
56e Jaargang no. 40 Dinsdag 6 okt. 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17
Postbus 3 - 7255 ZG Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

WrsHjnt dinsdags In:

Hengelo, KeUenborg,
Velswtfk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Foldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

PETER VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Tel. 05753-1269

Bij aankoop van

een eigen gemaakte

ROOKWORST
500 gram

ZUURKOOL
GRATIS

De gehele week:
200 GRAAI

BOTERHAMWORST

1OO
500 gram

HACHEEVLEEES
+ KRUIDEN

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fü" of grof

Donderdag, vrtfdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram

schouderkarbonade

l kg MAGERE

in

De bakker
die zelf
efcedag
zijn vers
BROOD
bakt

De hele maand

oktober maken wij

BROOD om extra

van te smullen

Week van het brood

VERRUKKELIJK NIEUW!

WADDENCARROUSSEL

dat smaakt als gebak nu 5.50
Volkoren brood met veel vruchten, noten en
een heerlijke caramel vulling.
KOMT U EVEN PROEVEN?

Week van het brood!

FEESTAANBIEDING
l tas gevuld met:

Een heerlijke WADDENCARROUSSEL
met noten enz. 5.50

l zak zachte WITTEBROODJES (6 st.) 2.52
l zak goed gevulde KRENTEBOLLEN
(6 st.) 3.00

Deze week dit heerlijke pakket
van ƒ 11.02 voor ƒ8.95
Zolang de voorraad strekt
VOOR LEKKER BROOD . . . . . .

. .LOOP JE EVEN NAAR

Marktstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1474

Bronboringen
voor beregening of eigen drinkwater-
voorziening (tot max. 60 meter diep)

Ontijzeringsfilter
Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeien

VERHEIJ - Toldijk
Z.-E.WEG 9 - TEL. 05755-2041

DROGE METWORST
(met goud bekroond) 100 gram 1.78

RUNDER RIBSTUK
500 gram 8.48

VERSE WORST
500 gram 4.98

BOEREN LEVERWORST
(met goud bekroond) 100 gram 0-98

CONIFEREN - VASTE PLANTEN

HEIDE PLANTEN - GROEN BLIJVENDE PLANTEN

Plant ze nu

In voorraad grote partij BLAUWE HAAG CONIFEREN

100 - 120 cm hoog

Boomkwekerij en Tuinaanleg

G. J. HAL FMAN
Holstraat 7 Hengelo (Gld.), Tel. 05753-1424

Het vanouds bekende adres met de grootste sortering
en scherpe prijzen

Tapijl vuil?
>
; Hmal dan d«

TAPINETTE
dieptereiniger

;| Verbluffend raralteaft
• ', Huur Biecht» f 10.— p. dac

l DROGISTERU

LENSELINK
üerkjitraat l, Hcoffelo Gld

TE KOOP GEVRAAGD:
Slachtkonij nen.
Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. 05753-1670

geldig- van 7 okt. t.e.m. 20 okt.

SLIJTERIJ

wr"• -*&*?

GRAND VIN

BORDEAUX

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld
Telefoon 05753-1461

Vogelver. EXOKAN orga-
niseert op zondag 11 okto-
ber haar jaarlijkse Vogel-
en kleinveemarkt van 10.00
uur tot 13.00 uur in Dorps-
huis „de Horst" te Keijen-
borg. Inbreng GRATIS.

Een witte BRUIDSTAART
van Bakkerij KREUNEN.
Ze praten er allemaal over,
zo mooi en. . . . zo lekker!
Zie vrijblijvend ons
Taaiten-informatieboek
Tel. 05753- 1474.
Voor lekker gebak . . . .

. . . loop je naar
BAKKERIJ KREUNEN

Te koop: 2'/2 ha mals
A. Roeterdink, Vogelzang-
weg l Hengelo (Gld.) tel.
7384.

Te koop: voederbieten. A.
Hulshof, Z-E.-weg 87, Baak.

Te koop: Husqvaraa hai Hl-
grasmaaier ƒ 30,—. Tel.
05753 - 3710.

Te koop: 86 are Snymais
en 35 are Voerbieten. Th.
Ëngbers, Bronkhorsterweg
38, Steenderen.

Te koop open haard hout
eiken, kant en klaar. Aard-
appels Surprise. Boeren-
kool voor de inmaak. N.
Spoor, Teubenweg 6
Keijenborg.

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

Wü lessen in BMW 31G en Honda automatic

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 KeUenborg Tel. 1807

Raadhuisstraat 11-13 • Tel. 05753-1469

• MEUBELEN
• VLOERBEDEKKING etc.
• GORDIJNEN
• ZONWERING
• Voor VAKWERK

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER • VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

Van 5 oktober tot en met 10 oktober
H

3 in de WEEK VAN HET BROOD
S

(„EEN FEESTELIJKE WEEK")

APPELTJESBROOD

Rozijnen, verse appels)
™

LEKKER EN GEZOND

van 2.95 voor

Bakkerij Bruygink
RAADHUISSTRAAT 10 • TEL UfiB

Doe mee
aan de

GROTE
O N T B I J T K W I S

2 eerste prijzen ter waarde van

f2500.00
2.25 Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar bij uw

WARME BAKKER

BRUGGINK
VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER • VAN DE WARME

FEEST BIJ UW ECHTE BAKKER

WEEK VAN HET DROOD 1987
FEEST BIJ UW ECHTE BAKKER

Wij hebben deze week voor uu!

1 DROOD naar keuze

1 ONTBIJTKOEK

1 pak SPECULAAS

1 FRIESE SUIKERBOL

Dit tezamen in 'n prachtige linnen
draagtas van uw Echte Bakker
voor slechts 10.00

GRATIS BUTTONS!!
GRATIS PLACE MATS!!

Zolang de voorraad strekt
Deelnameformulier voor de

GROTE ONTBIJTKWLS
in de winKol verk

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1250

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

BAKSCHOTEL
500 gram 1.95

CITROENEN
10 stuks 2.95

MANDARIJNEN
Nogmaals 20 stuks 4.50

In onze verkoopbloemenkas

deze week

1 MINI-CYCLAAM 3.50

Kom, kijk en ziet wat

WIJNBERGEN u biedt.

Let op onze dagreclames

F A. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - TeL 0676S-147S



Onze trouwdag is een onvergetelijke dag ge-

worden. Daarom willen wij langs deze weg

iedereen bedanken voor de felicitaties, cadeau's,

planten en schriftelijke gelukwensen.

GEKARD en RIA WEUSTENENK

Hengelo (Gld.), oktober 1987

Lankhorsterstraat 8

De vele bezoeken, bloemen, kaarten, fruitman-

den en andere vormen van belangstelling die ik
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij

mijn thuiskomst heb mogen ontvangen hebben

mij zeer getroffen en blij gemaakt.

Langs deze weg wil ik u hiervoor dan ook heel

hartelijk dank zeggen

KAKEL LUBBERS

Hengelo (Gld.), oktober 1987

Rozenhoflaan 9

VOOR

bruiloften, verjaardagen
en andere partijen
tot 150 personen

hebben wij beschikbaar ZAALRUIMTE

Biljartcentrum,
3 biljarts aanwezig

Met ingang van heden is ons
Café-Cafétaria na 17.00 uur

gesloten.

's MAANDAGS de gehele dag

geopend.

Café-Restaurant - biljartcentrum

D'n Olde Kriet
Dorpsstraat 25, Wichmond, tel. 05754 - 285

Gelegenheid voor verzilveren van

VAKANTIE BONNEN en CHEQUEBONNEN

van de Landbouw voor Kerst 1987 op dinsdag

13 oktober van 19.00-21.00 uur.

Het bestuur C.N.V.

Met zorg voeren wij opdrachten uit

op het gebied van

GRAFWERK
Inlichtingen te verkrijgen bij:

J. KUIPERS
BLOEMENHUIS

Raadhuisstraat 2 - Hengelo (Gld.) - Tel. 1227

SCHRÖDERSTOFFEN

NIEUW

KINDERSTOFJES
van de nieuwe TV-serie

POMPY THE ROBODOLL

vindt u bij

Ruurloseweg 1- Hengelo Gld. Telefoon 05753-;„J

POLITIE INFORMATIE

Rijkspolitie Hengelo Gld,

Ie jaargang: mr 25 en 26 - periode 14-09-'87/28-09-'87

Woensdag 16 september '87 werd door ons een per-
soon aangetroffen die op enkele adressen overlast
veroorzaakte. Door ons is deze man overgebracht naar
zijn woonadres.

Donderdag 17 september werd door ons een verkeers-
controle gehouden op de Kruisbergseweg en de Veld-
hoekseweg. Een drietal automobilisten werden be-
keurd terzake defecten aan hun voertuig.
In deze periode werden een tweetal bromf ietsbestuur-
ders bekeurd terzake het rijden op een opgevoerde
bromfiets.

Vrijdag l Sseptember 1987 tussen 19.30 uur en 23.00
uur is er insein oken in een woning aun v.U Winkeiswc^
te Hengelo (Gld.). Men heeft zich via het openbreken
van de achterdeur de toegang verschaft. Er wordt
niets vermist.
Naar aanleiding van enkele klachten betreffende over-
last van personenauto's met knallende uitlaten zijn
door ons de eigenaren van drie personenauto s terzake
onderhouden. Zij beloofden beterschap.

Zondag 20 september 1987 sprong op de hoek Kerke-
kamp/net Karspel de waterleiding. De W.Ü.G. her-
stelde de lek waardoor de straat weer voor het ver-
voer toegankelijk werd.
Een visser werd door ons bekeurd terzake het niet
hebben van de geldige vergunning,
üok dit weekend werd weer aangifte gedaan van
dieistai fiets.
Al enkeie malen is ons opgevallen dat automobilisten
bjj net constateren dat er een voorwerp op de weg
ligt gewoon langs het voorwerp rijden en niet de
moeite nemen even net voorwerp in de berm te leggen,
fueraoor is vorige week een ongeval veroorzaakt,
'i'oen lagen op de Vordenseweg buiten de bebouwde
kom (.«u Km) een tweetal houten pallets op de weg.
uien automooilist zag deze te laat en reed er bovenop.

Maandag 21 september werd ons medegedeeld dat er
weuerom paneis op de weg lagen en dat men er ge-
woon langs reed zonder deze even langs de kant van
de weg te leggen. Verzoek aan een ieaer: Ziet u iets
op de weg liggen stop even op een veilige manier en
gooi net voorwerp even in de berm. Dan worden er
nopeiijK ongevallen voorkomen.

Dinsdag 22-9-'87 omstreeks 03.25 uur kwa m er bij ons
een melding binnen van loslopende varkens op de
Kruisbergseweg alhier. Moeder varken was met vijf
van haar biggen aan de wandel gegaan. Door ons
werd de eigenaar van het varken wakker geschud
en met behulp van deze konden de varkens weer in
hun hok worden geplaatst.
Automobilisten ook al lijkt het op de weg zo rustig
denk toch om uw snelheid. Een varken ligt in een
klein hoekje.
Ook deze week is het weer raak geweest met diefstal
van fietsen. Twee personen deden bij ons aangifte
terzake. Heeft u al de pastcode in uw fiets?
Een aantal bodemmonsters genomen bij een garage-
bedrijf. Nadat was gebleken dat één van de benzine-
tanks lekkage vertoonde. In samenwerking met ge-
meente en provincie is onderzoek ingesteld. Als blijkt
dat de bodem is vervuild zal deze ten spoedigste wor-
den gesaneerd.
Bij een gehouden verkeerscontrole op de Kruisberg-
seweg alhier één automobilist bekeurd terzake het
niet dragen van de autogordel. Een tweetal fietsers
bekeurd daar deze het niet noodzakelijk vonden ten-
minste één hand aan het stuur te houden.

Woensdag 23-9-'87, omstreeks 0.50 uur een tweetal
knapen aangetroffen bij een winkelpand. Deze knapen
beiden afkomstig uit Doetinchem verklaarden van
huis weggelopen te zijn en wilden onder de luifel van
de zaak overnachten. Hen weggestuurd.
Een aanrijding met materiële schade vond plaats op
de splitsing van de Bleekstraat met de Oude Varssel-
seweg. De automobilist, rijdende op de Oude Varssel-
seweg verleende op de splitsing geen vrije doorgang
aan de van rechts naderende automobilist die op de
Bleekstraat reed.
Denkt u er aan dat de Bleekstraat, de Aaltenseweg
GEEN voorrang is en dat dus alle motorvoertuigen
van RECHTS voorrang hebben. Dit geldt dus ten aan-
zien van de Bleekstraat en de Aaltensffïveg en alle
daarop uitkomende wegen.

itaiiuerdag 25-9-87, is aangifte gedaan van diefstal
van een aantal lucnsia s. De eigenaar had zijn planten
m üe tuin staan. Uok uaar zijn ze tegenwooraig ai
met meer veilig. Beuankt namens de eigenaar, ivlis-
scnien Kunt u ae voigenue keer vragen om een stekkie.
Proces-vet baal worut opgemaakt tegen een Winters-
wijker die is doorgereuen na schade te hebben ver-
oorzaakt aan een geparkeerd staande personenauto.
GeiuKKig heelt een getuige het kenteken genoteerd
zodat aktie kon worden ondernamen.

Vrydag 25-9-'87, is een automobilist bekeurd terzake
uitsteKenae lading. De lading van deze vrachtauto,
namelijk betonrjzer, stak 2.65 meter naar achteren uit.
De lading slingerde alle kanten op zonder dat aan de
achtex zijde het vierkante bord met rode diagonale
strepen was bevestigd.
Omstreeks 17.30 uur een bestuurder van vrachtauto
genolpen bij het opladen van enkele duizenden stenen.
Bij het nemen van de bocht door deze vrachtauto is
de lading gaan schuiven waardoor de stenen op de rij-
baan kwamen te liggen. Dit alles gebeurde op de
Lankhorsterstraat

Zaterdag 26-9-'87, het is de laatste tijd enkele malen
voorgevallen dat mensen thuis worden gebeld onder
het mom van „telefonische enquette". Het gaat dan
vaak over de samenstelling van het gezin en even-
tueel school-en werktijd en van familieleden. ADVIES:
Ga daar nooit op in. Doe ALTIJD melding aan de
politie. Probeer iets te weet te komen van deze man
of vrouw. Let, indien mogelijk, op dialect, leeftijd of
achtergrondgeluiden. Als er meerdere meldingen bij
ons binnenkomen zijn wij misschien in staat maat-
regelen te nemen.

Zaterdag 26-9-'87 vond een aanrijding plaats op krui-
sing Kastanjelaan/Fokkinkweg. Een automobilist reed
naast een fietster. Vermoedelijk doordat de fietster
iets uitweek werd zij door de personenauto aange-
reden en kwam ten val. De fietster is met knieletsel
voor onderzoek overgebracht naar het St. Jozefzie-
kenhuis te Doetinchem.
In de nacht van zaterdag 26 september en zondag 27
september is een sigarettenautomaat het doelwit ge-
weest van vernieling of poging tot diefstal. Met een
brandend voorwerp werd een gat gebrand in plexi-
glas.
Naar onze mening moeten er van de in de weekenden
plaatsvindende vernielingen getuigen zijn. Echter nog
niemand heeft zich gemeld. Mensen denk niet alleen:
het zijn mij spullen niet. Maar bel.

Hengelo Gld. 29 september 1987
J. G. TABOR

Te koop: Oud Hollandse
dakpannen, zware schuur
deur, golfplaten, Ijzeren ra-
men, plastic goot en beton -
tegels.
Fam. Lubbers, Kerkstraat
17, Hengelo (Gld.), tel.
05753 -1253.

Te koop 40 are zware mais
H. Vriezekolk, Hoogstraat
18, Toldrjk, tel. 05755-2083.

Te koop: 1.30 ha zware
mais, gelegen aan de Win-
kelsweg. J. Br uil, Lank-
horsterstraat 9, Hengelo
Gld. tel. 05753-1244.

Welk echtpaar wil een
avond per week het kaart-
spel krulsjassen met ons
spelen? Graag goede kaar-
ters omgeving Wichmond.
Brieven onder no. HW 211
bureau de Reclame.

SLAGER BERT RATERINK UIT HENGELO (Gld.)

BIJ FRED OSTER IN DE PRIJZEN

Slager Bert Raterink uit Hengelo (Gld.) is op 21 sep-
tember in Flevohof door Fred Oster namens het In-
stituut Ambachtelijke Slagersproducten (I.A.S.) met
een erkenning onderscheiden.
De gouden I.A.S.-produktie-erkenning voor droge
worst, fijne rookworst en boeren leverworst ontving
hij voor de duur van l jaar, samen met nog zo'n 700
andere collega worstmakers.
Een I.A.S.-erkenning wordt uitgereikt voor zelf ver-
vaardigde vleeswaren die aan strenge keuringseisen
hebben voldaan. Doormiddel van aangekondigde keu-
ringen, onaangekondigde keuringen en steekproeven
worden de produkten regelmatig getoetst.
Nederland kent ruim 8300 ambachtelijke slagersbe-
drijven waarvan er nog ruim 3200 in eigen wordst-
keuken verschillende vleeswaren bereiden.
Het I.A.S. is een instituut dat ambachtelijk bereide
vleeswaren keurt op fijne smaak, zorgvuldig grond-
stoffengebruik en creatieve bereidingswijze.
De erkenning krijgt vanaf vandaag een ereplaats bij
slager Bert Raterink in de winkel.

VERLOTING RENOVATDS-ACCOMODATIE PAX

Zoals u wellicht weet is de trekking uitgesteld tot
26 februari 1988.
Prachtieg prijzen zij er te winnen waaronder een
FIAT PANDA. Pax heeft uw steun nodig, koop daar-
om nu een lot. U kunt ook via een machtiging de prijs
van f 100,00 in 4 termijnen van f 25,00 voldoen.
Pax heemt in ons dorp een belangrijke plaats in, laat
dat merken en doe mee!!!

PIETJE PRAGA MAG NAAR EDE

Zondag 27 september j.l. in Silvolde won Rudi Kreu-
nen met zijn eerste speelfilm „Pietje Praga pokkelt
in panieke problemen" een nominatie voor het festi-
val in Ede.
Hier strijden jaarlijks de best genomineerde amateur-
films van Nederland om goud, zilver of brons.

RESTAURATIE KERK VOOR-DREMPT

NOODZAAK

De veel ontwikkelde aktiviteiten met het oog op de
noodzakelijke restauratieplannen van de Herv. Kerk
in Voor-Drempt, gelegen aan de Rijksweg Doetin-
chem-Doesburg, zijn een steentje in de bijdrage van
de totaalkosten. Al tal van jaren rijdt, breit en haakt
men voor deze restauratie.
Zaterdag 17 oktober is de zoveelste aktiviteit aan de
orde, met een restauratierit vanuit Hoog-Keppel tus-
sen 18.00 en 19.30 uur.
ledere begrijpende lezer heeft het al in de gaten, dat
het gaat om. de inschrijfgelden. Hoe meer deelne-
mers, des te meer in het restauratiepotje van do
Dremptse Kerk. Er worden zoveel mogelijk voertui-
gen opgeroepen, welke dan met het inschrijfgeld wor-
den belast. Doe allen mee, het is voor een goed doel,
n.l. onderhoud van één van de zovele monumenten,
welke ons land nog rijk is. ,

UITBREIDING DRUKKERIJ WOLTERS

De bouwvergunning is afgegeven, de planning is ge-
start. Alles is klaar voor de uitbreiding van drukkerij
Wolters. Vorige week is gestart met de afbraak van
een oude schuur die op het terrein van de uitbreiding
staat. Loon- en grondverzetbedrjjf Henk Enzerink uit
Hengelo (Gld.) belastte zich met deze werkzaamhe-
den om het terrein voor het grondwerk bouwrijp te
maken.
Na deze werkzaamheden kan aannemersbedrijf Gebr.
Lubbers starten met de bouw. Van het verdere ver-
loop houden wij u uiteraard op de hoogte.

SPORT OVERDAG

De werkgroep Stimulering Sport Deelneming heeft
de vaste wekelijkse sportaktiviteiten in „Sport Over-
dag" hervat en de belangstelling is goed te noemen,
niettemin is er nog plaats voor meer deelnemers. De
vaste aktiviteiten zijn:
maandag 10.30 uur in de sporthal gehandicaptensport
dinsdagen 14.00 uur bij ,,Willem Teil" brengt het ka-
der van de schietvereniging verschillende aktiviteiten
o.a. schieten, dart, sjoelen, klootschieten en binnen-
kort ook jeude de boules.
Op woensdagen om 9.15 uur in de sporthal o.l.v. het
kader vanuit de badmintonclub H.B.C. de badminton-
sport. In de maand oktober is er een herfstfietstocht,
organisatie vanuit „Achilles" met deskundige bege-
leiding.
Ontspannende sport is het gehele jaar nodig, in de
komende winterperiode is het belangrijk om geregeld
iets aan sport te doen. Kom eens een kijkje nemen.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie.

lijn 070-614614
\J/ vm-

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkaarten

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

DRUKKERIJ WOLTERS

MODERNISERING EN VERBETERING

VOEDSELVERSTREKKING

Voorzien in een behoefte, is een taak welke door
„Tafeltje-dek-je" in Hengelo en Keijenborg al jaren
met veel behoefte doet. Om mensen, welke niet meer
in staat zijn en dan vooral bejaarden, om hun eigen
potje te koken, woiden dagelijks voorzien van een
warme maaltijd, vanuit de bejaardencentra „de
Blerjke", Hengelo (Gld.i en „St. Maria Poste!", Kijen-
borg.
De in Keijenborg gebruikte gamellen waren niet meer
deugdelijk en aan vervanging toe. Een helpende hand
bood hierbij overdiudelijk het gemeentebestuur van
Hengelo (Gld.). Er werd ruim overleg gepleegd, naar
financiële haalbaarheid, het te gebruiken merk en
model. De uitkomst was een container, waarbij inge-
bouwd isolatie om het eten zo lang mogelijk warm te

houden. Aangeschaft werden een tiental van deze con-
tainers voor de prijs van f 620,00 per stuk.
Enigszin officieel werden deze containers in gebruik
gesteld door burgemeester A. W. J. van Beeck Cal-
kon, welke met forse scheppen de bakken vulde.
Bij het maken van de foto's zei hij, nu moet het niet
zo lang duren anders denken ze nog wat is hij toch een
grote opschepper.
Een controlerend oog bij deze daad kwam van de
directeui en Noordijk en Delsink van beide bejaarden-
centra, het bestuur van de stichting Noodhulp.
Een lekker bskje koffie van directeur Delsink, van
Maria Postel, maakte daarna de tongen los, over de
werkzaamheid van „Tafeltje-dek-je" en de nieuwe con-
tainers. Bewondering werd uitgesproken voor de vele
vrijwilligers welke iedere dag maar weer klaar staan
om de hulpbehoevende medemens van zijn dagelijkse
,,pot" te voozien.



ATTENTIE! ATTENTIE!

WALLY de PRIJZENBREKER
Schreeuwt hardop: wat een ander kan kan ik ook. Geen dure prijzen, dat past toch niet bij zijn

naam, daarom van nu af aan altijd stunten. LET OP. Steeds doorlopend.

FLOPHOÜSE HEROPENT
Op vrijdag 9 oktober doet Jeugdsoos Flophouse in Toldijk haar deuren

weer open. Kom met ons dit heropeningsfeest vieren op:

1. vrijdag 9 oktober

half 8: Officiële opening

half 9: optreden PLUS DOREEN!

2. zaterdag 10 oktober

optreden van: THE AMAZING STROOPWAFELS

3. vrijdag 16 oktober

optreden van DOUBLÉ

OVERALLS geen f 60,00 maar 3 stuks f 100,00

WERKBROEKEN
geen f 40,00 maar 3 stuks f 1 00,00

BAKKERS en KOKSKLEDING4 stuks f 100,00

STOFJASSEN geen f 45,00 maar 4 st. f 100,00

CORDU RO Y BROEKEN geen f 60,00
maar 3 stuks f 100,00

SPIJKERBROEKEN geen f 65,00
maar 3 stuks f 100,00

Alle hande KINDERKLEDING f 15,00

HEREN JACKS f 50,00

KINDEROVERALLS f 20,00

TRUIEN vanaf f25,00

TRUIEN MET LEER van f75,00 nu f35,00

TRAININGSPAKKEN PRIVATE

van f 125,00 nu f45,00

JOGGINGPAKKEN van f 95,00 nu f 45,00

LEREN KINDERJACKS f 45,00

BLO-EISEN en JAPONNEN

van f 89,00 nu zoeken maar f 35,00

•

•
+

+

•
+

+

+

BED OVERTREKKEN l persoons

2 persoons
Lissimo

POLO'S

LEREN DAMES ROKKEN

SPIJKER ROKKEN

HOESLAKENS 2 stuks

SWITSHIRTS

KINDERJACKS

SCHOENEN

THEEDOEKEN 12 stuks

OVERHEMDEN

1 persoons DEKBEDDEN

2 persoons

DENEM GEVOERDE SPIJKERJACKS

SCHUTTERSVELD COLBERTS

KLOMPEN

LEREN KLOMPEN

f 20,00

f 35,00

f 40,00

f 10,00

f 50,00

f 25,00

f 30,00

f 10,00

f 25,00

f 10,00

f 20,00

f 15,00 en f 25,00

f 50,00

f 65,00

f 50,00

f 45,00

f 10,00

f 25,00

SCHIPPERS TRUIEN f 25,00

En dat zijn deze week onze stuntprijzen. Denk
wel OP IS OP ! ! !

Ruurloseweg 43 Hengelo (Gld.)

Uw windmolenbakker

HEKKELMAN
zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren NNlND/VIOLENjB/KKERS

Donderdag, vrijdag en zaterdag:

MOLENSLOFJES
f 1,50

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT !

VLEES - VOOR FIJNPROEVERS!
500 gram RIB- of
HAASKARBONADE

HAMBURGERS per stuk

100 gram LEVERKAAS

100 gram Gebr GEHAKT

Ze zijn er weer de met goud

bekroonde ROOKWORST

Deze week per 100 gram 1.30

4.75

0.80

1.20

1.20

Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang!!

CITIN

CITIN

CITIN

Gordijnenzout
voor stralend witte vitrage en

kleurfrisse overgordijnen

Met nicotine-oplosser

Milieuvriendelijk

Fosfaatvrij

Vlekkentovenaar
voor elke vlek

Tapijtreiniger
per uitleenbeurt f 10.—

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

6IERHEESTERS
HErDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
BOZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
BPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hengelo Gld
TeL 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

VBO

Roozegaarde sport
Spalatraat 18. Hengelo OU

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
tfesterweg 10 - Varsselder
Tel. 08356-85664

Malsovit helpt u van uw
vetrolletjes af op een ge-
zonde manier, zonder inge-
wikkeld, duur hongerdieet.
Malsovit wordt gebakken
door: Hekkelman, Raad-
huisstraat 35 Hengelo Gld.

CAFÉ - RESTAURANT - SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l, 7255 AA HENGELO (Gld.)

Tel. 05753 - 1252

U kunt bij ons terecht voor:

Gezellig' verpozen aan onze bar
25 merken BIER, geschonken in de
originele glazen.
VOLLEDIGE DINERS
RECEPTIES en VERJAARDAGEN
Voor CLUBAVONDEN en
VERGADERINGEN

Dit alles achter een geluiddichte wand.
Café en keuken iedere dag geopend

WOENSDAG ZIJN WIJ NA 18.00 UUR
GESLOTEN

K I N D E R B O E K E N
welke zeer in trek zijn:

ARENDSOOG - DE KAMELEON

WIPNEUS EN PIM - PINKELTJE

JIP EN JANNEKE - DIK TROM

Boeken van schrijvers zoals Jan Terlouw
Guus Kuijer, The Beckmann

zeer gewild.

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld. t.o. Remigiuskerk

Tel .05753 • 1253

HorlogerieCoud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374 Zilveren setje.

Collier f 49,-
Ring ff 39,50

Zilveren boogcolliers
Per stuk f 39,50

OPEN SCHOOL
voor volwassenen;

Aanmelden nog mogelijk.

Groepen in Doetinchem, Terborg en

Zelhem

Wilt u meer weten?

Tel. 08340 - 44252 of 45866 en tel. 08342 - 2171

BOERENKARNEMELK
ZO VAN DE BOER

DEZE WEEK:

ter kennismaking:

liter 0.98
Buurtsuper

VAN DER MOND
Ruurloseweg 52 -- HENGELO (Gld.)

80 jaar
CHR. ZANGVER.

LOOFT DEN HEER

HENGELO GLD.

JUBILEUM-UITVOERING
Zaterdag 24 oktober 1987

Sporthal „DE KAMP" Hengelo

Voorverkoop ƒ 7.50 bij:

WOLTERS Boekhandel, Kerkstraat 17

Voorzitter A. SCHOLTEN, Sarinkkamp 1(5

NWIND/ViOLENB/iKKERS

WOENSDAG KRENTEBOLLENDAG
6 halen 5 betalen

NNINQ/MOLEN) BAKKERS



Uw C.V.-KETEL aan vervanging toe?
Wacht niet tot het laatste moment, maar vervang hem nu door een

ENERGIE-ZUINIGE Hoog-rendement-ketel ! ! !

Minimale besparing op uw gasrekening van 20-40%.

Vraag vrijblijvend informatie bij uw hoog-rendement-installateur:

Vordenseweg 10 - Hengelo - tel. 05753-2511

Uw adres voor aanleg, onderhoud, reparaties, nieuw- en verbouw van:

GAS - WATER - LOOD»- en ZINKWERK

C V -INSTALLATIES - SANITAIR - DAKBEDEKKING

GEBBING MODES
presenteert u

een PRACHTIGE KOLLEKTIE NAJAARSMODE

voor het hele gezin tijdens een

G R A N D I O Z E M O D E S H O W
op donderdag 15 oktober in

ZAAL DE ENGEL TE STEENDEREN

Aanvang 20.00 uur

Kaarten voor f 5 — ALLEEN in VOORVERKOOP bij

GEBBING MODES, J. F. Oltmansstraat 2, Steenderen

KAPSALON A. AALBERS, Dorpsstraat 25, Steenderen

KOPJE KOFFIE MET GEBAK EN EEN HAPJE GEHEEL GRATIS

Dit laat i
niet schieten.

1 krop SLA + 1 £* Q
KOMKOMMER <f O

Alkmene ^̂  ^m ^^

handappel 2 kg ~J ^fe f J
(smaakt als cox) ^

m
 *^ ̂ ^

Gebr. ROSBIEF *\ A f\

100 gram £ Tf <f

Gekookte ^̂  ̂ ^
Gelderse worst (4 \]
100 gram ^ ̂

WAARDEBON

Schouderkarbonade

498
Zaterdag-voordeel :
Fricandeau of ^̂
Hamlappen £JL %J >C
500 gram • ̂  "

Maandag en dinsdag- 12 en 13 okt.

1 kg Magere ^ tj P
Speklappen ir w ^̂

A.H. Dubbel-
vla aardb.- 4 "7 (T
van. en choc. | i *J

van. Itr.
A.H. Driepans ^̂  ̂ ^
gedecureerd 1 \]\)
brood 1 ̂  V

Van de Eelaart
Drie Sterren 7 ftR
Jenever Itr. ' * \/«/

Florijn i/>/\l-
Citroen /R H
brandewynltr. • ^^J+J

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a. s

l

PEDICURE-VOETVER ZORGING

Behandel ing v lgs. a fsp raak

K a r i e n G e r r i t s
M a r g r i e t h o f 30
7255 iEA 'Henge lo GLD
Tel . 05753-2368
Na 18.00 uur

**Fl
Ot NEDERLANDSE VERENIGING VOOB VOETVIMZOHQINO

betchouwi h«jr leden «rrtl na ten langt opleiding, intcn«*v«
itudn *n n» het allegg«n vin «n uitgcbrtid «ittm^n ondtr
mtdiieti to«iicht all volwaardig VOETKUNOIGE • CHIROPOOIST

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 06753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEEV-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

VOOR AUTORIJLES

Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

VOETCOMFORT VAN SMITS

kom vrijblijvend passen bij:

WULLINK - V O R D E N
Voor de of/erbesfe schoen
Dorpsstraat 4 • Telefoon 1342

Hengelo (Gld.)

Rijnweg
In de ruilverkaveling Hengelo/Zelhem gelegen:

PERCEEL WEILAND
— Perceelsgrootte 6,7 ha
— Ligging aan verharde weg
— Geen melkquotum
— evt. te koop in meerdere percelen

Inlichtingen over ligging, aanvaarding en prijs.

G. A. U. Tolkamp. P. H. Koot, B. A. Groot Roessink
makelaars in onroerende goederen.

tenHag makelaars
^^ '"»!

Plantsoenstr. 75, Doetinchem, tel. 08340-32491*
05753-3311

IEDERE ZONDAGAVOND

DANSEN
in ZAAL LANGELER Hengelo (Gld.)

aanvang 20.00 uur

LIVE MUZIEK
Voor GEHUWDEN en VERLOOFDEN

Memelink

Voor hem en haar

Bel gerust voor een afspraak

Ook voor
*

zonnebank

Vordenseweg 5 Hengelo Gld. Tel 05753-1278

bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh

DANSEN met

FREE SENSE
Zondag 11 oktober

Zondag 18 oktober

PETE KELLY BAND
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Alle dagen volop
vers

AARDAPPELEN,
GROENTE &

FRUIT

2.95

0.65

6.25

STOOFPEREN Si. Rémy

3 kg voor maar

ANDIJVIE per kg

BINTJES van de klei 25 kg

Tevens diverse soorten

Aardappelrassen

KRUISBRINKSEWEG 7, TOLDIJK
TEL. 05755-1361

Open maandag t.e.m. vrijdag 13.30 tot 18.30

uur, zaterdags van 9-12 en van 13.00-16.00 uur.

NIEUW!!

Voor BANDEN, UITLATEN,
TREKHAKEN enz.

Uw adres

AUTOMATERIALEN

René Verhey
Tel. 05755-2202

Voor de doe-het-zelver hebben wij ter

beschikking een SMEERPUT

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05758-2619

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 11 OKTOBER

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10.00 uur: Mw. Hendriksen (jeugddienst)

Goede Herder Kapel
10.15 uur: ds. Hendriks

Vritfz. Herv. Kerk
Geen dienst

Avond-en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt er op zateirdag van 9-9.30

uur en op zondag van 12.00-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

Van 5 oktober t.e.m. 11 oktober
Th. J. Hanrath, telefoon 1277

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. EU, telefoon 1420

NIEUW Alarmno. brandweer
Telefoon 06 - 0111

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

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

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

RJL Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 10 okt.: 19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 11 okt.: 10.00 uur: Woord en Communiedienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie

parochieblad

R.K. Kerk KeUenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag te.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centr. kantoor: corr.adres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld. Bezoek-adres : Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.


