
58e jaargang no 39 dinsdag 26 september 1989 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), S t een deren,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Babi pangang
(voor magnetron, oven of pan)

500 gram 9.95
Runder

verse worst
500 gram

4.95

Gebraden gehakt

150 gram 1.25
Gekookt ontbijtspek

1.95150 gram

Kipfilet
500 gram

7.95
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

P. VAN BURK

4.50
4.50

4.95
4.50

Raadhuisstr. 7 Hengelo G.

Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Kerkstraat 6

1 grote Hollandse BLOEMKOOL
1.25

Kist lekkere HANDAPPELS 9.95
1/2 kg CHAMPIGNONS 2.49
Uit onze rauwkostkeuken:

500 g RADIJS-AN ANAS SALADE
3.95

500 g SPITSKOOL SALADE 3.95

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld

Telefoon 05753-2524

Te koop winterandijvie
bij H. H. Jansen, Olburg-
seweg 16, Olburgen,
Tel. 05753-1753

Aangeboden: snijmais en
een snede gras (Engels
raai). G. W. Schuerink,
Koningsweg 4, Hengelo G
Tel. 05753-3447

Te koop plm 40 are
zware mais. H. Vriezekolk
Hoogstraat 18, Toldijk

Verkoop
Bloemenkas

In onze verkoop bloemenkas deze week:

GEMENGD BOEKET

ORCHIDEEëNSTUKJE

5.95
6.95

Fa. l Wi jnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld • Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

i

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

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

Voor onderhoud van slo-
ten, bermen, zandwegen.
Loonbedrijf A. J. Klein
Starink, tel. 05755-1527,
Toldijk

Trainingsstal „BAAK"
Gedipl. instr. Deurne
Voor het africhten, corri-
geren, I.B.O.P. klaar
maken van uw paard/
pony. Tel. 05754-803

Te koop 2 ha mals
Tel. 05753-2067

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

M

2 RAADHUISSTRAAT 19 -<;
>

TEL. 1358 I
Deze week

Eigengebakken
ROGGEBROOD
van 1.45 voor

UIT ONZE WINKELOVEN:
w
5
<j per stuk van 1.40 voor

1.25 <

dM

1.20
awHVAi aa MVA - 3MIHVA1 3d NV A

KOM OOK NAAR BAAK

VOOR EEN PLEZIERIG FEEST

1,2 en 3 oktober
* 11

GROOT LUNAPARK

DIVERSE DANSZALEN

UITSTEKENDE ORKESTEN

De Baa/cse Kermis

een begrip

voor duizenden

ZONDAG 1 OKTOBER
trekt aan U voorbij

GROTE OPTOCHT
M.M.V. DIVERSE PRAALWAGENS

MUZIEK- EN SHOWBANDS

AANVANG 14.00 UUR



De bakker
die zelf
elke dag
vers bakt

Deze week:

ONS ALOMBEKENDE

* KRENTENBROOD

™ 4.25
WEEKENDTIP:

* BELGISCH TOMPOUCE-
TAARTJE 4.95

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

Broek in Waterland of Geleen
via onze GEBAK-EXPRESS
brengen wij uw bestelling er heen

/ Komfortabele
i/ f jacks voor

sportmannen,
perfekt verwerkt
in fijne stoffen.

Jacks v.a. 139.50
Katoenen broeken v.a. 89.50
Sweatshirts v.a. 49.90

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

Wij gaan de voorkant van de winkel
moderniseren en tapijt vernieuwen.

Dit brengt voor U enig ongerief

Daarom ontvangt U in de maand
OKTOBER bij elke aankoop vanaf

f 25.--, een waardebon a 10%
welke weer besteed kan worden in de

kadomaand december

HEI JINK steeds tot uw dienst
Graag tot ziens in de ge-

zellige winkel, waar U zich

thuis voelt

PHNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAPÜTEMHUIS.

Hengelo (gld) ruurloseweg.2.^Q7 U

DEZE WEEK
VJIND/yOLENB/IKKERS

DRENTSE DOL 4.50

WINDMOLENBAKKER
H E K K E L M A N

RAADHUISSTRAAT 35 HENGELO GLD

HET NIEUWS VAN PEUGEOT
Peugeot klaar voor de jaren '90

De nieuwe Peugeot 309, een compleet nieuwe auto
Drieweg-
katalysatormet
Lambda-sonde

Cen katalysator
haalt een groot deel van de scha-
delijke stoffen uit het uitlaatgas.
Door toevoeging van een
Lambda-sonde en een ingenieus
injectiesysteem wordt de ver-
branding van deze schadelijke
stoffen nog optimaler.

Als in 1993 alle nieuwe auto's
verplicht meteen katalysator zijn
uitgerust, kunt u er op rekenen
dat de Peugeot's hiermee allang
rondrijden. Nagenoeg alle nieu-
we Peugeot modellen zijn name-
lijk vanaf vandaag met een gere-
gelde drieweg-katalysator uitge-
rust. Vóór de katalysator is een
zogenaamde Lambda-sonde
aangebracht, die ervoor zorgt dat
een elektronische eenheid infor-
matie met betrekking tot het
zuurstofgehalte in het uitlaat-
gas ontvangt.

Deze eenheid corrigeert, af-
hankelijk van de gegevens die hij
van de sonde krijgt, de hoeveel-
heid geïnjecteerde benzine. Zo is
er altijd het juiste mengsel van
benzine en lucht en is de verbran-
ding ten alle tijde optimaal.

De drieweg-katalysator zorgt
er vervolgens voor dat schade-
lijke stoffen die dan nog vrijko-
men worden gefilterd. Een goede
zaak voor het milieu.

Vrijwel alle
Peugeofsmet
injectiemotor

Cen injectie-
motor zorgt niet alleen voor meer
vermogen, maar ook voor een
betere verbranding en een soepe-
ler lopende motor. Peugeot is een
van de meest ervaren autofabri-
kanten als het om injectiemoto-
ren gaat. Of het nu om Mono-
point injectie gaat of Multi-point.
Beide systemen worden door
Peugeot toegepast. Deze injec-
tiesystemen staan er borg voor
dat er een goede afstemming
van het benzineluchtmengsel

onder wisselende omstandighe-
den wordt gerealiseerd.

De hoeveelheid geïnjecteerde
benzine is afhankelijk van de
belasting van de motor en het
toerental (zeg maar de stand van
het gaspedaal). Echter, de injec-
tietijd wordt geregeld, om een
optimale verbranding te garan-
deren. En dit nu gebeurt op basis
van gegevens van de motortem-
peratuur, de luchttemperatuur,
de accuspanning en de informa-
tie die verkregen wordt van de
Lambda-sonde. Het resultaat is
minder schadelijke uitlaatgas-
sen, maar ook meer souplesse en
een groter vermogen.

Onlangs introduceerde
Peugeot de nieuwe Peugeot
309. Met een compleet nieuw
interieur, gewijzigd exterieur
en nieuwe injectiemotoren
met drieweg-katalysator en
Lambda-sonde. Wie er een-
maal een proefrit in heeft
gemaakt zal moeten toegeven
dat er hier sprake is van een
compleet nieuwe auto.

Allereerst hebben een aantal wijzi-
gingen aan het exterieur ervoor
gezorgd dat hij nog meer in lijn ligt met
de andere Peugeot's. Met name door
de wijzigingen aan de grille heeft de
309 nu hetzelfde dynamische uiterlijk
als de andere Peugeot modellen.

Bekijken we zijn achterzijde, dan
zien we dat de achterlichten gewijzigd
zijn. Ze zijn trapezium-vormig gewor-
den en geven aldus de achterzijde een
uiterlijk dat zeker niet misstaat in de
jaren negentig. Voorts is de achterklep
doorgetrokken vrijwel tot aan de bum-
per, zodat de koffers gemakkelijker
kunnen worden ingeladen.

En dan het interieur, dat is geheel
vernieuwd. Zo is er een compleet
nieuw dashboard en stuurwiel.
Tevens zijn de deurpanelen opnieuw
vormgegeven en is andere bekleding
toegepast.

Al met al is de nieuwe Peugeot 309
een auto die van binnen en buiten
gezien mag worden. Een ding willen
we nog kwijt over het interieur: er zijn
namelijk ook achterin veiligheids-
gordels gemonteerd. En dat is iets wat
eigenlijk in geen enkele auto zou
mogen ontbreken.

De nieuwe Peugeot 309, een nieuwe voor- en achterzijde,
een compleet nieuw interieur en nieuwe motoren.

Nieuwe motoren
Het grootste nieuws van de Peugeot

309, schuilt wellicht onder de motor-
kap. Want nagenoeg alle modellen zijn
nu voorzien van een injectiemotor en
drieweg-katalysator met Lamba-
sonde.

Hiermee voldoen de 309 motoren
aan de strengste milieu eisen die er
onlangs in Europa zijn gesteld. En dat

is een aardig gegeven in de strijd
tegen de vervuiling. Een ander aardig
gegeven is dat de 309 niet alleen zuini-
ger is, maar ook schoner rijdt en tege-
lijk soepeler en pittiger. Bovendien
zijn ze allemaal- standaard uitgerust
met een 5-versnellingsbak.

Nu wat over de verschillende mo-
dellen die er beschikbaar zijn, want
dat zijn er nogal wat. Om te beginnen

moet u weten dat het basismodel
(de XE) al een vermogen kent van
maar liefst 80 DIN pk (58 kW).

En dan is er verder een automaat
van 1580cm'met 92 DIN pk (68 kW),
een diesel met 1905 cm3 en 65 DIN pk
(47 kW). En uiteraard is er ook een
supersnelle GTI met 1905 cm1, 122
DIN pk (88 kW)" en een acceleratie
van O tot 100 km/u in 8,7 seconden.

AANTREKKELIJK GEPRUSD
• Peugeot 205 XE 1.0 f 17.650.-

• Peugeol 205 Acrenl
1.1 inj. 5-bak
3-weg kal./
Lambda-sonde f 14.325.-

l Peugeot 205 X I I )
1.8 liter dieselmotor

l Peugeol 309 XK
1.4 inj. 5-bak
3-weg kat./
Lambda-sonde

f 24.785.-

f 22.200.

• Peugeot 309 XLD
1.9 liter dieselmotor f 27.650,-

• Peugeot 405 GI. 1.6 f28.780,-

• Peugeot 405 GL
1.6 inj. 3-weg kal./
Lambda-sonde f 29.650,-

• Peugeot 405 GLD
1.9 liter dieselmotor f 34.600,-

• Peugeot 405 GR X4
1.9 inj. 3-weg kat./
Lambda-sonde f 44.200,-

• Peugeot 405 Break GL
1.6 inj. 3-weg kat./
Lambda-sonde f 32.585,-

• Peugeol 405 Break GLD
1.9 liter dieselmotor f 37.455.-

(Prijzen incl. BTW, excl. aflevering*-
kosten. Wijzigingen voorbehouden).

Het voordeel van permanente 4-wielaandrijving

De Peugeot 405 X4: ideaal voor alle weersomstandigheden
Bijzonder aan de Peugeol 405

X4 zijn de permanente vierwiel-
aandrijving (het meest ideale
aandrijfsysteem) en de achter-
trein met automatische hoogte-
correctie.

Bij het genoemde vierwiel-aan-
drijfsysteetn wordl de verdeling van
de aandrijfkrachten door middel van
een tussenbat verdeeld in 53% op de
voorwielen en 47% op de achter-
wielen. Dit resulteert in een nog beter

rijgedrag van de auto onder alle
omstandigheden.

Maar er zijn nog meer voordelen.
De onder- en oversluurreacties /ijn
namelijk minimaal en het trekken
van een caravan of aanhanger is een-
voudig. Peugeot heeft de vient'iel-
aandrijving mei name toegepast om
van de auto een nog veiliger en comfor-
tabeler auto te maken. Maar ook is
een vierwïel aangedreven auto
geschikt voor moeilijk begaanbare
wegen.

Dat wordl nog een* onderstreept
door de achteras met automatische
hoogtecorrectie. Die /orgt ervoor dat
ongeacht de belading en het aantal
passagiers de wagenhoogte constant
blijft. Hierbij wordl de gunstige Cw-
waarde behouden (dus een lager
brandstofverbruik), is de wegligging
altijd optimaal en kan er met gemak
op onverhard terrein gereden worden.

Voor de vierde keer Paris-Dakar

Paris-Dakar is de zwaarste
rally ter wereld. Peugeot won
hem drie keer achtereen ('87,
'88, '89). Een prestatie die
geleverd kon worden dankzij
een perfecte voorbereiding,
feilloos teamwork, vakman-
schap en de technische
know-how.

Uiteraard doet Peugeot
mee om te winnen. Maar
vooral het meedoen is belang-
rijk. Het is een voortreffelijke

manier om produkt-innova-
ties in de meest extreme
omstandigheden te testen.

Zo werden er de turbo's op
de proef gesteld, de zestien
kleppen techniek, en de vier-
wielaandrijving. In 1990 doet
Peugeot weer mee. Zodat u in
de negentiger jaren nog meer
innovaties kunt verwachten,
die alvorens u die in een 'nor-
male' Peugeot aantreft al heel
wat testkilometers hebben
afgelegd.

Al het nieuws van
Peugeot voor de jaren '90 staat

bij de Peugeot dealer.

Kijk in de Gouden Gids voor de dichtstbijzijnde dealer.
U bent er van harte welkom om eens rond te kijken en

een proefrit te maken.

Het succes in een notedop

Het sterkste nummer in zijn klasse
De Peugeol 405 was in 1988

Auto van hè t J aar. Maar wist u dal
ook de Peugeot 205 al de nodige
prijzen in de uwcht heeft gesleept'.'

Al bij z'n introductie won hij van-
wege z'n comfort, prestaties, veilig-
heid, styling en zuinigheid hel (iou-
den Stuurwiel (das Goldene Lenk-
rad) de Oscar onder de auloprij/en.
Maar ook in de jaren daarna werd hij
door hel vooraanstaande Duitse
magazine 'Aulo, Motor und Sport'
verko/en lot de besle auto in /ijn
klasse. En inderdaad, de Peugeol 205
is op veel gebieden een goede auto

die in de smaak vall, en dal geldt niel
alleen voor de kennen.

Inmiddels zijn er al zo'n 3 miljoen
van geproduceerd, /.eker in Neder-
land is hij een populaire verschijning.
Hij is dan «Mik de meesl verkochte
auto in z'n klasse en draagt ertoe bij
dal Peugeot hel 3e merk is in Neder-
land.

Mei name de Accent en Junior uil-
voeringen scoren hoog. Kn niel in de
laatste pluals omdat hij /o lekker
rijdt, wendbaar is en pittig, /o is de
Accent l . l liter nu uitgerust mei een
60 DIN pk injecliemolor en stan-
daard voor/ien van een 5-versnel-

lingsbak. \Vill u trouwens eens een
optimale 205 ervaring meemaken
dan moei u beslist eens komen kijken,

l kunt dan ook kennismaken met
de Peugeol 205 diesel, de automaat
of de ( . 1 1 (122 DIN pk!) en de
Cabriolet.

|̂ftx AUTOMOBIELBEDRIJF

Stvöfoerfarf Bleekstraat 14
HENGELO GLD
Tel. 05753-1947

MEENEEM MAALTIJDEN
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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

VLEESRIBBEN
500 gr 3.90
COTELETTO'S

per stuk 1.40

ZURE ZULT
100 gram 0.98

PAARDEROOKVLEES
100 gram 2.20

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

w hel
oogspringend

\ Onze kollektie en service
\ springen in 't oog. Wij doen
'. graag 't beste voor iedere
\ klant. En wij hebben veel in
\ klasse-optiek. Wij weten er
\over. Als u daarvan wilt
\ profiteren zijn wij daar blij

'-. om.

A.GROOTKORMELINK
. optiek horlogerie goud & zilver

Gediplomeerde opticiens
's MAANDAGS GESLOTEN



Geldig van 27 sept. t.e.m. 10 okt.

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld

e BOK**18 Telefoon 05753-1461

Dommelsch bier

15.95
+ gratis glas

Een MAGNETRON
is een ideale aanvulling in de keuken

HIH

II

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. 379.-
VRAAG BIJ ONS INLICHTINGEN

EN DEMONSTRATIES

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

flg B1E5EHSHBP
•ÜMMMMHÜMIM

KIJK en VERGELIJK
Kanariezaad 4 kg 6.95

Valkparkietenzaad 4 kg 7.25

Gem. konijnenvoer 4 kg 4.40

Stro l kg 2.00

Hooi l kg 2.20

Houtvezel l kg 1.40

SPALSTRAAT 1Z - HENGELO G - TEL. 2396

's MAANDAGS GESLOTEN

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

NIEUW

G R O L S C H D R Y
Iets minder pittig

Iets minder alcohol

Ook de g/azen

hebben we op voorraad

Tel. 05753-1252

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo G.

's Maandags gesloten

Biedt zich aan gehuwde
vrouw Voor huishoude-
lijke hulp voor l a 2 mor-
gens per week. Adres te
bevragen bureau
De Reclame

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

lijn 070-614614
'

Hoge rente is troef bij de
NMS. U heeft het zelf in de
hand.
Zoals b.v. met een extra

plus rekening.

Uw spaargeld is dagelijks

opvraagbaar.
(tot f 50.000.— per jaar).

Rente momenteel

Nieuwsgierig geworden?

Informeer vrijblijvend naar deze spaar vorm
of naar onze vele andere spaarvormen.

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits +lammers bv

7255 AC Hengelo Gld

Spalstraat 26
Tel. 05753-3000

Spaarbank

Specialisten in Sparca

Taxibedrijf

B E R T L A M M E R S
HUMMELOSEWEG 12 - 7255 AH HENGELO G

TEL. 05753-3005

taxivervoer

ziekenvervoer voor alle fondsen

busjes (8 personen)

rolstoelvervoer

rouw- en trouwritten

SNITZELS per 100 gr 1.50

ROLPENS 100 gr 1.50

GRILLWORST 100 gr 1.20

WIJ HEBBEN OOK WEER

EIGENGEMAAKTE ROOKWORST

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
TeL 06763-1320

Akiie - Aktie

Toetje met room
3 HALEN - 2 BETALEN

per stuk 0.79

De smaken in vanille • chocolade • caramel

pistache

NIEUW van MONA

Roomyoghurt
Bekertjes in de smaken aardbei-kiwi

en penik-maracuja

UMER van Coberc

voor

Edah heeft steeds meer te bieden.pllAB
Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)

HENDRIK KELHOLT is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het
kweken van vaste planten. Wij telen per jaar bijna 400.000
planten in pot.
Ongeveer 75 procent van onze planten verkopen wij in West-
Duitsland.
Omdat de vraag naar onze planten nog steeds groeit, zoeken
wij een:

MEDEWERKER
Leeftijd 16 - 20 jaar.
Opleiding: aankomend of vakbekwaam hovenier

Deze medewerker zal onze bedrijfsleider assisteren bij alle
voorkomende kwekerijwerkzaamheden.

Sollicitatiebrieven sturen aan:
Hendrik Keiholt, Regelinklaan 1, 7255 DA Hengelo Gld.

Telefonische informatie: 05753-1255

Ons APPELAANBOD

VERS UIT EIGEN BOOMGAARD
wordt steeds groter. NU

ELSTRA • ALKMENE
ODIN
en nog steeds volle kist

JAMES GRIEVE f 10..

Fruitbedrijf HORSTINK
Prinsenmaatweg l - Rha-S t eenderen

Tel. 05755-1243

AANBIEDING:

W I N T E R J A C K S

MAAT 68 T.E.M. 86 24.90

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode
TWMMÎ TOIl̂ V^

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425



Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon

B ART

11 september 1989.

Bekeltsestraat 2a,
7223 DM Baak.

Willem en Annie Garssen

JOOP BERENTSEN

en
INA STOLK

gaan trouwen op vrijdag 29 sept. om
12.15 uur in het gemeentehuis van
Hengelo Gld.
De kerkelijke inzegening is om 13.00
uur in de R.K. kerk van St Jan de
Doper te Keijenborg.
Wij geven receptie van 15.30 tot 16.30
uur in zaal Winkelman te Keijenborg.

Ons adres blijft:
de Heurne 88 - 7255 CL Hengelo Gld.

Met plezier mogen wij terugdenken aan de
viering van ons 25-jarig huwelijksfeest op 12
september j.l.
Heel veel gelukwensen, cadeaus, bloemen of
andere attenties mochten wij hierbij ontvarv-
gen.
Mede namens de kinderen ontzettend veel
dank.

MAGDA EN TOON BOELVINK

Hengelo Gld, september 1989.
Hand wijzersdij k 5.

Héél, heel hartelijk dank voor uw felicitaties
en attenties die we mochten ontvangen op en
rond 12 sept. j.l.

DICK EN BETSY MAALDERINK

Hengelo Gld, september 1989.

Overweldigd door de fijne en grote belang-
stelling ter gelegenheid van de 80e verjaardag
van onze vrouw, moeder en oma

ANTONIA HIDDINK-SPEKKINK

in zo velerlei vorm, zowel door de aanwezig-
heid op de receptie, zomede aan ons bewezen
diensten en de ontvangst van schriftelijke ge-
lukwensen, bloemen, fruitbakken, bloemstuk-
ken en vele andere cadeaus onder couverl,
zeggen wij u bij deze nogmaals heel hartelijk
dank.

Fam. G. Hiddink

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

DANKBETUIGING

Voor de Vele blijken van belangstelling, onder-
vonden na het overlijden van mijn lieve vrouw
en onze zorgzame moeder en oma

ANNA VAN DER VELDE

betuigen wij onze oprechte dank.

Uit aller naam:
G. Lenselink

Hengelo Gld, september 1989.

Het Karspel 12.

PLANTEN voor uw TUIN
bij uw groenspecialist
NU WEEE
VELE SOORTEN IN VOORRAAD O.A.

HEIDE, zomer- en winferb/oe/ende

VASTE PLANTEN

CONIFEREN, haag, solitair, dwerg

RHODODENDftONS in vele soorten
GROENBLUVENDE HEESTERS in pof

enz. enz.
Verkoop alleen op zaterdag of na tel.afspraak.

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo G - Tel. 05753-2619

P.S. Nu een afspraak maken voor

de herfstbeurt van uw tuin

Vrijblijvend offerte

1904 1989

School- en Volksfeest
VARSSEL

13.30 uur
SPELENCIRCUIT voor de basisschool

19.30 uur blijspel „DE HINDERWET" door
„Steeds Beter" uit de Bruil

Zaterdag 30 sept.
13.30 uur opening Volksspelen

13.35 uur aanvang Volksspelen

20.00 uur

DANSFEEST
met muziek van Sound Selection

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Bekendmaking bouwplannen

De burgemeester van de gemeente maakt ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 19a van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend,
dat burgemeester en wethouders van die ge-
meente voornemens zijn vrijstelling te verlenen
als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ten einde medewerking
te kunnen verlenen aan het bouwplan van:
A. H. M. Schröer, Remmelinkdijk l te Keijen-
borg voor het plaatsen van een tuinhuis j e op
het achtererf.
De aanvragen om vergunning liggen met ingang
van 28 september 1989 gedurende 14 dagen
ter gemeentesecretarie (sectie bestuurszaken)
voor een ieder ter inzage.
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het
verlenen van de gevraagde vrijstelling indie*-
nen bij burgemeester en wethouders.

Hengelo Gld, 26 september 1989.

De burgemeester voornoemd,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Alle dagen volop
vers

AARDAPPELEN,
GROENTE &

FRUIT

Kruisbrinkseweg 7 - Toldijk
Telefoon 05755-1361

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

UIT ONZE SNIJKEUKEN:

RAUWKOST 300 gr 1.75

LET OP!!

Woensdag 4 oktober a.s.
om 20.00 uur in zaal „Den Bremer" te Toldijk

groente- en fruitshow
Sratis kaarten zijn hiervoor bij ons verkrijgbaar

PETER EILANDER
Organist Apeldoorn

Behaalde het einddiploma
orgel aan het Zwolse conser-
vatorium.

Deze talentvolle organist
heeft al diverse opnamen
voor LP of CD gemaakt.

Reeds twee maal was hij op
concertreis door Amerika en
Canada.

Zaterdag 30 sept.
verzorgt hij een concert op
het tweeklaviers Proper
orgel in de Remigiuskerk

te Hengelo Gld.

Aanvang 20.00 uur

Entree f 5.00

Het Kinderboek
staat centraal in de komende

Kinderboekenweek in de Algemene

Bibliotheek, Sterreweg 14, Hengelo

Thema Boekenweek: Kijk verder dan je neus lang is - „UITVINDINGEN"

4 OKTOBER: 15.00 tot 16.00 uur optreden van een clown in de bibliotheek voor
de kleintjes. Entree gratis

4 T.E.M. 10 OKTOBER Inleveren van „Uitvindingen"
(Zie voor gegevens artikel elders in de krant)

4 T.E.M. 14 OKTOBER tentoonstelling van bekroonde kinderboeken 1989

13 T.E.M. 20 OKTOBER tentoonstelling van de ingezonden „Uitvindingen"

17 OKTOBER uitreiking van prijzen voor de ingezonden „Uitvindingen" door de
heer F. Schreuder, voorzitter van de Algemene Bibliotheek

Openingstijden van de Algemene Bibliotheek te Hengelo Gld.

dinsdags van 15.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur

woensdags van 10.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur

vrijdags doorlopend van 15.00 tot 20.30 uur

In samenwerking met WOLTERS BOEKHANDEL, Kerkstraat 17, Hengelo

Gym.ver „ACHILLES"

GYMNASTIEK voor

JONGENS
vanaf 4 jaar

op maandag om 16.00 uur
in de gymnastiekzaal aan de Leliestraat

Inlichtingen bij H. Hekkelman, tel. 1200

C.J.V. „JONG HENGELO"

Het nieuwe clubseizoen gaat per

2 oktober a.s. van start

Maandagavond meisjes van 9-10 jaar

Dinsdagmiddag: meisjes en jongens van 7-8 jaar

Dinsdagavond meisjes en jongens van 11-12 jaar
Woensdagavond jongens van 9-10 jaar

Voor nadere inlichtingen kunt a contact op-
nemen met de secretaris Jan Garrits, tel. 3568
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TE KOOP:

Peugeot 205 GE

Peugeot 205 Junior

Peugeot 205 XE

Peugeot 205 Junior

Peugeot 205 Accent

Peugeot 205 Accent

Peugeot 309 GLD

Peugeot 309 GL kont dak

Peugeot 309 GL Profil

Peugeot 309 GL diesel

Peugeot 305 GL Break

Peugeot 305 GL

Peugeot 305 GL

Peugeot 505 GLD Break

Peugeot 505 GL automaat

Ford Escort 1.3

Ford Escort 1.1

Volvo 340 DL

Volvo 360 injection

Nissan Micro

Nissan Sunny

Citroen Visa

Citroen Visa

Citroen Visa

Citroen BX

Opel Kadett 1.2

Opel Kadett

Opel Corsa 1.2

Opel Ascona

Suzuki Alto

Suzuki Swift

Fiat Uno

Fiat Ritmo 60L

VW Golf diesel

Saab 900 GLS gas

^Yf\ AUTOMOBIELBEDRIJF
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BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 1947



Wij willen een ieder heel hartelijk bedanken
voor de komst, de Vele felicitaties, bloemen
en kado's, die ons 25-jarig huwelijk, tot zo'n
fijne en onvergetelijke dag hebben gemaakt.

JAN EN FRIEDA WILLEMSEN

7223 KH Toldijk, sept. 1989.

Dollemansstraat 17.

H.H. akkerbouw- en veebedrijven

Voor uw voederbietenoogst met het NIEUWE

PLUKROOISYSTEEM
van de bietenmachine,

houden wij ons beleefd aanbevolen.

Loonbedrijf H. NIJMAN & ZN
Tel. 08348-1336 - IIUMMELO

10 jaar sporthal „de Kamp"

ZAALSPORT-
MANIFESTATIE

zondag 1 okt. a.s.
met alle Hengelose zaal-

sportverenigingen

van 16.00-20.45 uur

Toegang gratis

Te koop langlaufpak, z.g.a.n., maat 42,
Telefoon 05753-1299, Hengelo Gld

JEU DE BOULERS UIT ASTEN BIJ DE „KNIKKER
KOELERS" UIT HENGELO

Op dinsdag 12 sept. vond onder ideale weersomstan-
digheden een vriendschapstournooi plaais tussen de
plaatselijke Jeu de Boulesclub „de Knikkerkoelers"
en een afvaardiging van de club uit Asten (N.Br).
In tegenstelling tot het voorjaar toen de boulers uit
Hengelo Gld een bezoek brachten aan Asten en daar
zeer succesrijk waren, gingen nu de hoofdprijzen
naar de spelers uit Asten, echter niet zo verwonder-
lijk, daar zij bijna dagelijks trainen.
Ook in Hengelo Gld kan op meerdere tijdstippen
gebould worden. Heeft u belangstelling voor deze
(ook wel petanque genoemde) steeds meer beoefen
de sport, kom dan eens op dinsdagmorgen kijken
op het sportpark. Eventueel kunt u gezellig een bal-
letje meewerpen. Voor meer inlichtingen kunt u
bellen naar 05753-1885 of 3709.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

Wbirf
lijn S 070-614 614
* „̂.«•i-lrt»>»rt«k*É*B

A~ \J/vnendan «n de hartstichting

17E LUSTRUM VAN HET SCHOOL- EN VOLKS-
FEEST TE VARSSEL

Op 29 en 30 september viert Varssel haar feest.
De feestelijkheden beginnen vrijdagmiddag met een
speiencircuit voor de jeugd Van de basisschool.
's Avonds voert de toneelvereniging uit de Bruil
„Steeds Beter" het blijspel DE HINDERWET op.
Daarna kan een dansje gemaakt woraen.
Zaterdagmiddag worden de volksspelen officieel ge-
opend waar DIJ een balonnenwedstrijd gestart zal
woraen xoor de kinderen t.g.v. het lïe lustrum.
Het volksfeest wordt 's avonds besloten met een
groot dansfeest op muziek van Sound Selection.

5ESLAAGD

On/e oud-plaatsgenoot Ary Vernoefi is geslaagd
voor het arts-diploma. Dit diploma werd hem op
15 september j.1. uitgereikt, nadat vooraf de be-
ëdiging had plaatsgevonden.
Hij studeerde aan de i'acuiceit Geneeskunde van de
Katholieke Universiteit te Nijmegen.

GEVRAAGD:
UITVINDERS A LA WILL1E WORTEL

In de kinderboekenweek van 4 t.e.m. 14 oktober
staat de bibliotheek in het teken van .uitvindingen'
Wat je ook uitvindt, op papier getekend, of liever
nog, in elkaar geknutseld, het is allemaal welkom!
Tot en met 18 jaar, woonachtig in de gemeente Hen-
gelo, mag je je uitvinding, met vermelding van
naam, adres en leeftijd tot uiterlijk 10 oktober in-
leveren bij de bibliotheek.
Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen en
prijsjes worden uitgenaikt op dinsdag 17 oktober om
plm 19.00 uur in de bibliotheek, door de voorzitter
de heer Schreuder.
Alle ingeleverde uitvindingen en tekeningen worden
tentoongesteld in de bibliotheek van 13 t.e.m. 20
oktober, zodat iedereen in de gemeente Hengelo ze

komen bekijken.

HENGEL KAMPIOENSCHAP
De juniorencommissie van de Hengelose hengelsport-
vereniging organiseerde 2 viswedstrijden om het
kampioenschap van Hengelo voor junioren tot 15 jaar
17 vissertjes visten in totaal 22,52 m. uit de Berkel
en het Twentekanaal, waarna de prachtige prijzen
en beker werden uitgereikt.
De individuele uitslag luidde:
1 Ruben Hulstijn 2bö punten
2 Hugo Claver 288 punten
3 Martijn Vruggink 2b8 punten
4 Ar jan Menop 286 punten
5 Mariëlle Wentink 286 punten
6 Martijn van Dorpel 280 punten

VVV ZOMERPROGRAMMA
Volgens de aloude indeling eindigt de zomer op 21
september, het KNMI beschouwt de zomer l sept.
als geëindigd, het VVV zomerprogramma loopt door
tot eind september.
Hier volgen de laatste gegevens.
Woensdag 27 sept. is er een gezamenlijke herfst-
fietstocht van tie gymnastiekvereniging „Achilies".
Vertrek 13.30 uur vanaf sporthal „de Kamp".
Zaterdag 30 sept. speelt Peter Eilander op het orgel
van de Kemigiuskerk. Aanvang 20.00 uur, entree
f 5.—, CJP f 4.— en 65+ f 4.—
Zondag l oktober is er in sportmal „de Kamp" een
open dag van alle Hengelose zaalsportverenigingen
Aanvang 16.00 uur tot pim 21.00 uur.

BEWEGEN IS GOED VOOR U
Wilt u zich eens lekker bewegen, kom dan eens
kennismaken met de volleybalver. „de Veldhoek".
Wij zijn een recreatieve vereniging die onder leiding
van een nieuwe trainer, elke dinsdagavond oefent
in sportcomplex de Veldhoek.
Er wordt meegedaan aan een recreantencompetitie
van de Nevobo en allerlie tournooien.
Hebt u belangstelling? U kunt geheel vrijblijvend
3 avonden meedoen. Proef de gezelligheid en de in-
zet van onze vereniging. Voor verdere informatie:
Dini Menkhorst, tel. 05736-1281.

MEER BEWEGEN VOOR MENSEN

BOVEN 50 JAAR

Sport beoefenen is één van de belangrijkste middelen
om zo lang mogelijk lichamelijk en daardoor ook
geestelijk fit te blijven.
Een geregelde en verantwoorde lichaamsinspanning
komt uw lichaam ten goede, u kunt meer en langer
allerlei dingen doen.
Daarom start de gymnastiekvereniging .Achilles' bij
voldoende deelname, gymnastiek en spel op recre-
atieve wijze, voor dames en heren, boven de 50 jaar.
De lessen zullen overdag, onder deskundige leiding,
gegeven worden in sporthal „de Kamp". Inlichting
kunt u verkrijgen in sporthal „de Kamp" op zondag
l oktober a.s. tussen 16.00 en 21.00 uur in de stand
van de gymnastiekvereniging en verdere bij mevr.
Nettie Besselink (voorzitster), lel 1215 en mevr.
Alie Dinkelman (secretaresse), tel. 2030.

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING VOOR
VERSTANDELIJK MINDER BEGAAFDEN
Maria Kaak, afkomstig uit Hengelo Gld, maar al
enige jaren woonachtig in Doetinchem, zal uitgaande
van het Studiehuis in deze plaats, een cursus gaan
verzorgen met als onderwerp sociale vaardigheids-
training en dan iri het bijzonder toegespitst op ver-
standelijk minder begaafde mensen.
Als onderdelen komen in deze cursus aan bod:
kennismaking, luisteren, iets vragen, nee zeggen,
een praatje maken, kritiek ontvangen, omgaan met
gevoelens (boosheid, uiten van teleurstelling of blij d
schap).
Om de vaardigheden bij te brengen is er een ge-
structereerde methode ontwikkeld naar ideeën van
de Amerikaanse psycholoog Goldstein.
De belangrijkste elementen zijn: instructie vaardig-
heid (n.a.v. leerpunten, demonstratie vaardigheden
(met video), oefenen vaardigheid (rollenspel),
huiswerkopdrachten, voor toepassing in het dakelij ks
leven.
Voor deelname is enige lees-- en schrijfvaardigheid
vereist, ook dienen personen woonachtig te zijn in
de omgeving van Doetinchem.
Bestaat er interesse dan kan contcat opgenomen wor
den met het Studiehuis aan de Plantsoenstraat te
Doetinchem.

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
Dinsdag 12 sept. Deze dag leverde geen meldingen
op- É-Éi
Woensdag 13 sept. 2 aanrijdingen, een kop-staart
aanrijding op de Zuivelweg en een aanrijding op de
Kerkstraat (geen vrije doorgang verlenen).
Tevens deed een persoon aangifte van diefstal van
zijn fiets Deze werd op dezelfde dag door een in-
woner van Hengelo gevonden. Zo'n postcode werkt
voor ons en de eigenaar, wel erg gemakkelijk.
Vrijdag 15 sept. werd 's nacht rond 3 tot 3.15 uur in
gebroken in een bedrijf op het industrieterrein. Al-
daar werden 3 crossmotoren ontvreemd.
Op de Hogenkampweg op Keijenborg vond een aan-
rijding plaats. Op de kruising met de Zaarbelinkdijk
werd door een bestuurder van een personenauto
geen vrije doorgang verleend aan een van rechts
komende autobestuurder.
In Varssel vond een aparte diefstal plaats. Iemand
had een tekort aan kippegaas en paaltjes. Deze voor-
werpen werden terplaatse uit de grond getrokken en
meegenomen (ongeveer 50 meter lang kippegaas,
50 cm hoog). Mogelijk komt er een tip omdat iemand
z'n buurman juist deze voorwerpen op zijn erf heeft
zien plaatsen.
Zaterdag 16 sept. waren er 2 aanrijdingen. Op de T-
kruising Hengelosestraat-Past. Thuisstraat werd
door een bestuurder geen voorrang verleend.
Op de kruising Banninkstraat-Sterreweg werd door
een persoon niet voldoende rechts gehouden, waar-
door een tegemoetkomend voertuig geen opening
meer kon vinden.
Van zaterdag op zondag werd een fiets gestolen. Op
de Rondweg vond een kop-staart aanrijding plaats.
Een bestuurder kon zijn voertuig niet tot stilstand
brengen binnen de afstand waarover de weg over-
zien, vrij is.
Bij een discotheek werd een buitenwacht bedreigd
met een bierglas. Proces-ver baal werd opgemaakt.
Op 18 sept. kon op de Keijenborg een beginnende
brand( kortsluiting) op tijd worden geblust.
Het is zeer raadzaam na een lange periode van droog
weer, bij optredende regen, rekening te houden met
gladde weggedeelten. Olieresten, rubber en andere
stoffen maken het wegdek glad.

Franke

AKTIE AKTIE

Bent U aan een nieuwe CY ketel toe

vraag dan vrijblijvend offerte aan

voor een energie zuinige ketel.

Wij geven de maand oktober

ƒ100,-
terug voor Uw oude ketel.

Voor al Uw:

Loodgieferswerk

Water-Gas
Centra/e Verwarming
Dak en gootwerk

E/ecfrcr

Installatiebedrijf

A R E N D S E N
Vordenseweg 10 - Hengelo Gld.

tel. 05753-2511

AKTIE AKTIE

BAARSE KERMIS
HET FEEST DER FEESTEN

A.s. weekend zaterdag 30 sept., zondag l, maandag 2
en dinsdag 3 oktober vindt in Baak dan weer de
jaarlijkse kermis plaats, een altijd zeer gezellig
feest, waar velen op afkomen.
De opening van dit grote festijn is meteen ook een
knaller van de eerste orde, namelijk de grote op-
tocht op zondag l oktober, waarvan de aanvang om
14.00 uur is. Telkenjare slagen de inwoners van
Baak er in om iets bijzonders van deze optocht te
maken en getuige de vele duizende bezoekers, wordt
dit ook gewaardeerd.
Talrijke muziekkorpsen hebben hun medwerking
aan deze optocht toegezegd, want een optocht zon-
der muziek kan niet en daarom zijn de klanken van
de muzikanten onmisbaar.
Na afloop van de optocht worden de vaandels ge-
zwaaid voor de pastoor en het koningspaar van 1988.
Het het aanwezige lunapark gaat dan open en de
vele aanwezige bezoekers brengen er dan een bezoek
aan. 's Avonds kan er op de tonen van de orksten
Excalibur bij Sesink en Sunstream bij Herfkens ge
danst worden.
Het programma van maandag 2 oktober bestaat uit
de traditionele volksspelen, zoals het vogelschieten,
schijf schieten, vogelgooien, kegelen, klein schutterij
Dinsdag 3 oktober worden de kindespelen gehouden
's Middags vinden in de tent bij Sesink de volks-
vermakelijkneden plaats. Vele spelletjes worden g&-

speeld en de stemming zit er dan meestal goed in.
Al met al is de Baakse kermis een zeer gezellig feest
dat zeer velen aanspreekt en het het dus met een
bezoek te 'vereren. Veel plezier!

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkaartcn

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

CPB UITSTAPJE EN VERGADERING
23 augustus j.l. werd de jaarlijkse reis gemaakt.
Met veel goede zin begonnen de dames van de CPB
aan hun jaarlijkse reisje. Dit keer was de bestem-
ming Friesland.
Via Ens waar koffie met gebak klaar stond, ging
het naar Makkum.
In Makkum werd de aardewerkfabriek van Tichelaar
bezocht, in een woord prachtig.
Hierna volgde een twee uur durende boottocht over
het Snekermeer.
Na de boottocht ging de reis naar Hindelopen waar
het museum van Hidde Nijland werd bezichtigd.
In Laren werd tijdens deze reis voor het laatst ge-
stopt voor het nuttigen van een diner.
Ca. 22 uur kwam het gezelschap weer aan bij „Ons
Huis" in Hengelo Gld, na genoten te hebben van een
prachtige dag.
De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen werd
gehouden op woensdag 20 september .
De voorzitster heette een ieder welkom na een lange
vakantie. Geopend werd met het lezen van Genesis
18 en na wat mededelingen werd liet woord gegeven
aan drs. van Ochten van de apotheek te Hengelo.
De heer van Ochten hield een lezing over de zin en
onzin van het gebruik van medicijnen.
Na de pauze was er gelegenheid voor het stellen van
vragen, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt.
De avond werd besloten met een gedicht. Hierna
wenste de voorzitster mevr. v.d. Velde een ieder
een goede thuiskomst.

Koud of niet,
bestel tijdig uw
Kerstkaarten
en u zult zeker
weer warm lopen
voor onze
uitgebreide en
fraaie

Kennemer
Kaarten
Kollektie

Uw goede keus bij uw drukwerkspecialist

DRUKKERIJ WOLTERS

Een origineel, grappig,
mooi, vertederend, leuk,
ontroerend, kortom góéd
geboortekaartje kiest u
uit de Kennemer Kaarten
Kollektie.

Gratis ontvangt u, bij afname van
minimaal 60 stuks (per bestelnr.) een
leuk knuffelbeest!

Kennemer

Uw plaatselijke drukker is er graag druk mee.

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
7255 CC Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1455



Wigwam maakt de toch al zo dure decembermaand
extra voordelig.Tot 1 november ontvangt u namelijk
bij elke f 10,— Wigwam-aankopen een kortings-
spaarzegel. Elke zegel vertegenwoordigt een
waarde van 0,5% korting op uw Wigwam-aankopen
na 1 november. Zo kunt u in totaal maar liefst
12,5% korting op uw eindejaars-aankopen vergaren. K

spee/goeo en hobby
Spalsiraac29.72S5AB Hengelo GteL05753-3828

OPVLIEGERS?
In de overgang? Last van opvliegers?

Famosan, een nieuw en veilig middel van de
Zwitserse homeopaat Alfred Vogel helpt tegen

opvliegers, neerslachtigheid en andere
typische overgangsklachten.

Famosan is een homeopathisch middel
zonder schadelijke bijwerkingen.

A. Vogel's Famosan. Voor een
overgang zonder zorgen.

Verkrijgbaar bij:

DROGISTERIJ

Kerk«tnat 1 . 7255 CB HENGELO GLD

Een oplossing om ledere woning te
beschermen tegen regen, wind, koude,
zon...

Eugelink
zonwering

* 1 voorzetrolluiken
* 2 inbouwrolluiken
* 3 pvc gevelbekleding
* 4 verandazonwering
* 5 zonneschermen
* 6 garageroldeuren
* 7 wintertuinzonweiïng
* 8 acreens
* 9 kunststof ramen en deuren
* 10 vouwwanden en deuren
* 11 all« soorten binnenzonwering

en raamd«koratie»

Tel. 05753-1210
Berkenlaan 56, Hengelo (Gld.)

7141 DD GROENLO

INDUSTRIEWEG 13'

TELEFOON 05440-61320

TELEFAX 05440-63625

POSTBUS 74

7140 AB GROENLO

GIRO 929033

ROUWMAAT
GROENLO B.V.

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

VOOR AL UW AFVALPROBLEMEN

ROUWMAAT NEMEN 05440-61320

Dit laatje
niet schieten.

Italia druiven

kg

Cox Orange

250

199

Vleeswaren:
DUITSE WEEK
10 soorten
100 gr vanaf 159

WAARDEBON

Mager RUNDERRIBVLEES

kg 1098
ZATERDAGVOORDEEL:

Soepschenkel

500 gr 398
Ma. en di. 2 en 5 okt.:

Mager
hachévlees

kg 998

AH blanke of
chocoladevla
liter

Brie
van de mat
100 gr

189
169

Delflander
jonge jenever
liter

Pollen kersen-
brandewijn
liter

1395
1395

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

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

Babyliss
hot sticks
B 909:
In een paar minuten tijd de mooiste
krullen. En... ze blijven lekker lang zitten.
Babylissprijs 109,-. Ome aktieprijs

39?

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f iu.— D. dag

DROGISTERM

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN

VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING
POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL
COMPOST

TÜRFMOLM
TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

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

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Henxelo Gld

H.H. Landbouwers

Door aanschaf van een

KOLVENPLUKKER
zijn wij nu ook in staat om uw mais te dorsen

Loonbedrijf H. PETERS
Langendijk 6 - 7223 KE Baak - 05754-314

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT BEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
UJEIN-HTJISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Haarverzorging voor Heren en Dames

TOLDIJK - Z.E.-weg 6 Tel. 05755-2220

Heren: Knippen zonder afspraak
Behandeling als permanent of coupe soleil

uitsluitend volgens afspraak
Dames: Alleen volgens afspraak.

Geopend
dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.30-17.30 uur.v

zaterdag 8.00 15.00 uur

Zutphen, Nieuwstad 12 Tel. 05750-18356
In Zutphen werken wij alleen volgens afspraak.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG l OKTOBER

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur ds. Verhaere

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

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Cohen Stuart (Heilig Avondmaal)

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. Brinkerink, Borculo

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 30 sept. 19.00 uur H. Mis m.m.v. kerkkoor
Zondag l okt. 10.00 uur Woord- en Comm.dienst
Dinsdag 3 okt. 19.00 uur Avondmis in de Bleijke

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmia; 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.

Van 25 sept. t.e.m. l okt.
J. Koning, Kastanjelaan l, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld., Spuistraat 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 week-
end, buiten de openingstijden, om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
A. R. J. van Ingen, tel. 2002.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
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

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 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 16-19 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. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 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, tel. 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30 tot 10.00 uur.


