
57e jaargang no 41 dinsdag 11 okt. 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regellnkstraat 16
Postbus 63 • 7266 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon 06763-1466, b.g.g. 2771

Vergchtynt dinsdags In:

Hengelo, KeUenborg,
Velswyk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhoret, Olborgen, Rha,
ToldUk, Wichmond-Vierakkpr

en omstreken

Vertrouwd
en altijd
lekkerKEURSLAGER

Magere
RIBLAPPEN

l kg

995
Da's mooi

meegenomen!
Mager Hacheevlees
+ kruiden

SPECIAL

ROÜLADE

~" W5
Voor de Boterham
ouderwetse HOOFD-
KAAS per bakje
plm. 250 gr A\ mm mm

175
MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG
500 gr gehakt + kruiden
500 gr verseworst (fijn of grof)
DONDERDAG. VRIJDAG, ZATERDAG
500 gr schouderkarbonade (max. 2 kg per klant)
500 gr malse varkenslappen

KEURSLAGER

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G.
Tel. 05753-1269

3.95
3.95

2.95
3.95

De Keurslager
Verstand van IJ J

lekker vlees JJ-

Trekking
786e Staatsloterij

Vanaf heden zijn de nieuwe
staatsloten weer te verkrij-
gen bij de Dierenshop, Spal
straat 12, Hengelo (Gld.).
's maandags gesloten.

BIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN

VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
BPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF

VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Dof straat 7 • Hengelo Gld
TeL 05783-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
te reiniger

Verbluffend resultaat

Huur slechts r lu.— p. dag
DKOG1STERU

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

H <

? Bakkerij Bruggink \
W

32

W
~
as

RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1368

Deze week:

Spaarweek 17/21 oktober.

ƒ 7,50 prGITlïe (informatie aan de balie)

gratis kalender

Rabobank O
geld en goede raad

Hengelo Gld, Kastanjelaan 11 Tel. 05753-2022

Spalstraat 23

Keijenborg, St Janstraat 44

Tel. 05753-1601

Tel. 05753-1336

0206

Eigengebakken
ONTBIJTKOEK

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

van2.s>vo«r j.cfc > RoozegaardeSport

tffisteWkker
i.Teluyo Jüngelo

Deze week maakt uw Echte Bakker

MARGRIETBROOD
VOOR KENIA

'n Heerlijke fracfafie mef een goed

doel:

van ieder verkocht Margr/efbrood

gaaf 50 cent naar hef bakkerij-pro-

;ecf in Kenia, inclusief 50 cenf voor

Kenia.

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

>
va aa NVA - «a^rave

H Spatstraat 13, Hengelo Gld
aa MVA

geldig van 12 t.e.m. 25 oktober

SLIJTERIJ

Coebergh bessen

14.95

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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

lijn O7O- 614 614

TTTTTTTTTmnïUlltlTTtI

KINDERBOEKENWEEK
VAN WOENSDAG 12 TOT ZATERDAG 22 OKTOBER
De bibliotheek te Hengelo Gld organiseert in samenwerking met de

plaatselijke boekhandel WOLTERS (Kerkstraat 17), de navolgende

aktiviteiten:

Woensdag 12 oktober OPTREDEN VAN EEN CLOWN
van 15.30 totl6.30 uur

• Woensdag 19 oktober SPEURTOCHT DOOR DE BIEB

van 10.00 tot 12.00 uur

Voor elke deelnemer is er een museum-

ganzebordspel

• Vrijdag 14 oktober
• Dinsdag 18 oktober
• Woensdag 19 oktober
• Vrijdag 21 oktober

TENTOONSTELLING
verzamelingen van kinderen en evt.
ruilbeurs.
Hiervoor kun je je nog aanmelden bij de
bibliotheek

De gehele week wordt de tentoonstelling gehouden:

oude kinderboeken en bekroonde jeugdboeken

Openingstijden van de bibliotheek:

dinsdags 15.00-17.00 18.30-20.30 uur

woensdags 10.00-12.00 15.00-17.00 uur

vrijdags 15.00-17.00 18.30-20.30 uur

Kom gerust langs - van harte welkom - deelname gratis



Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij
u kennis van de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

ESTHER

Gerrit en Wilma Lijftogt

Bjorn

4 oktober 1988.

Kieftendorp 5a,

7255 MG Hengelo Gld.

Zaterdag 15 oktober hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk
te herdenken.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal Leem-
reis te Hengelo Gld.

JO EN GERRI HULSHOF

7255 KR Hengelo Gld, oktober 1988.
Koningsweg 7.

Donderdag 20 oktober zijn we 40 jaar getrouwd

Receptie zaterdag 22 oktober van 15.00 tot 16.30

uur in zaal Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

J. W. HULSHOFF

J. HULSHOFF-BRETVELD

Hengelo Gld, oktober 1988.

DANKBETUIGING

Voor uw felicitaties, bloemen, cadeaus en kaar-

ten, die wij bij ons huwelijk hebben ontvangen,

zeggen wij u hartelijk dank.

HENRI EN HENNY WOLSINK

7021 XP Zelhem, oktober 1988.

Korenbloemstraat 35.

Ik heb de vaste grond gevonden,

waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,

van eeuwigheid als grond gelegd.

Die grond zal onverwrikt bestaan,
als aarde en hemel ondergaan.

Gezang 440 : l

In vol vertrouwen op zijn Heer en Heiland, is
na een moedig gedragen ziekte van ons heen-
gegaan mijn inniggeliefde man, broer, onze
zwager en oom

HENDRIK EVERT SCHUERINK

echtgenoot van Tonia ter Maten

op de leeftijd van 80 jaar.

T. Schuerink-ter Maten
G. Schuerink
E. Schuerink-Remmelink

G. Schuerink-Verstege
neven en nichten

7255 DK Hengelo Gld, 5 oktober 1988.

Beukenlaan 31.

De begrafenis heeft maandag 10 oktober plaats

gehad op de Algemene Begraafplaats

te Hengelo Gld.

DE NIEUWE

BEHANGBOEKEN
1989
ZIJN BINNEN

KOMT U VRIJBLIJVEND EENS EEN

KIJKJE NEMEN

Wij geven u gaarne advies

SCHILDERSBEDRIJF

REGELINK
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld - Tel. 1655

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW 316 en Honda automattc

Theorielessen te Ketyenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 KeUenbor? Tel. 1307

Een groot kunstenaar, met gevoel als tekenaar

en schrijver.

ARK VAN NOACH
BRIESCHEND PAARD
JACHTTEKENINGEN
LANGS HET TUINPAD VAN MIJN
VADEREN
LEVEN EN WERKEN KABOUTERS

OPROEP DER KABOUTERS

TE HOOI EN TE GRAS

VAN DE HAK OP DE TAK

VOSSEN HEBBEN HOLEN

De nieuwste uitgave, een bestseller:

KLAAS VAAK

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld -Tel. 05753-1253

t.o. Remigiuskerk

GROTE ROMMELMARKT
met verkoop van oud schoolmeubilair t.b.v.

basisschool „de Leer

ZATERDAG 15 OKTOBER
van 10.00 tot 15.00 uur in „de Eerste Stap"

aan de St Michietestraat te Hengelo Gld.

ZONDAG 16 OKTOBER
starten wij weer met onze

B I N G O
Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.30 uur

Zaal WINKELMAN KEIJENBORG
Org.: B.V. 't Centrum

D.GARRITSEN
AARDAPPEL-, GROENTE- EN

FRUITBOERDERIJ

Kruisbrinkseweg 7 - Toldijk

Telefoon 05755-1361

DEZE WEEK IN DE AANBIEDING:

Bleekseiderij per «tuk 95

Uien 3 kg 95

Panklare soepgroenten
250 gr 95

Tevens elke dag diverse soorten panklare pro-
dukten en diverse aardappelrassen het hele jaar

voor u in voorraad, van de beste kwaliteit.

OPEN:

maandag t.e.m. donderdag 13.30-18.00 uur

vrijdag 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur

zaterdag 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur

Ik zit al jaren op de bus, meneer»
zei Gerrit van der Dongen tegen een
heer, die in het buswachtstation achter
z'n kopje koffie zat. En goed rijden

is vooruit zien en terug kijken. En de
spiegel in de gaten houden. Ik zei dat
laatst ook bij OPTICIëN GROOT
KORMELINK.

Als ik vooruit kijk weet ik dat ik
periodiek m'n ogen moet laten testen.
Als ik terug kijk kom ik hier altijd
weer voor een nieuwe bril. want u
bent een niet dure vakman. En ik kan
niet zonder spiegel in mijn autobus en

u niet in uw zaak.
En . . wil je m'n bril even recht zetten
't Komt in de bus, meneer van Dongen,

zij hij.

Hij had ook gewoon Gerrit mogen
zeggen.

dt
^

A.GROOT KORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
Hengelo G. Spalscraat 27 Twel lo Stationsstraat 9
Telefoon 05753-1771 Telefoon 05712-72011

'S MAANDAGS GESLOTEN

Gediplomeerde opticiens

Klein Westland
(v/h WUnbergen)

GROENTE EN FRUIT

Kerkstraat 6 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1064

Kg harde UIEN en
kg WORTELS samen 0.95
Prima KLEI-AARDAPPELEN

25 kg 9.50
3 kg GOLDEN DELICIOUS 2.50
RAUWKOST Honolulu salade

250 gr 1.95

Verkoop
Bloemenkas
Deze week in onze verkoop bloemenkas:

1 PLANTENBAK 9.75

Extra aanbiedingen

Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

SPEKLAPPEN
500 gram 3.48
ROLLADESCHIJVEN

per stuk 1.00

BOTERHAMWORST
100 gram 1.18

KOOKWORST
100 gram 1.05

P.S. Weer volop

FIJNE EN GROVE ROOKWORST

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

CAFE-RESTAURANT

'T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

WIST U:
— dat wij volledige diners verzorgen?

- dat u uw clubavonden bij ons kunt

houden?

- dat uw vergaderingen onverstaanbaar
blijven in het café, i.v.m. geluiddichte

wand?

- dat recepties en verjaardagen geheel

naar uw wens worden verzorgd?

- dat wij 40 merken bier verkopen in
de bijpassende glazen?

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE:

05753-1252

Stichting Popbelang Achterhoek
en

Jeugdsoos Flophouse

openen het LIVE-POPSEIZOEN

met de topformatie:

FRANK KRAAIJEVELD
BAND

(ex. BINTANGS)

Swingende Rock & Roll/Rythm & Blues

met een flink brok nostalgie.

Zaterdag 15 okt., 21.00 uur
Jeugdsoos FLOPHOUSE, Toldijk

Deze week

DRENTSE BOL
ZWAAR GEVULD KRENTEBROOD

plm 800 gram deze week

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

OKTOBER • WOONMAAND
Zware chenille GORDIJNSTOF

4 kleuren per meter 28i9u

Mooie dichte uni WEERSTREEF

3 kleuren per meter Öi90

Wij konfektioneren uw overgordijnen op de

modernste manier tegen een redelijke ver-

goeding.

GISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
VERSE WORST 500 gr 4.25

ROOKWORST 100 gr 1.20

BOTERHAMWORST
150 gr 1.25

LEVERWORST 100 gr 0.60

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thulsstraat 9

KEIJENBOBG

Tel. 06753-1320

Wegens familiefeest

zaterdag 15 oktober

de gehele dag gesloten

Schildersbedrijf Regelink
Raadhuisstraat 40 - HENGELO GLD

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Bekendmaking bouwplannen

De burgemeester van Hengelo maakt bekend,

dat burgemeester en wethouders van die ge-

meente voornemens zijn medewerking te ver-

lenen aan de bouwplannen van:

1 H. J. Luesink, Zelledijk 8 te Hengelo, voor

het plaatsen van een carport bij de woning,

zijnde het perceel kadastraal bekend gemeente

Hengelo, sectie C, nr. 1072 (ged); het is de

bedoeling vrijstelling te verlenen als bedoeld

in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening;

2 N.V. PGEM, Utrechtsestraat 85 te Arnhem,

voor het plaatsen van een transformatorruimte

nabij de Abbinkdijk te Hengelo, op het per-

ceel kadastraal bekend gemeente Hengelo,

jsectie B, nr. 986 (ged.); het is de bedoeling

vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 4,

lid l, sub. b, van de voorschriften bestem-

mingsplan buitengebied 1984.

De aanvragen om vergunning liggen met in-

gang van 13 oktober 1988 gedurende 14

dagen ter gemeente-secretarie (sectie bestuurs-

zaken) voor een ieder ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzagelegging

kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het

verlenen van de genoemde vrijstelling in-

dienen bij burgemeester en wethouders.

Hengelo, 11 oktober 1988.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen



Te koop Honda 360 CB van
1975, vaste prijs f 500 —
Tel. 05754-959

Te huur schuur voor op-
slag, af m. 12x21 m te Baak
Tel. 01820-33142

TE KOOP
pompinstallatie, boiler,
biggenlampen met be-
schermkap, l CV ketel gas
schuifdeuren 3.05x1.50 m,
betonbalkjes 2.20x33 cm,
stalen roosters 1x1 m,
droogvoederbakken, drink
bakjes voor koeien.
G. J. Bosch, Ruurloseweg
82, Hengelo Gld,
tel. 05753-1720

,!-=t

SEIKO,
INNOVEREND
IN STIJL EN
TECHNIEK.

De nieuwe Seiko
collectie ligt nu bij uw
juwelier. Verschillende
stijlen zijn verwerkt
in de meest uiteenlo-
pende ontwerpen en
modellen. Van sportief
tot chic, van trendy
tot klassiek. Wij advi-
seren u graag bij uw
keuze.

SEIKO—

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (GW) Tel 05753-1374

SEIKO
J

VOOR DE BETERE MERKEN:
DUREA

CRISTALL

AVANG

ARA

MEMPHISTO

VAN LIER

ROCKPORT

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - TEL. 1342

's Maandags gesloten

VIER MAAL GOUD VOOR SLAGER RATERINK

Vorige week liet het Instituut voor Ambachtelijke
Slagersprodukten weten dat Bert Raterink wederom
voor vier gouden erkenningen in aanmerking kwam.
Naast de drie reeds verworven gouden erkenningen
t.w. droge worst, fijne rookworst en boerenlever-
worst, behaalde Bert Raterink nu ook goud voor zijn
gekookte achterham tijdens een onaangekondigde
keuring.
De erkenningen werden dit jaar uitgereikt door Kees
Schilperoort en hangen nu bij Bert Raterink in de
winkel.

UVV OUDERENMIDDAG
De Ie UVV-middag van dit seizoen is goed bezocht.
Na het welkomswoord van mevr. van Hengel-Esselen
broek, kreeg mevr. Willems het woord. Zij gaf infor-
matie over de bibliotheek en in het algemeen en toe-
gespitst op het lezen van boeken door ouderen, ge-
handicapten en zieken. De UVV wil namelijk een
nieuw werkobject starten met medewerking van de
plaatselijke bibliotheek. Als welkomsgeschenk van
de bibliotheek wordt tot februari 1989 een gratis abon
nement aangeboden. De boeken worden na overleg
met de abonnee thuis gebracht en weer opgehaald
door UVV-sters. Men hoopt dat er goed gebruik van
zal worden gemaakt.
O.l.v. de heer Starink bracht het zangkoor enkele
liederen en volgde een optreden van de dansgroep
van de NVEV met dansen op Amerikaanse muziek.
Het was een fleurig schouwspel.
Mevr. van Til (Gerritje Brummelstruuke) droeg ge-
dichten voor en vertelde verhalen en moppen.
Tenslotte werd nog een oproep gedaan voor een
nieuw project: dammen voor ouderen. Hiervoor kun-
nen zich nog meerdere deelnemers aanmelden.

CONCERT „LOOFT DEN HEER"

De chr. zangver. „Looft den Heer" uit Hengelo Gld
geeft op zaterdag 29 oktober a.s. haar jaarlijkse uit-
voering. De plaats van handeling is de Remigiuskerk
De aanvang is 19.30 uur en medewerking wordt ver-
leend door het Apeldoorns gemengd koor „Korach",
de organist Klaas J. Grams en de trompetist Erik
Maalderink.
De pianobegeleiding is zoals zovele jaren reeds, weer
in handen van Francisca Best.
De leiding van het concert berust bij de nieuwe diri
gent van „Looft den Heer", de heer J. Noordijk.
De toegang tot dit concert is vrij, dus niets belet u
dit concert bij te wonen.
U wordt hartelijk welkom geheten.

SCHRÖDERSTOFFEN

Jaarlijkse herfst- en winter
M O D E S H O W

op woensdag 19 oktober a.s.
in zaal LANGELER te Hengelo Gld

Aanvang 19.00 uur

(DIT I.V.M. HET VOETBALLEN)

Tijdens deze show kunt u een prachtige eigen-
gemaakte trouwjapon bewonderen.

ENTREE GRATIS

Er is nu plaats genoeg voor iedereen.

TOT ZIENS

SCHRöDER bij de kerk

RuurlosewegV Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

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

Veilig, gezond en snel af-
slanken met Malsovit-
brood, koeken of knacke.
Malsovit wordt voor u ge-
bakken door bakkerij Hek
keiman, Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld (Een folder
krijgt u er automatisch bij)

Te koop verse noten op
zaterdag 15 okt. van 9 tot
12 uur. Huize Zelle, Ruur-
loseweg 92, Hengelo Gld

Te koop Volvo 345 GL
betrouwbaar, prima onder
houden, keuringsrapporten
aanwezig, kentekenbewijs
dec. '80, prijs f 2500.—. Inl.
na 17.00 uur tel. 05753-1811

Te koop prima consumptie
aardappelen. E. Menkveld,
Banninkstraat 41, Hengelo
Tel. 05753-1567

Te koop prima consumptie
aardappelen, Surprise
Heuskes, Wuusweg 2, Tol-
dijk, tel. 05753-1259

Te koop voor winteropslag
eetaardappelen, Surprise
beslist phytophtra-vrij,
consumptiewortelen voor
de inmaak en diepvries,
ca 1000 boerenkooltoppen
ook in gedeelten, vrij van
ongedierte. M. Spoor,
Teubenweg 6, Keijenborg.
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AANVALLEN!!!

Bestel tijdig uw
Kerstkaarten

uit de volledige, fraaie en
bijzonder handzame

Kennemer Kaarten Kollektie.

Uw goede keus bij uw
drukwerkspecialist

DRUKKERIJ WOLTERS
Regellnkstraat 16 - Hengelo Gld

KLEDING INZAMELINGSAKTIE
Dit jaar wordt er weer door de Stichting Mensen in
Nood in Den Bosch een kleding inzamelingsaktie ge-
houden en wel op vrijdagavond 14 en zaterdagmorgen
15 oktober bij de ioocis achter het Weikoopgebouw
aan de Spalstraat te Hengelo Gid.
De tijden waarop u kleding, schoeisel, dekens en gor-
dijnstof kunt brengen zijn op vrijdagavond van 18.30
tot 21.00 uur en zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.00
uur. In Varssel kan dit weer bij de fam. Wisselink
Het inzamelen van gedragen kleding betekent voor
de Stichting Mensen in Nood ontwikkelingshulp voor
de mensen in de Derde Wereld, leder jaar zendt deze
hulp organisatie gesorteerde kleding naar landen, die
daar vooraf nadrukkelijk om gevraagd hebben. In die
landen is kleding zeer schaars en is een zending kle-
ding uit Nederland meer dan welkom.
Hengelo Gld kwam voorgaande jaren bijzonder goed
uit de bus. Kijkt u alvast eens na wat u niet meer
gebruikt en waarmee u een ander mens die het heel
hard nodig heeft, blij kunt maken.
Mogen wij weer op een grote opbrengst rekenen?

CURSUS IN STEE'NDEREN
Op maandag 10 oktober is in Steenderen weer een ge-
stalt-groei-groep gestart o.l.v. Louis en Irene Kamp-
huis .
De cursus ie bedoeld voor mensen die met zichzelf
of hun omgeving in de knoop zitten en daar zelf wat
aan willen doen.
De basis van de gestaltfilosofie is nl. dat iedereen in
zichzelf de mogelijkheden heeft om bevredigend te
te leven. Het komt er slechts opaan die mogelijkheden
te ontdekken en te benutten.
Veel aandacht wordt besteed aan de manier waarop
mensen door lichaamshouding en taalgebruik hun
stemmingen kunnen beïnvloeden.
In 13 maandagavonden is er in een kleine groep voor
de deelnemers ruimschoots gelegenheid dit te ver-
kennen en bezig te zijn met eigen thema's.
Meer informatie en opgaven tel. 05755-1249 of 1366,
liefst na 18.00 uur.

COLLECTE PRINSES BEATRIXFONDS
De jaarlijkse kollekte voor het Prinses Beatrixfonds
heeft in Hengelo Gld f 5367,15 opgebracht.
Namens het comité worden alle medewerkers en
gevers en geefsters dank gezegd.

CPB-AVOND
De dames van de CPB kwamen onlangs voor de Ie
maal dit seizoen bijeen.
De presidente mevr. J. v.d. Velde kon een goed ge-
vulde zaal welkom heten.
Na het huishoudlijke gedeelte kwam mevr. v.d. Pol aan
het woord. Zij is huisarts in Winterswijk, moeder van
3 kinderen en in haar vrije tijd studeert zij theologie
Mevr. vd. Pol vertelde over fobieën. Een fobie is een
hevig voortdurende angst voor een voorwerp of situ-
atie waar geen gevaar aan verbonden is.
Er zijn ongeveer 200 fobieën bekend en men schat
dat er 140.000 mensen geremd zijn in hun doen en
laten door een fobie.
Gedragstherapie is voor deze mensen een oplossing.
Ze moeten angst leren ombouwen naar vrees, maar
de patiënt moet het zelf willen. Het is erg zwaar en
moeilijk.
Naar aanleiding van het verhaal van mevr. v.d. Pol
werden er veel vragen gesteld die zij op heel be-
grijpelijke wijze beantwoordde.
Aan het eind van de avond bedankte de presidente
mevr. v.d. Pol voor de leerzame avond en overhan-
digde haar een bloemetje en een enveloppe met inhoud.
Hierna eindigde mevr. v.d. Velde de avond met een
gedicht van Jantje Hendriksen.

TE KOOP:

consumptie-aardappelen

Parel, Susprise en Irene, ook kriel

Uitmuntende kwaliteit, alles eigen teelt

Tevens elke werkdag

verse WITLOF
van snijlof tot superklasse (ook zaterdags)

WITLOFKWEKERIJ

A. F. T. NIJENHUIS
Toverstraat 2 - Baak - Tel. 05754-477

Uw trouwdag begint
bij uw trouwkaart
Gezellig hè, dat uitzoeken
van zoveel dingen... Een huwelijkskaart bijvoorbeeld.
Da s best moeilijk. Want Mercard heeft zo'n grandinxc
kollektie, dat u ze allemaal wel zult willen kiezen
Bekijkt u ze bij uw drukker. Vraagt u naar Mercard!
Van harte gelukgewenst. . óók met Mercard!

DRUKKERIJ WOLTERS
Regellnkstraat 16 - Hengelo Gld

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING
GEM. HENGELO GLD, 4 OKT. 1988
In zijn vergadering van 4 oktober 1988 heeft de ge-
meenteraad van Hengelo:
1 vastgesteld de notulen van de openbare vergadering
van 6 september 1988.
2 een voorstel aan genomen, betreffende de bouw van
een bedrijfswoning aan de Kruisbergseweg door
C.E.T. Vastgoed BV.
3 de verordening op de keuring v. waren ingetrokken.
4 een voorstel aangenomen betreffende de Algemene
Plaatselijke Verordening.
5 besloten tot verhuur van de voormalige bibliotheek
ruimte in sporthal „de de Kamp" aan de stichting
Peuterspeelzaal te Hengelo.
6 een voorstel aangenomen betreffende de meerjaren
begroting 1989 t.e.m. 1992 van het SOG.
7 een krediet beschikbaar gesteld t.b.v. de aanleg van
een fietspad langs de Zelhemseweg en voor het uit-
voeren van verbeteringen aan die weg.
8 gelden beschikbaar gesteld voor het treffen van
voorzieningen aan dorpshuis „de Horst", Keijenborg.
9 subsidie toegekend aan de tennisvereniging te
Keijenborg.
10 een wijzigingsbesluit genomen betreffende de
bouw van 6 woningwetwoningen door woningbouw-
vereniging „Thuis Best".
11 een krediet beschikbaar gesteld voor de aanschaf
van een hogedrukreiniger voor gemeentewerken.
12 een Arob-bezwaarschrift, ingediend door de heer
H. W. G. Biezeman, niet-ontvankelijk verklaard.

Voor familie- ei handelsdrukwerk
Drukkerij Wolters, Tel. 06753-1466

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen
• huwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum
• blanco kaarten enz.

Wij helpen u graag met de tekst en leveren
1 e klas drukwerk

J



DEKBED BIJVULLEN?

DAM Al DONSSERVICE!
Ieder dekbed verliest na verloop van tijd

iets van zijn veerkracht en vitaliteit. Een
probleem? Nu niet meer. Want wij zijn in staat
uw dekbed nieuw leven in te blazen. Met de
unieke Damoi-Donsservice. Die maakt uw
dekbed weer als nieuw.
Vraag bij ons meer informatie.

Raadhuisstraat 1113 • 7255 BK Hengelo (GW.)

Herenspijkerbroeken vanaf 29.00

Herentruien 49.95
Moderne Kinderspijkerbroeken 29.00

Kindertruien 19.95

Op is op Stofjassen ook wit 4 stuks nu 100.00
Op is op Bakkers-kokskleding 4 stuks nu 100.00

Op is op Schildersbroeken 4 stuks nu 100.00

Hoeslakens l-pers. p. st. 17.50 2 stuks 30.00
Hoeslakens 2-pers. p. st. 20.00 2 stuks 35.00
Kwaliteits-dekbedden l-pers. 65.00

2-pers. 85.0O
Overalls per stuk 60.00 2 stuks 100.00
Op — op: Dames- en heren winter jacks 59 00

KOOPJESHAL H. HOEKSTRA
Ruurloseweg 43 - Hengelo Gld - Tel. 05753-3840

's Maandags gesloten

Dit laatje
niet schieten.

Zoete Rosaki

druiven kg

Granny Smith

V/2 kg

148
250

Duitse vlees- ^̂  ̂ ^
waren: 15 bijzon- ^J \J

dere soorten v.a. * ^
m
 *

AH Goudse jonge

kaas kg 890

MAGER RUNDERGEHAKT

kg 798
Zaterdagvoordeel:

Kipfilet

500 gr 598
Ma. en di. 17 en 18 okt.:

Mager haché-

vlees
500 gr 498 kg 898

AH vanille vla

liter

Lady cake

4 soorten 400 gr

155

249
Florijn jonge

jenever liter

Florijn bessen,

jenever liter

1795

1365
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. m
POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE
HENGELO GLD van 27 sept. t.e.m. 3 okt. 1988

Wij zijn bezig geweest met een aanrijding, waarbij
gelukkig alleen materiële schade ontstaan is. De aan-
rijding vond plaats op de kruising Kroezerijweg-

Kruisbergseweg, waarbij ook nog een lantaarnpaal
geramd werd. De voertuigen werden door een takel-

wagen afgesleept.
Afgelopen week is er in Keijenborg nogal wat vernield
Mocht u iets gezien hebben wat niet door de beugel

kan, dan gaarne uw berichtje naar ons. Wij zijn
namelijk bezig met een onderzoek.
Ook werd door personeel van de verkeersgroep een
technisch onderzoek verricht aan een bromfiets. Bij
nameting bleeg dat het stuur 85 cm breed was. Tevens
was de bromfiets opgevoerd.
Door ons werd bemiddelend opgetreden tussen een
cafehouder en een klant in een meningsverschil.
Enige jongelui aangesproken over hun gedrag bij de
zuivelfabriek te Hengelo Gld. Doordat het pand te be-
treden is, is dat zeer aanlokkelijk voor de jeugd, maar
zeker zo gevaarlijk. Overal ligt glas. Vraag aan uw
kinderen of zij daar wegblijven.
Op zondagmiddag werd door ons een bestuurder van
een auto gecontroleerd. Daar de politie vermoedde
dat de bestuurder had gedronken werd een blaastest
gehouden. Deze blaastest bleek voor de bestuurder
negatief uit te vallen. Om te bepalen hoeveel de man
had gedronken, werd door een dokter bloed afge-
nomen.
Wij zijn deze week enkele keren beziggeweest met
alarmmeldingen. Gelukkig ging het hier in alle ge-
vallen om „loos alarm".
De meeste mensen gaan al weer denken aan de winter
dagen, met het gevolg dat de boot, caravan weer
„winterklaar" gemaakt gaat worden. Op het bureau
is een folder te krijgen met 11 tips. De folder heet:
Wees attent . . haal na het seizoen uw spullen uit
zomerhuis, caravan of tent!

U kunt van maandag t.e.m zaterdag tussen 9.00 en
12.00 uur op het bureau terecht.
Mocht u iets verdachts zien of de politie direct nodig
hebben, dan kunt u altijd bellen: 1230 te Hengelo Gld.
Mocht er op dat moment niemand zijn, dan wordt u
automatisch doorgeschakeld met de meldkamer te
Apeldoorn. Deze zal op zijn beurt de plaatselijke
politie in kennis stellen.

« 8 S «ft t
' » * * S ~JS \ •
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hihon

Philips telefoon D 9088
Om nooit te vergeten.
Specifikatie volgens PTT-trans-
missienormen. Druktoetsen voor
snel en akkuraat kiezen.
Herhaaltoets met geheugen voor
laatst gekozen
nummer.

winters
Spalstraat 8, 72155 AC Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1280

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 16 OKT.

Verzorgingscentrum „De Bleijke"
9 uur ds Bonting

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Bonting

„Ons Huis"

10.00 uur: Jeugdkerk (12- t.e.m. 15-jarigen)

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds van Dorp H. Avondmaal

jz. Uerv. kerk

Binnen- en Buitenzonwering
Hummeloseweg 7a Hengelo (Gld). Tel. 05753-1048

Showroom geopend:
Vrijdagavond 19.00-21.00 uur
Zaterdagmorgen 9.00 - 12.00 uur
Verder op afspraak

Een MAGNETRON
is een ideale aanvulling in de keuken

\

1

II
H

Onverwachte gasten, late thuiskomers, drukke

bezigheden. In geen tijd staat er iets goeds op

tafel. Een hapje tussendoor. Maar ook een

complete maaltijd.

Wij hebben

MAGNETRONOVENS v.a. 399.00
VRAAG BIJ ONS INLICHTINGEN EN

DEMONSTRATIES

FA. BESSELINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

KERST V ER ZILVER ING 1988
Gelegenheid tot inlevering van vakantiebonnen
en chequebonnen

van de landbouw
op

Donderdag 13 oktober
's avonds van 7.00-9.00 uur bij J. Berendsen,
lekink 12, Hengelo (Gld.).

Het bestuur C.N.V.

S.V.C. '53 S.V.C. '53

Schoorsteenveegcentrale

Doetinchem e.o.
Het enige erkende en echte
bedrijf met 30 jaar ervaring.

Bergstr. 48 - Zelhem
Tel. 08342-1132

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.
Zonneatraat 13 • Telefoon 06753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
•JLEIN-HUISH. AB.TTKICT.IW

GARANTIE OP ONDERDELEN

TECHNISCH DE BESTE!
1 Lintgeleider inge-

werkt: geen wrijving

meer!

2 Af geschuinde kast:
mooier, minder licht-

verlies.

3 Inlooptrechter:

speciale vorm, minder

lawaai en wrijving

4 Kleur opwinder en

lint zijn gelijk: mooier

aan binnenzijde.

5 Stopsysteem in onder

lut.

6 Alu en pvc lamellen

m dezelfde kleur:

beiden kunnen aan

één woning gebruikt

worden.

7 Kastdikte: l en 1,2 mm

stevig, geen golvingen

in kast.

8 Dichting in onderlat:

goede afsluiting tegen

tocht, minder lawaai

bij neerlaten.

Bel mi voor informatie!

05753-1210
(ook 's avonds en in het weekeind)

BERKENLAAN 56 - HENGELO GLD

EUGEÜINIK ZONWERING
Perfekt in Rolluiken & Zonwering

Geen dienst.

Avond-en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend werdt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12.00-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 10 t.e.m. 16 okt.

B. A. M. Eykelkamp, telefoon 2262.

Apotheek Hengelo Gld, Spuistraat 28, tel. 05753-1010

Opening *Ujü«n: m*, t.e.m. vr.8.00-12.30 on 13.30-18.00

uur, aa. 9.30-10.30 uur «n zo. 12.30-13.30 uur.

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. Kil, tel. 1420.

N1BUVV Alarmnr. brandweer

Telefoon 06 - 0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)
Maandag t»e.m. zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar: 06753-1230.

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, tel. 05753-1397
Kerjenborg: Past Thvüsstraat 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.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

li.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 15 okt.: 19.30 uur Jongerenviering

Zondag 16 okt.: 10 uur Woord- en Communiedienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

B.K. Kerk Keyenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. Hls om 9.30 uur
en 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", Stephanotifiweg 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.


