dinsdag 12 september 1939

58e jaargang no 37

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha.
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Kijk ook eens wat vaker
in de spiegel van de
KAPPER
Met ingang van 20 december a.s. gaan wij ons bedrijf
beëindigen.
Tot die datum gaan wij onze gehele voorraad uitverkopen. Wij geven op alle artikelen 50% korting en
mogelijk op enkele artikelen een nog hogere.

een verfijnd soort paling worst! 100 GRAM

Met ingang van l oktober a.s. zullen de installatie-

FRANKFURTER

SPECIAL
Berliner
Röllchen

X

Aalrauchwurst

werkzaamheden reeds worden beëindigd.

KARTOFFELSALADE
250 gram

Wij verzoeken U vriendelijk hiervan goede nota te
nemen.

m ir 9

VERSE KIPPEBOUTEN

100 175
gram

l kg

Voor het in ons gestelde vertrouwen betuigen wij U
nu reeds bij voorbaat onze hartelijke dank.

495

DAGREKLAMES
MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG
500 gr gehakt + kruiden
500 gr verse worst (fijn of grof)
DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG
500 gr schouderkarbonade
500 gr malse varkenslappen

4.95
4.50

TAPINETTE
diepte reiniger

Tel 05753 1269

Verbluffend resultaat
Huur slechts f iu.— p. dag
DBOGISTEBIJ

LENSELINK

Kerkstraat l, Hengelo Gld

Bel gerust voor verdere informatie

ledere
woensdag

Lentferink

>NINQ/V1OLEhj BAKKERS

mannenmode

KRENTEBOLLENDAG
6 HALEN, 5 BETALEN

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 -

Wij hebben de nieuwste

Haal dan de

-HW-4HH

<
*
>

Keijenborg.

Tapijt vuil?

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

w
Q

Vordenseweg 5 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1278

zonnebank met
gezichtsbruiner

Raadhuisstr 7 Hengelo G

:LS

VOOR DAMES EN HEREN

Bennie en Nettie Besselink,

(

4.50
4.50

P. VAN BURK
^^*.~

Ippsalon MemeUnk

RAADHUISSTRAAT 35

TEL. 1358

HENGELO GLD

Deze week

ROLLADESCHIJVEN
per stuk
1.05

MUESLIBOL
gevuld met krenten, rozijnen
appels en volkorenmeel)

van 3.25 voor
UIT ONZE WINKELOVEN:

SAUCIJZEN

2.75 >

ZUURKOOLSPEK
500 gram

o
K

per stuk
van 1.40 voor
aa NVA -

1.251

aa NV A

Verkoop
Bloemenkas
In onze verkoop bloemenkas deze week:

Pekon PLANTENVOEDSEL 3.95
500 ml

GEMENGD BOEKET
3 VETPLANTJES

5.95
2.

FaJWijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

4.45

FIJNE LEVERWORST

Kerkstraat 6

3 kg Franse GOLDEN DELICIOUS
5.95
Kg harde HOLL. SPRUITEN 1.95
Heel kg extra kwaliteit grote
ITALIA DRUIVEN
2.95

100 gram

0.89

LEVERKAAS
100 gram

1.3&

P.S. a.s. vrijdagavond 15 sept.
zijn wij om 20.00 GESLOTEN.

Uit onze rauwkostkeuken:

SLAGERIJ
RATESUNK

500 gr BRUINE BONENMIX 3.95
500 gr WALDORF SALADE 3.95

Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

De bakker

Kies
deze week
voor:
*

die zelf
elke dag
vers bakt

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

RAGOUT CROISSANTS

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Hengek>GSpaktrax27 TwelfoSutions«rw9
Telefoon OS7S3 1771
Telefoon 05712 72011

R. Abbink-Zemmelink

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

Heideweversweg 6, Hengelo Gld, Tel. 05753-1410

Deze week nog eenmaal zo uit de oven:

Speciaal deze week:

Gediplomeerd lerares, aangesloten bij de Coöp.
Mode vakschoolvereniging „Danckaerts" U.A.
te Den Haag.

voor middag- en avondlessen in:
+ PATRONEN MAKEN
* KNIPPEN
* NAAIEN

Aanvang cursus september 1989

SPECULAAS
met 10% korting

Het ouderwetse koekje gebakken sinds 1820

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474

-

HENGELO GLD

Onze gebak-expres bezorgt door
heel Nederland

SCHOLFILET
per kg 14.50
l GROTE EMMER

ZURE HARING

'-. stond verbaasd. Onze glas'. voorlichting, onze montuur'-. variatie-prestatie en de uiterst
\ secure, prettige bediening
\ vond hij weergaloos.
\ Zeldzaam goed.
A.GROÖTKORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver

slechts
1.50
met een heerlijke rundvlees ragoutvulling
Koud en warm een lekkernij

*

h\\ kwam
zagen

nu 4.75

Gediplomeerde opticiens
's MAANDAGS GESLOTEN

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2524

Kermis

ia - IS - 16 en 17 sept

„De Engel"

CAFÉMarktplein
HEEZEN
5
Steenderen.Tel. 1204

STEENDERENSE KERMIS
1 4 - 1 5 - 1 6 - 1 7 september met de Superformatie:

Donderdag 14 September

Opening van de kermis v.a. 20.00 uur in het café m.m.v.
het bekende duo „Always"

Trio + 1
DONDERDAG 14 SEPT.: OPGEVEN VOGELSCHIETEN
met Trio + 1

Vrijdag 15 September:

De gehele dag dansen met de superformatie

„Excalibur"

Aanvang 20.00 uur

VRIJDAG 15 SEPT.

Trio + 1

Aanvang 12.00 uur

ZATERDAG 16 SEPT.

Trio + 1

Aanvang 11.00 uur

ZONDAG 17SEPTEMBER VAT

LEEGMAKEN

met Trio + 1 Aanvang 14.00 uur.

's avonds vanaf 20.00 uur in het café het duo
„Always'

Zaterdag 16 September:

Vanaf 11.00 uur in het café het duo „Always"
's avonds dansen met de superformatie

Beide kermisdagen

dansen

„Never Mind"
Zondag 17 September:

ZAAL

Kermis begraven in het café. Vanaf 15.00 uur:
Stemmingsmuziek met „Always"

Broekhuizen-Beuseker

Vrijdag 15 sept. de gehele dag m.m.v.

Wheels
GRATIS ENTREE
Zaterdag 16 sept. m.m.v.

Wheels
Vanaf 19.30 uur

DE HORECA WENST U EEN PRETTIGE KERMIS
BESTEL TIJDIG UW KERMISROLLADE

SCHRÖDERSIQEEEN

SPECIALITEITEN:

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist
Telefoon 05753-2619

verse rookworst, hausmacher leverworst en andere soorten
Rauwe ham, verse nasi en bami

SPECIALE AANBIEDING IN WOL
Mohair Plus

van 4.95 nu

Mohair Laine

van 4.95 nu

Tegen inlevering van deze bon

Passion

van 7.95 nu

500 gr verse worst en
500 gr hamlappen

Danure

van 5.95 nu

Locarno

van 4.95 nu

Lausanne

van 5.95 nu

New Wave

van 4.95 nu

Combo

van 5.95 nu

WAARDEBON

samen 9.98

Ie kermisdag gesloten

MAALTIJDEN
2.95
2.95
5.95
4.95
2.95
2.95
3.95
4.95

Bij aankoop van 25.— aan wol

PRETTIGE FEESTDAGEN

Slagerij HULSHOF
J. F. Oltmansstraat 11 - Steenderen - 05755-1235

gratis breiboek

Vers bereid in eigen keuken
Wekelijks drie verschillende maaltijden
voor een prijs

tussen f 11.-- en f 15.-- p.p.
Dagelijks verkrijgbaar tussen 12 en 19 uur
behalve 's woensdags

En kent u ook onze PUDDING?
Toch eens proberen!

CAFETARIA LANGELER
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1212

SCHRöDER bij de kerk
Ruurloseweg 1- HengeioGid. Telefoon 05753-1232

ALKMENE
heerlijke handappel

JAMES GRIEVE
prima voor hand en appelmoes
NU HEEL VOORDELIG

f 10,- per volle kist

Fruitbedrijf HORSTINK
Prinsenmaatweg l, Rha-Steenderen, 05755-1243

JONG GELRE afd. Hengelo Gld
Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 06753-1806
NU OOK REPARATIE VAN
ÏLJCm-HUISH. ARTIKELEN
GARANTIE OP ONDERDELEN

VERLOTING
ijsver. Steintjesweide"
De prijzen zijn op de navolgende nummers
gevallen:

606 CD-speler, 605 waardebon
Roozegaarde,, 407 fietstas, 756
kaarthouder, 639 bos bloemen, 106
reparatieset

organiseert zondag 17 sept. a.s.

FIETSTOCHT
Mooie route rond Hengelo Gld van plm 20 km
Starten tussen 13.00 en 13.30 uur bij café
v.d. Weer te Hengelo Gld.
Deelname f 3.00, vanaf 12 jaar

C//pea
Woensdag 20 sept. a.s.
show van onze

NAJAARS-en

WINTERKOLLEKTIE

's morgens om 10.00 uur
's middags om 14.00 uur
Kom gezellig kijken en keuren.
Uw stoel, kopje koffie en drankje staan voor
U klaar.
ledere belangstellende ontvangt deze dagen een
attentie.
ONZE OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag

13.30-18.00 uur

dinsdag t.e.m. vrijdag

9.00-12.30 uur
13.30-18.00 uur

vrijdagavond

9.00-16.30 uur

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld
Tel. 05753-1235

—-^^^^^^M^^^»—

Haarverzorging voor Heren en Dames
TOLDIJK

Z.E.-weg6

•
•
+
•
+
•
•
•
•
•
•
•
+

18.00-21.00 uur

zaterdag

Dromenland ligt vlakbij huis.

•
•
+

75 Jaar MODE

Tel. 05755-2220

Heren: Knippen zonder afspraak
Behandeling als permanent of coupe soleil frfa.
uitsluitend volgens afspraak
Dames: Alleen volgens afspraak.

•
•
•
•
•
•
•
+
+

U droomt van een stijlvolle
kamer zonder rondslingerende spulletjes,
waar alles een vaste plaats
heeft achter fraaie
kastpanelen? Dan komt
die droom nu binnen uw
bereik! Voor een ongelooflijke prijs koopt u én het
ledikant, én de achterwand kompleet met
bovenbouw, én de
aansluitende linnenkast
met spiegeldeur. Dat alles
kompleet met verlichting:
ledikant 140 x 200 cm.
linnenkast gj P*(\ g*
180 breed ZO&D.^Uitvoering in wit kleurig essen. Ledikant ook;
|^tegen meerprijs) verkrijgbaar in 180 breed

Eersteklas ruimtewinner!

typisch voor Tieners

Prachtkamer in eiken
De uitstraling van deze eiken
slaapkamer? Kwaliteit en komfort,
Een keuze waar u jaren later nog
geen spijt van hebt! Inderdaad
een prachtkamer, met een heel

/ oor de mooiste slaapkamers van
\l Nederland hoeft u niet ver te
reizen. Een tripje naar Dromenland is
zó gemaakt: gewoon naar uw Ginkgo
Interieurspecialist. Da's lekker dichtbij. En hij heeft alles in huis om uw
stoutste dromen waar te maken!

Toiletmeubel met laden

eigen sfeer. De prijzen als
hieronder vermeld gelden voor de
uitvoering in blank of donker
eiken. Wilt u honingkleurig, komt
daar een meerprijs bovenop.

Bijpassende spiegel

495.-

270.-

Een vlot, modern bed waar een gigantische lade
onder past. Typisch iets voor de kamer van
studerende zoon of dochter of... van iedereen die jong
van hart is!!! Uitgevoerd in wit MDF De lade heeft
wieltjes.
Ledikant 90 x 200 cm,
x4Q
mcl bodem
4^U*m
1'fiSm
Slaap- of berglade 80 x 190 cm, op wielen JL
l/C/»

Zoveel Slapers. Zoveel Systemen.
Ledikant 140 x 200 cm

-t-twee

* polyether matrassen * kussens * bedspiralen
* boxsprmgs * dekbedden * binnenvering
matrassen * lattenbodems * schuimrubber
matrassen * slaapkamertextiel

ton/r

nachtkastjes J. O£7c/«
Er zijn ook ander bed maten
mogelijk
Driedeurskast
(draaideuren) 1995.met bodemladen in de
middelste deur is aan de
binnenzijde een spiegel
kOok

Uw Ginkgo Adviseur weet de weg in Dromenland.
Een gloednieuw bed, koop je niet zo een-tweedrie. Beslis niet hals over kop, maar laat u eerst
grondig informeren. Bij de Ginkgo
Slaapspecialist bent u aan het juiste adres!

leverbaar met schuifdeuren tegen meerprijs.

Vlakbij. Bij...

lubbers

raadhuisstraat 45 hengelo gld.
telefoon 05753-1286

•

maandagmorgen gesloten
vrijdagavond koopavond

Geopend
dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.30-17.30 uur,"
zaterdag 8.00 15.00 uur
Zutphen. Nieuwstad 12

Tel. 05750-18356^

In Zutphen werken wij alleen volgens afspraak.

HUISHOUD
AANBIEDINGEN

Taxibedrijf

SCHOENENREU
kunststof, voor 6 paar schoenen

van 10.95 nu

6.95

BERTLAMMERS

Keniucky ham dOOgram)

HUMMELOSEWEG 12 - 7255 AH HENGELO G
TEL. 05753-3005

VOORRAADREK
verrijdbaar op zwenkwieltjes,

van 19.95 nu

14.95
HANG-DROOGREKJES
met drooglengte van 5.5 m
met drooglengte van 10 m,

van 9.95 nu

6.75

van 15.95 nu

12.95

taxivervoer
ziekenvervoer voor alle fondsen
busjes (8 personen)
rol s toe l ve r voer
rouw- en trouwritten

6 harde broodjes
samen

WASMAND MET DEKSEL
royale inhoudsmaat

van 19.95 nu

12.95

KOELKAST STAPELDOZEN
voor het bewaren van uw vleeswaren

van 7.95 nu

5.95

FA. BESSELINK

SNITSELS

100 gr 1.50

PRESKOP

100 gr 1.20

ONTBIJTSPEK

100 gr 1.20

390

normale prijs 498

SLAGERIJ

elektra - kado's - huishoud
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Past. Thulsstraat 9
KEIJENBOBG

Opnieuw in ons vleeswarenassortiment

Tel. 06763-1320

VISHANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE
TEL. 06760-19771

Van de week niet alleen op vrijdag,
maar ook op woensdag tijdens de
Sf Michie/smarkf.

Door de aanschaf van een kolvenplukker met maissfronkverhakse/aar nouden wij ons beleefd aanbevolen om uw maïs te dorsen.
Loon- en gr on dverzef bedrijf

Onze St Michielsmarktreklame:

grote pot zure haring
geen 4.00 maar

Hengelo Gld. . Te/. 05753-1470
v.Zü

Zeeuws Spek
100 gram f
Edah heeft steeds meer te bieden.yrlfA"
Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)

17 sept. 1909

Vereniging Het Groene Kruis

17 sept. 1989

80 JAAR

Op 17 september a.s. hoopt onze vrouw, moeder
en oma
ANTONIA HIDDINK-SPEKKINK

TE HENGELO GLD

Algemene ledenvergadering
op donderdag 5 okt. 1989

haar 80e verjaardag te vieren.
Gelegenheid tot feliciteren zaterdag 16 sept
van 3 tot 5.30 uur in zaal Concordia
te Hengelo Gld.
Fam.

G. Hiddink

7255 KG Hengelo Gld, sept. 1989.
Bekveldseweg 5.

Wij willen graag een ieder bedanken die op
25 augustus ons zilveren huwelijksfeest, door
bloemen, felicitatiekaart of andere attenties,
tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

om 20.00 uur in het wijkgebouw,
Kastanjelaan 2c.
AGENDA:
1 Opening.
2 Notulen.
3 Jaarverslag secretaris.
4 Jaarverslag penningmeester.
5 Verslag kascommissie .
6 Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar
zijn: mevr. B. Schuerink, de heer H. van
Hengel en de heer F. H. Zilvold.
7 Rondvraag.
8 Sluiting.

Het bestuur van de Stichting R.K. Zorgcentrum
voor Ouderen

tt

UW Hengelo Gld

<St.

wil haar pool van invalmedewerkers(sters)
uitbreiden.
Wij zijn daarom op zoek naar:

op dinsdag 26 sept. a.s.
naar Dolfinarium in Harderwijk
Vertrek om 13.00 uur vanaf „Ons Huis"
Kosten f 41.50 per persoon, entree Dolfinarium
en koffietafel inbegrepen.
Opgave en betaling gaarne bij mevr. Zilvold,
Kastanjelaan 2, Hengelo Gld
op vrijdag 15 sept. a.s.

STAATSLOTERIJ
DE DIERENSHOP

EET U

Het bestuur

TONNY EN WILLEMIEN HOEBINK
7255 PS Hengelo Gld, september 1989.
Zelhemseweg 6.

SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
Op zaterdag 30 september a.s. hoopt de talentCONIFEREN
volle organist
ROZEN
PETER EILANDER
VRUCHTBOMEN
uit Apeldoorn, het romantische Proper-orgel
BOSPLANTSOEN
in de Remigiuskerk te Hengelo Gld te bespelen
HAAGBEPLANTING
tijdens een concert.
Voor loten moet u POTGROND
ledere belangstellende wordt er bij verwacht.
GAZONGRASZAAD
zijn bij:
De aanvang van het concert is gesteld op
SPORTVELDMENGSEL
20.00 uur. De entree bedraagt f 5.00 p.p.
COMPOST
De concertcommissie
Spalstraat 12, Hengelo G. TURFMOLM
TUINTURF
's Maandags gesloten
Hengelo Gld, september 1989.
VASTE PLANTEN
p.a. Kerkstraat 17 - Tel 1253
TUINONTWERPEN
Te koop 2.5 ha mais.
TUINAANLEG
Te koop droog openhaard C. Wassink, PrinsenmaatTUINONDERHOUD
hout, gezaagd en gekloofd weg 12, Rha-Steenderen
Tel. 05753-2440
MEDEDELING

gediplomeerde ziekenverzorgers
en/of bejaardenverzorgers
m/v
Het betreft zowel dag-, avond- als nachtdiensten
Zij die belangstelling hebben, worden verzocht
hun reacties te richten aan:
Zorgcentrum voor Ouderen „St. Maria Poste!"
Past. Thuïsstraat 6 - 7256 AX Keijenborg
Inlichtingen: mevr. J. Eijkelkamp-Winkelman,
Hoofd Verzorging, tel. 05753-1315

ER ZIJN NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ
voor de

MET
MALSOVIT

1 TOT 3 KILO

PER WEEK
MINDER

Malsovit brood
Malsovit Knacke
Malsovit Maaltijdkockcn
• AJalsovit Koflickockjcs

Te koop 4.80 ha prima
snijmais. Tel. 05753-1733

Pottenbakken

bij professionele pottenbakker
Te koop fietskar incl.
di. 20.00-22.00 uur
trekhaak en racefiets,
do. 20.00-22.00 uur
merk Mercier. Tel. 05754vrij 14.00-16.00 uur
859, na 18.00 uur
Kleine groepjes
Te koop Krone tweeInl.: E. WINDIG
schaar wentelploeg, trilZ.-E.weg 42 - Baak
tandcultivator met verTel. 05754-995
kruimelrol. H. Hofstede,
Akkermansstraat 8, Vels- SPORT GOED
wijk
Te koop jonge fretten
A. Menkveld, Banninkstraat 58, Hengelo Gld
Tel. 2090

> Malsovit Slanksprcad

G. J. HALFMAN
&ZN

Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424
Kunstschilder geeft
teken- en schilderlessen
voor beginners. Aanvang
midden sept. en jan.
Anth. G. Ober,
tel. 05753-1449

Trainingsstal „BAAK"
Gedipl. instr. Deurne
met SPORTGOED
Voor het africhten, corrivan
geren, I.B.O.P. klaar
maken van uw paard/
pony. Tel. 05754-803
Spatetraat 13, Hensrelo Gld

Roozegaarde Sport

ROZENGAARDS
\A/TT TTTF OPENBARE BASISSCHOOL
HENGELO GLD.

bakkerij

HEKKELMAN

GEZELLIGE BRADERIE
WOENSDAG 20 SEPT. A.S.

Raadhuisstraat 35

knip- en naaicursus

Voor degelijke fessen in affe ge-

Hengelo (Gld.)

Evt. met PATROONTEKENEN volgens het
systeem .Danckaerts",

wenste onderdelen van hef ENGELS

Tel. 05753-1200

op het schoolplein aan de Rozenstraat, Hengelo Gld
van 16.00 tot 20.00 uur

is hef advies:

VELE ATTRAKTIES voor groot en klein, o.a. rommelkraam, rad van
avontuur, ballero enz.

D. TOLKAMP-BEIJER

Bel het instituut „BRITTANNIA"

Vanaf 18.00 uur speelt een heus DRAAIORGEL op het plein

Pastoriestraat 30 - Keijenborg - 05753-2923

08342-3754

Opgave bij:

MALSOVIT

KOMT ALLEN

Alle dagen volop
vers

AARDAPPELEN,
GROENTE &
FRUIT

Kruisbrinkseweg 7 - Toldijk
Telefoon 05755-1361

Hollandse ijsbergsla
per krop
Navel late sinaasappels

0.75

25 voor 4.95

UIT ONZE SNIJKEUKEN:

Bami- of nasi pakket
voor maar 1.95
Rode of witte kool gesneden

500 gr 0.95
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

ORGELCONCERT IN DE REMIGIUSKERK

Op zaterdag 30 september a.s. hoopt de talentvolle
kerkorganist Peter Eilander uit Apeldoorn een orgelconcert te verzorgen in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.
Al reeds eerder maakte hij kennis met de warme
klank 'van het bekende Proper orgel dat door velen
is aangeprezen als een waardevol instrument.
Voor Peter Eilander is dit reeds de derde keer dat
hij het orgel bespeelt. Het concert vangt aan om
20.00 uur.
Voor het volgend jaar zijn reeds meerdere plannen
in voorbereiding. De mogelijkheid is zeer groot dat
het Amerikaanse jeugdmuziekkorps International
Ambassadors of Music weer een concertbezoek aan
Hengelo Gld brengt.
HERFST IN EEN BEJAARDENHUIS

Op 16 september opent de Bleijke te Hengelo Gld
haar deuren voor een nieuwe expositie. Op deze
dag zullen de exposanten Ellen Visser en Trijntje

• Snieder, zelf aanwezig zijn om hun werk toe te
lichten en te demonstreren.
Ze komen allebei uit Lichtenvoorde. Ellen maakt
lappenpoppen en Trijntje schildert op zijde. Wat
begon als een aardigheidje, werd al snel meer dan
alleen maar een hobby.
Ellen heeft in vijf jaar tijd een huis vol lappenpoppen gemaakt. Ze weet nog precies hoe het begonnen
is. Ik heb indertijd als activiteitenbegeleidster gewerkt. Toen ik ophield, kwam ik thuis te zitten.
Daar kreeg ik de kriebels van. Ik moest iets doen
waarin ik mijn creativiteit kwijt kon, vertelde ze.
Ze gebruikt katoenen lapjes en poppentricot. Dat
laatste is speciaal spul dat alleen in antroposofische
winkels te krijgen is. Voor Ellen is dat verder niet
van belang. Ze vindt hel gewoon leuk om poppen
te maken en dat doet ze niet vanuit een bepaalde
achtergrond.
Ze maakt niet alleen poppen maar bedenkt ook het
decor van de expositie. Dit decor staat dit keer in
de Bleijke in het teken van de komende herfst.
Hetgeen ook weer tot uiting komt in de kleurenkeus
van de poppenkleding.
Trijntje een goede bekende van Ellen had een jaar
geleden nog nooit van zijde schilderen gehoord.
Sterker nog: ze had nog nooit een penseel in haar
handen gehad. Toch is het nu al de tweede keer
dat ze met haar werk naar buiten komt.
Trijntje ging uit nieuwsgierigheid langs bij een
handwerkwinkeltje in Lichtenvoorrde waar een
groepje de beginselen onder de knie probeerde te
krijgen. Na drie keer kocht Trijntje zelf het spul
en ging aan de slag.
Ze werkt boven op de slaapkamer, spant de zijde
op een raam en probeert het beeld dat ze in haar
hoofd heeft erop te schilderen.
Het valt me zelf op dat ik erg Veel met natuur doe
Of het nu om grote doeken gaat of om speldjes
zegt ze.
In het ene schilderij is het onderwerp heel duidelijk
te herkennen, terwijl de andere lap heel vaag is,
een beetje abstract. Zelf vind ik duidelijke tekeningen veel mooier zegt Trijntje. Ik wil er graag
wat in herkennen.
Volgens Trijntje moet je heel nauwkeurig werken
De zijde niet te nat worden, want dan krijg je tie
lijn niet duidelijk meer. Soms lukt het me niet. Ik
heb al eens geprobeerd een grassprietje te schilderen, dat werd een hele streep.
Meestal ga ik die lijn vervagen en probeer er wat
anders van te maken, zodat het toch nog mooi
wordt, aldus de Lichtenvoordse.
De expositie is te bezichtigen van 16 september tot
10 oktober, dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur.
GESLAAGD

Esther Verheij te Hengelo Gld heeft met succes haar
landbouwkundige studie aan de agrarische hogeschool Larenstein te Deventer afgerond.
Zij verwierf de titel ingenieur Nederlandse Landbouw.
En passant volgde zij ook nog een cursus bij het
opleidingscentrum voor dierveredeling te Almelo.
Hier behaalde zij het diploma hogere kadercursus
varkenshouderij (nieuwe stijl).

KERMISOPTOCHT IN STEENDEREN
De traditionele optocht die telken j ar e tijdens de
Steenderense kermis wordt gehouden, vindt dit jaar
plaas op zaterdag 16 september en de aanvang is
14.00 uur.
Weer zeer velen hebben zich ingespannen om er
iets moois van te maken. Telkens komt men met
verrassingen.
Gaat het beslist zien, het is de moeite meer dan
waard.
LEUKE VAKANTIE SLECHT VOOR DE LIJN

Na deze fantastische zomer met veel dorst, lekkere
etentjes buiten, barbecue, goed flesje wijn en ga
maar door, zal menig rok of broek heel wat strakker
zitten dan eigenlijk de bedoeling was.
Gelukkig zijn er ook na de vakantie Malsovitbrood,
Malsivot maaltijdkoeken en Malsovitknacke, zodat
de extra pond j es er gemakken'j k en vooral veilig
af gaan, aldus Peter van Tiel, uitvinder van het
gezonde Malsovit. Een tot drie kilo per week is
heel gewoon. Reden voor U om het ook eens te
proberen? Haal daarom snel een folder bij de
Malsovitbakker, bakkerij Hekkelman, Raadhuisstraat 35 te Hengelo Gld.

LIEFHEBBERS VAN KAARTEN OPGELET
In Hengelo Gld bestaat al enige jaren een kaartclub
die bridge speelt. ledere donderdagavond om 19.30
uur wordt er in zaal Michels aan de Spalstraat gespeeld. De club heeft 26 leden, er kunnen echter
nog veel leden zich aanmelden.
Iedereen die bridge kan spelen is van harte welkom.
Er wordt weer gestart op 14 september. Als u graag
bridge wil leren spelen, kom dan en geef u op als
lid. Er wordt dan een cursus bridge verzorgd.
Op welke avond, dan kan naderhand bekeken
worden Voor informatie kunt u bellen naar: Annelies Groot Landeweer, tel. 1232 of Angelique Hoefsloot, tel. 2213.
PRIJS IN TOUR DE FRANCE-SPEL

Tijdens de afgelopen Tour de France kon men bij
keurslager van Burk te Hengelo Gld, deelnemen
aan een spel, waarbij leuke prijzen waren te winnen
o.a. een kinderfietsje.
Dit kinderfietsje is gevallen op lotnummer 315.
Degene met dit nummer kan bij keurslager van
Burk zijn prijs afhalen.

STICHTING VLUCHTELING VRAAGT MEDEWERKERS

De Stichting Vluchteling organiseert van 23 tot en
met 29 oktober a.s. een landelijke collecte voor de
vluchtelingen in de wereld.
Miljoenen vluchtelingen in Afghanistan leven tussen
hoop en vrees. Verdreven van hun grond hopen zij'
eens terug te keren naar hun vertrouwde woonplek.
De Stichting Vluchteling werkt rechtstreeks; door
doelgerichte en efficiënte hulpverlening kan met behulp het lijden van velen worden verzacht.
De provincie Gelderland gaat het distrikt Zormat in
Afghanistan helpen. Radio en televisie ondersteunen
de aktie. In alle gemeenten zal worden gecollecteerd
om gelden te krijgen voor mijnopruiming, landbouw
huizenopbouw, scholen en gezondheidszorg, teneinde het land weer bewoonbaar te maken.
Het land is nu een vredig gebied, geef derhalve uw
medemens een kans een bestaan op te bouwen.
Onze gemeenschap mag ook nu niet achterblijven,
met de hulp van een groot aantal inwoners kan de
inzameling worden gehouden. Alleen met voldoende
medewerkers is de collecte te houden, opgave bij
de heren Tharner, tel. 7250; van Uum, tel. 3354 en
G. van Aken, tel. 1541 resp. 2212.
PRINSES BEATRIX FONDS

Het Prinses Beatrix Fonds is een particuliere insteLling, die geen enkele subsidie ontvangt een daarom
het in de ereste plaats moet hebben van de opbrengsten van de jaarlijkse collecteweek, die dit jaar
gehouden zal gaan worden van 18 t.e.m. 24 sept.
Tijdens deze week gaan tienduizenden collectanten
geheel belangeloos langs de deur.
Helpt het Prinses Beatrix Fonds, opdat het de zon
weer kan laten schijnen voor de medemensen.
Geef aan de deur of stort uw bijdrage op giro 969
t.n.v. het Prinses Beatrix Fonds te Den Haag.
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Koud of niet, bestel tijdig uw Kerstkaarten
/ en u zult zeker weer warm lopen voor onze
\
uitgebreide en fraaie
V Kennemer Kaarten Kollektie
/V
.
,
Uw goede keus bij uw drukwerkspecialist

DRUKKERIJ WOLTERS

Dit laatje
niet schieten.

Naar sneeuw of zon
Boek nu uw
wintervakantie

bij de Rabobank.

Bananen
kg
Franse
Golden Delicious
2 kg

Raadhuisstraat 21
St Janstraat 44

Hengelo Gld
Keijenborg

AH
volle yoghurt
liter

KIPPEBOUTEN

498
ZATERDAGVOORDEEL:

Rauwe
boerenham
100 gr

Vakantieplannen? Begin nu alvast aan de
voorpret. Kom de nieuwe winterreisprogramma's halen. Die liggen gratis voor u
klaar. Net als het nieuwe Rabobank VakantieMagazine en de WinterVakantieWijzer. Er is
nu nog volop keus. Uw favoriete vakantie is er
vast wel bij. Dus wacht niet te lang met boeken.

99
299

WAARDEBON

Dik speculaas
3 stuks

249
199

Suikerbrood
400 gr

Hamlappen of
fricandeau
500 g 698 kg

V.d. Eelaart 3sterren jonge
liter
jenever

Ma. en di. 18 en 19 sept.

Florijn
bessenjenever
liter

Bahmi- of

nasivlees

500 g 448 kg

798

149
198
1795
1375

oh

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

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

Tel. 05753-2022
Tel. 05753-1336

DANK VOOR UW STEUN

EN NU
VERDER

Rabobank
Meer bank voorje geld

CDA1

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 17 SEPTEMBER
Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9.00 uur ds. Verhaere

(Heilig Avondmaal)

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur ds. Maris

(Heilige Doop)

„Ons Huis"
10.00 uur: Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen)
Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Molemaker
Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur mevr. Rappel, Barchem

en word ook lid van het CDA.

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

D Ik word lid van het CDA (contributie naar draagkracht);
D Stuur mij meer informatie.

ROUWMAAT
GROENLO B.V.
7141 DD GROENLO
INDUSTRIEWEG 13'
TELEFOON 05440-61320
TELEFAX 05440-63625
POSTBUS 74
7140 AB GROENLO
GIRO 929033

container vervoer
container dienst
container verhuur
kipper verhuur
kiptrailer vervoer
metselspecie
vloerspecie
zand- en grinthandel
verhuur grondverzetmachines
aannemersbedrijf grond-,
weg- en waterbouw
rioleringen
bestrating

Naam
Adres
Postcode/Plaats
Bon opzenden aan CDA, Antu/oordnr. 1700,
2500 XK Den Haag (postzegel niet nodig).

Zaterdag 16 sept. 19.00 uur H. Mis m.m.v. kerkkoor
Zondag 17 sept. 10.00 uur Woord- en Comm.dienst
Dinsdag 19 sept. 19.00 uur Avondmis

M/V geb. datum

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur
en dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.
Avond, nacht, en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt spreekuur gehouden op
zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Dit is
uitsluitend voor dringende gevallen.

VOOR ALLEDAG EN IEDEREEN
De alledag-fietsen van Gazelle zijn gemaakt
voor het dagelijks gebruik van iedereen,
van postbode tot scholier.
Onder alle omstandigheden
kom je er uitstekend
mee weg.
Gazelle maakt fietsen leuker.

Van 11 t.e.m. 17 september

B. A. M. Ëijkelkamp, Koldeweiweg 2, tel. 2262.
Apotheek Hengelo Gld., Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden:

maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
za, zo, feestdagen: 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de openingstijden, om 17.30 uur inleveren
Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
H. Eil, tel. 1420.

VOOR AL UW AFVALPROBLEMEN
ROUWMAAT NEMEN

05440-61320

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

GOED NIEUWS
ONDER DE ZON!

Telefoon 06 - 11.
Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)
Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230
Kruisvereniging

Uitvalscherm

Astra satellietantenne
met afstandsbediening:

Terrasscherm

Markies

Screens

Rolluik

v.a. 233.00 v.a. 629.00 v.a. 794.00 v.a. 266.00 v.a. 214.00

Het beste beeld uit de ruimte op aarde!
Met uitstekende beeldkwaliteit,
16 kanalen voorgeprogrammeerd, 60 cm
schotelantenne, afstandsbediening.
Superieure vormgeving en precisie.
HiFi stereo-geluid via Sky radio.
Inclusief bevestigingsmateriaal.
Amstradprijs 1399,-taMaktieprijs

TEVENS UW ADRES VOOR:
Kunststof ramen en deuren
PVC plafond en gevelbekleding
Vouwdeuren (kunstieder)
garagedeur-openers
(afstandbesturing)
voorzetramen
alle soorten binnenzonwering en
raamdecoratie

99dr

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

GERARD BRANDENBARG
Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst 033 - 725083
Anonieme Alcoholisten

EUGELINK
ZONWERING
Berkenlaan 56, Hengelo.lGId.).
tel. 05753-12 10

Te koop hout voor kachel
of openhaard (eiken)
wintervoorraad. Tel.
08344-595 of 05753-7446.
Evt. bezorgen

AMSTRADSBX200

Hengelo (Gld.): Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00 tot 14.00 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoordapparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

Voor onderhoud van sloten, bermen, zandwegen.

Loonbedrijf A. J. Klein
Starink, tel. 05755-1527,
Toldijk

Problemen? Bel dan 08342-3473
Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16-19 uur
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centraal kantoor: correspondentie-adres postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.).
Bezoek-adres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.),
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmansstraat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en algemeen 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, tel. 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30 tot 10.00 uur.

