
57e jaargang no 46 dinsdag 15 nov. 1988 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regalinkstraat 16

Postbus 63 • 7255 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753-1456, b.g.g. 2771

VerecbJUnt dinsdags In:

Hengelo, KeUenborg,

Velswyk (Zelhem), S teenderen,

Bask, Bronkhorst, Olburgen, Rh»,

Toldyk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Vertrouwd
en altijd
lekkerKEURSLAGER

Da's mooi
meegenomen!

Zuurkoolspek
500 gr

495

SPECIAL

Pampaschijf

185
100 gr

Voor de Boterham
gebraden ROSBIEF
100 gr

195
MAANDAG, DINSDAG. WOENSDAG
500 gr gehakt + kruiden
500 gr verseworst (fijn of grof)

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG
500 gr schouderkarbonade
500 gr malse varkenslappen

3.95
3.95

3.95

3.95

KEURSLAGER
P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G.

^7« Tel. 05753-1269

K;
De Keurslager

Vers tand va n 1IM
lekker vtees /̂r-

Philips midi compact disc-
stereokombinatie FCD 462

Een kapitale kombinatie van radioversterker
met FM, LG, MG, 5-bands graphic equalizer
en 2 x 15 W, CD-speler, dubbel cassettedeck
en semi-automatische platenspeler.
Inklusief luidsprekerboxen

849.»

winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

DRUKKERIJ WOLTERS OP EEN NIEUW ADRES:
REGELINKSTRAAT16 HENGELO (GLD.)

Deze week

UDDELEMEERTJES
6 voor

Zaterdag 19 nov. intocht Sinterklaas

Dan hebben wij voor u:

SPECULAASPOP

van 1.75 voor 1.50

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (Molenhoek) • 05753-3460

Speciaal deze week:

-n 5 gebakken lekkerbekjes
nu 10.00

Per Stuk 2.50

ledere woensdag HARINGDAG

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

tf <

l Bakkerij Bruggink

3

u
S
K

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week:

5GEVULDEKOEKEN

van 5.25 voor 4.75

Eigengebakken ROGGEBROOD
van 1.39 voor 1,25

~

Dd

~

va aa XVA • HIIHHVH
g

3QKVA

Klein Westland
(v/h W^nbergen)

GROENTE EN FRUIT

Kerkstraat 6 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1054

NIEUWE OOGST SPAANSE NAVELINA

30 st. 6.95
kg 0.95

250 gr 1.95

SINAASAPPELS
PREI
RAUWKOST
ZOETZUUR SALADE

^?^

Deze week in onze verkoop bloemenkas:

3 GROENE PLANTJES 4.95
Zie onze aanbiedingen
in de St Nicolaas-aktie krant

Fa.Wijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld • Tel. 05753-1473

•
< |

FRUIT in vele SOORTEN
bij uw GROENSPECIALIST

100% soortecht
STRUIKVORM - HALFSTAM - HOOGSTAM

nieuwe en oude rassen

hand- en stoofpeer

vroeg - laat - zoet en zuur

klein - groot

wit en blauw, rijpt in ons klimaat

in soorten

grootvruchtig, 2 tot 2,5 cm

doornloos

manlijke en vrouwlijke planten

rood - wit - zwart

„Brunswijk"

grootvruchtig, geschikt voor sap

APPELS
PEREN
KERSEN
PRUIMEN
DRUIVEN
PERZIKEN
HAZELNOTEN
BRAMEN
KIWI
BESSEN
VIJGEN
FRAMBOOS
BLAUWE BOSBES

vroege en late soorten

ABRIKOOS
TAMME KASTANJE
WALNOTEN
KRUISBESSEN
U ziet het: vele soorten fruit

Bestuiving van liet fruit, wij geven u ADVIES

Verkoop alleen op zaterdag of na tel. afspraak

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G. U. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2619
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Met ingang van 15 november 1988 a.s. vestigt
Christa Veldhuisen zich als

schoonheidsspecialiste

in het pand van Kapsalon Anny Aalbers,
dit alvast als onderdeel van het nog te bouwen

Beautycentrum

Christa is gediplomeerd schoonheidsspecialiste,

manicure Stivas A en B.
U wordt behandeld met natuurlijke produkten

(Phytomer)

Voorafspraken:
Christa Veldhuisen
p/a Dorpsstraat 25

7221 BNSteenderen
Tel.: 05755 -1844

ATTENTIE!
VANAF HEDEN NU WEER VOLOP

VERKRIJGBAAR:

* ECHTE HONING TAAI TAAI

* OUD HOLL PEPERNOTEN

DEZE LEKKERE SPECIALITEITEN BIJ:

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474 HENGELO GLD

De zaak voor mensen met smaak



Op 15 november zijn onze ouders en mijn groot-

ouders

PIET EN JANNY NOORDIJK-RISPENS

25 jaar getrouwd.

Namens hen nodigen wij u graag uit om op
zaterdag 19 november samen met ons deze

feestelijke dag te vieren.

Om 13.30 uur zal er in de Ned. Herv. Kerk te
Hengelo Gld een dankdienst worden gehouden
die een interkerkelijk karakter zal dragen,

Vanaf 15.00 tot 17.00 uur is er gelegenheid tot
felicitatie in zaal „Concordia", Raadhuisstraat 26
in Hengelo Gld, waarvoor wij u graag uitnodigen.

INGE & SJON

EDWIN

SHALOMID & DAVID

Dominic

7255 DL Hengelo Gld, november 1988.

Beukenlaan 37.

1963 1988

Op dinsdag 22 november a.s. hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te vieren.

HENK SMEITINK
ALI SMEITINK-WEENK

Wilma en Theo

Ans
Diana

Gelegenheid om ons te feliciteren van 15.00 tot
17.00 uur in zaal Susebeek, Ruurloseweg 42 te

Zelhem.

„Rondemaat",
Petersdijk 4a,
7021 HC Zelhem.

In plaats van kaarten

Op donderdag 24 november a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig

huwelijk te vieren.

J. UENK

A. A. UENK-FREDERIKS

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.00

uur in restaurant „de IJsselhoeve", zaal 2,
Eekstraat 15, Doesburg, nabij camping „IJssel-

strand".

7221 NB Steenderen, november 1988.

J. F. Oltmansstraat 24a.

Diep bedroefd, maar innig dankbaar voor de
mooi jaren samen, geef ik u kennis dat heden
geheel plotseling van mij is weggenomen mijn
innig dierbare man, broer, zwager en oom

ALBERTUS BERNARDUS BERENTSEN

echtgenoot van Johanna Grada Maria Kersten

op de leeftijd van 66 jaar.

Gaarne vragen wij uw gebed voor de overledene

Keijenborg, J. G. M. Berentsen-Kersten

7256 KH Keijenborg, 7 november 1988.

Hogenkampweg 12.

De gezongen uitvaart heeft plaats gehad op
donderdag 10 november in de parochiekerk van
de H. Johannes de Doper te Keijenborg, waar-
na de begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor al datgene
wat zij voor ons betekend heeft, geven wij u
kennis dat heden gesterkt door het H. Sacra-
ment der zieken, na een moedig gedragen ziekte
van ons is heengegaan onze innig geliefde

moeder, groot- en overgrootmoeder

THEODORA CHRISTIN A WEG

weduwe van Johannes Jansen

op de leeftijd van bijna 82 jaar.

Utrecht, W. C. M. Kunnen-Jansen
M. C. Kunnen

Hengelo Gld, C. S. H. Jansen

Uden, N. J. W. Jansen

Gaanderen, J. J. B. Jansen
J. G. M. Jansen-Plettenburg

kleinkinderen en

achterkleinkind

7255 KX Hengelo Gld, 8 november 1988.

Wichmondseweg 1.

De begrafenis heeft zaterdag 12 november
plaats gehad op het R.K. Kerkhof te Hengelo G.

Graag wil ik u bedanken voor de vele brieven
van hartelijk medeleven, welke ik mocht ont-
vangen na het overlijden van mijn innig ge-
liefde man

K. G. KWINT

A. D. M. J. Kwint-van Iterson

Assen, november 1988.
Anemoonstraat 11.

Wilt u LID worden van de

IJSVER. „STEINTJESWEIDE"?
Indien u zich vóór l dec. 1988 opgeeft, betaalt
u voor een gezinskaart f 12.50, na l dec. f 20.—

Persoonlijk lidmaatschap (vóór l dec. 1988
18 jaar geworden) f .750, na l dec. f 12.50

Leden die in het seizoen 1987-1988 lid waren,

blijven automatisch lid.
De oude buttons zijn geldig.

Tevens vragen wij VRIJWILLIGERS voor het

schoonmaken van de ijsbaan

op zaterdag 26 november a.s.

U kunt zich opgeven bij het bestuur.

mevr. H. Gieling-Klep, tel. 1492

dhr. B. Deunk, tel. 2946

dhr. W. Berendsen, tel. 2955

CAFE-RESTAURANT-SLIJTERIJ

l HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

De bf'erspecia/fsf van
Hengelo en omgeving

Op maandag 28 en dinsdag
29 nov. a.s.

houden wij

OPEN HUIS
Op deze avonden kunt u eens kennis-
maken met 40 verschillende soorten bier.

Ook kunnen wij u vrijblijvend informatie
verstrekken over de mogelijkheden in
onze zaal voor recepties, diners, club-

avonden.

Tevens is er een SHOW van eigengemaakte

geschenkverpakkingen in gedistilleerd,
wijnen en diverse bieren.

Idee voor Sinterklaas of Kerstmis of voor
uw relatiegeschenken.

Aanvang beide avonden 19.30 uur.
Een hapje en drankje staan natuurlijk
voor u klaar.

Tot 28 of 29 november, uw mogelijkheid

om eens kennis te maken met ons bedrijf.

Verzilvering vakantiezegels
en R.B.S.-tegoeden
voOr de a.s. feestdagen

voor SCHILDERS en BOUW

op donderdag 17 nov. 1988

's avonds van 19.00 tot 21.00 uur

bij H. OOMS, Vordenseweg 24

Het bestuur Hout- en Bouwbond CNV

SCHRÖDERSTQFFEN

SPECIALE
HERFSTAANBIEDING

KOLTRÜIEN
DIVERSE KLEUREN

T-SHIRTS
LANGE MOUW

SWEATERS
DIVERSE KLEUREN

deze week 29.95

Ruurloseweg 1- Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

VLEESRIBBEN
500 gram
ZUURKOOLSPEK

KATENSPEK

500 gram

100 gram

BOEREN LEVERWORST
(met goud bekroond) 100 gram

3.48

3.78

1.68

0.98

SLAGERIJ

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

HEERLIJK WARM:

Halfwollen ONDERGOED
voor dames en heren

THERMOLANA: 50% wol - 50%PVC

JEAGER: 50% wol - 50% katoen

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

DEZE WEEK

Uit
eigen bakkerij

Speculaaspop met amandelen

plm 85 gram voor 1.00

Uit onze supermarkt

100 gr schouderham voor 0.98

Mandarijnen Clementines

net 1000 gram voor slechts 1.98

Kilozak super patat

van 2.45 voor 1.98

BAKKERIJ EN SERVICE SUPER

FA. WILLEMSEN
TOLDIJKSEWEG 13 - STEENDEREN

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
SNITZELS 100 gr 1.40

VERSE WORST 500 gr 4.25

HAMWORST 100 gr 1.25

GEGRILDE HAM 100 gr 1.95

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

TeL 06753-1320

UW Hengelo Gld

UITNODIGING voor een bezoek aan de

FANCY FAIR en verkoopmiddag
op woensdag 23 nov. a.s.

in „ONS HUIS" te Hengelo Gld

van 14.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur

Vele attrakties en leuke prijzen!

Komt allen en speel mee voor het werk van

de UW.

Gaarne tot ziens

UW Hengelo Gld

Gelegenheid tot verzilvering
van VAKANTIEZEGELS en RBS-toegoeden

voor de a.s. feestdagen voor de bouw en schilders

op vrijdagavond 18 nov. a.s.

van 18.00 tot 20.00 uur bij

A. HULSTIJN, Vordenseweg 27

Hout- en Bouwbond FNV

Het bestuur

NAJAARS UITBETALING
verzilvering 1988 voor RBS en SCHILDERS-

ZEGELS

op vrijdag 25 november

van 19.00 tot 21.00 uur bij

M. LIMBEEK, St Janstraat 63

Het bestuur Bouw- en Houtbond

FNV, afd. Keijenborg

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
ICRESCENDO

DE HOOGSTE TIJD . . .
BESTEL HET NU:

kaart en kwartetspel
VAN DE GEMEENTE HENGELO

Opgave bij het secretariaat van „Crescendo":

A. Lubbers, Hengelo Gld, tel. 05753-1253

Zondag 20 NOV.

Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur

ZAAL

WINKELMAN
KEIJENBORG

Org.: B.V. 't Centrum

KEIJENBORG

Doe-het-zelf MARSEPEIN

div. kleuren bij bakkerij
Kreunen

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatetraat 13, Hengelo Gld

De Mr. Steam
tapijtreiniger

Huur f 15,— per keer

Meubel- en

tapijteiihuis

.Spannevogel'
Tel. 05753-1484

Een fout woord of
vlek wegwerken kan
gemakkelijk met

TIPP-EX
Een bekende klank

• TIPP-EX VEL-

LETJES

• TIPP-EX FLUID

voor typefouten

• MANUSCRIPT
voor schrijffouten

Nieuw in de serie:

• CORRECTIE PEN

WOLTERS
Boek- en kantoor-

boekhandel
Kerkstraat 17
Hengelo Gld

Vele leuke kleine SUR-
PRISES van marsepein bij
bakkerij Kreunen. Dieren,
figuren, fruit, boekjes enz.

Te koop openhaard hout

gezaagd en gekloofd.
Tevens inzetkachel, past in
open haard, br. 65 cm,
hoog 50 cm. Tel. 05753-2469

D I S C O T H E E K , D E Z W A A N '
presenteert op zondag 20 november
het BRAZILIAANS DAMESDUO

Bruin café
Flitsende discotheek

Grieks-Romeins terras
NET EFFE GEZELLIGER

Op zondag 27 november
presenteren wij u in onze tapperij de blues-rockformatie

BLUES CONNECTION
ex HARRY MUSKEE GANG

met o.a. Eelco Gelling, gitaar, Rinie Roukema, drums (ex

Sakey Sam), Melle Jan Kleinsma, zang, Jan de Jong, bas



POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO

Week l t.e.m. 7 nov. 1988

Graffityspuiters. Vorige week werd al melding ge-
maakt van het onderzoek naar de graffityspuiters.
Een vijftal jongeren zijn gehoord terzake dit kliede-
ren met verf en stiften in de bebouwde kom van Hen-
gelo Gld. Zij bekenden het gedaan te hebben en
tevens kwamen nog een tweetal zaken aan het licht.
De door hen toegebrachte schade zal worden hersteld
zo hebben ze toegezegd. Dat we degenen die verant-
woordelijk waren voor deze zaken hebben kunnen
achterhalen was te danken aan een inwoner van Hen
gelo Gld die ons op het goede spoor zette. Deze per-
soon gaf ons al eens eerder een aanwijzing, waardoor
het bewijs tegen een inbreker, die in Hengelo Gld op
meerdere plaatsen had ingebroken, sterker werd.
Door de inbreng van deze persoon hebben we al deze
zaken naar tevredenheid kunnen oplossen. De moraal

van dit verhaal is: mensen vertel ons bijzonderheden
die je ziet en denk niet: „daar hebben ze toch niets
aan", maar laat ons uitmaken of we er iets aan hebben
Poging diefstal. In een bedrijfspand op het industrie-
terrein heeft men gepoogd in te breken. Doordat een
deur niet meegaf is de inbraak niet gelukt.
Aanrijding. Zaterdag 5 nov. 1988 reed een brom
fietser vanaf de inrit van het tankstation aan de
Rondweg deze weg op en stak vervolgens over. Hij
had daarbij de personenauto, die achter hem reed
niet gezien en er ontstond een aanrijding, waarbij de
de bromfietser zijn linker onderbeen brak. Hij werd
per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis te

Doetinchem.
Dit waren de van belang zijnde zaken die deze week
onder onze aandacht werden gebracht.
Politie-akties. Op het moment dat u dit leest hebben
de akties van de politie reeds plaatsgevonden. Moge-
lijk hebt u er enige hinder van ondervonden, hetgeen
geenszins onze bedoeling is geweest, daar wij als

politie van Hengelo Gld van mening zijn dat in dit
stadium de inwoners van de gemeente Hengelo Gld
de service van ons moeten ontvangen, die ze van ons
gewend zijn. Waarom nu deze akties? In eerste instan
tie waren de akties gericht tegen het eenzijdig opleg-
gen door de minister van een ongemakkentoeslag.

Zoals deze regeling nu opgelegd is zijn er enkele
politiemensen die er financieel op vooruit gaan, doch
er zijn vele politiemensen die erop achteruit gaan.
Wordt dit achteruitgaan nu gevoegd bij de andere in-
houdingen op ons salaris, zoals b.v. een vergoeding
voor een telefoon ten behoeve van de dienst, dan
wordt het uiteindelijk wel heel veel. Verder is nu
grote onrust ontstaan over het zogenaamde PKP rap
port waarbij een grote verschuiving van politie is te

verwachten. Dit brengt onrust en onzekerheid met
zich mee. Als men verder nagaat dat er sinds de
beginjaren 1970 geen salarisherziening meer heeft
plaatsgevonden, terwijl de taken van de politie in
die kleine twintig jaar aanmerkelijk uitgebreider en
zwaarder zijn geworden, dan begrijpt u de onvrede
waar wij uiting aan willen geven. A. VELTMAN

AANVALLEN!!!

Bestel tijdig uw
Kerstkaarten

uit de volledige, fraaie en
bijzonder handzame

Kennemer Kaarten Kollektie.

Uw goede keus bij uw
drukwerkspecialisL

DRUKKERIJ WOLTERS
Regellnkstraat 16 • Hengelo Gld

WILLIE DERKSEN 50 JAAR

Zaterdag 12 nov. was het voor de heer Willie Derk-

H.H. andernemers
Denkt u aan een

SINT- of
KERSTPAKKET
• Geef eens een ambach-

telijk produkt

• Wordt kersvers gele-

verd

• Redelijke prijzen

• Enthousiaste reacties

Vraag vrijblijvennd in-

lichtingen bij

Bakkerij Kreunen
Tel. 05753-1474

De zaak voor mensen

met smaak!

Biljartver. K.O.T organi-
seert zondag 20 nov. grote
BINGO o.a. met prachtige
vleespakketten. Café „D'n
Olden Kriet", 05754-285,

Wichmond. Aanv. 19.30 uur

Te koop 2 H-balken (15x
30), dompelpomp 300 cm3
Hebben, Baak, 05754-391

BIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWEBPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hengelo Gld

TeL 05753-1424

Het is NU de beste tijd.....
VRUCHTBOMEN

APPEL PEER - PRUIM KERS

in hoogstam, halfstam, struik vorm

KLEIN FRUIT
BESSEN, KRUISBESSEN, FRAMBOZEN.DRUIVEN,

PERZIKEN, NEKTARINE

BOSPLANTSOEN
EIKEN, BERKEN, ELZEN, KRENTEN, GELD. ROOS,

HAZELAAR, FIJNSPAR, DOUGLAS,

SERVISCHE SPAR enz.

ROZEN
STAM- EN KLIMROZEN
grootbloemig en tros

G. J. HALFMAN
B oom k weker i j en Tuinaanleg
HOFSTRAAT 7 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1424

Het vanouds bekende adres met de grootste
sortering en scherpe prijzen

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

T O N E E L A V O N D E N

op zaterdag 26 nov. en woensdag 7 dec.
in zaal Langeler te Hengelo Gld

OPGEVOERD WORDT:

„HENGELSE KOFFIE"
Geschreven door Piet de Vries

ROLVERDELING:

Ale de Boer, huishoudster
Hanne Braaksma, buurvrouw
Klaas Diekstra, timmerman

Liesbeth v.d. Werf, weduwe
Sieb van der Meer, postbode

Gert Postma, timmerman

Riek van Campen
Mieke Wesselink
Harrie Weverink

Dinie van Campen
Nico Bossenbroek

Evert Scheurink

Regisseur: HANS PREIN

Souffleuze: Angelica Steintjes
Grime: Mieke Wesselink en Hennie Offenberg

Kaarten verkrijgbaar bij alle leden, aan de zaal tel. 05753-1212 en bij
boekhandel Wolters

Zaal open 19.15 - Aanvang 20.00 uur

Horlogerie-Coud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

Te koop Ford Escort 1.6L

bouwj. 1983, 5-deurs, S
versn., 68.000 km, beige

met., i.z.g.st.

Tel. 05753-3442, na 6 uur

NIEUW - nu verkoop en
SLIJPEN van widia motor

zaag ketting. Jan Vlee-
mingh, Steenderen

Plant nu BLOEMBOLLEN

Grote keuze, lage prijzen
Waamelink, Keijenborg
Tel. 05753-1334

Weggelopen fox-hond,
lichtbruin met wit.
Meenink, Uilenesterstr. 19
Keijenborg, tel. 05753-2836

Grote vogeltentoonstel-

ling v. v. EXOKAN.

Deze wordt gehouden in
de Horst te Keijenborg.

Geopend zaterdag 19
nov. van 10 tot 21 uur
en zondag 20 nov. van
10 tot 17 uur.

BRONZEN PLAK VOOR SLAGERS UIT HENGELO

Slagers Han Veenink en Bert Raterink uit Hen-
gelo Gld hebben tijdens de internationale vakwed-
strijden in Utrecht bronzen bekroningen gekregen
voor hun zelfvervaardigde produkten, t.w. bloedworst

en neagelholt.
De wedstrijden waren uitgeschreven ter gelegenheid
van de 25e Slavakto, een van de grootste internatio-
nale vakbeurzen voor de slagersbranche. De beurs

was in de jaarbeurs te Utrecht en wordt eens in de
drie jaar gehouden met een bezoekers aantal van

45.000 uit binnen- - buitenland.
Voor de internationale vakwedstrijden hadden zich
maar liefst 1450 deelnemers uit 15 verschillende lan-
den aangemeld, waaronder Japan, Canada, Duitsland

en Nederland.
De ambachtelijke produkten werden door een inter-
nationale jury gekeurd op smaak, samenstelling en

uiterlijk .
Slagers Han Veenink (bloedworst) en Bert Rate-
rink (neagelholt) kregen hun bekroning voor hun
specialiteiten dus niet zomaar. Zij zijn van mening
dat een goede slagerij niet alleen bestaat uit be-
kroonde produkten. Het is het totale aanbod naar de
consument toe. Daarnaast is presentatie, nette bedie-
ning en een goede service net zo belangrijk, maar
deze 2 bekroningen is voor de consument wel een
teken dat er bijzonder veel vakmanschap in de slage-
rij aanwezig is.

LAAT ALLE KINDEREN OP DE WERELD SPELEN

De kinderpostzegels 1988 zijn vanaf woensdag 16 nov.

weer te koop. Kinderpostzegels helpen het lot van
kinderen over de hele wereld verbeteren. U kunt ze
kopen in Hengelo Gld op het postkantoor aan de

Raadhuisstraat. Daar zitten de vrijwilligers van het
comité voor kinderpostzegels voor u klaar. Laat ze
niet voor niets zitten.

Het thema van de kinderpostzegels is dit jaar „Kind
en Water". De zegels zijn gemaakt van kinderteke-
ningen, die zijn uitgekozen uit de inzendingen van
een tekenwedstrijd over Kind en Water. De waarden
van de drie kinderpostzegels zijn 55(+ 25), 65 (+ 35)
en 75 (+ 35) cent.

De toeslag op de kinderpostzegels is bestemd voor
kinderen in Nederland en de Derde Wereld. Kinderen
die in de knoei zitten, die weinig uitzicht hebben op
een toekomst. Ook die kinderen hebben recht op een

menswaardig bestaan, op een onbekommerde jeugd.
De kinderpostzegel aktie wil ervoor zorgen dat alle
kinderen op de wereld kunnen spelen. Helpt u ons
daarbij!

EXCELSIOR TOLDIJK

De chr. gem. zangver. Excelsior uit Toldijk geeft op
vrijdag ib nov. de jaarlijkse uitvoering in zaal „Den

Bremer" te Toldijk. De aanvang is 19.30 uur.
Het programma voor de pauze staat onder leiding
van de heer P. Heimink uit Doetinchem. Voor de
pianobegeleiding zal mevr. de Bruijn-Gons zorg
dragen. Na de pauze voert de toneelver. „Steeds

Beter" uit Ruurlo het blijspel op: Geen been om op te

staan".

SPORT EN SPELINSTUIF MET FILM

Op woensdag 16 nov. organiseert de korfbalver.
Quick '81 's middags om 2 uur in sporhal „de
Kamp" een sport en spelinstuif, speciaal voor de jeugd

van Hengelo en omgeving voor 6, 7 en 8 jaar oud.
Eerst worden er met z'n allen een aantal gezellige
spelletjes gespeeld, waarna de filmprojektor weer
gereed staat voor een paar leuke tekenfilms. De toe-

gang is gratis.
Wanneer u kinderen heeft in de genoemde leeftijds-
categorie, stuurt u ze dan gerust naar de sporthal.
Ze zijn van harte welkom en zullen er een plezierige

middag beleven waar ze geen spijt van krijgen.

EEN AVOND VOL AMUSEMENT MET HTV

Zolas u misschien al uit een vorige mededeling hebt
vernomen, is de Hengelose Toneel verenigingen al
weer heel wat weken aan het repeteren om u een
gezellige avond te bezorgen. „Hengelse koffie" is de
titel van een blijspel, geschreven door Piet de Vries.
Het doel heiligt de middelen, daarom schrikt huis-
vrouw Ale er niet voor terug om de effectief wer-
kende Hengelse koffie toe te dienen, aan een ieder
die haar in haar plannen dwarsboomt. Die plannen
doelen haar ter beminde tantezegger te koppelen aan
Liesbeth, haar bazin waarbij de jongen zich ook nog

een een prachtige maatschappelijke positie kan ver-
werven als timmerman. Maar er zijn meer wel wil-

lende manspersonen actief aan het solliciteren naar
Liesbeth's hand en de bijbehorende baan en die
zouden wel eens de belangstelling van Liesbeth zelf
kunnen wekken. Dat zou catestrofaal zijn voor de
plannen van Ale en daarom zet zij haar geheime

wapen in „Hengelse koffie". Dat het middel soms
keert tegen degene die, zich er van bediend heeft,
had ze helaas niet kunnen voorzien.
Op zaterdag 26 nov. en woensdag 7 dec. vinden de
opvoeringen plaats in zaal Langeler te Hengelo Gld
Voor het verkrijgen van kaarten zie men de adver-
tentie in dit blad.

HAMOVE FILMTEAM BIJ JONGBLOED

EN JOOSTEN

Het Hamove filmteam komt weer op deTV.

Nu met de film „Miami Vice in de Hengelose mais.
Hoewel de opnamen nog lang niet gereed zijn, wilde
de Tros hier toch graag aandacht aan besteden. Ze
hadden het nieuws opgepikt uit de kranten en de titel
van de film vonden ze zo leuk dat er nadere infor-
matie werd gevraagd. Er werden opnamen gemaakt
die in het programma Jongbloed en Joosten op vrij-
dag 18 november zullen worden uitgezonden.

BIJEENKOMST NVEV

De presidente heette alle aanwezigen hartelijk wel-
kom. Deze avond werd verzorgd door de heer Traag
en mevr. Hietbrink, beiden lid van de Ned. Ver. voor
Slechthorenden, afd. Zutphen en omstreken.
De heer Traag gaf uitleg over de werking van het
oor en hoe slechthorenddheid ontstaan kan. Er zijn
l miljoen slechthorenden in Nederland.

Mevr. Hietbrink vertelde iets over de vereniging die
landelijk al meer dan 80 jaar bestaat en de afd. Zut-
phen al 60 jaar.

In het begin was deze vereniging bedoeld om de
slechthorende uit zijn isolement te halen, maar op

het ogenblik verzorgen zij voorlichting en publiciteit.
Er werd veel goede raad gegeven deze avond en tot
slot bedankte mevr. Rademakers beiden en bood hen
een envelop met inhoud en een bloemetje aan.

GEMEENTE NIEUWS

Bericht voor particuliere waterwinners

ledere inwoner in de provincie Gelderland die voor
de drinkwatervoorziening uitsluiten is aan gewezen

op een eigen grondwaterput wordt door Gedeputeerde
Staten in de gelegenheid gesteld dit water eenmaal
gratis te laten onderzoeken op de aanwezigheid van
nitraat. Het nitraatgehalte geeft een indicatie voor
de kwaliteit van het water. Wie in aanmerking wil
komen voor dit onderzoek van de kwaliteit van het
water dient vóór 15 december 1988 schriftelijk be-
richt te doen aan: de Provincie Gelderland, dienst
Milieu en Water, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
Men krijgt dan bericht waar in de buurt een fles

water voor dit onderzoek kan woren ingeleverd. Do
uitslag van het onderzoek wordt toegestuurd.
Degenen die reeds eerder van dit aanbod gebruik
hebben gemaakt worden verzocht niet te reageren.

Voor familie- en handelsdrukwerk
Drukkerij Wolters, Tel. 05763-1455



COnCORDIP
brengt al uw partijen en andere
evenementen voortreffelijk
onder dak

Ook op zondag verzorgen w//
graag Uw partijen, diners,
warme en/of koude
b uf f effen enz. enz.

Dinsdags f of 74.00 uur geopend.

CAFÉ, REST., ZALENCENTRUM, DANCING,DISCOTHEEK,
CAFETARIA EN SLIJTERIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753 -1461

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoöaan 29 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

U krijgt een premie als we uw
huis van binnen opknappen:
50 gulden per man, per dag!
Van 21-11 t/m 23-12 1988 en
van 05-01 t/m 17-03 1989
Voor niet-particulieren is
de winterpremie op
binnenwerk f l. 35.-
Wij maken méér van
uw huis. En dat kost
deze winter minder.

UW WINTERSCHILDER

REGELINK'S SCHILDERSBEDRIJF
VERKOOP VAN GLAS. VERF. BEHANG EN KREATIEVE BENO04GDHEOEN

DE SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40
7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1655

& l t g 8 8 *"*
j 8 j a a H «i -~s
a. " A ' * ' .s ~~?

hilzon
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

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Dit laatje
niet schieten.

Clementines

mandarijnen kg

Sperciebonen

500 gr

250
148

Gebraden

kipfilet 100 gr

Rosbief

100 gr

MIELE MAGNETRON M 688
Kompakte, maar zeer veelzijdige magnetron met
komfortabele elektronische tiptoetsbediening voor
alle schakelfunkties. Geschikt voor inbouw in
bovenkast met slechts 30 cm inbouwdlepte en met
normbreedte van 60 cm. Vier vermogenstanden:
80,150,450 en 600 Watt Driefasen-programme-
ring, elektronische tijdinstelling tot 100 minuten. Met
akoustisch afschakelsignaal. Voorzien van inte-
rieurverlichting. Verkrijgbaar in lichtwit, platinagrijs
of donkerbruin. Gratis nederlands kookboek.

NU aktieprijs - EXTRA KORTING

ïtlaele
er is geen betere

fnsfo/JottebetfrfJf

ORDELMAH-DIJKMAN
Spo/stroof M, 7255 AC Hengelo fGJd.J

Tel. 1285

ATOMICA ATOMICA

Bij „Atomica"
kan de Sint ook cadeaus kopen

met speciale kortingen, o.a.:

BODYWARMES vanaf 42.50

OVERALLS vanaf 30.00

BROEKEN vanaf 32.50

GEBRUIKTE JASSEN vanaf 30.00

GEBRUIKTE SCHOENEN vanaf 30.00

ook met stalen neus

REGENPAKKEN vanaf 25.00

WAXJASSEN vanaf 150.00

WINTERPETTEN vanaf 12.50

LAARZEN, KLOMPEN, TRUIEN enz. enz.

KOM VRIJBLIJVEND EENS KIJKEN BIJ

„ATOMICA"
Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld - Tel. 2139

ATOMICA ATOMICA

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraat 13 • Telefoon 06753-1806

NV OOK REPARATIE VAN

KLJHN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

179
249

WAARDEBON

GEHAKT H.O.H.

548
Zaterdagvoordeel:

Varkensfilet

100 gr 139
Ma. en di. 21 en 22 nov.:

Schouder-

kar bonade

kg 548

AH magere yog-

hurt m. vruchten

4 smaken liter

Volkoren

tarwebrood

gratis gesneden

209
184

Hartevelt jonge

jenever liter

Jagermeister

0,7 liter

1795
1845

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag as
bijAlbertHeijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijf t op de kleintjes letten. oh
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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2019

BOEIEND NIEUWS UIT DE

K
VOOR LIEFHEBBERS VAN STREEK-

VERHALEN

Volksrijmen
Een boeiende bundel voordrachten samen-
gesteld door de Achterhoekse zangers van het
levenslied en de schoolmeister Hans Keuper

19.60

De Druuventros
Een dialectverhalenbundel van de meesterver-

teller Hendrik Lansink.
Hij schreef ook al vele streekromans, die ruim

aftrek vonden

24.90

Begriep i'j mien goed
Een bundel Achterhoekse verhalen van een
nieuwe schrijvers-ster Herman Peppelman

Ook deze lezen zo lekker weg

19.50

Een nieuwe serie volksverhalen van het
schrijversidool Herman van Velzen. De prijs

per bundel f 19.95
Bij intekening op de gehele serie is de prijs

per deel

14.95

Potdeurmekare
Een herdruk van het succesvolle kookboek met
Achterhoekse recepten.
De Ie druk was in recordtempo uitverkocht

24.50

Achterhoekse Almanak
De vierde uitgave van het handige Achter-

hoekse boekje dat niet mag ontbreken.
Veel informatie. De prijs bedraagt slechts

5.9O

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 20 NOV.

Verzorgingscentrum „De BleUke"

9 uur ds Verhaere

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Hendriks

H. Avondmaal

„Ons Huis"

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

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Molemaker

Vrtfz. Herv. kerk
10.30 uur dhr. Koster

K.K. Kerk Hengelo (QkL)
Zaterdag 19 nov.: 19.00 uur H. Mis

Zondag 20 nov.: 10.00 uur Woord- en Communiedienst

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

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 14 t.e.m. 20 nov.

J. Koning, telefoon 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spuistraat 28, tel. 05753-1010
Opeiüngstijden: ma. t.e.m. vr.8.00-12.30 en 13.30-18.00
uur, za. 9.30-10.30 uur en zo. 12.30-13.30 uur.

Weekenddienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

A. R. J. van Ingen, tel. 2002.

NDZUW Alanunr. 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: 05753-1230.

Voor familie- en handelsdrukwerk
Drukkerij Wolters, Tel. 06763-1456

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e. tel. 06753-1387
KeJjenborg: Past Thuiastraat 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 all» tyde
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

U.K. Kerk Ketfenborg
R.K. Kerk Keijenboig: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. His 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 : Kastanjalaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steendorei^ telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Denneivlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-215L
Spreekuur gezin- en bejaardenverzoi-glng en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening in de ffemeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.


