemenhulde na-

mens a l l e leden v a n het Hengelo's (iemengd Koor en werd

door de voorzi t ter de heer Roelot v a n (ïi jssel de wens

uitgesproken dat ze nog lang deel zul len u i tmaken van het

koor. Met een spontaan lang zullen ze l even werd de/e

huldig ing besloten.

Het waséén sfeervolle avond met zang op hoog n i v e a u . ( ) m

elf uur sloot de voorzit ter de avond. Hij dankte de koren

voor hun deelname, in de vorm van een bloemetje voor de

d i r igen ten , p ianis tes en so l i s ten .

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - l l

Hulpdienst
mevr. Ri jpkema. t e l . 4624» en mevr. Luhhcrs. te l . 462766. In K e i j e n -

horg mevr. Hak voort, lel. 462317 en mevr. van Aken. te l . 462627.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en I 2 . ( ) ( ) u u n .

/.r. J. A. v a n d e n Heuvel ^ regio Midden-I.lssel - lel. 0575-516463.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, k ru i swerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag

bereikbaar via te le foonnummer 06-8806 (20 e t /min)

Li t l een v a n verp leegar t ike len en hu lpmidde len :

Thuiszorgwinkel Doetinchem, Rozengaardseweg 19, Doetinchem
Thuiszorgwinkel X.utphen. I .aars i raat 15, /.utphen

Telefoon 06-8806 (20 ct/min)
Maatschappel i jk Werk voorde gemeente Hengelo ( ( i l d ) ;

/.utphcnscwcg Ie . Vorden. te l . 0575-552129

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

- Maatschappel i jk Werk voor de gemeente Steenderen:

J. F. Oltmansstraat 7. Steenderen. lel . 0575-451659

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappel i jk Werk /.elhem:

S t a t i o n s p l e i n 12. /.elhem. tel . 0314-62215 l

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 gezondheidszorg. Voor vragen , h u l p of bemiddel ing hij

problemen, bel (dagel i jks van 19.00-20.00 u u r ) tel . 0313-421025.

0314-341275 of (maandag t.e.m. vr i jdag) 0314-631214.

V r i j w i l l i g e Thuiszorg, t e l . 0314-335000. dageli jks van 9.00-

10.00 uu r en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar . t e l . 0575-441351

Pedicure
Y. W i l l e m s e n - A b b i n k . T o l d i j k . tel . 0575-451386

L. Evers-Jansen, t e l . 0575-462515

H. Offenberg-Rosegaar. Keijenborg. tel . 0575-463435

Diëtiste
H. / .uecnnk-Stege. Bakermarksedijk 15. 7223 KJ Baak, te l .

0575-441809. Voorafspraken tussen l 3.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische h u l p d i e n s t : 033-4725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 0314-665000. dage l i jk s bere ikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo ( i l d .

dinsdag 15.00-17.00 u u r en 18.30-20.30 uur

\\ oensdag 10.00-1 2.00 uur en 15.00-17.00 uur

vri jdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo ( i ld.
maandag t/m vri jdag 10.00-12.30 uur

/aterdag 10.00-14.00 uur

Woningstichting "Thuis Best"
Spalstraat 41. Hengelo ( i l d . . t e l . 0575-461460

(icopcnd voor algemene /aken maandag t/m donderdag v a n

8.30 tot 12.00 uur . Voor klachten te l . 0575-461400. telefonisch

's morgens tussen 8.00-10.00 uur.


