
56e Jaargang no. 42 Dinsdag 20 okt. 1987 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17
Postbus 3 • 7265 ZG Hengelo Gld
Telefoon 05753-1465, b.g.g. 2771

VerscUnt dinsdags in:
Hengelo, KeUenborg,
Velswtyk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
FoldUk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

P E T E R V A N B U R K
Raadhuisstraat 7 Tel. 05753-1269

De gehele week:
100 gram

RAUWE
CASSELERRIB

500 gram

EISBEIN

De gehele week:

150 gram

GEBRADEN GEHAKT

100 gram

PEKELVLEES

Maandag, dinsdag en woensdag
500 gram

Speklappen

gehakt + kruiden
500 gram

500 gram

verse worst
fUn of grof

500 gram

malse varkenslappen

100 gram
GEP. SNITZELS

500 gram SUKADE

LAPPEN

In oktober BROOD

om extra lekker van

te smullen!

De bakker
die zelf.
elke dag
zijn vers
BROOD
bakt

NIEUW. NIEUW!

PIKANTE STOKKEN
heeriyk smeuig gevuld van 3.25 nu 2.95

Met ui, kaas, tomaten,
diverse kruiden en groenten.

Door het enorme succes, zaten wtf even zonder
meel, maar ze zyn er weer:

NEGEN GRANEN BROODJES
boordevol vitaminen en mineralen 65 Ct.

DUS VOOR LEKKER BROOD
LOOP JE EVEN NAAR

Bakkerij R. KREUNEN
Marktstraat 6 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1474
BESTELLEN VOORKOMT TELEURSTELLEN

AHes voor de Doe-het-zelver

PLAATMATERIAAL

REGELHOUT

PLANKHOUT

SIERLATJES

etc. etc.

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. (bij de kerk)
P.S. Ruime parkeerplaats achter de win-
kel, bij de Doejhet-zelf-afdeling. Ook in-
gang opzij.

Deze week bij uw ECHTE BAKKER

Afd. BROOD

ARDENNER BOL

(een delicatesse)

p.m. 450 gram 1.19

Afd. BANKET:
(Op veler verzoek)

BOERENJONGENS TOMPOEZEN

5 stuks 5.25

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

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

Raadhuisstraat 11-13 - Tel. 05753-1469

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

ATTENTIE! ATTENTIE! ATTENTIE!

In verband met de nieuwbouw van onze drukkerij is

ons bedrijf momenteel moeilijk bereikbaar vanaf de

Regelinkstraat.

U kunt ons toch bereiken en wel via Kerkstraat 17

(Wolters boekhandel) van waaruit U in de drukkerij

kunt komen voor uw drukwerk-opdrachten, adverten-

ties voor „De Reclame" enz.

Wij hopen dat U begrip voor de situatie hebt.

DRUKKERIJ WOLTERS
ATTENTIE! ATTENTIE! ATTENTIE!

geldig van 21 okt. t.e.m. 3 november

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 96

Hengelo Gld

Telefoon 05753-1461

700 m|

6.45

KIERHEESTERS
KEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
BPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

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

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBER6
tfesterweg 10 • Varsselder
Tel. 08356-85664

Tapijl vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

Verbluffend remdtaat
Hoor Biecht» f 10.— p.
DROGISTERH

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo OW

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde sport
Spalitraat IS. Hengelo OH

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL

HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) - 05753-3460

Ze zijn er weer

VISSALADES !

Speciaal deze week:

l kg KABELJAUW FILET 13.50

ledere dag warm gebakken vis

VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn; O70-614614
,-Ck mdirtond»» l»H»»kMlng

~ Vj/ vnenden van de hartstictilng
WTTnTTTl l l l l t l l l l l l l l t l l l I l l l l l l l l l l ' i r in ' l

ACHTERHAM

(mét goud bekroond) 100 j^ram | •'

Gepaneerde VARKENSSNITZEL

100 gram 1.30

SCHOUDER KARBONADE

500 gram

ROLPENS (uit ft zuur)

100 gram

A. H.Hateri

Voor familie- en handelsdrukwerk
Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1456

VAN DE WARME BAKKER VAN DE WARME BAK

Bakkerij Bruggink: DdiuvGiij Diuyyiuit f
BAADHUISSTRAAT 19 • TEL UfiB

<̂
>

DEZE WEEK:
-

SPECULAAS BROKKEN

van 3.25 voor 2.50

VAN DE WARME BAKKER VAN DE WARME BAK

£
'è

WIJNBERGEN
gaat op de vitaminetour

verschillende soorten

RAUWKOST
250 gram

1.95

SINAASAPPELEN
vol sap 15 stuks

4.50

BANANEN
l héél kilo

1.95

Verder volop, Andijvie, Sla,

Bloemkool, Venkel,

Komkommers, enz.

In onze verkoopbloemenkas

1 HANGPLANTJE 2.25

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 8 - Hengelo Gld - TeL tö75S-147I

SCHRÖDERSTOFFEN

Prachtige kwaliteit
gewassen

SPIJKERSTOF

15.00
SCHRöDER TEXTIEL

Ruurloseweg 1- HengeloGId.Telefoon 05753-1232



autobedrijf

D. LANGWERDEN
LANKHORSTERSTRAAT28

7234 ST WICHMOND
Tel. 05754-621

BOVAG GARANTIE

A.P.K. KEURINGSBEDRIJF

VOOR AL UW ONDERHOUD EN REPARATIE

M.L. EN TECTYLEREN
(p.s. maak tijdig een afspraak voor tectyleren

of tectyIcontrole)

MODERNE TESTAPPARATUUR

VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S

BENT U OP ZOEK NAAR EEN ANDER AUTOBEDRIJF?
BEL OF KOM BIJ ONS LANGS

TE KOOP

l PEUGEOT 505 GL l.p.g. 1984
l DAIHATSU CHARADE 5 deurs (15.000 km) 1986
l OPEL ASCONA 4 deurs diesel 1982
l OPEL ASCONA 5 deurs l.p.g. 1981
l OPEL KADETT 12 G L S 3 deurs 1984
l OPEL KADETT 12S 3 deurs 1983
l OPEL KADETT 16S 3 deurs l.p.g. 1982
l OPEL KADETT 3 deurs diesel 1983
l OPEL KADETT 3 deurs diesel 1982
l OPEL KADETT 13S 4 deurs 1980
l FIAT RITMO 75cl. 5 deurs 1981

ZONDER GARANTIE

l OPEL KADETT 2 deurs 1979
l FIAT PANDA (a.p.k. gekeurd) 1981
l VW DIESEL PASSAT 1980
l OPEL KADETT STATIONCAR (a.p.k. gekeurd) 1978

aMBF W ' ' '" '
Advertentie

Mm ,f : JJOBEMOIB»

Zaterdag 10 oktober j.l. speelde het Jeugd-

team Pax Dl een enerverende wedstrijd tegen

Zutphen Dl, die met 6-0 in het voordeel van Pax

werd afgesloten.

Waarschijnlijk kwam dit doordat de nieuwe

sponsor van Pax Dl, „De Drievetol" aanwezig

was om officieel nieuwe trainingspakken aan te

bieden. Deze sportieve jonge mannen werden

ook nog eens beloond met een „stevige pak-

kerd" van niemand minder dan Gerda van spon-

sor „De Drievetol" zelf!

Bij deze gelegenheid werd het jeugdteam Dl

omgedoopt in Drievetol 1.

PEDICURE-VOETVERZORGING

Behandeling vlgs. afspraak

Karien Gerrits

Margriethof 30

7255 iEA'Hengelo

Tel. 05753-2368

Na 18.00 uur

GLD

Ol NEOCPLAMD1Z VCRCNIQIMO VOOR VOETVIRZ3MOIMO

btschouwi h««r ledtn nrst na t»n l«ng« opltidmj, imtntitv*
itudn *n ni htt «llcogtn y»n Mn ungeb'oid «xwncn ondtf

m»diicti to«>ctu »li vol»»»rdiB VOETKUNCIGE • CHinOPODIST

SPAARWEEK
19 t/m 23 OKTOBER
Reken maar

Uw windmolenbakker

HEKKELMAN
zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren NNlNQ/VIOLENBXKKERS

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG

GEBAKSTUKJES 4,25
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT !

MUZIEKCENTRUM UNION
Hummeloseweg Zelhem
WOENSDAG 21 OKTOBER

19.30 uur

entree 5r Oncl. koffie en verloting)

KAARTEN 21 OKT. AAN DE ZAAL /£

voorverkoop:BLOEMENMAGAZUN HASSINK
WOLBOETIEK DE BREIPEN

WOLBOETIEK X^lBREIPEN

Velswijkweg 22 ê^velswijk.> 08344-315

Hengelo Gld. Raadhuisstraat 21, Tel. 05753-2022

Hengelo Gld. Spalstraat 23, Tel. 05753-1601

Keijenborg. St. Janstraat 44, Tel. 05753-1336

Rabobank S
geld en goede raad

open. _^^^fl

kooftden Heer

2flTERO«C

Een avond vo\ vc?n Cultf vren

meb optreden ven :

£ UTRE E:f £0.00 ( 0RK/



Een dankbare verwondering vult toch ons hart

bij de geboorte van onze dochter en zusje

JOSIEN ALEID

8 oktober 1987.

Harrie en Ans Lubbers

Marloes en Riek

Meesterijweg 2, 70J5 EG Erten

1962 1987

Zondag 25 oktober a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.
Wij hopen dit te vieren op VRIJDAG 23 OKTO-
BER a.s. Uit dankbaarheid zal om 10.30 uur een
H. Mis worden opgedragen in de parochiekerk
van St. Jan de Doper te Keijenborg.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 16.00
uur in zaal Michels, Spalstraat 45 te Hengelo
(GW.).

REINIER EN CATRIEN HILDERINK

7256 AC Keijenborg, oktober 1987.

Hengelosestraat 24.

CHRIS EN WILHELMIEN WILLEMSEN

zijn op maandag 26 oktober 25 jaar getrouwd.

U kunt hen daarmede feliciteren vanaf 15.00

uur ten huize, Covikseweg 19, Steenderen (7221

CM).

Oktober 1987.

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de

vele felicitaties, bloemen, kaarten en kado's, die

wij op onze trouwdag mochten ontvangen.

Het is voor ons een dag geweest om nooit te

vergeten.

CHARLES EN EDITH BEUNK

Bronsbergen 20, Warnsveld

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor
de felicitaties, bloemen en cadeau's, die ik ter
gelegenheid van mijn 104e verjaardag heb ont-
vangen.

E. J. BILDERBEEK - SCHOLTEN

„De Bleijke".

Hengelo (Gld.).

Heden overleed ons trouw lid

JAN MASSELINK

Ruim 25 jaar maakte hij deel uit van ons koor.
Wij zullen hem missen.

Leden en dirigent van het

Hengelo's Gemengd Koor

Hengelo (Gld.), 11 oktober 1987.

HET

ALLERNIEUWSTE

BEHANG EN VYNIL

kunt U

NU

bij ons bekijken

HARMSEN
VAKSCHILDERS
S PALSTRAAT 17
HENGELO GLD. 05753 1292

De officiële opening van DE DRIEVETOL op
woensdag 9 september j.l. was voor ons een ge-
weldige happening.

Uw belangstelling was geweldig en zo hart-
verwarmend, dat het helaas voor ons onmoge
lijk is om iedereen persoonlijk te bedanken.

Daarom willen wij op deze manier eenieder,
die op welke wijze dan ook ons heeft gefelici-
teerd en deze dag voor ons onvergetelijk heeft
gemaakt, HEEL HARTELIJK BEDANKEN!

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Behalve de

ADO
Gordijnenen vitrages
met de gouden draad,

nu ook

GARDISETTE
vitrages en Gordijnen bij

„DESPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 Hengelo (Gld.) hij de kerk

BELANGRIJK!
van 19 t.m. 24 oktober

zijn wij GESLOTEN

MAAR.,..
tjjdens de winkeluren is onze medewerker
„Ike" aanwezig om uw bril te repareren of
brilrecept te ontvangen, zodat de glazen
alvast besteld kunnen worden, uw horloge
van batterij te voorzien, contactlens-
vloeistoffen al te geven enz.
Belt u even aan de zijdeur.

^AGROOTKORMEUNK
.̂horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK - GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

Bij het tamboer-lyrakorps is plaats vrij voor

opleiding:

LYRA-KLOKKENSPEL

Met ingang van l november a.s. hopen wij te

starten met do

BLOKFLUITCURSUS
Opgave zo spoedig mogelijk bij de secretaris

A. Lubbers, Kerkstraat 17 7255 CB, Hengelo Gld.

HET BESTUUR

GEMEENTE HENGELO GLD.

Bij gemeentewerken wordt gevraagd een jonge

energieke

in de leeftijd van 20 tot 26 jaar, die bereid is
alle voorkomende werkzaamheden in de buiten-
dienst te verrichten.

Het bezit van een geldig rijbewijs is vereist;
terwijl tractor-ervaring als voorwaarde wordt
gesteld.

Aanstelling geschiedt vooreerst in tijdelijke
dienst met een proeftijd van 6 maanden.

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk met vermel-
ding van leeftijd, huidige werkkring enz. te rich-
ten aan de directeur gemeentewerken, Postbus
200, 7255 ZJ Hengelo (Gld.), binnen 10 dagen na
het verschijnen van dit blad.

ORANJEVERENIGING TOLDIJK

SNERTRIT

op zaterdagavond 24 oktober

Deelname mogelijk voor auto's, motoren en

Bromfietsen. Met als inzet de WISSELBEK9R.
Inschrijven vanaf 19.30 uur in zaal ,,Den Bre-

mer" te Toldijk. Start 20.00 uur.

Café Heezen
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN - TEL. 05755 -1204

Zaterdag 24 oktober

DE BERINI'S
VOOR JONG EN OUD

AANVANG 21.00 UUR

KAARTEN IN VOORVERKOOP.

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

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1306

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

SCHRÖDERSIQFEEN

Weekaan biedi ng :

Stoffen o.a. in

TERLENKA, KATOEN

KATOEN POLY

KATOEN VISCOSE

in EFFEN en GERUIT
voor rokken, broeken,

blouses en blazers.

SCHRöDER bij de kerk

Ruur!osewcg1-HengeloG!d.Telefoon 05753 ..

DRUKKERIJ WOLTERS

GRATIS VERLJCHT1NGS-EN BANDENCONTROLE
IN SAMENWERKING MET VEILIG VERKEER NEDERLAND BIJ:

VEILIG

PROF/EL:

2mm!
BRANDWEERGARAGE TE HENGELO GLD. i.s.m.

AUTOBEDRIJF BENNIE WENTING - 24-10-1987 'GOED UCHT?

ALUCHTt

GYMNASTIEKVERENIGING ACHILLES

WIJ HOUDEN

OPEN HUIS
IN DE WEEK VAN 26 T.E.M. 31 OKTOBER

U wordt uitgenodigd, een kijkje te komen ne-
men tijdens een van de volgende lessen:

MAANDAG:
17.00 uur jongens 6-8 jaar

DINSDAG:
16.00 uur jongens 9-12 jaar
17.00 uur meisjes gym. 10-11 jaar
18.00 uur meisjes gym. 12-13 jaar
19.00 uur jongens/heren
20.00 uur dames junioren

WOENSDAG:
14.00 uur meisjes jazz 10-11 jaar
17.00 uur meisjes gym. 8- 9 jaar
19.30 uur meisjes gym. 14-16 jaar

DONDERDAG:
10.00 uur dames jazz
16.30 uur meisjes jazz 9 jaar
17.30 uur meisjes jazz 14-18 jaar
18.30 uur meisjes jazz 12-13 jaar
19.30 uur dames gym. zonder toestellen
20.30 uur dames gym. met toestellen
21.30 uur dames jazz

ZATERDAG:
10.00 uur meisjes gym. 7-8 jaar
11.00 uur meisjes gym. 5-6 jaar

De lessen worden gehouden in de gymnastiek-
zaal aan de Leliestraat, uitgezonderd de donder-
dagmorgen jazz-gymnastiek, deze wordt gehou-
den in sporthal de Kamp.

BESTUUR EN LEIDING

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 1987
nr. l

De burgemeester van Hengelo maakt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 26 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
met ingang van 22 oktober 1987, gedurende één
maand, ter gemeentesecretarie (sectie bestuurs-
zaken ) voor eenieder ter inzage ligt het door de
gemeenteraad in zijn vergadering van 6 oktober
1987 vastgestelde bestemmingsplan buitenge-
bied 1987, nr. 1.

Aangezien tegen het ontwerp van dit bestem-
mingsplan geen bezwaren bij de gemeenteraad
zijn ingebracht en het vastgestelde plan niet
afwijkt van het ter visie gelegde ontwerp-plan,
kunnen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland
geen bezwaren tegen het vastgestelde plan wor-
den ingediend.

Hengelo, 20 oktober 1987.

De burgemeester van Hengelo,
Mr. A. W. J. VAN BEECK CALKOEN

VLEES • VOOR FIJNPROEVERS!
500 gram Rib- of haaskarbonade 4.75

500 gram magere Runderlappen 8.50

100 gram ZUURKOOLSPEK 0.85

100 gram BOTERHAM WORST 0.90

100 gram NAGELHOUT 2.50

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. «5753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang!!

WOENSDAG KRENTEBOLLENDAG
NNIND ÎOLEN BAKKERS



Bekendmaking

De burgemeester van Hengelo maakt ingevolge
het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang
van 15 oktober 1987, gedurende één maand, ter
gemeente-secretarie (sectie bestuurszaken) voor
een ieder ter inzage liggen het ontwerp-bestem-
mingsplan Hengelo-Kom 1987, nr. l, en de voor-
schriften van het geldende bestemmingsplan
Hengelo-Kom 1983, welke mede van toepassing
zijn op het ontwerp-bestemmingsplan.
Dit ontwerp beoogt de verbouw van de voorma-
lige kantoorruimte .plaatselijk bekend Kamp-
straat 3 te Hengelo, tot woning mogelijk te ma-
ken.
Gedurende de bovenvermelde termijn kan een
ieder tegen dit ontwerp-bestemmingsplan schrif-
telijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad.

Hengelo, 13 oktober 1987

De burgemeester voornoemd,
Mr. A. W. J. VAN BEECK CALKOEN

Waar vindt U

TAPIJT
naar uw smaak?

„DE SPANNEVOGEL"
is het altijd raak!

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. (bij de kerk)

Te koop: 1.50 ha beste
mals. Eskes, Voortseweg 3
Toldijk.

Staat ter dekking een gro-
te witte geitebok. Baakse-
voetpad ö, Hengelo (Gid.),
tel. UOYÖ3-1537.

Heilstwaiideltocht te Zei-
hem. Datum: 24 en 25 ok-
tooer. Vertiektijd: 30 km
10-12 uur. 5, 10, 15, 20 km
10.14.30 uur. Start: vanaf
zaal „Dennenlust" tel. in-
ücntingen 05753-3013.

Te koop: Bergmeubel en
Dakspoüer. Tel. 05753-1813.

Te koop jonge mesthennen
SVi maand oud. Goossens,
Voortseweg 6, tel. 05753-
1670.

Gevraagd: slachtkon^nen
en duiven.
Goossens, Voortseweg 6,
tel. 05753-1670.

Wegens allergie te koop:
Friese staby, Tel. 05755-
1709.

taarteninformatieboek.

bportvissers HJ1.V. opge-
let! Komt u ook op 24 ok-
tober a.s. naar zaal Con-
cordia voor onze jaarlijkse
feestavond met echtgeno-
te, verloofde of kennis?
Aanvang 19.30 uur.

Aangeboden 2 ha snymais.
Gevraagd ĝ 'ond voo~ aard-
appelteelt in 1988. G. W.
Scnuerink, Koningsweg 4,
Hengelo (IGd.), tel. 05753-
3447.

Te koop: Oud Hollandse
dakpannen, bettmtegels,
Sciiuurüeuj', met ronde bo-
venzijde (1.00x170 cm) enz.
Fam. Lubbers, Kerkstraat
17, Hengelo Gld., Tel 1253.

Te koop: graskuil 1986. G.
J. Bosch, Ruurloseweg,
Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1720.

Te koop: nog enkele per-
celen zware mais. B. J.
Waenink , Regelinkstraat
13, Hengelo.

Afslanken zonder honger?
Gezond en voordelig met
MALSOVIT van bakkerij
Hekkeimaii Hengelo Gld..

Welkom thuis?
RÜbe w MS gehaald?
Geslaagd?
Jubilea?
Trouwen?
Kinderverjaardag?
Voor vele momenten heb-
ben wij 'n feestelijke taart!
Bakkerij KREUNEN, tel.
1474. Zie vrijblijvend ons

775e Staatsloterij
vanaf 22 oktober zijn de
nieuwe staatsloten te koop
bij: De Dierenshop, Spal-
straat 12, tel. 2396, Henge-
lo (Gld.). 's Maandags ge-
sloten.

Ie koop: Zanussi koelkast
met bovenin 50 liter diep-
vriezer (afzonderlijke
deur); Pelgrim electrisch
fornuis; aanhanger-baga-
gewagen 100-150-0.50, Tel.
05753 -3371.

Bekendmaking

De burgemeester van Hengelo maakt ingevolge
het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de
Ruimtenjke Ordening bekend, dat met ingang
van 15 oktober 1987, gedurende één maand, ter
gemeente-secretarie (sectie bestuurszaken) voor
een ieder ter inzage liggen het ontwerp-bestem-
mingsplan Keijenborg 1987, nr. l en de voor-
scnruten van het geldende bestemmingsplaa
Keijenborg 1976, welke mede van toepassing zijn
op het ontwerp-bestemmingsplan. Dit ontv/erp
beoogt de bouw van maximaal 7 woningen op
het terrein van de voormalige kleuterschool
„Kleutervreugde" mogelijk te maken.

Gedurende de bovenvermelde termijn kan een
ieder tegen dit ontwerp-bestemmingsplan schrif-
telijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad.

Hengelo, 13 oktober 1987

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. VAN BEECK CALKOEN

H.T.V. WEER AKTIEF

De Hengelose Toneelvereniging H.T.V. is reeds ver-
gevorderd met de voorbereiding van haar najaars-
uitvoering.
Na veel successen met het voorjaarstoneelstuk is de
H.T.V. in voorbereiding met het toneelstuk Kon tak t
met Kootje.
Dat het weer een doldwaas stuk wordt kan worden af-
geleid uit het enthousiasme en de reakties van de spe-
lers tijdens de (repetities. De uitvoeringen zijn op za-
terdag 7 november en woensdag 18 november. Mocht
u belangstelling hebben ook eens een keer met de
H.T.V. op de planken te staan, kom kijken op een
repetitie.

Voor informatie van welke aard dan ook kunt u te-
recht bij Angelica Steintjes, Het Karspel 92, tel. 3206.

Chr. Zangvereniging

„LOOFT DEN HEER"

VIERT 80 JARIG JUBILEUM

Met een jubileumconcert op zaterdag 24 oktober a.s.
in sporthal „De Kamp" te Hengelo Gld., wil de Chr.
Zangvereniging „Looft den Heer" haar 80-jarig jubi-
leum vieren. Aan dit concert werken verder mede het
Ulfts Mannenkoor en 't Achterhoeks Vocaal Kwartet.

Op initiatief van ds. Pierson werd „Looft den Heer"
in 1907 opgericht. De bevordering van de zangkunst
en de verkondiging van het evangelie was het doel.
In kar te tijd telde het koor al 40 leden.

In de loop der jaren hebben heel wat dirigenten het
koor geleid, waaronder D. Waltus voor de oorlog het
dirigentschap waarnam.
H. Ellenkamp kwam in 1946 voor het koor te staan
en onder zijn leiding kwa m het koor in de Etre-afde-
ling, waarin het thans nog zingt en steeg het aantal
leden tot 60.
In 1957 werd diens plaats overgenomen door de heer
G. J. Scheffer, die met veel enthousiasme de dirigen-
tenstok hanteerde tot 1987 en onlangs het koor ont-
viel door zijn overlijden.

Het bestuur van de vereniging vond in de heer G.
Hietkamp uit Winterswijk een waardige vervanger
en men is zeer tevreden over de nieuwe dirigent. Tot
het jubileumconcert van 24 oktober leidt de heer Hiet-
kamp het koor, maar „Looft den Heer" heeft echter
goede hoop hem als nieuwe dirigent te kunnen aan-
trekken.

Zowel financieel als wat het aantal leden betreft is
„Looft den Heer" een gezonde vereniging, aldus voor-
zitter A. Scholten, die verwacht dat door een frisse
nieuwe aanpak het aantal leden weer zal stijgen. Het
bestuur is jong van samenstelling en komt telkens
met nieuwe ideeën. Wij denken dat deze ideeën ook
bij de jongeren zal aanslaan, zeker gezien het moder-
ne repertoire.

Derepetities van ,,Looft den Heer" vinden elke maan-
dagavond plaats in „Ons Huis" van 20.00 tot 22.00 uur.

Voor het jubileumconcert van 24 oktober verwacht
het koor veel belangsetlling, ook door de medewer-
king van het Ulfts Mannenkoor en het Achterhoeks
Vocaal Kwartet. De aanvang van het concert is 19.30
uur.

POLITIE-INFORMATIE VAN DE RIJKSPOLITIE

TE HENGELO Gld. - Ie Jaargang nr. 27 en 28

Weken van 28 september tot en met 12 oktober 1987

— Wederom werd er door onbevoegden een bezoek ge-
bracht aan het zwembad. Deze keer werd een afdek-
zeil vernield. Schade ruim f 200.—. Het is de tweede
keer dit jaar dat er een aanslag wordt gepleegd op het
zwembad, waar de financiën echt niet overlopen na
het slechte zomerse weer dit jaar.
— üJr werd een controle m net kader van de Wet op

ue ivansspeien verncm. De .noreca-onuei nemers zyn
bezocut en daar waar notuji weru medegedeeld uat e*
maximaal twee Kansspelautomaten m ue onderneming
aanwezig mogen zjjn. innige automaten zuilen onze
gemeente gaan verlaten.

- De balans met betrekking tot de „vakantie-afwe-
zigaeidsmeidingen' is opgemaakt. Er weruen 136
kaartjes mgevuiü. Heiaas zijn niet alle woningen be-
zoent, maar t»ö woningen zijn minimaal lx oezocnt.
Wat ons tijdens de controles is opgevallen:

- permanente gesloten zonnewei ing (zon was er
nauwelijks deze zomer).
— bovenlichten toch nog open.
— deuren van scnuur oi garage niet afgesloten.

—een stapel post van meerdere dagen op de mat
bij de voordeur.

- Een brormietsbestuurder werd gecontroleerd. Zijn
voertuig was zo zwaar opgevoerd, dat hrj naast een
fikse geldboete ook nog zijn onderdelen kwijtgeraakt
is.

— Een jonge vrouw die als bestuurster van een auto
over de Aaitenseweg reed, werd lastig gevallen door
een andere automobilist die haar dwong te stoppen.
Hij probeerde brj naar in de auto te stappen, hetgeen
niet lukte omdat de portieren afgesloten waren. On-
der het uitroepen van vulgaire taai door de man, kon
de vrouw ontkomen. De politie heeft de zaak in on-
derzoek.

— Aan de Kerkekamp werd een autospiegel vernield.
Schade f200.—.

- Wederom een snelle bromfietser aan een controle
onderworpen. Dezelfde procedure als boven volgde.
- Bij een ruzie trapte een man die zich wat beledigd

voelde een licnte deuk in een auto. Alcohol was de
hoofdschuldige. Na politiebemiddeling zei de dader toe
de schade te zullen vergoeden.

- Vele inwoners belden ons op maandag 5 oktober.
Men had een wat raar uitziende jongeman waargeno-
men met een jute-zak op zijn rug. De knaap is ge-
controleerd, maar er was niets ten nadele van hem be-
kend. Mogelijk dat „Swiebertje" lopend van Enschede
de naar onze omgeving genoot van het prachtige na-
jaarsweer. Via Vorden verliet hij richting Ruurlo aan
het eind van de dag ons gebied.

—In het weekend is een jongeman bekeurd die zich
naar de politie wat uitdagend gedroeg, door zonder
verlichting voorbij te fietsen. De naam en overige ge-
gevens die hij verstrekte waren allen vals. De bon
verscheurde hij, zeggende nooit te zullen betalen.
In samenwerking met de recherche Zutphen en de
gemeente Zutphen, kon de knaap achterhaald wor-
den. Hij stond vreemd te kijken op maandagmorgen
toen de Hengelose politie in Zutphen zijn keukendeur
binnenstapte en hem alsnog, nu naar de goede naam
vroeg. Naast eerder uitgereikte bekeuring komt er
nu een zware geldboete overheen voor het opgeven
van een valse naam.

- Op de zaterdagavond werd er weer een greep ge-
daan in de sigarettenautomaat aan de Spalstraat. De
6e keer al in ruim een jaar. Het gerucht gaat dat en-
kelen wel weten wie dit gedaan heeft. Laat het ons
weten. Men heeft van de spullen van een ander af te
blijven.

- Tenslotte werd er in het weekend een ruit van een
garage aan de Hofstraat vernield. Hoe, wat, waar-
om ?
Up woensdag 7 oktober vond er een aanrijding plaats
tussen twee personenauto s op de kruising van de
Hummeloseweg en de Zeinemseweg. Oorzaak geen
voorrang verlenen. Er was alleen materiële scnade.
Tevens werd er 's middags op klaariicnte dag inge-
broken in een woning aan de Kemeiinkdijk te Keuen-
borg. Er werd nabij de plaats van het delict een grijze
Ford Taunus gesignaleerd, waarin mogelijk de daders
hebben gereden, iemand iets gezien?

Op donderdag 8 oktober werd er aangifte gedaan dat
er in de Prunusstraat wederom een (recnter) buiten-
spiegel van een personenauto was afgebroken. Ver-
moedelijk in de nacht gebeurd.

Op zaterdag 10 oktober werd er door een bewoner van
de i^anknorsterstraat aangiite gedaan van diefstal"van
zijn zo goed als nieuwe liets. Een oude fiets werd ach-
tergelaten, .tiet werd in de nacnt gepleegd en de ach-
tergelaten fiets had een ,,handelspiaatje" afkomstig
van een handelaar uit Zutphen.

In de nacht van 10 op 11 oktober werd door de Hen-
gelose politie te voet gesurveilleerd in en om de
dorpsKern. l>eze keer was dat in uniform, een volgen-
de Keer zal dat wellicht onopvallend gebeuren. Tijdens
de surveillance is er door de politie meerdere keren
gewaarscnuwd onder andere voor het urineren op
plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. De bedoe-
ling van de voetsurveillances is om eventuele overlast
door horeca bezoekers tegen te gaan. Over het alge-
meen valt nun gedrag wei mee, ecnter bij tijd en wijle
willen sommigen nog wel eens uit de toon vallen. Wij
nopen net m Hengelo gezellig te nouden, ook voor
wai betreft het uitgaansleven.

Overigens walen wij u ei' nogmaals opwrjzen, dat wij
24 uur per uag bereikbaar zijn en inuien u een mei-
ding, van wat voor aard dan ook, neeit, dan kunt u
die altijd doen. is net bureau te iienjjeio gesroien, dan
neemt men op net disirictsoureau te Apeldoorn uw
melding aan. Voor alle duideüjkneid: Er is 24. uur per
dag minimaal l politieauto op de weg.
V ex der werd deze nacnt/avond een auto op :t Zand
gecontroleerd, bestuurder was nog geen 18 jaar. De
eigenaar van de auto, die ook aanwezig was, werd
hiervoor gewaarschuwd. Ook daar kan een ongeluk
gebeuuen met grote gevolgen.

Op zondag 11 oktober werd er aangifte gedaan van
dieistal van een damesfiets, vanaf de Veemarktstraat.
De fiets is zondagochtend ook al weer teruggevonden
in een maisveld aan de Heurne. Bij terugvinden van
de fiets waren helaas de beide wielen vernield (spa-
ken etc.), de beide lichtenen de kettingkast. Voorde
eigenaiesse weer een aanzienlijke schadepost.
N.B. Deze fiets was afgesloten geweest middels een
zogenaamd cijferslot. Uit ervaring kunnen wij zeggen
dat zo'n slot voor een ieder op eenvoudige wijze is te
openen. Dit geldt in ieder geval voor de goedkopere
uitvoeringen. Een advies dus, sluit je fiets af met een
kabelslot met sleutel en nog het liefst aan een andere
fiets, zodat je fiets moeilijker verplaatsbaar wordt.
Dit was het voor deze week weer voor wat betreft
de zaken die zich aandienden en die voor plaatsing
waren geschikt.

Als laatste punt willen wij even vermelden dat er bin-
nenkort een GRATIS banden- en verlichtingscontrole
is. De controle wordt verricht door V.V.N, in samen-
werking met garagebedrijf Bennie Wenting. De con-
trole zal plaats vinden in de BRANDWEERGARAGE
en vindt plaats op ZATERDAG 24 oktober 1987 van
09.30 uur tot 16.00 uur. U BENT VAN HARTE WEL-
KOM.

Namens de politie van Hengelo Gld.

B. J. EIJSINK en G. P. DE LANGE

AGENDA

21 OKTOBER Herfstfietstocht.
24 OKTOBER jubileumconcert Looft den Heer.

10-14 NOVEMBER uitvoering Soli Deo Gloria.
15 NOVEMBER concert Concordia (10.30 uur).
Veldrit Hamové.
Lustrumconcert Hengelo's Gemengd Koor (20.00 uur)

KNGB NATIONAJLE GYMNASTIEKWEEK
van 26 tot en met 31 oktober

OOK ACHILLES DOET MEE

Wel eens op de trampoline gesprongen? Afzetten en
hup, omhoog! Lekker vliegen als een vogel in de lucht.
Je maakt een salto, draait in de lucht. Dat is gym-
nastiek; dat is sport.
Dansen is ook sport! Bijvoorbeeld jazz-dans. Je
springt, danst, buigt, zwaait op het ritme van de
swingende muziek. Moe word je ervan, maar ook fit.
Dat is pas gymnastiek; dat is sport.
Voel je meer voor turnen met toestellen? Zoals de
brug-ongelijk, het paard, de evenwichtsbalk ? Dat is
ook gymnastiek.
Heerlijk, gymnastike. Er zijn zoveel mogelijkheden.

Kleutergymnastiek
Kleuters bewegen speels en spelen bewegend. Ze lo-
pen, huppelen, ontdekken, rennen, maken een koprol-
ietje, spangen, doen verschillende vang- en loopspe-
len. Dat vinden ze fijn.

Gymnastiek voor de jeugd
Gymnastiek ais sport is opwindend. Je blijft sportief
speien en oewegen m je vuje uju. Je kunt OOK pioue-
ren verder te Komen in de weusu jjuspoi t. üy ue gym-
nastieKveremgmg neb je steeus een vertrouwde, des-
kundige leiding.

Turnen
Brj tuinen gaat het erom, dat je lenig bent en je be-
wegingen gued m eikaar laat venopen. Met je leef-
tijdgenoten beweeg je op toestellen: evenwicutbbaiK,
mal, orug, ringen, reKStoK, paard.
De een kan net beter dan de ander. Je laat je doorzet-
tingsvermogen zien, ook als 't even wat minder gaat.

Jazz-dans
Dansen op jazz-muziek. Je mag ook populaire muziek,
soul-, rytnm, and-biues-muzieK kiezen. Je neie groep
beweegt gelijktijdig op de ritmiscne klanken van deze
moderne muziek,
ledereen, jong en oud, kan jazz-dansen.

ÏVIEER RENTE BELASTINGVRIJ

Sparen is aantrekeujk door ontbreken inflatie
Ai is de spaarrente op dit moment aanmerKeirjK lager
dan aan net oegm van de tacatiger jaren, toen levert
sparen nu in leite meer op dan toen. umi is net gevoig
van net vrijwel tot staan Komen van de nuiaue. Tot
deze conclusie Komt de Kabouank aan de vooravond
van de traditionele spaarweeK. ook de voorgenomen
wetswijziging om meer rente vnj te stenen van m-
Komstenbeiastmg maaKt dat sparen vouu veel mensen
aantrekKenjk is.
Aan net begin van de tachtiger jaren stond het rente-
niveau in ons land op topnoogte. Toen werd voor di-
rect opvraagbaar spaan geld ö% rente betaald, in die
tijd bedroeg de jaarlijkse iniiatie b% of meer. De geld-
ontwaarding was hoger dan de spaarrente. Eigenlijk
gingen spaanders er toen dus op acnteruit, aldus de
rcaoobank, waar circa 4ü% van het Nederlandse
spaargeld is ondergebracht.
Op dit moment is de spaarrente op het oog nogal laag,
voor de Spaar-Vir ij-rekening zo n 2.5%. Maar omdat
er dit jaar naar verwachting helemaal geen inflatie
zal zijn, is die rente „echte" opbrengst.
In voorgaand voorbeeld is uitgegaan van de spaau-
vorm die de grootste vrijheid biedt. Er zijn echter ook
spaarmogelijkheden met een aanzienlijk hogere rente.
Over het algemeen is het rentepercentage in de eer-
ste plaats afhankelijk van de beschikbaarneid van het
spaargeld. Wie geld voor meer dan vijf jaar „vast wil
zetten", kan momenteel rekenen op een rente van on-
geveer 6%.
Rente vrijstelling
Rente wordt dooir de belastingdienst als inkomen be-
schouwd. Toch hoeft niet over alle ontvangen rente
inkomstenbelasting te worden betaald. Sterker nog, in
politiek Den Haag zal hoogstwaarschijnlijk de beslis-
sing worden genomen om de rentevrijstelling per l
januari 1988 aanzienlijk te verruimen.
Na de wetswijziging zal het vrijgestelde rentebedrag
f 1.000.— bedragen voor alleenstaanden en f 2.000.—
voor echtparen. De rente op spaartegoeden van min-
derjarige kinderen (die belast is bij de ouders) wordt
vrijgesteld tot f500.— per kind. Bovendien behoeft
deze vrijstelling niet langer te worden verminderd
met betaalde hypotheekrente. Daardoor neemt het aan-
tal personen dat van de rentevrijstelling profiteert,
aanzienlijk toe. De nieuwe regeling betekent dat met
ingang van komend jaar ongeveer 90% van de Neder-
landse spaarders geen belasting over ontvangen rente
hoeft te betalen. De afgelopen maanden is gebleken
dat de nodige onduidelijkheid bestaat over de nieuwe
belastingregels voor spaarrente. Daarom is bij de kan-
toren van de Rabobank nu de folder „Meer rente be-
lastingvrij" verkrijgbaar.

SLAGER BERT RATERINK UIT HENGELO GLD.
VALT WEDEROM IN DE PRIJZEN

Slager Bert Raterink uit Hengelo Gld. is op de sla-
gersvakbeurs van het Oosten, in Borne gehouden van
28 tot en met 30 september 1987, wederom in de prij-
zen gevallen.
Na de Gouden onderscheidingen van het I.A.S. voor
Fijne Rookworst, Boerenleverworst en Droge Worst,
nu ook een Gouden bekroning voor Gekookte Achter-
ham.
Ook deze bekroning krijgt vanaf vandaag een ere-
plaats bij slager Bert Raterink in de winkel.

KOLLEKTE DIABETES FONDS NEDERLAND
Aan alle diabetici van Hengelo en omstreken en aan
alle mensen die het Diabetes Fonds Nederland een
warm hart toedragen: Voor de te houden kollekte
voor het Diabetes Fonds Nederland in de week van
9 tot en met 15 november vragen wij KOLLEKTAN-
TEN. Aanmelden gaarne zo spoedig mogelijk bij L.
Lubbers, Rozenhoflaan 9, Hengelo Gld., tel. 05753-
2771. Komt u ons helpen?
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B. W. GROTEHHÜYS

MANUFACTUREN

WONINGINRICHTING

Tel. 05753-1823

CAFÉ - RESTAURANT - ZALEN

voor de best verzorgde FEESTEN,

PARTIJEN en VERGADERINGEN.

Tel. 05753-1209

HARMSEN
VAKSCHILDERS

ISFWLSTRAAT17
HENGELO GLD. 05753-1292

VEMA

HOTEL - RESTAURANT

LEEMREIS
Tel. 05753-1274

zalen voor PARTIJEN en VERGADERINGEN

annex slijterij

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Tel. 05753-3828

ROOZEGAARDE
Sport&Mode J

Spuistraat 13 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1996

Spalirraot 3 H*ng«loOW.T«J. 05753-24M

VAKFOTOGRAFIE

Tel. 05753-2386

Uideo-lnn

voor de betere film

Tel. 05753-3636

Jfengelo.

KLEDING - nej even anders

WIDE FASHION

Ordelman & Dijkman
installateurs: gas, w/ater,elektra,cv.

Bloemen-, groente- en f ruithuis

Joop Kuipers

Tel. 05753-1227

B1E5EH5HGP

STAATSLOTERIJ
Tel. 05753-2396

winters
Installatiebedrijf Electr. installaties

Lood en zinkwerk Radio en televisie

Gas, water en c.v.

Tel. 05753-1280

Café. Restaurant

Tel. 05753-1252

CHINEES - INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR

Tel. 05753-3722

E. J. WUESTENENK

D. EN H. KAPPER

ROOKART.

Tel. 05753-1287

2 HOTEL

Tel. 05753-1212

HOTEL - RESTAURANT
A LA CARTE

ZALEN voor BRUILOFTEN en PARTIJEN

Rabobank S

HENGELO • TEL05753 1383

BOERMAN
voor «l uw

LEDERWAREN

RIETMAN

SIGARENMAGAZIJN

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek

Tel. 05753-1374

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv

05753-3000 08340-34025

tevens NMS-agentschap

dk
^)

AGROOTKORiyiEUNK
horlogeriegoud &zilver optiek

Tel. 05753-1771

net efte gezelliger
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^COMFOREL
De vulling die och voegt

DACRON COMFOREL is een nieuw ontwerp
voor vullingen. Het bestaat uit duizenden minie-
me, donzige, polyester bolletjes: licht, zacht en
anti-allergisch, welke zich voegen naar hoofd en
nek, waardoor het een niet te evenaren slaap-
comfort verschaft.

BLIJVENDE DONZIGHEID.
Door de unieke structuur van de vulling blijft
een kussen met DACRON COMFOREL fris en
droog. Behandel het net als een natuurprodukt -
dagelijks opschudden is het enige dat nodig is
om het goed in vorm te houden.
Machinaal was l mar op 40° C.
DACRON COMFOREL kussens kunnen - keer
op keer - machinaal gewassen worden op 40° C
en toch hun originele luchtigheid en donzigheid
behouden, zoals U nooit eerder zult hebben on-
dervonden bij een gefabriceerde vulling.

Kussens en dekbedden gevuld met COMFOREL

verkrijgbaar bij:

GISBERGEN
woninginrichting • textiel

baby- en fc/eufermode
Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

PHILIPS

magnetron ovens

Voor meer hulp in de keuken voor het hele
gezin.

FRIS EN VERS!!

Op ieder uur van de dag

Kamt uw gezin in etappes naar huis om te eten?
In dit geval hoeft U maar eenmaal een maaltijd
klaar te maken.
Zonder wachten, zonder extra werk, zonder1

smaak- of vitamineverlies smaakt ieder gerecht
steeds of het net daarvoor bereid is.

Vraag ons inlichtingen en demonstratie.

FA. BESSELINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Uw official Rockport dealer

WULLINK - VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 • Telefoon 1342

Lekker licht en heerlijk soepel,

Stap met soepele tred het najaar in

uocKinmi
Oktobermaand - Woonmaand

De nieuwe MEUBEL - TAPIJT en

GORDIJNEN-collecties van de

Beurs stromen binnen.

KIJK EN VERGELIJK.

Tot ziens in

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. (bij de kerk)

Volop winterharde
bloeiende VIOLEN
KWEKERIJ
HENDRIKS
Uilenesterstraat 15,
Ketfenborg, Tel. 05753-1395

De Mr. Steam
tapijtreiniger

Huur f 15.— per keer

Meubel- en tapijten-
huis

,SpannevogeP
Tel. 05753-1484

Vraag het aan de
Hartstichting
Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie

lijn 070-614614

<!>' 'vt. iristehtmg

Dit laatje
niet schieten.

KLEI BINTEN
5 kg 149

*

98

WAARDEBON

MAGER RIBSTUK

kg

RUNDERLEVER gelardeerd of

of ongelardeerd
100 gram 119
Pain de Province
100 gram 119

995
Zaterdag-voordeel:
Malse
Bief lap j es
500 gram
Maandag en dinsdag 26 en 27 okt.

Rib- en Haas
karbonade
kg

698

748

Boerenbruin met
tarwevlokken
gratis gesneden

A.H. GOUDSE
KAAS volv. jong
kg

199

850

Florijn Jonge
Jenever liter

Pollen kersen-

brandewijn

liter

1785
1395

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh
Te koop:
VASTE TANDCULTIVATOREN

3-POOTWOELERS
U-SNIJDERS
hoge korting

Smederij

B E S S E L I N K
keijenborg

DONATEURSAVOND
PONYCLUB HENGELO

24 oktober a.s.

Zaal Langeler - Hengelo (Gld.)

Aanvang 19.30 uur

DANSEN met

VALLEY GAZELLE
Zondag 25 oktober

Zondag 1 november

New Four

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Schoorsteen vee gcentrale

„DE DEURDOUWER"

HET ADRES VOOR:

S C H O O R S T E E N V E G E N

Fa. OTTEN
Kerkstraat 46 - Keijenborg

Telefoon 05753-1550 - b.g.g. 3635

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 25 OKTOBER

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10.00 uur: ds. Verhaere

Goede Herder Kapel
10.15 uur: ds. Saraber (jeugddienst)

Avond-en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9-9.30

uur en op zondag van 12.00-12.30 uur een spreekuur

voor dringende gevallen gehouden.

Van 19 t.e.m. 25 oktober

B. A. M. Eijkelkamp, telefoon 2262

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. Eil, 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

Zwemmen
of verzuipen

Het aantal zeehonden dat volslagen uitgeput op de
stranden van ons Waddengebied wordt aangetroffen
stijgt met de dag. Ziek, ondervoed en absoluut niet
meer in staat om op eigen kracht in leven te blijven,
schreeuwen zij letterlijk om een laatste redmiddel.

De zeehondencrèche in Pieterburen weet per jaar
vele tientallen van deze ten dode opgeschreven
zeehonden met de juiste verzorging, voeding en
medicijnen weer op krachten te helpen. Die
inspanning kost tijd en geld.

Donateur worden van de zeehondencrèche in
Pieterburen betekent een daadwerkelijke bijdrage
leveren aan het wel en wee van het zeehonden-
bestaan. Door het insturen van de bon of een
rechtstreekse overboeking op giro 36.73.095 t.n.v.
zeehondencrèche Pieterburen zet u een eerste stap in
de goede richting.

zeehondencrèche
P I E T E R B U R E N

BON
Ja, ik red een zeehondeleven!

Maak mij donateur en stuur een acceptgiro
ter waarde van f
Naam:
Adres:
Kode:_
Plaats:

Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 v
9950 WL Pieterburen (Postzegel niet nodig)(frO

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 geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

BJEL Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 24 okt. : 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 25 okt.: 10.00 uur Woord en Communiedienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond: zie

parochieblad

R.K. Kerk KeQenborg

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. Mi*
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centr. kantoor: oorr.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 Steenderenf 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.


