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L.V^:^ CLAM

mager hacheevlees
+ kruiden en ui, 500 gram

DE GEHELE WEEK:
5 geponeerde snitsels l O

295
.

395

gebraden varkensrollade, 100 gram 2~

Onze dagreklames: maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT (half om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBCMVADE 500 gram 4.95

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Aktie - Aktie (folder)
op werk- en vrijetijdskleding

loopt nog tot 5 dec.

kom en profiteer van
de aanbiedingen

Goossens-Atomica
Steenderenseweg 11 Hengelo gld

Telefoon (0575) 46 21 39

C H I N E E S - I N D I S C H R E S T A U R A N T

DE CHINESE MUUR

Raadhuisstraat 1
7255 BK HENGELO (Gld.)

Telefoon 0575-463722

Afhaalmenu
voor 2 personen

geldig t/m 11 dec. 1999

Mini Loempia
Foe Yong Hai
Babi Pangang
Babi Ketjap
Met nasi, bami of witte rijst.

ƒ29,75
Deze aanbieding is NIET geldig op zondag.

Speciale Sint-aanbieding
Beker met Achterhoeklogo van

ƒ9,95 voor ƒ 7,50
(bij inleveren van deze bon)

vvv hengelo gelderland

Wij hebben voor u...

• Leilinden en leiplatanen
• Bol bom en Esdoorn, Prunus, Catalpa, Acacia

• Dakplatanen
• Rode en groene beuk voor hagen, van 50-175 cm

• Bosplantsoenen in 20 soorten

• Haagbeplanting coniferen, meidoorn, liguster, etc.

• Haag- en sierconiferen
• Rhododendrons en andere groenblijvende planten

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF G.J. HALFMAN

Rondweg 2a • Hengelo (Gld) • telefoon (0575) 46 1424

Iets te vieren? Geef een kadobon van ons bedrijf.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.
Tel. 0575-461424

Klokken voor
ieder interieur

20 tot 50%

korting

Speciaalzaak
in groenten en fruit

.

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575) 46 10 54

de gehele week:

Surprise aardappels,

10 kilo, lekker voor stamppot

Rauwkostreclame:

Spitskool salade
250 gram

Bleekselderij kaas salade
250 gram

dinsdag - woensdag - donderdag:

3.98

2.98

2.98

Broccoli 1 kilo

Goudreinet, 3 kfto

2.98
4.98

vrijdag - zaterdag:

Navel sinaasappels, 14 voor 5.98

Harde spruiten, 1 kilo 1.98

maandag 22 november:

Gesneden spitskool, 1 zak 500 gram 1.98

Wilt u lid worden van de
ijsvereniging "Steintjesweide"?

Als U zich voor 1 december 1999 opgeeft
betaalt U voor de gezinskaart ƒ 25,-.
Na 1 december 1999 ƒ 35.-.

Persoonlijk lidmaatschap (voor 1 december
1999 18 jaar geworden) ƒ 12,50.
Na 1 december 1999 ƒ 22,50.

U kunt zich opgeven bij het bestuur,

dhr. B. Deunk, tel. 462946
mevr. N. Hendrix-Timmerman, tel. 463908.

Een paar jaar geleden hebben we een verloting

gehad voor een betere verlichting van de ijsbaan.

Dat proberen we voor deze winter gerealiseerd

te hebben. Tegelijk vermelden wij hierbij dat de

ijsbaan beduidend groter wordt.



Groot is hei u/o»We>*,

y'/y te ri f nog zo klein.

Dankbaar zijn wij dat jij

in ons midejen mag zijn.

A^et groie blijdscKap geven wij kfi-mis van de

geboorte vcm ortze zoon

Tkomos is gebot-én op 29 oktober 1999 om 1Ó.O8 uur,

weegt 1900 gram bloot en is 43 cm groot.

-f l.'i-ik en Marian von der Linden

* *Middenweg 31.

* 7255 WR f lengelo öld.
(Iil Gfr,

£j Tel. 0575-465870
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Wij zijn ontzettend blij met de

geboorte van onze zoon

PIM

ANTONIUS

HENRICU5

Hij is op 4 november 1999

om 09.30 uur geboren.

Jan en Yvonne van Hoof-Eugelink

Varsselseweg 23

7255 NN Hengelo GW.

Tel. 0575-464109

Dankbetuiging.

Graag willen wij u hartelijk bedanken voor de vele

blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, die wij

mochten ontvangen, na het overlijden van onze lieve

moeder en oma

D.J. Besselink-Klein Haneveld

Fam. Besselink

Hengelo, november 1999.

Zondag 14 november 10.00 uur

Jeugdienst in de Remigiuskerk

Thema: "Heb je het al gehoord?"

m.m.v.: Ds. Cor Flobbe uit Halle
koor: Multiple Voice uit Aalten

jeugddienstcommissie Hengelo

VOGELSHOW
EXOKAN

Zaterdag 20 nov. 10.00 - 21.00 uur

Zondag 21 nov. 10.00 - 17.00 uur

DORPSHUIS DE HORST KEIJENBORG

MET GROTE VERKOOPKLASSE

Zaterdag 20 nov. om 20.00 uur

TREKKING VERLOTING

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 21 nov. 10.00 uur, ds. E. Noltus/D.J. Rekswinkel/A.B. Elbert,

viering HA, kindernevendienst

Goede Herder Kapel

Zondag 21 nov. 10.15 uur, ds. F. Gerbrandy, Zelhem

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 20 nov. 19.00 uur. Woord- en communieviering

Zondag 21 nov. 10.00 uur. Eucharistieviering

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;

zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

Zorgcentrum Maria Postel: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;

dagelijks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur. Zaterdags vs avonds

17.30 uur H. Mis

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot maan-

dagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij

spreekuur gehouden (in de praktijk van de dienstdoende arts);

U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

Buiten het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor U komt,

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

VRIJDAG 19 NOVEMBER - ZONDAG 21 NOVEMBER

dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266

Avond- en nachtdienst

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

gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262

Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266

Woensdag 24 nov.: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266

Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

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

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00 tot 18.00 uur, za., zo.,

feestdagen 11.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend en op feest-

dagen, buiten de openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Buiten de bovengenoemde openingstijden dient u voor spoed-

recepten bij de apotheek aan te bellen. De dienstdoende persoon

neemt dan via de intercom (naast de deurbel) contact met u op.

Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste: iedere donderdag van 14.00-16.00 uur.

DIERENKLINIEK HENGELO-KELJENBORG

A. R. J. van Ingen - H. J. Ormel - H. G. Salomons

Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420

Spoedgevallen: tel. 0575-461420

u wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.
Spreekuren gezelschapsdieren:

maandag t/m vrijdag

maandag en donderdag

Paardenspreekuur:

maandag

Diercnapotheek:

maandag t/m vrijdag

zaterdag

13.30-14.00 uur

19.00-19.30 uur en op afspraak

19.00-20.00 uur en op afspraak

08.30-17.00 uur

08.30-12.00 uur

Openingstijden Politiebureau

maandag.woensdag en vrijdagmorgen 9.00 tot 12.00 uur

verder telefonisch bereikbaar tel. 0575-461230

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 1-1-2

Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Kontaktpersonen: Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439

en Mw.B. Schuerink, tel. 461828.

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

en Mw. A van Aken,tel. 462627.

BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)

Kontaktpersonen Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekje:

Coördinator te Hengelo: Mw. M. Harmsen, tel. 461678

Voor Keijenborg: Mw. A van Aken, tel. 462627.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00 uur).

Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 0575-516463.

ZorgGroep Oost-Gelderland

Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag

bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:

Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67, Doetinchem

Thuiszorgwinkel Zutphen, Laarstraat 15, Zutphen

Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 0575-552129

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:

J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 0575-451659

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stationsplein 12, Zelhem, tel. 0314-622151

spreekuur maandag t/m vrijdag 0&.30-09.3Q uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude LJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de

gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel

(dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 0313-421025, 0314-341275 of

(maandag t.e.m. vrijdag) 0314-326796.

Vrijwillige Thuiszorg, tel. 0314-335000, dagelijks van 9.00-10.00 uur en

van 18.30-19.30 uur en 24 uur per dag bereikbaar op nr. 06-52957677

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:

Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,

tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuisje!. 0314-329160.

Gemeente Steenderen en Vorden:

mevr. Haggeman-Withaar, tel. 0575-441351

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie "Jentha"

Voor afspraken tel. 0575-464440

Beatrixlaan 4, Hengelo - Koldeweiweg 2, Keijenborg

Pedicure

L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515

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

M. Lukassen, tel. 0575-461457 (maandagmorgen)

Ina Wuestman, Vierakker, tel. 0575-527246

L. Erne Rutjes, tel. 0575-451013

Diëtiste

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

tel. 0575-441809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-4725083
Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 0314-665000, dagelijks bereikbaar 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 zaterdag 10.00-16.00 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.

ledere eerste maandagavond van de maand vanaf 19.00 uur kunnen

mensen goede gebruikte kleding inleveren op het volgende adres:

Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk l in Hengelo Gld.

Woningcorporatie "de Stiepel"

Dr. Grashuistraat 8, 7021 CL, Zelhem.

Het kantoor is geopend: 8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.30 uur

Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van

maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur op

tel.nr. (0314) 62 61 40. Overige zaken: tel. (0314) 62 61 26

Klokken voor
ieder interieur

20 tOt 50%

korting

Vlaai van de Week

Sinaasappel
de luxe vlaai
f 10,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Zondag 21 november

GROTE BINGO
met vele geldprijzen

Café-rest. "D'n Olde Kriet"

Wichmond, tel. 0575-441285

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

UITGAVE: DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 0575-461455, b.g.g. 462771
Telefax 0575-463521

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker en omstreken

De advertenties voor De Reclame dienen
donderdags voor 11.00 uur in ons bezit
te zijn! (Het kan voorkomen dat de krant al voor

11.00 uur vol is, dan is plaatsing onder voorbehoud!)

Gelieve hiermee rekening te houden.



EEN HYPOTHEEK DIE
HET BESTE Bil U PAST

Over een hypotheek mag u best een nachtje

slapen. Twee mag ook. Want van een

hypotheek moet u jarenlang plezier hebben.

Memelink & Bergervoet is een onafhankelijk

hypotheekadviseur. Dat wil zeggen dat we de

mogelijkheid bieden om met diverse

hypotheekverstrekkers zaken te doen.

Op deze wijze kunnen wij u voorzien van de

juiste hypotheekvorm tegen concurrerende

rentetarieven.

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld over de

speciale nieuwbouw-tarieven? Komt u

dan gerust eens langs voor een gesprek.

Memeli
B
Assurantiën en
financiële diensten

Spalstraat l l Hengelo G ld.
Telefoon (0575) 46 1 5 2 1

Voor al uw

familie

drukwerk

LAATSTE VERLENGING HANDTEKENINGENACTIE

GROND BURGEMEESTER
Inmiddels hebben wij meer dan 850 handtekeningen ontvangen. De meeste mensen

hebben per gezin één handtekening gezet, zodat wij er al vanuit gaan dat er nu al

zeker 1.000 mensen instemmen met onze actie tegen de verkoop van het perceel

Koepelberg aan de Burgemeester.

Wij hebben ook veel reacties gehad van mensen die hun handtekening niet durven

zetten omdat ze bang zijn voor represailles van de kant van de Gemeente, bijvoor-

beeld mensen die vergunningen hebben aangevraagd of mensen die zaken doen

met de Gemeente. Wij hebben daarom besloten om de handtekeningenactie nog één

keer te verlengen. Wij hebben namelijk de notaris bereid gevonden om de handte-

keningen te tellen en daarover een verklaring af te leggen, zodat het aantal vaststaat

waarna de antwoordstroken kunnen worden vernietigd. Op deze manier blijven de

inzenders anoniem en hoeft niemand te vrezen voor represailles.

WIJ ROEPEN DUS IEDEREEN OP DIE NOG GEEN ANTWOORD-
STROOK HEEFT INGELEVERD OM DAT ALSNOG TE DOEN!
UITERSTE INLEVERDATUM WOENSDAG 17 NOVEMBER A.S.

ANTWOORDSTROOK HANDTEKENINGENACTIE

1. Bent u voor of tegen bestemmingswijziging van het Voor / Tegen*

stuk grond aan De Koepelberg t.b.v. woningbouw.

2. Bent u voor of tegen verkoop van het stuk grond aan Voor / Tegen*

de Burgemeester tegen een bedrag ad. ƒ 303.000

terwijl de werkelijke waarde ƒ575.000 bedraagt.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam en adres:

Handtekening:

Inleveren bij: M.R.H. Veenhuis-Woltering, Bleekstraat 5, 7255 XZ Hengelo Gld.

E.J.G. Lubbers, Ruurloseweg 36, 7255 DJ Hengelo Gld.

F.C. Hofman, Raadhuisstraat 67, 7255 BL Hengelo Gld.

WAT VOOR WINTER HET OOK WORDT,
KOM EERST EVEN LANGS BIJ

VAKGARAGE

GRATIS
WINTERINSPECTIE

EN

OOGMETING
DOOR

n4U GROOT KOR M E LI N K
7̂ 1̂  brillen en contactlenzen
*& Hengelo G. Spalstraat 27 - Tel. 0575-461771

vrijdag 19 november
van 9.00 tot 20.00 uur

zaterdag 20 november
van 9.00 tot 17.00 uur

VOKGARAGE®

HANS SLOOT
Ruurloseweg 50 - Hengelo - Tel. 0575-461871

SAMEN OP DE GOEDE WEG



THAI BO LESSEN BIJ AEROFITT

Vanwege de grote animo voor de lessen Thai Bo bij sportcentrum

Aerofitt zijn er extra lessen bijgekomen. De lessen zijn nu extra te

volgen op de dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur en op de vrij-

dagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

De overige Thai Bo lessen zijn op maandagavond van 19.00 tot

230.00 uur, donderdagavond van 21.00 tot 22.00 uur, woensdag-

morgen van 9.00 tot 10.00 uur en vrijdagmiddag van 13.30 tot

14.30 uur.

ANBO, SPORTCENTRUM AEROFITT EN 55+ FITNESS

Op woensdag 20 oktober waren wij uitgenodigd door de ANBO

(Algemene Bond voor Ouderen). De ANBO had ons gevraagd om

eens iets meer te komen vertellen over ons sportcentrum en de

mogelijkheden voor 55+ ers.

In een lezing hebben we geprobeerd duidelijk te maken wat wij

allemaal te bieden hebben voor 55+ ers. Op dat moment hadden we

al een groot aantal 55+ers die bij ons actief zijn, maar voor een aan-

tal is dedrempel om een sportcentrum binnen te stappen toch nog te

groot. Na afloop van onze lezing zijn er toch een aantal personen

nieuwsgierig geworden en komen eerst een keertje kijken of nemen

een aantal proeflessen, alles natuurlijk geheel vrijblijvend. Ook

waren er een aantal goede tips voor ons bij, onder andere om nog

een extra circuittraining/55+ fitness te starten op een morgen, er

zijn al circuittrainingen/55+ fitness overdag ('s morgens en 's mid-

dags), maar nu gaan we ook een circuittraining/55+ fitness starten

op de dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur. Onze bedoeling was

dedrempel iets te kunnen verlagen en we hopen dat dit gelukt is.

SPREEKUUR CDA HENGELO GLD

Op maandag 22 november a.s. houdt het CDA afd. Hengelo-

Keijenborg weer een spreekuur. Leden en kiezers kunnen zo

gemakkelijk contacten leggen met de leden van de CDA-fractie

voor vragen, opmerkingen of gewoon eens iets kwijt te willen over

gemeentelijke zaken. Iedereen die dat wil kan zich dan tot de CDA-

fractie wenden, hetzij voor zichzelf danwei namens een vereniging

of een instantie. Het CDA wil er graag aan meewerken de politiek

dichter bij de mensen te brengen. Het spreekuur wordt steeds

gehouden in de week voorafgaand aan de gemeenteraadsvergade-

ring. Het is wenselijk dat men zich van tevoren telefonisch meldt,

zodat er zonodig nog wat kan worden voorbereid en in ieder geval

diegene van de CDA-fractie aanwezig is die ook in de betreffende

raadscommissie zit. Het spreekuur op maandag 22 november a.s. is

's avond van half acht tot acht uur in zaal Leemreis. Telefonische

aanmelding kan bij één van de zes fractieleden, waaronder nr.

461928.

PASSAGE CHR. MAATSCHAPPELIJKE VROUWENBEWEGING

Heel interessant was de vorige ledenavond. Van de hand van dia's

zagen we een teelt van de gonsengplant en het oogsten hiervan.

Hierna worden van de wortel verschillende [producten gemaakt.

Op 17 november a.s. zal een cabaretgroep uit Voorst bij Zutphen

onze Sinterklaasavond verzorgen. Een tweede groep leden zal op

26 november een excursie maken naar Omroep Gelderland in

Arnhem.

TONEELVER. WIK ZELHEM

Toneelvereniging WIK uit Zelhem houdt op zaterdag 20 november

in cultureel centrum De Brink in Zelhem haar najaarsuitvoering.

Opgevoerd wordt het blijspel Een beeld van een man van J.

Hemmink-Kamp. Het stuk gaat over de barones die kunst verza-

melt, personeel dat in dienst is en een baron die verstrooid is. Al

met al genoeg ingrediënten voor de nodige verwikkelingen.

De voorstelling begint om 19.30 uur.

ANBO ACTIVITEITEN HENGELO-STEENDEREN

Woensdag 17 november wordt in samenwerking met bejaardencen-

trum De Bleijke een koersbal middag gehouden. Ieder lid of toe-

komstig lid kan met deze leuke sport voor ouderen meedoen.

Spelbegeleidster is mej. Hendriksen van De Bleijke. Tussendoor

wordt koffie en thee geserveerd. Na afloop wordt nog een rondje

bingo met leuke prijzen gespeeld. De aanvang van deze middag is

14.00 uur. De ingang is de hoofdingang van De Bleijke.

IE PRIJSVOOR 'CRESCENDO'

De chr. muziekver. Crescendo uit Hengelo Gld heeft zaterdag (t

november o.l.v. dhr. W. Beudel een Ie prijs behaald tijdens het con-

certconcours van de Bond van chr. muziek- en showkorpsen in

Gelderland. Dit concours werd gehouden in de Hanzehof te

Zutphen. Crescendo speelt in de afdeling Uitmuntendheid. Ze

begonnen met het inspeelwerk Crimond van Herman Oldenstijl

(deze werd niet beoordeeld). Daarna brachten zij het verplichte

werk Little Suite nr l (opus 53) van Malcolm Arnold ten gehore.

Hiervoor behaalden zij 240 punten. Voor het keuzewerk Utopia van

Jacob de Haan kregen ze eveneens 240 punten. Het totaal van 480

punten was goed voor een Ie prijs. Na afloop werden de leden in

Ons Huis verrast door een serenade van de Malletband. De suppor-

ters schonken de vereniging een geldbedrag van f 1000.— voor het

behaalde resultaat. Dit zal worden gebruikt voor de aanschaf van

instrumenten.

Mooie Jonagold Appels
vers uit eigen boomgaard, hard en sappig.

Milieu bewust geteeld.

Nu 5 kg voor ƒ 5.-
Kist a 12 kg slechts ƒ 10.-

aanbieding geldig tot eind november

Ook Elstar, Goudreinet, peren, aardappelen,

uien, appelsap en honing.

Maandag en woensdag gesloten.

Fruitbedrijf Horstink
Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen

tel.(0575)451643

VEILIG DE WINTER DOOR MET VAKGARAGE HANS SLOOT

Hoe leuk winterpret ook kan zijn, het koudste seizoen van het jaar geeft ons

ook regen, nevel, mist, sneeuw en ijzel. En dat kan knap vervelend zijn

voor u als automobilist. Gelukkig is uw auto er op gebouwd om in de meest

barre omstandigheden te kunnen blijven functioneren. Maar toch moet je je

auto er wel op voorbereiden. Slecht of niet startende motoren, bevroren

koelsystemen of te weinig grip door versleten banden, het speelt menigeen

toch nog parten.

Een goede voorbereiding op de winter voorkomt die problemen. Bij vak-

garage Hans Sloot kunt u de auto gratis laten inspecteren op 20 punten die

voor de winter zo belangrijk zijn. Dit kan op 19 en 20 november a.s.

Wat kun jezelf al doen. Om te beginnen is het belangrijk om goed voor-

bereid te zijn op zwaardere omstandigheden. Een sleepkabel, reservelam-

pen en startkabel mogen niet ontbreken in de kofferbak. Een paar werk-

handschoenen en een zaklamp kunnen ook erg praktisch zijn. Veel winters

ongerief is met eenvoudige middelen te voorkomen. Een stuk karton voor-

komt bevroren ruiten en bespaart u het krabben. Moet u wel de voorruit van

ijs of sneeuw ontdoen, laat dan de motor niet stationair draaien. Dit is

slecht voor het milieu, omdat de katalysator bij een koude motor niet werkt

(en stationair draaiend niet snel aanslaat). Maar het is ook slecht voor de

motor zelf om hem stationair op te warmen. Soms vriezen de portieren aan

de rubbers vast. Dit kun je voorkomen door ze in te smeren met talkpoeder

of een speciale stick. Het klinkt misschien vreemd, maar airconditioning is

een ideaal middel om de ruiten snel te ontdooien. Zo'n systeem haalt de

vocht uit de lucht en dat is de ergste boosdoener bij het ontstaan en bevrie-

zen van de ramen.

Om op winterse wegen te kunnen rijden zijn goede banden onontbeerlijk.

Wie op zijn normale zomerbanden doorrijdt, moet zorgen voor voldoende

profiel (minstens 4 mm). Beter is het om over te schakelen op winterban-

den. Door hun rubbersamenstelling bieden deze banden onder de 7 graden

C meer grip. Bovendien zorgt het profiel voor een beter rem- en bochtge-

drag. Alle winterartikelen zijn volop te koop bij de vakgarage.

Wilt u een vakkundig advies voor de winter, kom dan aan bij vakgarage

Hans Sloot op 19 of 20 november voor een gratis wintercontrolebeurt.

OPBRENGSTCOLLECTE DIABETES FONDS NEDERLAND

De collecte Geef voor diabetes die van 31 oktober t.e.m. 6 november in

Hengelo en Keijenborg is gehouden heeft in Hengelo f 9188,05 en

Keijenborg f 1769,15 opgebracht.

Het Diabetes Fonds Nederland (DFN) dankt alle gevers, alle collectanten

en al diegenen die zich erg ingezet hebben voor het doen slagen van de

collecte, heel hartelijk voor hun gift en welwillende medewerking. Met de

opbrengst van de collecte maak het DFN verder wetenschappelijk onder-

zoek rond diabetus mellitus (suikerziekte) en complicaties die als gevolg

van diabetes kunnen ontstaan, mogelijk.

Vanwege de diabetes kunnen hart- en vaatziekten ontstaan. Zes op de tien

mensen met diabetes overlijden uiteindelijk aan dezee complicatie.

Diabetes is dus helemaal niet een onschuldige ziekte wat velen denken. Op

dit moment hebben meer dan 500.000 mensen diabetes.Ondanks de medi-

cijnen kunnen op latere leeftijd bij mensen met diabetes toch complicaties

ontstaan. Hart- en vaatziekten is al genoemd, andere complicaties zijn oog-

en nieraandoeningen en aantasting van dezenuwfunctie. Dankzij verder

onderzoek komen we meer te weten over diabetes en complicaties en kan

de behandeling vAn mensen met diabetes verder verbeterd worden.

VOGELSHOW EXOKAN

Vogelvereniging Exokan uit Hengelo Gld houdt weer haar jaarlijkse

onderlinge tentoonstelling in dorpshuis De Horst teKeijenborg. Maar

liefst 52 inzenders hebben in totaal 550 vogels ingeschreven.

Waaronder vele kleurkanaries, postuurkanaries, tropen en parkieten.

Ook aan de verkoopklasse die ruim van opzet is en waar veel aandacht

aan besteed is, komen veel bezoekers af..

De tentoonstelling is open op zaterdag 20 nov. van 10.00 tot 21.00 uur

en zondag 21 nov. van 10.00 tot 17.00 uur.

Dus as 't effe kan, kom naar Exokan.

500 gram schouderkarbonade +

500 gram verse worst 10.00

4 kipschnitzels 6.98

100 gram herfstsalade 1.98

100runderrookvlees !.95

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461301

Een chocolade letter van IJS
-v

Voor een meeneemprijs
Vind je niet in je schoen ....

Piet zou hem in de vriezer doen

Voor de feestdagen:
LTstaarten IJspetit fours

Bavarois en Pudding

Nu ook boeren uamllevla, chocolade vb
en bulgaarse yoghurt met vruchten.

IJsboerderij 't Riefel
Riefelerdijk 2. Hengelo Gld

Tel 0575-461768 of 06-51649401

Elke vrijdagmiddogmarkt in Hengelo gld.
Elke zaterdag van 9.00 - 16.00 uur geopend.

|MU// Hengelose
l fU\V Toneelvereniging

Naarjaarsuitvoering

op zaterdag 27 nov. en 11 dec.

Opgevoerd wordt het blijspel

"Lieve-vrouwebedstro "

geschreven door DJ. Eggegoor.

Party centrum Langeler te Hengelo Gld.

aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur.

Kervelseweg 23 - Hengelo Gld. - tel. 0575-462619


