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WELFARE BODE KRUIS HENGELO GLD

Onlangs kwamen de deelnemers van de Welfare afd.
Hengelo Gld^n „Ons Huis" bij een vopr een gezellige
middag.
De middag werd geopend door mevr. Tiesinga die
mevr. van Hengel verving die verhinderd was.
Zij heette iedereen hartelijk welkom en bracht de
beste wensen voor 1986 over.
Onder het, genot van een kopje koffie werd gezellig

.; bijgepraat ,gn werden liedjes uit vroegere tijden ge-
; zongen mot begeleiding van mevr. Öanders'op piano.

'. Ook werd een bingo gespeeld waaraan iedereen naar
^hartelust meedeed en zo vlpog de tijd om. Met het
zingen van nog enkele oude melodietjes kwam een
einde aan deze middag.
De contact-adressen voor de Welfare Rode Kruis afd.
Hengelo Gld zijn: mevr. J. van Hengel-Esselenbroek,
Beukenlaan 10, tel. 05753-3083, mevr. G. Tiesinga-
Russchen, de Heurne 8, tel. 05753-1387, mevr. M. L.
A. Bannenberg-van de Ven, Berkenlaan 56, tel. 05753-
2024

SPORTHAL AKTIVITEITEN

Vrijdag 24 januari 19.45 uur halve finales straten-
volleybal.
Zaterdag 25 januari 12.00-16.30 uur competitie-volley-
bal.
Basketbal.
16.30 uur Topscore meisjes - Hanze Stars, 18.00 uur
Topscore dames l - BCL l, 19.30 uur Topscore dames
2 - Becege 2.
Zondag 26 januari korfbal 13.10 uur Quick '81 2 - de
Eibers 3, 14.20 uur Quick '81 l - Overschot j e 4.
Basketbal 15.30 uur Topscore l - Topscore 2 heren.

UW NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Traditiegetrouw organiseerde de UW Hengelo Gld
ook nu weer de nieuwjaarsbijeenkomst voor de be-
jaarden in „Ons Huis".
Het welkomswoord van de presidente werd besloten
met een nieuwjaarswens op rijm, van mevr. Geerts-
ma, waarin deze haar waardering uitsprak over het
daadwerkelijk meeleven van deze groep met hen, die
afleding en steun nodig hebben in onze woongemeen-
schap. De heren Lubbers en Lenselink verzorgden
zoals gewoonlijk de muzikale begeleiding, terwijl
mevr. van Petersen een bijzondere voordracht in
elkaar had gezet waarbij de bezoekers het spreek-
woord moesten raden, wat telkens door enkele UW-
sters werd uitgebeeld.
De dames hadden voor heerlijk nieuwjaarsgebak ge-
zorgd en in deze huiselijke feestelijke sfeer traden
onverwacht „de Klepperklumpkes" in hun kistentuug
binnen en gaven een demonstratie weg, waarbij zelfs
nog enkele bezoekers op de dansvloer terecht
kwamen
Laat ni de middag sloot de presidente deze bijzonder
geslaagde bijeenkomst.

VROUW EN POLITIEK

I.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart
a.s. organiseert de werkgroep politieke scholingscur-
sus (waarin 9 samenwerkende vrouwenogranisaties
zijn opgenomen een cursus voor Zutphen en omge-
ving op 3, 10, 17 en 24 febr. a.s. in één van de zalen
van het kerkgebouw „de Wijngaard" aan de Wilhel-
minalaan te Zutphen, van 19.30 tot 22.00 uur.
Het doel van de cursus is o.m. vrouwen inzicht te
geven in de gemeentepolitiek, uitgangspunten van

verschillende politieke partijen, achtergronden van
pol. deelnemers, aktie voeren in eigen gemeente.
De laatste avond zal een forum van verschillende
politieke partijeff fiaar visie geven op vragen van de
deelnemers.
Inlichtingen bij mevr. Luijmes, Warnsveld, tel. 05750-
23136.

WINTER WANDELTOCHT HAMOVE

Een van de eerste puntéjii op het programma van de
sport commissie van Haj:iove voor het jaar 1986 is
de organisatie van de j^rlijkse winter wandeltocht.
Deze zal plaatsvinSen op zondag 2 februari a.s.
Het prachtige landgoed 't Zand te Hengelo Gld met
zijn mooie bossen is de omgeving waar door de heren
weer een fraaie route is uitgezet
Op genoemde zondag kan tussen 13.00 en 14.00 uur
gestart worden in de molen te Varssel, waar men ook
voorzien wordt van een kopje koffie.
Doe mee, u zult er geen spijt van hebben.
De eerste oriënteringsrit van dit jaar wordt ge-
houden op zondag 9 maart, start bij zaal Michels.
Noteert u alvast deze datum.

VER. SAMENWERKENDE KRUISVERENIGINGEN

„DE GRAAFSCHAP" ORGANISEERT EEN GE-

SPREKGROEP

De kruisvereniging Hengelo en Keijenborg en het
RIAGG (Regionaal Instituut Ambulante Geestelijke
Gezondheidszorg) organiseren een gespreksgroep
voor mensen die hun inwonende ouder(s) verzorgen.
De onderwerpen die eventueel ter sprake zouden kun-
nen komen zijn b.v.:
ouder worden, gezondheid van lichaam en geest, ge-
dragsproblemen.
Maar ook: hoe kunnen we samen oplossingen vinden
om eventuele problematiek aan te pakken.
Hoe reageert uw eigen gezin op het verzorgen van
opa of oma? En hoe kunt u als kinderen een eigen
leven opbouwen?
Hoe ga je om met vergeetachtigheid, zwaarmoedig-
heid, boosheid en achterdocht van hem of haar?
Waar let je op bij de lichamelijke verzorging, het
eten en drinken, activeren, incontinentie, medicijn-
gebruik enz.
We komen regelmatig deze situaties tegen. ledere
familie lost deze op een eigen manier op, of niet, en
blijven ze voortdurend een rol spelen in het gezin.
We hebben in onze gespreksgroep ook behoefte aan
mensen die hun problemen onder controle of opge-
lost hebben, waarmee andere deelnemers hun voor-
deel kunnen doen.
We stellen ons voor om de groep uit plm acht per-
sonen te laten bestaan en éénmaal per week een
avond bij een te komen gedurende zes weken.
Het programma zal zo gevarieerd mogelijk en met
uw eigen inbreng samengesteld worden.
Eventuele kan iemand uitgenodigd worden als het
gaat om specifieke problemen, die door de groep
als belangrijk worden ervaren, b.v. een notaris.
Het uiteindelijk doel is om opa of oma, die door u
verzorgd wordt, zo lang mogelijk bij u thuis te houden
Dit echter zonder dat de taak die u als kinderen zich
heeft gesteld te zwaar wordt, of dat er daardoor
problemen in uw gezin ontstaan.
De gespreksleiding wordt verzorgd door een mede-
werker van de kruisvereniging en een medewerker
van de afdeling ouderenzorg van het RIAGG.
Na aanmeldig, b.v. door uzelf, de wijkverpleegkundige
de huisarts of anderen, krijgt u thuis bezoek van de
wijkverpleegkundige om een en ander door te spreken

en om uw wensen te inventariseren. Eventueel kunt
u daarvoor ook op het wijkgebouw komen. De laatste
avond willen wij graag met u van gedachten wisselen
over de inhoud en de werkwijze van deze avonden.
Tijd: woensdag van 19.30 tot 21.30 uur. Start: 19 febr.
t.e.m. 26 maart 1986. Aantal: 6 bijeenkomsten. Plaats:
kruisgebouw Kastanjelaan 2b, Hengelo Gld. Aan-
melding mevr. B. te Braake, tel. 05753-1397 tussen
13.00 en 14.00' uur of bjj mevr. P. Brinkhuis, tel.
05753-1543 tussen 13.00 en 14.00 uur. Kosten f 10.—
(koffie).

Te huur gevraagd l of 2

kamer (s) voor heer alleen
w. en k. str. water, keuken
(of gebr. v. keuken), gebr.

v. douche, in Hengelo Gld,
Zelhem of omgeving. Tel.

opgave 08340-24732

Te koop prima consumptie-
aardappelen, Surprise.
B. J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld.

H.H. kleinverbruikers
Te koop goed weidehooi
Te bevragen H. Vriezekolk
Hoogstraat 18, Toldijk
Tel. 05755-2083

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en I-rouwkaarten

jubileum- en gelegenheids-

kaarten

rouwcirculaires en bid-

prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,

enveloppen, sets, brief-

kaarten, circulaires, fol-

ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 • STEENDEREN

Tel. 05755-1862

BEJAADENGROEPEN GEZOCHT VOOR

BEJAARDEN MUZIEK- EN DANSFESTIVAL

Openluchtmuseum, herberg Erve Kots te Lievelde
wordt op zondag 11 mei 1986 van 10 tot 16 uur om-
getoverd tot ontmoetingsplaats voor bejaarden-
muziek-, dans- en zanggroepen.
Mevrouw Nijland-Janssen van bejaardendansgroep
„de blauwe kielen" uit Zelhem heeft, wegens grote
belangstelling voor het vierde achtereenvolgende jaar
het initiatief genomen om dit evenement te organi-
seren. Het is de bedoeling, deze groepen met elkaar
in contact te brengen om onderling ideeën en ervarin-
gen uit te wisselen. ledere bejaardengroep mag mee-
doen. Ook bejaarden die iets alleen willen brengen
bijvoorbeeld een conference, gedicht of een zang-
"muizkstuk zijn van harte welkom.
Teneinde de dag ook voor het publiek aantrekkelijk

te maken zal er in de middagpauze gelegenheid zijn
om samen met de dansgroep „de blauwe kielen" de
driekusman, polka, feleta en andere oude dansen op
muziek van trekharmonica's te maken.
Voorig jaar heeft zich een dertigtal bejaardengroepen
en individuelen bij mevrouw Nijland aangemeld. Zij
hoopt, dat voor het komende bejaarden dans- en
muziekfestival het aantal deelnemers nog groter zal
zijn dan de vorige keren. Degenen die belangstelling
hebben voor dit festijn worden verzocht vóór 31 jan.
a.s. zich op te geven bij bejaardendansgroep „de
blauwe kielen", mevrouw H. NiÖland- Janssen, Ter-
borgseweg 17, 7021 JP Zelhem, tel. 08340-24726 (tus-
sen 12 en 13 uur).

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot R. Weustenenk slaagde te Utrecht
voor computer programmeur, deel 1.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 26 JAN.

Hcrv. Kerk (Remigriuskerk)

10 uur ds Verhaere en ds Hendriks
Bevestiging ambtsdragers

Goede Herder Kapel

10.15 uur mevr. Dacosta
Jeugddienst

Vrtfz. Herv. Kerk

10.30 uur ds Brinkerink

Avond -en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9 - 9.30
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 20 t.e.m. 26 jan.

F. Schreuder, telefoon 1266

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. tejn. vrijdag van 13 tot 14 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

Alannno, brandweer

Telefoon 1922 te Hengelo Gld.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld
Tel. 05753-1230. Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen: 05752-1230

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10 uur
A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Zondag 10.00 uur H. Mis.
Door de week op dinsdag en donderdag 19.00 uur
H. Mis.

R.K. Kerk KeQenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis: zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vr^dag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 UUT
lagelijks rozenhoedie om 18.30 uur

P

Een geboortekaartje moet apart zijn. Net zo apart
als uw baby

Intercard heeft voor u zo'n kollektie met
bijzondere kaarten.

Komt u eens langs en zoek in alle rust uit.
Ook met de tekst kunnen

wij u helpen.
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Kostersechtpaar Wentink uit Steenderen koninklijk onderscheiden

(Foto: „Graafschapbode")

Burgemeester Buddingh' van Steenderen, speldt mevrouw Wentink de koninklUke onderscheiding op, terwijl de heer Wentink toekijkt.

Na een periode van 38 jaar het kostersambt in de hervormde ge-
meente van Steenderen en Bronkhorst vervuld te hebben, nam op
zondag 12 januari het kostersechtpaar de heer B. A. Wentink en
mevr. W. Wentink-Walgemoet officeel afscheid tijdens de kerk-
dienst in de hervormde kerk te Steenderen, waarin ds Adolfsen
voorging.
Na afloop van de dienst kreeg burgemeester Buddingh' het woord
en in een toespraak tot het scheidende kostersechtpaar maakte
hij bekend, dat zij waren onderscheiden met de eremedaille in
zilver van de Orde van Oranje nassau.
De heer Buddingh': U hebt op meer dan voorbeeldige wijze ge-
stalte gegeven aan het kostersambt en U weet zelf wat het alle-
maal inhoudt. U bent een begrip in Steenderen en wordt beiden
zeer gewaardeerd.
Hierna vond in Het Anker een zeer druk bezochte receptie plaats.
Ds Adolfsen was de eerste van een rij van sprekers die hier het
woord voerde. In een persoonlijk dankwoord feliciteerde hij bei-
den en bracht dank voor de prettige samenwerking.
De heer M. Hissink sprak woorden van dank namens de diakonie
vooral aan 't adres van mevr. Wentink en overhandigde hen een
kado. Namens de landelijke bond van kosters sprak de afge-
vaardigde waarderende woorden en vroeg aan de nieuwe koster
om evenals het echtpaar Wentink zo trouw de vergaderingen van
de bond te bezoeken.

De zangvereniging „De Lofstem", waarvan mevr. Wentink al 35
jaar lid is, zong o.l.v. dirigent D. Scheffer enkele nummers Voor-
zitter Beeftink sprak over afscheid, waarop mevr. Wentink adrem
reageerde met: Ik ga niet van de zang af.
Bij monde van de heer G. Hiddink, voorzitter van de zangver.
Excelsior werd dank gezegd voor de prettige samenwerking en in
een gevoelvol gedicht kwam deze dank tot uiting.
Mej. Bobbink sprak namens de kinderkerk tot het scheidende kos-
tersechtpaar.
De nieuwe koster, de heer Eppink dankte ook namens zijn vrouw
de heer en mevr. Wentink voor de inwerkperiode en overhandigde
een foto-album met plaatjes over de werkzaamheden in de kerk.
De heer B. Harenberg sprak in een persoonlijk woord dank tot
de heer en mevr. Wentink en dankte hen voor het feit, dat zij
altijd klaar stonden.
Aan het eind van de lange rij sprekers kwam de heer D. Koop-
mans, president-kerkvoogd van de hervormde gemeente van
Steenderen aan het woord. In een geestige toespraak wenste hij
beiden geluk met de onderscheiding en dankte hen voor het zeer
vele werk dat zij in de kerkelijke gemeenschap hebben verzet.
Hij liet zijn gelukwensen vergezeld gaan van verscheidene kado's
Hierna kreeg een ieder gelegenheid de heer en mevr. Wentink
te feliciteren met de koninklijke onderscheiding en kwam een
eind aan een zeer druk bezochte afscheidsreceptie.

't Is echt waareen analoog dames-
horloge van Casio. Dus op en top
betrouwbaar. Elegant uitgevoerd
-met traditioneel verchroomdc
kast en edelstalen band. Leuk om
erbij te hebben. Voor f 99,-.
Bij de Casio-dealer. CASIO

CASIO.NUOOKMETWIJZERS.

Oökf9ROOT KORMEUNK
« vSP .̂horlogeriegoud & zilver optiek

•̂  GBOIPU)MEERO OFTK1EN

OPTIEK • GOUD EN ZILVER . IJUBWKKKEN

palrtrul n • B«niek. Gld • Trirfo» WTU-ITII

MAANDAG* GESLOTEN

In plaats van kaarten

Op zondag 26 januari hopen onze ouders en
grootouders

G. J. UITERWEERD

M. J. UITERWEERD-LANKHORST

.-hun 6(V)«*jr.httweiijkBf<

vieren.

Uit dankbaarheid wordt er om 13.00 uur een
Eucharistieviering gehouden in de kerkzaal
van bejaardencentrum „de Bleijke", Hengelo G.

Receptie: zondag 26 januari van 15.30 tot 17.30
uur in hotel-restaurant Leemreis, Spalstraat 40
te Hengelo Gld.

Hun dankbare
kinderen en kleinkinderen

7255 DK Hengelo Gld, januari 1986.
Beukenlaan 9.

•

Voor uw medeleven bjj het plotseling over-
lijden van mijn lieve man

HENDRIK HENDRIKS

zeg ik U allen hartelijk dank.

Het was voor mij een grote steun bij dit zware
verlies.

Marie Hendrlks-GeerllgK

Keijenborg, januari 1986.
Uilenesterstraat 13.

Wie heeft er nog spullen
voor een binnenkort te
houden rommelmarkt op
de R.K. basisschool de Leer
Opgave tel, 3322, 1798, 2077

Te koop 2 hoogdrachtige
koeien, voor 2e en 4e kalf
W. Kornegoor, Heerier-
weg 11, Vierakker,
Tel. 05754-453

Te koop jonge foxhondjes
8 weken oud (goede mol-
lenvangers) H. J. Winkel,
Kuilenburgerstraat 7,
Steenderen, Tel. 1498

Te koop rijzadel met trens
alrasteringspalen, schrik-
draad apparaat, auto-aan-
hanger.'Tel. 05754-391

OCCASIONS

VAN DE

WEEK,

Nissan Micra

Nissan Micra GL

Nissan Micra GL

Datusn Cherry 1200 L

Datsun Cherry 1200 L

Datsun Suiiny 1200

Nissan Sunny 1.3 DX

Nissan Sunny 1.3 GL

Nissan Sunny 1.3 DX

Nissan Stanza 1.8, 5-deurs

Nissan Silvia 1.8 Turbo

Ford Fiësta 1100 L

Ford Escort 1.6 automaat

Mitsubishi Lancer 1200 GLX

Fiat Uno 45 ES

VW Polo 1.3 GT

VW Golf C diesel

Opel Kadet't 12 N

Peugeot 305 GR

Saab 900 GLS

1983

1983

1984

1979

1982

1978

1983

1983

1983

1984

1984

1982

1983

1983

1980

1980

1983

1981

1979

1982

NISSAN

Hummetoseweq 10 Hengelo(gld) Tel 05753.2244
BV

Stoffen - Stoffen - Stoffen
nu nog GOEDKOPER

ROSE STIP

GROENE STIP

BLAUWE STIP

ZWARTE STIP

RODE STIP

nu

nu

na

nu

na

5.00

7.50
10.00

12.50
15.00

En extra veel coupons
HALVE PRIJS

Schröder
by de kerk • Hoek Ruurloseweg-Keriutraat

<y&S^*f

dansen mei

EXCALIBUR
zondag 26 jan.

Zondag 2 febr.

Sun
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

„DE RECLAME":

UW WEEKBLAD

< •

,;
!;
4

EXTRA KORTING
BIJ

TACX schoenmode
D.m.v. gekleurde STIPPEN op de schoenen

WIT = 10% korting
ROOD = 20% korting
BLAUW = 40% korting

Tevens aanbieding in

SOKKEN en KNIEKOUSEN
2 paar v.a. 5.00

25% korting

op alle DAMESTASSEN

Bij ons kunt u ook terecht voor

SCHOENREPARATIE
Dagelijks halen en brengen

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis
Tel. 05753-2547

BOUWBEDRIJF
DE EENDRACHT

de Heurne 70

7255 CL HENGELO G.

Tel. 05753-2993, bgg 3433

HET ADRES VOOR:

— stallenbouw

woningbouw

— onderhoud

— verbouwingen

- machinaal timmerwerk

- sleufsilo's

- komplete mestsilo's

Vraag gerust geheel vrijblijvend inlichtingen en

prijzen

< ;< *
4

OPRUIMING
VELE KOOPJES DOOR DE GEHELE WINKEL

Zeer veel tapijtcouponnen voor half geld en . . . .

gratis gelegd!

T.e.m. l febr. 10% KORTING

op alle niet afgeprijsde meubelen en textiel

„De Spannevogel
Ruurloseweg 2 HENGELO GLD

SIERHEESTEB8

HEIDEPLANTEN

l AAN BOMEN

CONIFEREN

BOZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTUBF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

GJ. HALFMAN
& ZN
Hofstraat 7 • Hengelo Gld

Tel. 05758-1424

SPORT GOED

met SPORTGOED

Roozegaarde sport
Spalstraat 13. Henrelo Q.

UW MENING GEVRAAGD?

Deze wordt niet zo vaak gevraagd, maar wel
geven andere mensen (journalisten) hun
mening weer over het nieuws in tal van

OPINIEBLADEN
Vanaf iedere donderdag in verkoop

ELSEVD3RS MAGAZINE • DER SPIEGEL

HAAGSE POST - VRIJ NEDERLAND

HERVORMD NEDERLAND - DE TIJD

ELSKVIKRS WEEKBLAD

DE GROENE AMSTERDAMMERS

ledere dag in verkoop:
DE TELEGRAAF - ALGEMEEN DAGBLAD

VOLKSKRANT - TROUW - GELDERLANDER

ZUTPHENS DAGBLAD - GRAAFSCHAPBODE

G.O.C. - NRC-HANDELSBLAD

WOLTERSBOEKHANDEL
Kerkstraat 17 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

De dorpswinkel met wereld-informatie

Vergroot uw kijk op de wereld!!



Begin het nieuwe jaar goed
CURSUS POTTEN BAK-

KEN, 2 uur in de week,
dinsdag- en donderdag-
av 8-10 uur. Vrijdagmiddag
13.30-15.30 uur. Handvor-
men en draaien op de
schopschijf. Les van pro-
fessionele pottenbakker.
Inl. bij Erik Windig, Z.-E.
weg 42, Baak, 05754-995

Op zondagmorgen 26 jan.
1986 starten wij weer met
de Ie bijeenkomst van de
GEHOORZ AAMHEIDS-

CURSUS voor huishonden

De volgende cursussen wor
den gegeven op de zater-
dagmiddagen. Voor inl.:
Ap Peters, tel. 08344436 of
Hans Lichtenberg, tel.
05753-2042

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPIHETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slecht» f 15.— p. daf

L E N S E L I N K
DBOGISTKfttt

Kerkstraat l, Hengelo Gld

Telefoon 06763-1300

Schaatsen slijpen?

WILLEM VAN HAL
achter de Edah, Hengelo G

Tel. 05753-2257

Te koop Inruilnieubels

Lubbers Woonwinkel

Tel. 05753-1286

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

ACHTERHAM

100 gr

PFEFFER of KRAUTER-

SALAMI 100 gr

BOTERHAMWORST

vacuüm 100 gr

SLAGROOMTAART

625 gr, van 798 voor

198
179
79

698
AH CHOCOLADEVLA

liter

AH ZAANSE BESCHUIT

rol

AH DOPERWTEN

extra fijn heel blik

AH MAXI MAANDVER-

BAND no slip pak

175
79

129
149

Vers gesneden

WITTE KOOL
400 gr

NAVELSINAASAPPELS

2 kg 350
Mager

rnndergphakt
500 gr 498 kg

Ma. - di. 27 en 28 jan.
Gekruide SCHOUDERKAR:

BONADE 500 gr 498 kg

Woensdag
GEHAKT h.o.h.

500 gr 398 kg

898

698

WIT-TARWE VOLKORENBROOD

gratis gesneden

BOERENBRUIN met zemelen of

tarwevlokken gratis gesneden

188
198

FLORIJN JONGE JENEVER

TEACHER'S WHISKY

liter

0,7 liter

1725
1995

albdrb heijn

Aanbiedingen
geldig van donderdag
t/m zaterdag a.s.
bij Albert Heijn,
Raadhuisstraat 4,

w Hengelo.

t

's Lands grootste kruidenier blijft ook in de Raadhuisstraat 4, Hengelo op de kleintjes letten.

het mft&jflBB \l ̂ 8

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr jong belegen

500 gr komijn belegen

100 gr n oo f mix

4 mefworsfen

500 gr boeren leverworst

Tot ziens

VTSHANDKL

J. HOEKSTRA
TEL. 05750-19771

Zo'n KNALLENDE AANBIEDING
HEEFT U NOG NIET MEEGEMAAKT!!!

A.s. vrjjdaff 24 januari, op de markt, geven

bij aankoop van f 7.50

makreel (verkoopwaarde

± f 2.—) kado

Er zUn maar weinig pro-

feten, doch er Is één goede

(weer) profeet:

Enkhuizer
ALMANAK
Al meer dan 300 jaar een

vertrouwde vraagbaak voor

jong en oud.

Nog slechts 'n kleine voor-

raad.

WOLTERS
Kerkstraat 17, Hengelo G.

Tel. 05753-1253

VERVOLG A.P.V.

Artikel 121: Verontreiniging van lucht, bodem en water.
In dit artikel zijn bepalingen opgenomen betreffende stoffen, die hinderlijke stank
verspreiden, het water verontreinigen of schadelijk zijn voor de gezondheid.
Zo is het o.a. verboÖen: a een stof, die hinderlijke stank verspreidt, het water
verontreinigt of voor de gezondheid schadelijk kan zijn in een goot, riool of op de
openbare grond te laten lopen, dan wel deze stof op of aan de weg te werpen of
te hebben; b in de bebouwde kom van de gemeente een verzamelplaats van f eacale
of andere stankverspreidende stoffen te hebben of de onder punt a vermelde stof-
fen over de weg te vervoeren, tussen 8.00 en 23.00 uur, anders dan in een zodanig
gesloten ton, kar of voertuig, dat geen hinderlijke of schadelijke uitdampingen
worden verspreid; c een ton, emmer of ander voorwerp bestemd voor het bergen
faecaliën op of aan de weg te plaatsen of te hebben; d buitenshuis een vuurtje ta
stoken, indien daardoor hinder voor een ander kan worden veroorzaakt.
Het vorenstaande geldt niet voor inrichtingen waarop de Hinderwet of de Wet
inzake luchtverontreiniging van toepassing is en voorzover een bepaling vastge-
steld bij of krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren of de Wet che-
mische afvalstoffen van toepassing is.

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar
Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

't Is een bijzonder lekker appel- en perenjaar.

HET VERSTANDIGE
SNOEP IS ER WEER!

Aan het geelrode kleurenscala in de
groentewinkel te zien is de fruitoogst
duidelijk binnen! En als je al die blozende
appelen en geurige peren zo ziet liggen, loopt 't
water je in de mond. Gelukkig kan dat deze
keer nou eens geen kwaad - want appels en
vooral peren bevatten weinig calorieën en
slechts natuurlijke suikers.

Dat en het gebitvriendelijke vrucht-
vlees is nou Het Verstandige achter het
snoepen van een appel.

2e pluk, meteen in de winkel of in
de Koelcellen bewaard, in sappig-
heid en smaak is er nauwelijks ver
schil. Ook de Elstar kwam goed uit
de bus. Laat plukken bl i jk t /.elfs
een voordeel. Op bijgaande 'kalen
der' kunt u trouwens zien wanneer
de appels op hun lekkerst in de
winkel liggen. KN de peren niet te
vergeten.

Lijn verstandig: eet 'n
peer
Hoewel appels en peren een even
groot suikergehalte hebben, komt
de smaak van de peer veel /.oeter
over. Ze hebben veel minder
vruchtzuren, vandaar dat de
vruchtsuikers overheersen, l'eren
/ i jn echte slankmakers. Door hun
hoge gehalte aan basische minera-
len ( k a l k , kalium, fosfor, ijzer)
werken /e sterk vocht en vetafdri j -
vend. In een winters dieet mogen
de peren dan ook niet ontbreken.
In de Nederlandse boomgaarden
worden een 8-tal soorten in ruime
mate gekweekt. Handperen wel te
verstaan. Stonfperen — die pas na
't koken /acht en aromatisch
worden - zijn er maar in een paar
variëteiten. In vroegere eeuwen
waren alle eetperen zo hard als
onze stoofperen. Pas vanaf de Hie
eeuw werden vooral in Italië en
Frankrijk — /achtere soorten ge
kweekt die 'boterperen' werden ge-
noemd. Een benaming die we nu
nog terugvinden in variëteiten als
'Heurré Alexandre Lucas' of
'Reurré Hardy'! De vanouds be
kendste peer is de Conference (een
Engels ras, dus geen franse accen
ten a.u.b.!) en tevens de meeste ge
teelde. Hij voelt zich goed thuis in
het Hollandse klimaat en laat dat
bl i jken door ons te belonen met
een heerlijke smaak en een prima
bewaarbaarheid. De Doyenné du
('omice is een fijnproeverspeer:
groot, breed, onregelmatig van
vorm, geelbruin meteen blosje en
een tere schi l . Het vruchtvlees is
/eer sappig, smeltend /acht en aro-

mat isch /oot.

Tientallen soorten
De Cox, de Cioudreinette en de
Golden Delicious (Gouden Liesjes
zeggen de telers) kennen we na
tuur l i j k allemaal. Maar de Neder-
landse fruittelers hebben méér ap-
peltjes met u te schillen: '2'A soorten
om precies te zijn. Van honingzoet
tot /.achtzuur, van stevig tot zacht.
Probeer eens een andere soort —
die groenteman van u is vast zo
aardig om een partje te laten proe
v e n . De meeste soorten bli jven
maandenlang te koop, dus gelegen
heid om te variëren is er genoeg.

Smaakproef
Hoewel het zaaien van appelpitten
best bijzondere vruchtsoorten kan
opleveren (de beroemde Notaris-
appel, de glimmende donkerrode
Sterappel) komen tegenwoordig
nieuwe soorten alleen door kruisen
en veredelen tot stand.
Retrekkelijk 'nieuwe' appels zijn de
Elstar en de .Jonagold. De kwekers
van 7,o'n variëteit bouden regel
matig een consumenten-test. Ten
eerste om te kijken of de smaak
aanslaat. En ten tweede wil men
weten of de plukti jd en de bewaar
d u u r van invloed zijn op de
smaak. Voor de Elstar en de .Jona-
gold /.ijn onlangs weer van die
smaakproeven gehouden. De . Jona-
gold — een grote appel met een
zoetzurig, geelwit v r u c h t v l .
werd uitstekend beoordeeld: I e of

Appeltjes (en peertjes)
vóór de dorst.

Appels kun je makkelijker bewa-
ren dan peren. Peren zijn zachter
en hebben een gevoeliger schil.
Beide soorten kunnen best tegen
een paar dagen rijpen op de fruit-
schaal. Langer bewaren kan 't
beste in de groentela van de koel-
kast of op een koele donkere plaats
in kelder of berging. Van appels en
peren is heerlijke gelei, jam of com-
póte te maken, die bovendien inge-
vroren kan worden (altijd makke-
lijk bij onverwachte gasten). En
met een sapcentrifuge maakt en
mengt u de heerlijkste puur-fruit
cocktails. Maar het allerheerlijkste
bewaren we voor 't laatst — de
taarten, de toetjes en de andere lek-
kernijen die u met appels en/of
peren kunt toveren

Nodig eens een appel of
peer op de koffie
Appelbollen (4 stuks)
300 g bladerdeeg of kontdeeg (uit
het koehiak of uit de diepvries), -l
appelen (Jonathan bijvoorbeeld)
25 K suiker, l theel kaneel, '/, ei
Ontdooi het deeg of behandel het
zoals op de verpakking staat aan
gegeven
Rol het eventueel uit tot een plak
van '/: cm dikte. Verdeel de plak in
plakjes van ca. 12 x 12 cm. Schil
de appelen, boor ze u i t en leg ze
met de kant van het steeltje boven
op de lapjes. Vul de holten met een
mengsel van suikeren kaneel.
Vouw het deeg ruim om de appel
en plak de naden dicht met water
De appelhollen met de gladde kant
naar boven op een bakblik plaat
sen en op een koele plaats laten op-
stijven. Bestrijk ze dan met losge
klopt ei en zet het bakbl ik in een
/.eer hete oven (ca. 1MO' C). Bak de
bollen in ca. 25 minuten bruin en
gaar Open de eerste I f i minuten
de oven niet. ( l e e fde bollen warm
of koud. Ook verassend als toetje.

Twaalfuurtje in "Holland,
mijn appelland"
Appelpannekoeken
met spek
200 n bloem, l ei. zout. '/. / melk,
4 zure appels (Cox's Oranje PippitT.
Goudrvinftte. Rode (ioudreinette.
Jonagold of Lombart 's C'alinlle),
25 /,' ontbijtspek in plakjes, boter.
Zeefde bloem in een kom met het

zout en maak in het midden een
kuiltje. Breek daarin het ei en giet
er l '/* dl melk bij. Begin van uit
het midden te roeren tot een glad
beslag en verdun al roerende het
beslag met de rest van de melk.
Smelt een klein klontje boter in
een grote koekepan, leg er wat
plakjes spek bij en laat die even
bakken. Giet dan een laagje beslag
in de pan. Druk daarin plakken
appel en bak de pannekoek tot de
bovenkant droog is en de onder-
kant goudbruin. Keerde panne
koek met behulp van een deksel en
bak ook de andere kant goudbruin.
Schud zo af en toe een met de pan
om aanzetten te voorkomen. Eet de
pannekoek vooral warm.

Wie wil er een toetje?
Zo'n heerlijk toetje met appel of
peer, daar zegt iedereen 'ja' tegen,
dus maak de porties maar niet te
klein!

Appelijs (4 personen)
2 ffrote of 3 kleinere moesappelen.
l glas witte wijn, '1 eetl suiker, '2
eieren, '/, l slag room.
Schil de appelen en snij ze in stuk-
jes. Kook die met de wijn en de
suiker tot moes. Wrijf het mengsel
tje door een zeef en klop de eidooi
ers erdoor. Laat de appelmoes af
koelen Klop de eiwitten stijf,
spatel die door de koude moes.
Klop de slagroom stijf en meng die
erdoor. Doe het mengseltje in ijs
laatjes en laat het onder af en toe
omscheppen in het vriesvak van
de koelkast bevriezen

Appeltje, Peertje
wanneer ben je rijp?
Appels
Alkmene

Henoni
Cox's Orange l ' ippin

Discovery
Klsta

Ciloster

( Jolden Delicious
( loudreinet te

Kode (Joudreinette
Jonagold

Karmi jn de Sonnaville
Laxton's Superb

l .oinhart's Calville
Meiros»1

M u t su
Odtn

Spartun
Summerred

'IVdeman's Kurly
Winston

begin september tot half oktober
eind augustus tot eind september
begin oktober tot half maart
half eind augustus tot half september
eind september tot eind februari
begin november tot eind maart
begin oktober tot eind j u n i
half oktober tot eind mei
eind september tot eind mei
half oktober tot eind maart
eind september tot eind februari
begin oktober tot eind apr i l
eind september tot eind mei
begin oktober tot e ind maart
half oktober tot eind februari
eind september tot eind december
begin oktober tot begin maart
begin september tot begin oktober
eind augustus tot ver in september
half oktober tot mei

Peren
Heurré Alexandre Lucas begin oktober tot februari

Heurré Hardy begin september tot h a l f november
hal t september tot eind november

Charncux tweede hel f t van september tot h a l f
december

Conference half september tut eind apr i l
eind september tot ha l t j anua r i
begin september tot ha l f oktober

Hunne l.ouise d'Avranche

Doyenné du ("omice
'IViornphe de Vienne


