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DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
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Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken
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De rookworstaktie komt nu goed op gang. Elke
dag delen wij vele gratis rookworsten uit!
Stickertjes sparen, opplakken, kaart vol?

Rookworst voor u!

Mager RUNDERPOULET
o ^ —

500 gram

Magere

RIBLAPPEN
500 gram

7.95
Gelderse

GEKOOKTE
WORST
150 gram

1.50

-r T^ -j- -T" ~r ~j~ ~T^ ̂ >^rJ

SPECIAL
COTELETTE

Bcurre Noisette
VARKENSVIEESPROOUKT

100 GRAM

Waardebon
Tegen inlevering

van deze bon

l KG

SCHOUDER
karbonade

(Geldig 10 t.e.m.

14 okt.)

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
Raadhuisstr. 7 Hengelo G.

, Tel. 05753-1269
K.

DeKeurslagef
Verstand van

lekker vlees

DE HOOGSTE
EN NU OOK fe
NOG GELD CADAU
Oude munten voor nieuwe
spaarders
In de actieperiode van 16 oktober t/m

3 november krijgen nieuwe spaarders bij de

NMS Spaarbank, bij een minimum inleg van

f 1000,-, een originele zilveren gulden en

rijksdaalder (zolang de voorraad strekt)

cadeau.

Daarnaast zijn er natuurlijk de bekende

pluspunten van de NMS Spaarbank

• rente op rente

• het vertrouwde spaar-

boekje
• persoonlijke service en

gedegen advies.

Open NU een spaarrekening

bij de NMS Spaarbank met

een eerste inleg van mini-

maal f 1.000,-.

In de actieperiode is dat

extra voordelig!

(Wie kleiner begint

• minimum inleg f 100,- -

ontvangt een spaarpremie

van f 7,50.)

Informeer in de aktie-

periode naar onze speciale

rentetarieven I

Uw NMS-spaaradviseur

gerrits + lammers bv
7255 AC Hengelo Gld.
Spalstraat 26 Tel. 05753 - 3000

(M SPAARBANK

W//
'Veilig Nferkeer Nederland

W//

afdeling HENGELO GLD organiseert i.s.m. politie en garage Ridderhof op ZATER

DAG 14 oktober 1989 van 9.30 tot 12.30 uur de jaarlijkse banden- en verlichtings-

controle.

Kosten: geen.

Plaats: oprit gemeentehuis, Raadhuisstraat te Hengelo Gld; bij slecht weer:

gemeenteloods, Molenenk te Hengelo Gld.

HERFSTAANBIEDINGEN
Dames suède veterschoenen

zwart en kaki nu 49.95

Dames Colly instap, div. kleuren
van 179.95 nu 99.95

Enkele paren dameslaarzen
div. kleuren 1/2 prijs

Dameslaarzen naturel nu 89.95

Brakkies kinderschoenen
div. kleuren nu 69.95

Kinderpantoffels
fluor kleuren nu 19.95

Kinder rubberlaarzen met voering
in fluor kleuren nu 22.95

Colly herenschoenen,
div. modellen en kleuren

van 199.- nu 149.-

Trainingspakken in 4 kleuren
van 129.95 nu 99.95

Quick sportschoenen v.a. 45.—

Quick voetbalschoenen v.a. 45.—

Ook voor de BETERE MERKEN en STEUN-

SCHOENEN o.a. Anita, van Esch, Jacobs,

Cristall, Verhulst, Rieker,Birkenstock, Ganter,

Colly bent U bij ons op het juiste adres.

Ook voor Ie klas REPARATIE, PEDICURE,

STEUNZOLEN en SPORTARTIKELEN

Graag tot ziens bij:

JAN EN RIEK HERMANS
Past. Thuisstraat 8 - Keijenborg - 05753-1669

Te huur gevraagd met spoed:

plm 25 are goede leem
houdende grond
voor een periode van 5 jaar

BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG

G. J. HALFMAN en ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

rffisteWtker
i 21 Tel up Jfengelo

Deze week bij uw

ECHTE BAKKER:

Krakend vers uit onze winkeloven!!!

Afd. Brood:

PANDABROOD

per bol

Afd. Banket:

SPECÜLAAS-
BROKKEN

2.98per pak

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

Bakkerij Jozef Schabbink
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten, |
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn [070-614 614

Foto: Hans Temmink >

PRIJSWINNAAR FEEST-WAARDEBON BIJ DE DRIEVETOL
Zaterdag 9 september j.l. draaide DE DRIEVETOL 2 jaar en gaf ter gelegenheid
daarvan de opvolgende 14 dagen aan elke klant een FEESTWAARDEBON.

Die feest-waardebon gaf op de aankoop in het weekend van 22 en 23 september,
bij inlevering maar liefst 20% korting.
Bovendien werd uit de ingeleverde feest waardebonnen een extra prijs ter
waarde van f 100,— aan speelgoed getrokken.

De gelukkige was AGNET BESSELINK, Sarinkkamp 36a, Hengelo Gld. Zoals U
ziet op de foto, ontving zij van Gerda Beunk, de felicitatie en de uitgekozen kado's.

Dit is de voorloper van de nieuwe vanaf 25 september gestarte WIGWAM ZEGEL-
AKTIE, ook d;'-.t"bij ;.s de doelstelling om vaste klanten te belonen met een extra
korting bij volgende aankopen.

Onder het motto „NU HET OPRUIMVOORDEEL, STRAKS DE DECEMBER SPAAR

KORTING" heeft de Drievetol de gebruikelijke opruiming verplaatst naar sep-

tember/oktober.

Hiervoor zijn een groot aantal artikelen speciaal afgeprijsd. Door de opgespaarde
zegels kan een staffelkorting tot 12.5% opgebouwd worden, voor aankopen na
15 november.

Waarom gebeurt dit en hoe kan dat?
Nou eenvoudig, omdat DE DRIEVLTOL sedert 1987 aktief is als WIGWAM SPEEL
GOED WINKEL. Sinds kort is deze groep van bijna 200 winkeliers aangesloten bij
de grootste speelgoedorganisatie in Nederland:
n.l. TOYPARTNERS B.V.

In Toypartners B.V. zijn ongeveer 450 ondernemers verenigd die allen speelgoed
verkopen. Zij werken in een drietal groepen samen.
Dit zijn Speelboom Techno Train Hobby center en de WIGWAM.

Toypartners is een initiatief van drie grote organisaties te weten Otto Simon
(Bührmann-Tetterode), Samen Sterk en Vedes Eg in Duitsland (de grootste speel-
goed organisatie in Europa).

Op deze wijze kunnen de aangesloten winkeliers er zeker van zijn dat zij de beste
artikelen tegen zeer goede prijzen kunnen kopen en dus ook weer tegen scherpe
prijzen kunnen verkopen.

De consument hoeft niet bang te zijn dat hij bij de kleinere winkels te veel be^
taald. In tegendeel, vaak kunnen zij op een voordelige wijze leuk of leerzaam
speelgoed dicht bij huis kopen.

De Nederlandse speelgoedmarkt ziet er als volgt uit:

Blokker-Bart Smit
Kon. Bijenkorf Beheer (o.a. Intertoys, Marskramer)

TOYPARTNERS: Speelboom 11%

WIGWAM 7%

Save (o.a. Vedes, TTHC, Speelgoed-Idee) 9%

Warenhuizen
Discount zaken
Overigen

260/c
19%

27%

7%
10%
11%

vnenden sen de hartsfchtrg

Veenendaal Supermarkten BV is een
zelfstandig filiaalbedrijf met 10
VS-Markten in de regio Oost-
Gelderland en Twente.

Voor onze binnenkort nieuw te openen
VS-Markt in Hengelo Gld., hebben wij
een vakature voor een enthousiaste

VERKOPER M/V

Leeftijd ca. 20 jaar.
Opleiding LEAO, MDS of gelijkwaardig.
Bij voorkeur met ervaring in de verkoop
van één van de volgende produktgroepen
kaas, vleeswaren of brood.

Sollicitaties te richten aan de bedrijfsleider
van de VS-Markt de heer
M. C. J. G. Hoijtink, Raadhuisstraat 14,
7255 BM Hengelo Gld.
Tel. 05753-1793.

VEENENDAALSUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN-RUSSEN-GOOfl-HENGELO-EERBEEK-GROENLO-BORCULO VOROEN-TEHBORG



SCHOUDERKARBONADE
500 gram

PEKELVLEES
100 gram

MOSTERDSPEK
100 gram

4.85

1.10

1.90

1.85

P.S. Wij zijn wegens vakantie
GESLOTEN van 16 t.e.m 21 okt.
Maandag 23 okt. staan wij weer
voor U klaar.

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

4
>
'XK

< Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week
n

250 gr

Eigengebakken

SPECULAAS
van 3.75 voor 3i25 '̂

Zwaar gevulde KRENTEN- of
£
w
a

>
x
o
s

van 2.25 voor "j ,75 >

3 S>• n
3RIHVM 30 MVA - H3HHVH aWHVAi 3Q NVA

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

ONZE WELBEKENDE

SALADES
ZIJN ER WEER

krab, zalm, tonijn en garnalen
SPECIAAL DEZE WEEK

per 100 gram

12 risjes BOKKING
U weet wel, de echte ouderwetse

aan twijg

2.50

nu 7.25

Magere RIBLAPPEN
500 gr 8.95

BOEREN LEVERWORST
100 gr 0.85

ZURE ZULT 100 gr 0.90

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Haarverzorging voor Heren en Dames
TOLDIJK - Z.E.-weg6 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"."

zaterdag 8.00 15.00 uur

Zutphen, Nieuwstad 12 Tel. 05750-18356
ki Zutphen merken wij alleen volgens afspraak.

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, (fi

speelgoed en hobby

Spalstraac29,7255 AB Hengelo G. td.05753-3828

Aanbiedingen geld

FLORIJN
JONGE GENEVER

FLORUN
VIEUXSAFAM

AFWCAN DRINK

MOKTROUS-
SRHT

RODE BOBDEAUX , ̂,.

Appelatlon
Bordeaux controleé

Kerkstraat 6

6.9510 stuks GROTE KIWI
23 stuks Brazil PERS
SINAASAPPELS vol sap 4,95
Grote baal KLEI AARDAPPELEN

12.50

Uit onze rauwkostkeuken:

SOOgrKERRY 3.95
500 gr WORTEL-PREI 2.50

Kinderkleding-
beurs
Najaar- en winterkleding

Inbreng max. 20 stuks
Vrijdag 13 okt. 16.00-19.30
uur, verkoop zaterdag 14
okt. 10.00-14.00 uur
in O.B.S. Rozegaards-
weide te Hengelo Gld
Inl. tel. 05753-2071

H.H. akkerbouw- en vee-

bedrijven. Voor uw bieten
oogst met het nieuwe
plukrooisysteem van de

bietenmachine, houden
wij ons beleefd aanbe-
volen. Loonbedrijf H. Nij-

man en Zn Tel. 08348-1336
Hummelo

Gevraagd leuk vlot
meisje voor winkelwerk
Tel. 05753-3460

Te koop Fiat 127, rood,
in zeer goede staat, APK
tot okt. 1990. 05753-1990

Te koop g.o.h. heren
bromfiets Zündapp. J. W.
Eggink, Dwarsstraat 10,
Hengelo Gld

Verkoop
Bloemenkas

In onze verkoop bloemenkas deze week:

3 GROENE PLANTEN 10.-
BIEDERMEIER BOEKETJE 5,95
Nieuwe aanvoer, elke keer weer
Rechtstreeks uit Aalsmeer

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

op woensdag 18 oktober a.s.
Aanvang 20.00 uur

in zaal „DE ENGEL" te STEENDEREN

DAMES-, HEREN- EN KINDERMODE
voor najaar en winter

Kaarten d f 5.00 p.p. in voorverkoop bij

Gebbing modes

In samenwerking met:

schoonheidssalon Willemsen

kapsalon A. Aalbers

Schoenhandel J. Hermans

Steenderen

Steenderen
Keijenborg

GEBBING MODES
STEENDEREN - Tel. 05755-1264

Koffie met gebak gratis

SLIJTERIJ

'T HOEKJE_
SpaTstraafï 7255 AA Hengelo Gld

Geldig t.e.m. 31 oktober 1989

l liter 3 STERREN JENEVER 18.25

l liter HENKES VIEUX 18.75

l liter BOLS BESSENJENEVER 14.95

l liter SONNEMA BEERENBURG 17.95

l fles RIOJA WIJN Spanje 11.95

l fles FOUR ROSES BOURBON
1/2 flesjes 9.75

HET IS ER WEER:

B O K B I E R
Grolsch en Hertog Jan

KOOP
BIJ DE KWEKER

BLOEIENDE VIOLEN

BLOEMBOLLEN

HAAGCONIFEREN - veel soorten

DWERGCONIFEREN

HEIDE

RHODODENDRON - 9 kleuren

BERBERIS EN LIGUSTRUM

BLOEMHEESTERS EN BOMEN

Bij aankoop van f 50.— aan
planten

l bos chrysanten GRATIS

Kwekerij
H. B. Bloemendaal
Rijksweg 14

6996 AC Drempt
Tel. 08334-73033

GEVRAAGD:

2 dames/heren
vanaf 18 jaar, voor de vrijdagavond

van 18.00 tot 21.00 uur

vanaf 18 jaar voor de afd. vleeswaren

van 8.00 tot 17.00 uur

Gaarne melden bij

G. A. BOTTERMAN - Tel. 05753-2000

WEPI DIENSTEN BV
TE EIBERGEN

zoekt voor een projekt te STEENDEREN

part-time
schoonmaak personeel
voor enkele uren per dag, in de avond-

uren

Telefonische sollicitaties tijdens kantooruren,

05454- 74000

VOGEL- EN
KLEINVEEMARKT

Zondag
15 OKTOBER
in dorpshuis

„DE HORST"

te Keijenborg

van 9.30-12.30 uur

TOEGANG

EN INBRENG

GRATIS



INVENTION - CONCORDIA

Discotheek

FEESTELIJKE HEROPENING
Discotheek Invention bestaat deze maand
23 jaar.

Na een korte en grondige verbouwing openen wij onze

deuren op

vrijdag 13 oktober om 21.00 uur
Het personeel nodigt ook jou uit om eens een kijkje te
nemen in onze vernieuwde discotheek

Vrijdag 13 oktober
de hele avond

P I E K A V O N D
voor bier en fris

Zaterdag 14 oktober

DISCO-AVOND met ingebruikname van onze ver-
nieuwde dansvloer
ledere bezoeker krijgt een gratis consumptie-muntje
aangeboden

Zondag 15 oktober

DISCO/DANSAVOND met LIBERTY
Aanvang 21.00 uur

Discotheek Invention
Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld), tel. 1461.

Nu de herfst weer
voor de deur staat
en het weer kouder
wordt,

hebben wij voor U
leuke herfst-
aanbiedingen

v.a. 98.00GRANDIOZE JACKS

SPIJKERBROEKEN
Diverse merken, o.a. Canoë
Leuke uitgewerkte broeken in diverse modellen, o.a.
wijde pijpen vanaf

69.95 t.e.m. $9.95
TRUIEN

pa tentsteek 100% acryl 69.95

SPIJKERBROEK HAPPY JACK
Half w ij d model - stone washed - maten 29 t.e.m. 38

49.95
En natuurlijk: garantie, service en kwali-
teit is onze specialiteit

W l D E F AS H l O N

l KLEDING^NETEVEI-N ET EVEN ANDERS

Spalstraat 32,
Hengelo (Gld.)

's Maandags gesloten

De rest de gehele week geopend

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN ,
Hofetraat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

ran

•

Roozegaarde Sport
Spatetraat 13. Hengelo Gld

Te koop hout voor kachel
|of openhaard (eiken)

wintervoorraad. Tel.
08344-595 of 05753-7446.
Evt. bezorgen

Te koop prima cons. aard-
appelen bij E. Menkveld,
Banninkstraat 41, Henge-
lo GW., Tel. 05753-1567.

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo G.

's Maandags gesloten

NIEUW

Folklore koek

3.49van 4.49 voor

Uienkruier

200 gram van 2.99 voor

Witte bollen

6 stuks van 1.55 voor

1.98

1.29

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

CONIFEREN -VASTE PLANTEN
GROENBLIJVENDE PLANTEN

BLOEMBOLLEN

Plant ze NU!

Boomkwekerij . tuinaanleg - hoveniersbedrijf

G. J. HALFMAN
Hof straat 7 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

Ook voor AANLEG en ONDERHOUD van uw tuin bent

U bij ons op hef juiste adres

MEENEEM MAALTIJDEN
Vers bereid in eigen k euken

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

LOOPT U DEZE WINTER
OF UW AUTO?

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

Eugelink
zonwering

* 1 voorzotrolluiken
* 2 Inbouwrolluiken
* 3 pvc gevelbekleding
* 4 verandazonwering
* 5 zonneschermen
* 6 garageroldeuren
* 7 wintertuinzonwering
* 8 screens
* 9 kunststof ramen en deuren
* 10 vouwwanden en deuren
* 11 alle soorten binnenzonwering

en raamdekoraties

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

Wie als het
flink koud is

zijn auto goed
heeft laten on-
derhouden, rijdt
als een vorst in koning
winter

En als u dan 's ochtends
uw buurman met z*n
auto ziet tobben, hoeft u
slechts te roepen dat u

én geen ver-

stand van
auto's heeft

en ook geen
sleepkabel. U kur il

volstaan met het noe-
men van ons BOVAG-
bedrijf.

De BOVAG-vakman is
er ook voor de auto van
uw buurman.

Bel voor een afspraak
05753-1977

B I N G O
ZONDAG 15 OKT. beginnen wij weer met onze
eerste bingo-avond van het seizoen

Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.30 uur

Zaal WINKELMAN Keijenborg
Org.: biljartver. 't CENTRUM

St.Janstraat 28 Keijenborg Gld. Tel.05753-1977

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619



WILLY TEUNISSEN

en

DORINE HAMER

trouwen op donderdag 19 oktober 1989
om 13.00 uur in het gemeentehuis te
Steenderen.

Receptie houden wij van 15.00 tot
16.00 uur in zaal „de Engel",
Dr. A. Ariënsstraat l, Steenderen

Ons adres:
Weth. Spekkinkstraat 10, 7227 DW Toldijk

14 oktober a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen te
vieren bij party^restaurant „de Smid", Kerk-
straat 11 te Keijenborg.
Receptie van 15.00 tot 17.00 uur.

GERARD GOOSSENS

RIE GOOSSENS-LICHTENBERG

Pastoor Thuisstraat 11,
7256 A W Keijenborg.

Zaterdag 14 oktober a.s.
zijn ons schildersbedrijf en drogisterij

na 12.30 uur GESLOTEN

G O O S S E N S
Past. Thuisstraat 11 - Keijenborg

Met veel plezier mogen wij terugdenken aan
de viering van ons 25-jarig huwelijksfeest op
29 september j.l.
Heel veel gelukwensen, cadeaus, bloemen of
andere attenties mochten wij hierbij ont-
vangen.
Mede namens de kinderen heel hartelijk dank.

ANTOON EN LEIDA MAALDERINK

Hengelo Gld, oktober 1989.
Varsselseweg 1.

Langs deze weg willen wij graag iedereen har-
telijk dank zeggen voor het schriftelijk en
persoonlijk medeleven, getoond na het over-
lijden van mijn inniggeliefde Jan en onze lieve
papa

JAN LENSELINK

Dit was en is voor ons een troost waaruit wij
moed proberen te halen om de zin van het
leven weer op te pakken.

Aan degenen die tijdens de korte periode van
Jan's lijden een ro'de draad voor ons zijn ge-
weest en dit nog zijn, willen wij graag speciaal
dank zeggen, wetende dat de waardering voor
hen niet te verwoorden is.

Henny, Henry, Daniëlle Lenselink

Hengelo Gld, oktober 1989.
Plataanweg 18.

DE KRUISVERENIGING
HENGELO/KEIJENBORG

organiseert een

CURSUS
ZIEKENVERZORGING
THUIS

De cursus wordt geleid door 2 wijkverpleeg-
kundigen.
Tijdens de cursus leert men een ziek familie-
lid of kennis zo goed mogelijk thuis te helpen
Er wordt ondermeer aandacht besteed aan:
—• de verzorging van een zieke thuis
— gebruik van diverse hulpmiddelen bij de

verzorging
bed opmaken

— wassen
— til en tiltechnieken

De cursus duurt 6 woensdagavonden en start
op woensdag l november in het wijkgebouw
te Keijenborg.
De kosten bedragen f 7.50 p.p.
Voor inlichtingen en opgave kan men terecht
tijdens de spreekuren tussen 13.00-14.00 uur
Hengelo - 05753-1397
Keijenborg - 05753-1543

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 16okt. t.e.m. 21 okt.

FIETS- EN BROMFIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

Fruitbedrijf HORSTINK
Kwaliteit in APPELS
Vers en voordelig

met als toppers
ELSTRA, JONA GOLD, ALKMENE

maar ook
GOUDREINET en

GOLDEN DELICIOUS

Prima AARDAPPELEN
van de klei

Fruitbedrijf HORSTINK
Prinsenmaatweg l - Rha-Steenderen
Tel. 05755-1243

ZATERDAGS
vroeg uit de veren
of er als de kippen bij

Eerst voor „voer" naar bakker, slager of
kruidenier

Voor „LEESVOER" naar uw
eigen boekhandel

ALGEMEEN DAGBLAD - VOLKSKRANT -

TELEGRAAF - GRAAFSCHAPBODE - GOC -

ZUTPHENS DAGBLAD - GELDERLANDER

NRC HANDELSBLAD - VRIJE VOLK - VRIJ

NEDERLAND

Vanaf 8.00 uur reeds verkrijgbaar

Boek- en kantoorboekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

LEKKER WARM!!

FLANELLEN LAKENS
EN OVERTREKKEN

En natuurlijk een volledig

BEDTEXTIEL-PROGRAMMA
met bekende merken als
CINDERELLA - FAVORITA - WONNY -

TREFFER

Voor de kinderen

OVERTREKKEN
met div. Walt Disney-dessins, Sesamstraat en
div. sporten

GISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

WEEKAANBIEDING

TINNEROY
in de kleuren

ZWART - BRONS - BEIGE -

BORDEAUX - MARINE - ROOD

KOBALT

nu 18.95 per meter

Schröder
bU de kerk - Hoek Ruurloseweg-Kerkstraat

SPORTHAPPENING IN DE SPORTHAL

Op l oktober j.l. presenteerde de Hengelose zaalsport
zich aan het publiek, dit naar aanleiding van het
10 jaar bestaan van de sporthal „de Kamp" Het
sportspektakel werd geopend door wethouder Hoo1-
man. Dat een sporthal bijdraagt tot een goede ont-
wikkeling in de binnensport bewees het gevarieerde
aanbod van de nu aanwezige zaalsporten in de ge-
meente. Zo waren er demonstraties en wedstrijden
in tafeltennis, korfbal, badminton, handbal, volley-
bal, basketbal en gymnastiek.
Het werd een fijne sportshow, dat op deskundige
wijze werd voorzien van informatie door de heer
H. Baakman. De publieke belangstelling was zeer
groot. Gelet op de vele reakties lijkt het er op, dat
een gezamenlijke presentatie door de Hengelose zaal-
sporten in een sporthappening in het komend jaar
een vervolg zal krijgen.

Discotheek ,De Zwaan' |
presenteert op zondag 15 oktober

de nieuwe meidengroep (Centerfold)

CHAT'ELLE
TRENDSETTER

Bruin café
Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

Aanvang 21.30 uur < i< \

Café Heezen
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN

ZATERDAG 14 OKTOBER

UNDER COVERBAND
o.a Dick Kemper, Bert Heerink

(ex Yandenberg)

UIT, GOED VOOR U ;

Te koop walnoten en
goudreinet appels, onbesp,
G. J. Ruesink, Slotsteeg 13
Hengelo Gld, 05753-1547

Te koop prima consump-
aardappelen Surprise
Derksen Broekweg 5,
Hengelo Gld, 05753-1898

Te koop jonge konijnen
en gaskacheltje voor cara-
van. Na 18.00 uur „Beatle"
camping „Kom es an",
Hengelo Gld.

Aanvang 21.30 uur

DE GROTE MODE
voor rokken, broeken, blouses

is de

DEZE WEEK MET WITTE STIP

19.95 per meter

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

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

Mo|0
lijn 070-614614

vneivfcti v.-.imlr tin'' l« r««. j

Qllllllllllllllimillllllllllimilllimi

REISJE NVEV

Bij stralend weer vertrokken de dames richting
Vaassen. In het koetshuis (nu restaurant van kas-
teel Cannenburch werd een kopje koffie met appel
gebak aangeboden. Hierna kregen de dames een uit-
gebreide rondleiding door het kasteel, die zeer de
moeite waard was.
Vervolgens ging de reis naar „de Aanleg" in Almen
waar men kon bowlen of kegelen,
Tot slot van de gezellige middag werd genoten van
een heerlijke koffietafel.

OPTREDEN MEIDENGROEP CHAT'ELLE

Centerfold is gestopt maar meeteen stond de nieuwe
meidengroep Chat'Elle klaar om de opengevallen
plaats in te nemen.
Het knappe trio Chat'Elle maakt een goede kans.
De groep bestaat uit de donkerharige Esther (20),
de blonde Inge (20) en de lichtblonde Lyda (20).
Lyda heeft al eens een solosingle gemaakt. Esther
had eveneens soloplannen. Hun manager Piet van de
Kolk kwam vervolgens op het idee de zangeressen
in een trio onder te brengen. Lyda zegt: later kun-
nen we altijd nog eens solo gaan. Tot die tijd is zo'n
damesgroep een mooie kans extra ervaring op te
doen. De groep heeft nu al veel werk voor al in
Duitsland. Er liggen inmiddels zeven aanbiedingen
voor een platencontract. Chat'elle wil echter niet
meteen toehappen. Manager van de Kolk: we teke-
nen pas een platencontract wanneer de maatschappij
met twee goede nummers aankomt. Zonder een goed
nummer is een platencontract alleen maar lastig.
Zondag 15 oktober treedt Chat'Elle op in discotheek
„De Zwaan" te Hengelo Gld.

AFSLUITWEDSTRIJD

De Hengelose Hengelsportvereniging HHV organi-
seerde de laatste Viswedstrijd van het seizoen 1989
in de Gelderse IJssel.
De uitslag luidde als volgt:
l G. Wentink, 2 G. Firing, 3 J. Kei, 4 H. Doornink,
5 H. v.d. Lende, 6 B. Enzerink.

OPBRENGST KOLLEKTE PRINSES BEATRIX
FONDS

De jaarlijkse kollekte van het Prinses Beatrix Fonds
heeft in de gemeente Hengelo Gld het mooie be-
drag van f 5639,75 opgebracht.
Alle gevers, kollektanten en medewerkers wordt heel
hartelijk dank gezegd.

DAMNIEUWS

Vanaf nu zal er elke week wel een bondscompetitie
wedstrijd zijn voor dit jaar. Behalve op 30 nov.,
dan wordt de huisdamcompetite gehouden.
Voor de bondscompetitie moest het 2e spelen tegen
Doesburg. Zij wonnen daar met 8-4, door winst
van W. Eijkelkamp en G. Kreunen, remise door G.
Botterman, B. Harkink, H. Dijkman en H. Hulshof.
Onderlinge uitslagen:
G. Botterman-J. Luiten 0-2, J. Schabbink-H. Wal-
gemoet 0-2, A. Hoebink- H. Luimes 0-2, H. Zonnen-
berg-G. Kreunen 2-0, T. v. Manen-J. Vos 0-2,
E. Berendsen-G. Half man 0-2, R. Klein Bramel-
B. Goorman 2-0, N. Roelofsen-H. Vos 0-2.
Stand: l J. Luiten 6-12, 2 H. Luimes 5-10, 3 G. Half
man 5-9, 4 H. Vos 4-8, 5 J. Vos 5-8.

AKTIVITEITEN AGENDA HENGELO GLD

Oktober: 20 en 21 oliebollenaktie Soli Deo Gloria,
22 menwedstrijd in Stap en Draf, 25 korfbalinstuif
in „de Kamp", 28 concert Crescendo in ,de Veldhoek'
November: 4 Muzada in „de Kamp", 8 en 11 uitvoe-
ring Soli Deo Gloria, 12 Wildrit Hamove, 18 en 29
uitvoering Hengelose Toneel Vereniging, 18 intocht
St Nicolaas.
December: 6 St Nicolaasmarkt, 14 Kerstmarkt, 17
kerstconcert alle koren, 26 Pax- zaalvoetbal tour-
nooi in „de Kamp".

\^
7 Koud of niet, bestel tijdig uw Kerstkaarten
/ en u zult zeker weer warm bpen voor onze
l uitgebreide en fraaie
V Kennemer Kaarten Kollektie
/V

Uw goede keus bij uw drukwerkspecialist

DRUKKERIJ WOLTERS



875 SUPERCROSS IN VOLKEL

Komplete Nederlandse top present tijdens de 875

Supercross ,

Dave SU-ij bos, John van den Berk, Gert Jan van
Doorn, Kees van der Ven, Leo Combee. Vijf namen
die klinken als een klok. Vijf namen ook van Neder-
lands beste crossers die zelden of nooit samen in één
weasmjd tegen elkaar uitkomen.

Eens per jaar is dit wel het geval: tijdens de 875
bupereross op zondag lo oKiooer m Voacel. De win-
naar van dit prestige evenement mag zich ue meest
aii-round crosser van iMedenand noemen en gaat
bovendien met een flink deel van de rijk gevulde
pnjzenpot naar huis.

Bij de insiders hoeft het begrip 875 al geen uitleg
meer. Voor de vijlde keer wordt deze wedstrijd nu
georganiseerd in voiKei. De beste crossers rijden
een mancne 12occ, een mancne 2oü cc en een manche
büü cc (ot ciiinderinnoud naar keuze; Deze wedstrijd
lormuie wordt siecnt een maal per jaar toegepast
Zowel Dij rijders ais puonek blijkt deze afwijKende
wedstrijdvorm bijzonder aan te siaan want ieder
jaar neooen duizenden toesciiouwers in Voikel kun-
nen genieten van spectaculaire en spannende wed-
strijden. Het is ooK de enige wedstrijd waarin top-
rijders uit alle drie de innoudsklassen het recht-
streeKs tegen elkaar op kunnen nemen. Behalve
eer ,roem en geld staat er ook een enorme prestige
op net spel.

Dit jaar zijn de Nederlandse crossers bepaald niet
van blessureleed bespaard gebleven. De organi-
serende MAC Bedaf uit Voikel prijst zich dan ook
bijzonder gelukkig dat iedereen met uitzondering
van Jb'edro Tragter, weer voldoende is hersteld om
aan de 875 Supercross deel te kunnen nemen. John
van den Berk, Dave Strijbos, Gert Jan van Doorn
en ook Kees van der Ven zijn allemaal weer dus-
danig op nivo, dat ze in staat moeten worden geacht
om met het grootste deel van de vette prijzenpot
(in totaal f 25000,—) aan de haal te kunnen gaan.

Maar er zijn meer kapers op de kust zoals Marcel
van Drunen, Edwin Evertsen, Leo Combee, Alwin
van Asten, Henk van Mierlo, Jacob Barth en ga zo
maar door.

Omdat een groot aantal rijders niet de beschikking
heeft over een 500 cc machine, doodsimpel omdat
een aantal fabrikanten ze niet meer levert, heeft de
MAC Bedaf besloten de 500 cc klasse enigszins aan
te passen. Dit is nu een open klasse geworden. Dat
wil zeggen dat men in de laatste manche van de dag
zowel met een 125, 250 of 500 cc machine mag rijden.
De puntentelling is gelijk aan die bij het Nederlands
kampioenschap. Hij die over de drie manches de
meeste punten verzameld mag zich de beste all-
roudn motorcrosser van Nederland noemen. De voor
gaande wedstrijden werden gewonnen door Strijbos,
Combee, 'van de Ven en nog een keer Strijbos.

De MAC Bedaf blijft telkens weer zoeken naar
nieuwe mogelijkheden. Een doorn in het oog was
de voorgaande wedstrijden dat het startterrein in een
verdrukt hoekje lag. Dat is nu veranderd want dit is
nu naar het midden verplaatst. Een andere belang-
rijke wijziging is dat het circuit in omgekeerde rich
ting gereden gaat worden. Daarnaast zijn alle spring
schansen vernieuwd of opgehoogd. Het publiek zal
weer kunnen genieten van fraai springwerk van de
crossers.

Naast het 875 gebeuren rijden de 125cc promotie
klasse en de 500 cc nationalen.

Het spektakel begint zondag 15 oktober om 10.00
uur met de trainingen en de wedstrijden beginnen
om 13.00 uur. De entree bedraagt f 15.00, de jeugti
van 12 t.e.m. 15 jaar betaalt f 5.00, terwijl kinderen
beneden 12 jaar, mits onder geliede gratis toegang
hebben. Het circuit van de MAC Bedaf is te vinden
op het Udense industrieterrein en wordt duidelijk
door pijlen aangegeven.

BEJAARDENZANGKOOR „JONG VAN HART"

VIERT 20-JARIG BESTAAN

Op woensdag 11 oktober viert het bejaardenzangkoor
Jong van Hart haar 20-jarig bestaan in sporthal
„de Kamp".
Hoe kwam men tot de oprichting van dit koor?
Op een be j aartienbi j eenkomst van de UW Hengelo
Gld zong een bejaardenkoor uit Warnsveld. Men had
«ens geprobeerd een bejaardenkoor op te richten,
doch dit was niet gelukt .
Op die bijeenkomst stonden spontaan het echtpaar
Vingerling en de oude koster Lubbers op en deelden
mede dat zij de schouders zouden zetten onder de
oprichting van een bejaardenzangkoor.
Als dirigent werd aangezocht de heer Starink.
Met onderbreking van één jaar heeft hij tot op heden
het zangkoor geleid. De fase Van „Ik zag twee beren
broodjes smeren werd al spoedig verlaten en een
meer moeilijker repertoir begonnen.
Het zangkoor werkt mee aan bejaardenbijeenkom-
sten en kerstvieringen.
Via de canons zingt men nu al twee- en vierstemmig
Ook werd verschillende malen deelgenomen aan con
coursen en songfestivals. Diverse prijzen werden in
de wacht gesleept en vonden een plaats in de prijzen
kast welke hangt in „Ons Huis' .'
Ondanks deze aktiviteiten is het uiteraard leuk
een prijs te winnen, doch de hoofdzaak is het gezel-
lig samenzijn op iedere donderdagmiddag in Ons
Huis
Het zangfestival zal worden opgeluisterd door enkele
UVV-zangkoren uit Gelderland en de „Klepper-
klumpkes" uit Hengelo Gld.
Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich
opgeven bij de dames Lenselink, tel 1887 en van
Petersen, tel. 2436.

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor ƒ 27,50 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist. &

CHEMISCH AFVAL OP EEN RIJTJE

Hierbij treft u een lijst aan van chemische stoffen
die in huishoudens te vinden zijn en ingeleverd
moeten worden:
batterijen, bestrijdingsmiddelen, cosmetica (remover
nagellak), foto-chemicaliën (fixeer, stopbad, en ont-
wikkelaar), geneesmiddelen, koperhoudend afval,
kwikthermometers, latex, loodhoudend afval, olie
(motor-, smeer-, boor-, en snijolie), ontvettingsmid-
delen, petroleum, spuitbussen (leeg of restant), ter-
pentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfoplosmiddel,
zinkhoudend afval, zuren.
Op deze lijst staan de meest voorkomende chemische
stoffen. Maar natuurlijk niet allemaal.
Medio juli zijn de milieuboxen in Hengelo Gld af-
gegeven. Wie nog geen box ontvangen heeft, kan
contact opnemen met de heer H. Punte.
Bij de volgende inzamelingsronde die plaats vindt
op 17, 18 en 19 oktober, kan de binnenbox met in-
houd worden afgegeven aan de chemocar waarna u
een nieuwe binnenbox terugkrijgt.
Wie twijfelt of een bepaalde stof beter apart inge-
leverd kan worden of wie anderszins nog Vragen
heeft over de inzameling, kan het best het gemeente
huis even bellen. Telefoon 05753-1541 en vragen naar
de heer H. Punte.

IK MET
JIJ20HXK?

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO

Week van 27 sept. t.e.m. 2 oktober 1989

Een inwoner van Hengelo Gld had een familielid op
visite die meerdere Üagen had overnacht in een voor
de woning staande caravan. Dit familielid werd door
ons op gewezen dat het niet is toegestaan om een
caravan meerdere dagen voor een woning te plaatsen
en daar dan in te overnachten. De eigenaar van de
caravan heeft daarop zijn caravan verwijderd.
Op vrijdag 29 sept. 1989 van 15.00 tot 17.00 uur is
een snelheidscontrole gehouden op de Ruurloseweg
te Hengelo Gld binnen de bebouwde kom alwaar een
max. snelheid geld van 50 km per uur.
26 maal is proces-verbaal opgemaakt terzake snel-
heidsovertredingen. Een persoon reed met een snel-
heid van 77 km per uur. Deze automobilist is een
transactie aangeboden voor een bedrag van f 140.—•
Nu de tuin winterklaar kan worden gemaakt, zal er
veel tuinafval ontstaan. Het is niet de bedoeling dat
het tuinafval overal maar neergegooid gaat worden
Deponeer het tuinafval op de composthoop danwei in
de gemeentezak. Gooi het afval niet langs de weg, in
sloot of berm.

Achter een woning aan de Zonnestraat werd een
fiets ontvreemd die enkele uren later bij een horeca-
bedrijf werd terugggevonden. Ook achter uw woning
is het raadzaam uw eigendommen te beschermen.
Het is de laatste tijd nogal eens voorgekomen dat er
fietsen worden ontvreemd, ook al staat de fiets op
particulier terrein.
Een heren- en damesfiets zijn aangetroffen. De eige-
naar heeft tot op heden bij ons nog geen aangifte ge-
daan. Deze fietsen kunnen nu niet aan de eigenaar
worden teruggge ven. Laat uw fiets bij de fietsen-
maker van uw postcode voorzien.
Aan de Hofstraat werd in de nacht van zaterdag 30
op zondag l oktober een bedrijfsauto vernield. Een
ruitenwisser werd afgebroken. Indien iemand ons
terzake iets kan vertellen, dan houden wij ons aan-
bevolen.
Maandag 2 oktober werd een bekende van de politie
overgebracht per ambulance naar het ziekenhuis te
Doetinchem. De man lag op het fietspad van de Vor-
denseweg. Hij verkeerde zwaar onder invloed van
alcoholhoudende drank.
In de maand september was een ieder in de gelegen-
heid straffeloos zijn illegale wapens bij ons in te
leveren. Velen gaven daar aan gevolg.
Ingeleverd werden o.a. een mausergeweer, twee re-
volvers, een jachtgeweer, drie alarmpistolen, een
alarmrevolver, twee stenguns, twee seinpistolen, een
schietmasker, alles met bijbehorende munitie, verder
zijn meerdere andere wapens ingeleverd zoals wapen
stok, boksbeugel, valmes, werpster, dolk, stiletto, kap
mes, bajonet.
Het is een succesvolle aktie geweest, echter wij zijn
er van overtuigd dat er nog velen zijn die hun
wapens niet hebben ingeleverd. Op hen is de nieuwe
wapenwet van toepassing.
Nu het slechte weer wel weer in aankomst zal wezen
is het van het grootste belang dat uw auto klaar is
voor de slechte omstandigheden. Vooral de verliclv-
ting en de staat van uw banden moet goed wezen.
Daarom zal de politie in samenwerking met Veilig
Verkeer Nederland afdeling Hengelo Gld en garage
Ridderhof op zaterdag 14 oktober 1989 van 9.30 tot
12.30 uur de jaarlijkse banden- en verlichtingscon-
trole houden. Deze controle die door vakmensen zal
worden uitgevoerd, is geheel gratis. De plaats van
de controle is de oprit van het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat te Hengelo Gld. Indien het slecht
weer is, zal de controle worden verricht in de ge-
meenteloods aan de Molenenk te Hengelo Gld.
Komt allen.

Tabor

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK
geboorte- en trouwkaarten

jubileum- en gelegenheids-
kaarten

rouwcirculaires en bid-
prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,
enveloppen, sets, brief-

Kaarten, circulaires, fol-
ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 STEENDEREN

Tel. 05755-1862

CONVERSIE U100

Een belangrijke
mededeling voor
gebruikers van
insuline

K

i.u./ml

U100

Conversie van U40
naar U100 insuline

Met ingang van 1 januari 1990 zal alle
insuline met een concentratie van 40
eenheden per ml vervangen worden door

insuline met een concentratie van 100
eenheden insuline per ml.

Dit betekent:

• Dat u vanaf het eerste kwartaal 1990
dezelfde insuline blijft gebruiken, echter:

• hoger geconcentreerd
• in een andere verpakking
• met de aanduiding U100 in

plaats van U40.

• Dat u een kleinere hoeveelheid vloeistof

gaat spuiten, echter:

• hetzelfde aantal eenheden
insuline.

• Dat u andere spuiten moet gebruiken.

(U 100 spuiten)

Voor de insuline in pennen verandert er
niets, aangezien in penpatronen al U100

insuline wordt toegepast.

U40 U100
ncentratie concentratie

20 eenheden
insuline

20 eenheden
insuline

Wat betekent deze
verandering voor mij?
Zoals u kunt zien blijft het aantal eenheden
insuline hetzelfde. U injekteert alleen een

kleinere hoeveelheid vloeistof.

Onthoud vanaf nu de hoeveelheid insuline

die u spuit in eenheden en niet meer in

streepjes.
Vraag uw arts hoeveel eenheden insuline u

spuit.

Wi] adviseren iedere diabeet lid te zijn van

de Diabetes Vereniging Nederland.

Telefoon 033-630566

Bij U100 insuline horen
alleen U100 spuiten

• Breng alle oude spuiten terug naar uw
apotheker of DVN-verkooppost, ter

voorkoming van vergissingen.

• Gebruik nooit uw oude U40 spuiten met

U100 insuline.

• U100 insuline mag alleen gebruikt

worden met U100 spuiten.

Welke spuit
moet ik
gebruiken?
De nieuwe U100 spuit is
beschikbaar in 3 maten:

• 1 ml.
• 0,5 ml.
• 0,3 ml.
Als u minder dan 50

eenheden insuline per
injektie gebruikt adviseren

wij de 0,5 ml. of de 0,3 ml.
spuit.

units uniib

1ml uioo uioo 1/2fTll

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

units

U 100

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

units

in oo



Astra satellietantenne
met afstandsbediening:
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,-OnieaktiepriJi

999r
"*fc

-^
-H

AMSTRAD SHX 200

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

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.

Harde spruiten

kg

Rosaki druiven

kg

99
199

Gekookte

boerenham

100 gr

AH Goudse

jonge kaas

l kg

239

890

WAARDEBON

Magere SPEKLAPPEN

648
ZATERDAGVOORDEEL:

Kipflet

100 gr

Ma. en di. 16 en 17 okt.:

129
braadworst

500 gr 448 kg

AH halfvolle

vanille yoghurt '

liter •

Vloerbruin met

tarwevlokken

gratis gesneden 219
V.d. Eelaart 3-

sterren jonge

jenever liter

Florijn

bessenjenever

liter

1795

1375
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s

bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f lu.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Spaarweek 16/20 oktober.

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

CROTENHUYS TEXTIEL

's Maandags de gehele dag
gesloten

Verder de gehele week open

Spalstraat 18, Hengelo Gld.
Tel. 1823

(informatie bij de bank)

gratis kalender
gratis kleurplaat

Rabobank
Meer bank voor je geld

Raadhuisstraat 21
St. Janstraat 44

Hengelo (Gld.)
Keijenborg

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld

Telefoon 05753-2524

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

BelUITDEWEERO
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 05793-1806

NU OOK SEPARATIE VAN

tLEEN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 15 OKTOBER

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9.00 uur ds. Verhaere

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. Gerbrandy

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 14 okt. 19.00 uur H. Mis, Gezinsviering
met zang van de kinderen
Zondag 15 okt. 10.00 uur Woord en Communietliensl
het kerkkoor zingt
Dinsdag 17 okt. 19.00 uur Avondmis in de kerk

R.K. Kerk Keijenborg

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

Van 9 t.e.m. 15 oktober

Th. J. Hanrath, Kastanjelaan 7, tel. 1277.

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 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 post bureau 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.


