
58e jaargang no 42 dinsdag 17 oktober 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 teenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

>* Nog steeds gratis rook-
*0 worst bij de Keurslager
\J De rookworstaktie gaat door, wij blijven

GRATIS rookworst uitdelen! Graag ook aan u.
Komt u even een
spaarkaart halen?

Champignon- of kerriegehakl soo gram 4.9$

KIPVLEES
met tuinkruiden

voor een verrukkelijke
boterham! 100 GRAM

Leverworst
i ptm 300 gram

1.50

T^ ̂  ^^ T^ T^ ~r^4rJ

SPECIAL
GRIEKS

REEPJESVLEES
KIPPRODUKT

EIGENGEMAAKTE

Pizza's
Lekker krokant,

lekker gekruid,

lekker vers en

rijkelijk gevuld!

per «tuk

100 GRAM

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

4.50

4.50

4.95

4.50

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

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

NIEUW
BAKKERIJ KREUNEN
Hengelo (Gld.) - Telefoon 05753-1474

De zaak voor BROOD met meer smaak

69.-

39.-

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. S M E I T I N K
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld

Telefoon 05753-2524

Spaarweek 16/20 oktober.

SPORT GOED
met SPORTGOED

rau

Roozegaarde Sport
Spatetnvat 18, Hengelo Gld

Jeugdmollières en T-bcmd duck
div. kleuren met rubberzooi en steun, maten 22-35

normale verkoopprijs 83.95 TACX-PRIJS

Jongensmollière
zwart, naturel leder met rubberzooi, maten 33-39
normale verkoopprijs v.a. 53.95 TACX-PRIJS

Jongensmollière
blauw, kobalt nubuck leder met rubberzooi, maten 32-39

normale verkoopprijs v.a. 69.95 TACX-PRIJS v.a. 49.--

Jeugdige mollière „Super Crack"
zwart, groen softleder met rubberzooi, maten 36-41

normale verkoopprijs 89.95 TACX-PRIJS 65.--

College instap
blauw leder, groen nubuck met rubberzooi en steun, maten 28-35

normale verkoopprijs 89.95 TACX-PRIJS 59.—

Bootties „Brownies"
blauw grijs en zwart grijs met rubberzooi, maten 36-46

normale verkoopprijs v.a. 59.95 TACX-PRIJS 39.-»

Jongensboot

zwart, bruin leder met rubberzooi, maten 32-39

normale verkoopprijs v.a. 63.95 TACX-PRIJS v.a. 45.--

Jongensboot „Super Crack"
zwart, paars en fuchsia leder met rubberzooi, maten 31-35

normael verkoopprijs 69.95 TACX-PRIJS 49.--

Bootties ,Super Crack"
zwart, kobalt blauw softleder met rubberzooi, maten 36-40

normale verkoopprijs 69.95 TACX-PRIJS 69.--

Bootties „Brownies"
zwart softleder met rubberzooi, maten 36-46

normale verkoopprijs v.a. 107.95 TACX-PRIJS 79.—

Ook voor schoenreparatie kunt u bij ons terecht
Ie klas vakwerk
ledere dag brengen en 3x per week ophalen

Tegen redelijke rpijzen

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld • t.o. gemeentehuis
Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547

'S MAANDAGS GESLOTEN

(informatie bij de bank)

gratis kalender
gratis kleurplaat

Rabobank
Meer bank voor je geld

Raadhuisstraat 21
St. Janstraat 44

Hengelo (Gld.)

Keijenborg

\\

rfifêsteWtker
Spoktmoiii.Teluy) Jfcng/Ho

Deze week krakend vers
uit onze winkeloven

Afd. Brood:

CROISSANTS
3.985 stuks

Afd. Banket:

SAUCIJZEN-
BROODJES
(de smaak is raak)

5 stuks 6.50

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

Bakkerij Jozef Schabbink
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-125U

Kijk ook eens wat vaker
in de spiegel van de

KAPPER

saoin

VOOR DAMES EN HEREN

Vordenseweg 5 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1278

Wij hebben de nieuwste

zonnebank met
gezichtsbruiner

Bel gerust voor verdere informatie

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

tf <

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO GJd.

Zonnestraal 13 • Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

w
a Bakkerij Bruggink

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

8 BOLUSSEN \
van 6.00 voor 4,95 9

5 KRENTEBOLLEN halen,

4 betalen

>
x
o
w

aa NVA - HSHMVH aicnvM aa NVA



Lentferink
mannenmode

1VAG OCCASIONS
•a— —^ mf W • UB VN

Al onze keurplichtige occasions
GRATIS APK GEKEURD
Hyundai Pony XP, 3-drs, rood*

Renault 21 GTS, rood

Opel Kadett 1.3S, LPG, zwart

Opel Kadett, rood

Opel Kadett 12S, zilver

Opel Rekord Trav. 2.0S, blauw

Opel Corsa, LPG, 2 TRS, wit

VW Golf, rood

VW Golf diesel, rood

Opel Corsa 12S, 3-drs, rood

Opel Kadett 12N, groen

Ford Escort, rood

Fiat 127, blauw

Fiat 127, geel

Ford Fiësta 1100, beige

Opel Kadett, geel

Opel Kadett 12N, rood

Verkoop van elk merk
nieuwe en gebruikte auto's

WAT DOEN WIJ:
* APK keurstation

* LPG-inbouw.

* Schade en spuitwerk.

1987

1987

.1987

1986

1985

1985

1985

1985

1984

1983

1983

1983

1983

1980

1979

1976

1985

etend
keungs-
betfjf

* Reparatie en onderhoud van alle merken

St. Janstraat 28
KeijenborgTel. 05753-1977

SOR ELKE
il K-AFSTAND:

:
' YE LEZER OM VER TE

-M ALLE* DAAI TUIIEMIH

TOT VB? Z&4

EEN BRIL WAARMEE ALLE
KIJKAFSTANDEN NATUURLIJK

IN ELKAAR OVERLOPEN

Varilux glazen hebben zowel een leessterkte als
vertesterkte en een geleidelijk oplopende sterkte

daar tussenin. Met uiterste precisie geslepen tot één
ononderbroken geheel. Hierdoor lopen alle

kijkafstanden natuurlijk in elkaar over. Daar staat
het Varilux glas bekend om. Met één bril lezen én

ver zien zonder hinderlijke overgangen.

VARILUX®
T VRIJE NIEUWE KIJKEN

HORLOGERIE-OPTIEK-GOUD-ZILVER

Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1374

RODE KRUIS HENGELO GLD

BLOEDPLASMA-AVOND
dinsdag 7 nov. 1989

HOUD DEZE AVOND VRIJ!!!

DE HOOGSTE R6MTE
EN NU OOK ^
NOG GELD CADSAU'
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 spaarboekje
• persoonlijke service en

gedegen advies.

Vaste termijnsparen
1 jaar 7,1 %

2 jaar 7,3 %
3 jaar 7,4 %

5 jaar 7,5 %

Extra plus sparen

Spaargeld dagelijks op-

vraagbaar tot f 50.000,—

per jaar.

Rente momenteel 5,7%

Open NU een spaarreke-
ning bij de NMS Spaarbank

met een eerste inleg van
minimaal f 1.000,-.

In de actieperiode is dat extra voor, . '\^.

delig! (Wie kleiner begint

• minimum inleg f 100,- -
ontvangt een spaarpremie
van f 7,50.)

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

HH SPAARBANK

Nu nog Vers van het Land:

CHRYSANTEN
IN ALLE KLEUREN

Grote bossen - kleine prijzen

NIEUWE VOORRADEN

coniferen v.a. 2.50
s ie r hees te r s in alle soorten
boomschors en spoorbiels
sierkeien en f lagstones

KORTOM, ALLES VOOR UW TUIN

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS
BAAK, BIJ DE KERK - TEL. 05754-406

Openingstijden:

iedere dag geopend van 8.00 12.00 en van 13.30 tot 18.00 uur

's Woensdagsmiddags gesloten

welkoop
Van 23 oktober t.e.m. 28 oktober houden wij een

OPRUIMINGS-MARKT
Leuke aanbiedingen in:
SCHOEISEL

WERKKLEDING

REGENKLEDING

LAARZEN

SCHAATSEN

VERF

DIERACCESOIRES

TUINARTIKELEN

TUINMEUBELEN

GEREEDSCHAP

BEVESTIGINGSMATERIAAL

LAMPEN

ELECTRISCH GEREEDSCHAP

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

Spalstraat 37 - Hengelo Gld

D. V. O.
STRATEKÏOLLEYBALTOURKOOI

Op vrijdag l december a.s.
start het 13e STRATENVOLLEYBALTOURNOOI in sporthal de Kamp

Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen vanaf 18 oktober in de sporthal

of op het gemeentehuis, afd. sportzaken.

Inleveren uiterlijk 31 okt. in sporthal „de Kamp"

Voor eventuele inlichtingen:

HENNIE SCHUPPERS, tel. 2365, UITSLUITEND tussen 18.00-19.00 uur

Geldig van 18 t.e.m. 31 oktober

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld
Telefoon 05753-1461

l krat

Dommelsch bier

15.99

CABALLERO

SMAAK
VOOR TWEE.

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Holstraat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

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 Gld., Tel. 05753-1567.

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

M A I L L O T S
Maat 56 t.e.m. 116
alle modekleuren

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

•
Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Nu al vele

geschenkverpakkingen
o.a. met BOKBIER

Diverse BIERSOORTEN

in doosjes en kratjes

Meters bier, halve meters,

ook in blik

Kom vrijblijvend informatie opvragen

over onze mogelijkheden

Bierspecialist 't Hoekje



VOLG
V.S. Markt verhuist van de Raadhuisstraat naar de Zuivelweg/hoek Spalstraat.

Maandag 23 en dinsdag 24 oktober a.s.
wegens verhuizing gesloten.

Dinsdag 24 oktober van 19.00 uur
tot 21.00 uur open huis.

U bent van harte welkom op onze open huis-party.

Onder het genot van een hapje en een drankje, willen wij u kennis laten maken met onze nieuwe V.S. Markt.

Woensdag 25 oktober a.s.
om 9.00 uur opent

de nieuwe V.S. Markt
haar deuren.

Verkoop
Bloemenkas

In onze verkoop bloemenkas deze week:

GEMENGD BOEKET 5.95

KALANCHOë 1.95
Volop BLOEMBOLLEN

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Opgave en/of inlichtingen voor

B R E I L E S

Wolshop Regelink
TEL. 05753-2266 - HENGELO GLD

Kerkstraat 6

Kg mooie lange witte PREI 95
Kg goudgele ANDIJVIE 95
4 kg extra kwaliteit JONA GOLD

6.95
4 kg GOUDREINET 4.95

Uit onze rauwkostkeuken:

500 gr WALDORF SALADE 3.95
500 gr GEMENGDE SLA 3,95

Hoera,,
de straat is weer
open!
We zijn weer van alle

kanten bereikbaar, dat .JD/v1OLtNJo
moet natuurlijk gevierd <

worden.

Daarom deze week:

MAANDAG: KOEKDAG

ontbijtkoek 1.95
DINSDAG:

250 gr speculaas 3.75
WOENSDAG:

krentebollendag,
6 halen, 5 betalen

DONDERDAG:

bolussen 6.00
VRIJDAG:

krente- of rozijnenbrood 4.00
ZATERDAG:

sesam crackers 1.75

WINDMOLENBAKKER
H E K K E L M A N

RAADHUISSTRAAT 35 HENGELO GLD

gooi
hoge ogen

\ U bent zeker heel zuinig op uw
\ twee ogen. Daar speelt u niet
\ mee. Onze zeer nieuwe,
\ speelse kollektie brillen is
\ een betere kollektie. Des te
\ beter voor ieder die eisen
\ stelt en niet graag gokt.

Gediplomeerde opticiens

't MAANDAGS GESLOTEN

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 benf

U bij ons op het juiste adres



Wij zijn erg blij met de geboorte van ons

dochtertje

JOUEN

Jan en Martien Zweverink-Vliem

6 oktober 1989.

Ruurloseweg 84,
7255 MA Hengelo Gld.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de kado's, bloemen en gelukwensen die
onze trouwdag tot een onvergetelijke dag heb-

ben gemaakt!

TEUN EN THEA HIDDINK-OLTHOF

Hengelo Gld, oktober 1989.

Beekstraat 2.

DANKBETUIGING

Wij willen een ieder heel hartelijk bedanken
voor de vele gelukwensen, bloemen en kado's

die wij bij ons 25-jarig huwelijksfeest op 22
sept. j.l. mochten ontvangen.

Mede daardoor is het voor ons een onvergete-
lijke dag geworden.

FRANS EN TRUUS HERMANS

7256 AG Keijenborg, oktober 1989.

Poelsweg 4.

Heden is na een liefdevolle verzorging in het
bejaardencentrum „De Bleijke" nog vrij onver-
wacht van ons heengegaan onze lieve zorg-
zame moeder, groot- en overgrootmoeder

BERENDINA ANTONIA OOMS

weduwe van Bernard Hendrik Regelink

op de leeftijd van 89 jaar.

Hengelo Gld, B. Regelink
J. B. Regelink-Poorterman

Hengelo Gld, B. J. Regelink
L. J. Regelink-Eelderink

Lochem, T. RegelinK
H. M. Regelink-Voskamp

Hengelo Gld, A. T. Maalderink-Regelink

A. Maalderink

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 9 oktober 1989.

Bejaardencentrum „De Bleijke".

De begrafenis heeft vrijdag 13 oktober plaats

gehad op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

Correspondentieadres:
A. Maalderink,
Varsselseweg l, 7255 NN Hengelo Gld

Voor uw bewijs van deelneming na het over-

lijden van onze lieve moeder en oma

JOHANNA VAN DEN BERG-VERSTEGE

betuigen wij u onze hartelijke dank.

fam. v.d. Berg

fam. Jolink

Hengelo Gld, oktober 1989.
Aaltenseweg 5.

Deze week (van 16 t.e.m. 21 okt.)
zijn wij GESLOTEN
Hierna staan wij weer geheel voor U klaar
voor het leveren van ieder merk fiets of brom-

fiets en ruime sortering fietsonderdelen en ac-

cessoires tegen scherpe prijzen, met deskundig

advies, ook voor nazorg en reparatie van uw
kostbare tweewieler is het adres voor Hengelo
en wijde omgeving:

FIETS- EN BROMFIETSSPECIALIST

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

Tevens gebruikte fietsen en huurfietsen te koop

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

VERZORGT VOOR U EEN

NAJAARSCONCERT
IN DE WIJK VELDHOEK - HENGELO GLD

zaterdag 28 oktober a.s.
IN SPORTCOMPLEX „DE VELDHOEK"

AANVANG 20.00 UUR - ENTREE VRIJ

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Bestemmingsplan
Regel i nklaan-West 1989, nr. 2

De burgemeester van Hengelo maakt ter vol^-
doening aan het bepaalde in artikel 26 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
met ingang van 18 oktober 1989, gedurende

één maand, ter gemeentesecretarie (sectie be-
stuurszaken) voor een ieder ter inzage ligt het
door de gemeenteraad in zijn vergadering van

3 oktober 1989 - overeenkomstig het ontwerp -
vastgestelde bestemmingsplan Regelinklaan-
West 1989, nr. 2.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de ge-
meenteraad hebben gewend kunnen gedurende
de termijn van terinzageligging bij Gedepu-

teerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem, bezwaren tegen het vastge-
stelde bestemmingsplan indienen.

De burgemeester van Hengelo,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 17 oktober 1989.

1983 Opel Kadett 12S LS Flash, zwart 8000,—

1986 Opel Kadett 12N LS, grijs metallic,
42000 km 14750,—

1986 Opel Kadett 1600 diesel, caravan,
79000 km, 5-bak 14250,—

1984 Opel Kadett 12S, LPG, caravan, rood
5-drs 9300,—

1987 Opel Omega 2.0S, LPG, grijs metallic
27000 —

1987 VW Golf diesel, rood 17900,—
1987 VW Golf 1300C, rood 16250,—

1987 VW Golf 1300C, grijs metallic,
42000 km 16900,—

1986 VW Jetta diesel 1600, 4-drs, blauw
88000 km 15750,—

1983 VW Golf diesel, blauw metallic 8500,—
1986 BMW 1600, grijs metallic,
spor tv eigen, w. w. glas 20000,—
1985 BMW 524 turbo diesel, 4-drs

grijs metallic (nieuwstaat) 24500,—
1983 BMW 1600, rood 9250,—
1988 Hyundai Pony, LPG, 46000 km 12500 —

Verder nog diverse INRUILERS zonder Bovag-

garantie, wel met APK

Zoals 3x ok Mitsubishi Colt, Golf, Ascona enz.

AUTOBEDRIJF

B E R T U S E U G E L I N K
Z.-E.weg 113 - BAAK - Tel. 05754-448

Zaterdag 4 nov. aanvang 20 uur
in sporthal „de Kamp" te Hengelo Gld

INTERNATIONAAL

Met medewerking van:

Jugend Blasorchester Kreis Musikschule
uit Kleef (Duitlsand)
Jongeren popkoor the Key's uit Keijenborg
Boerendansers Kon. Harm. Concordia
Kon. Harm. Concordia, Hengelo Gld

Entree f 5.— (kopje koffie in de pauze gratis)

OPROEP:
medewerkers collecte
Stichting Vluchteling

VAN 23 T.E.M. 29 OKTOBER

Telefoon 3354 - 7250 - 1541 of 2212

UW Hengelo Gld

START VAN HET WINTERSEIZOEN

Elk een van 60+ kan meedoen

Dinsdagmiddag 24 okt. a.s.
om 14.00 uur in zaal Langeler te Hengelo Gld

Optreden van het cabaretgezelschap „Stamp-

pot" uit Doetinchem.

Wie afgehaald wil worden, kan bellen naar

mevr. Kramer, tel. 1408

Verzorgingscentrum ,de Bleijke'
Beukenlaan 37 - 7255 DL Hengelo Gld

Per l november a.s. vragen wij een

ziekenverzorgster
(full-time)

Schriftelijke sollicitatie aan de direkteur

RIB- EN HAASKARBONADE
500 gr 4.95

SLAGERSHAM 100 gr 1.40

GEBR. GEHAKT 100 gr 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thulsstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 06753-1820

H. H. Landbouwers
Storende lagen of dichtgeslempte bovengrond

in uw grasland?

DOORBREEK deze nu met onze nieuwe

GRASLANDWOELER
Beleefd aanbevolen

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H. J. Groot Roessink
Tel. 05753-1470 - Hengelo Gld

Tevens het juiste adres voor het

dorsen van uw korrelmais

SOU DEO GLORIA

OLIEBOL !N

vrijdag 20 en
zaterdag 21 oktober

Algemene Neder-
landse Bond voor
Ouderen

VOOR ALLE 50-PLUSSERS

Woensdag 25 oktober
om 14.30 uur in zaal Concordia te Hengelo Gld

over

STAAN OUDEREN BUITENSPEL?

WAT IS HET NUT VAN OUDERENBONDEN?

DAMNIEUWS

Het Ie team had een uitwedstrijd in Zutphen. In
deze 2e ronde liep het uitstekend voor Hengelo ook
al werden er grote blunders gemaakt bij beide teams
H. Luimes, J. Vos, J. Heijink, J. Luiten en H. Zon-
nenberg wonnen de partij, terwijl A. Hoebink, G.
Halfman en H. Vos verloren.

Bij het 3e team verliep het iets minder succesvol,
doordat J. Wentink de klok niet in de gaten hield
met het nodige aantal zetten, verloor hij. Ook J.

Schabbink moest het opgeven, terwijl N. Roelofsen
netjes won en R. Klein Bramel remise speelde.

Overige uitslagen: H. Hulshof-B. Goorman 0-2, E.
Berendsen-G. Botterman 0-2, B. Harkink-A. Ver-
steege 0-2, G. Kreunen--H. Dijkman 1-1.

SNOEKWEDSTRIJD

De Hengelose Hengelsportvereniging organiseerde
zondag 8 oktober de jaarlijkse snoekwedstrijd voor
senioren in de Gelderse IJssel. Van de 22 deelnemers

wisten er 5 een exemplaar te vangen. De vooraf door
voorzitter H. Hulstijn beschikbaar gestelde beker

kwam tot veler verrassing bij hemzelf terecht, aan-
gezien hij een snoek van maar liefst 110 cm aan de
kant bracht, hetgeen 20 minuten vergde.

De overige vangsten waren: 2 F. Veenhuis 64 cm,
3 M. Bourgondiën 60 cm, 4 B. Vredegoor 58 cm,
5 A. Veenhuis 58 cm.

KOLLEKTE DIABETES FONDS NEDERLAND

Maar liefst 250.000 tot 300.000 mensen in Nederland
hebben diabetes, ook suikerziekte genaamd. Het is
een ongeneeslijke ziekte waarvan de oorzaak nog
steeds niet bekend is. Wetenschappelijk onderzoek is
dan ook hard nodig. Om dit wetenschappelijk onder-
zoek te kunnen financieren, organiseert het Diabetes
Fonds Nederland van 13 t.e.m. 19 november a.s. haar
jaarlijkse kollekte onder het motto: Geef 's voor
Diabetes.

In Hengelo en Keijenborg organiseren wij deze kol-
lekte al enkele jaren.

Ieder jaar hebben wij een groep kollektanten die
steeds weer bereid is ons te helpen.

Tot nu toe heeft de kollekte slechts in de dorpen Hen
gelo en Keijenborg plaasgevonden, omdat we nog
niet over voldoende kollektanten beschikken.

Graag willen wij nu een beroep doen op de mensen
in het buitengebied om ons te komen helpen.

De kollekte geschiedt met bussen.

Opgave en inlichtingen: P. G. Lubbers-Zemmelink,
Rozenhof laan 9, Hengelo Gld, tel. 05753-2771

Te koop 5 gordijnen

(velours) lengte 2.18 m
en ronde salontafel

Tel. 05753-1773

Te koop aardappelen Sur-
prise. Nijenhuis, Broete-
weg 4, Hengelo Gld.

Voor onderhoud van slo-
ten, bermen, zandwegen.

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

Te koop dwergkees pup-

py's, geënt en ontwormd.
Varsselseweg 23, Hengelo

Te koop jonge konijntjes

en rollerskates, maat 33
Marloes Hofenk, Holter-
veldseweg 2, Hengelo G

Te koop jonge hennen

5 maand oud. Gevraagd
konijnen voor de slacht
Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. 05753-1670

Te koop knollen. Lubbers

Berendschotstraat 10,
Hengelo Gld

Te koop open haardhout

Tel. 05753-1440

Te koop goudreinetten

H. J. Winkel, Kuilenbur-

gerstraat 7, Steenderen
Tel. 05755-1498

Voor het slijpen van vee-
scheermessen en rep van
scheerapp. slijpinrich-

ting H. Jansen, St Jan-
straat 65, „de Kei",
Keijenborg, 05753-1773

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

Volop winterharde

bloeiende VIOLEN
KWEKERIJ

HENDRIKS
Uilenesterstraat 15,

Keijenborg - 05753-1395

Blijvende bijverdienste

aangeboden voor het ver-
kopen van een nieuw arti
kei voor aan de deur.

Minimaal verdienste 200,—
per week. Brieven aan M.
van Veenendaal, Munnik-
plaat 5, 8531 ME Lemmer

Jonge vrouw, 19 jaar
zoekt werk voor halve
dagen, liefst 's morgens
in winkel of huishouding
Tel. 05753-1638

Te huur gevraagd zit-
slaapkamer door bejaarde
dame, in dorp Hengelo G
Brieven onder TH 42
buceau de Reclame

Zelhemse herfstkleuren-

wandeltocht 21 en 22 okt.
Start zaal Dennenlust,
afstanden, 5, 10, 15, 20 en
30 km. Starttijd 30 km:
9.00 tot 10.00 uur, overige
afstanden van 10.00-14.30
uur. Telefonische inl.:

05753-3013

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

DBOGISTKBW

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Vanaf nu kunt u elke week

profiteren van onze „Weefcaan-

b/ed/ng"

LET OP DE ADVERTENTIES!

We beginnen met

GASTENDOEKJES
normaal 3.95 per stuk

nu 3 voor l Ui

Alleen deze week geldig

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

• - • • : -

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

MARATHON

Op 22 oktober 1989 organiseert de vereniging „In

Stap en Draf" wederom een samengestelde menwed-
strijd op en rond het terrein „de Hietmaat".

Bijna 40 aanspanningen zullen, verdeeld oVer 4 ru-
brieken, strijden voor de beste plaatsen en ook dan

zullen 's avonds de rayonkampioenen weer bekend
zijn.

De wedstrijd bestaat uit 3 onderdelen en wel:
i dressuur, 2 marathon, 3 vaardigheid.

De dressuur en vaardigheidsbanen zijn op terrein
de Hietmaat. De dressuurproef wordt 's morgens ver
reden, terwijl de vaardigheidsproef 's middags begint
De marathon begint 's morgens plm 9.00 uur en be-
staat uit 3 draf en 2 stap trajecten

In het laatste draf traject zijn 6 hindernissen opge-
nomen, die allemaal op het terrein de Hietmaat te
vinden zijn.

De totale lengte van de marathon is plm 18 km.

RESTAURATIE REMIGIUSKERK VORDERT

Nog steeds staat de Remigiuskerk in de steigers. De
nieuwe leien zijn echter gelegd, zodat de lekkage aan

de ene kant van het dak tot het verleden behoort.
Goten en afvoerpijpen worden als laatste geplaatst.
Een nieuwe tegenvaller is (wat bij de restauratie

aan het licht is gekomen), dat op verschillende plaat
sen het houtwerk is aangetast door ongedierte als
houtworm, boktor en bonte knaagkever.

Voor een deugdelijke behandeling daarvan heeft de
restauratiecommissie inmiddels offerte aangevraagd.
De begin september gestarte akties, onder andere
voor de renteloze obligatielening, lopen succesvol.

Eind september waren meer dan 120 obligaties uit-
gegeven en was meer dan f 15.000,— aan giften bin-
nengekomen. Het gestelde doel is echter nog lang

niet bereikt. Zij die nog een bijdrage willen leveren
of obligaties van f 100,— willen kopen, kunnen dit

kenbaar maken door overschrijving op rekening-

nummer 3274.62.000 t.n.v. Restauratiecommissie
Remigiuskerk met de omschrijving gift of obligaties
Veel mensen hebben reeds laten zien bereid te zijn

mee te helpen het mooie kerkgebouw voor verval
te behoeden. Hopenlijk zullen nog meer mensen dat
voorbeeld volgen.



TINNEROY
IN ALLE MODEKLEUEEN

18.95 per meter

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

KOLLEKTE VLUCHTELINGENWERK

Van 23 tot 29 oktober a.s. is het Nationale Vluchte-
lingenweek. In 'dat kader wordt bij voldoende mede

werkers in Hengelo Gld, evenals elders in het land,
ingezameld voor de Afghaanse vluchtelingen.

Miljoenen Afghanen wachten vaak al 10 jaar in troos

teloze kampen op vrede en op de kans terug te
keren. De eerste vluchtelingen zullen binnenkort
terugkeren. De Stichting Vluchteling helpt daarbij
met de aktie Terug naar huis.

Er zijn nog te weinig medewerkers om de kollekte

te houden. Eenmaal per 5 jaar is deze inzameling.
Opgave: tel van Uum 3354, Tharner 7250 en G. van
Aken 1541 of 2212.

EHBO-VERENIGING STEENDEREN

De EHBO-vereniging Steenderen start op woensdag
25 oktober om 19.00 uur een een nieuwe cursus
EHBO-eenheidsdiploma.

De cursus omvat 12 lesavonden van 2 uur op de

woensdagavonden in de kantine 'van de Aviko.

Belangstellenden kunnen zich opgeven onder tel.
05755-1775 of op de eerste lesavond in de kantine van

tie Aviko.

BAKKERIJ KREUNEN INTRODUCEERT VITAFIT

Vitafit brood bevat Engevit vitaminegist. Engevit
wordt goed door de mens opgenomen en verbetert
de balans van het Vitaminen B-complex.

Engevita is hittebestendig en blijft dus ook na het
bakproces voor de mens beschikbaar. Hierdoor blijft
u vitaal en fit,

Vitafit brood bevat de helft minder zout. Het is alge
meen bekend dat de consumptie van te veel zout de
kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten ver-
groot. Dit wordt veroorzaakt door de hoeveelheid
natrium in zout.

In Vitafit brood is de hoeveelheid natrium met de
helft verlaagd en vervangen door het voor de mens
noodzakelijke kalium.

Hierdoor is Vitafit brood goed voor hart- en bloed-

vaten zonder dat de smaak aangetast wordt.

Vitafit brood bevat tarwekiemen als voedingswaarde
leverancier. Tarwekiemen zijn smakelijk en geven

de mens enerige door hun rijkdom aan vitamine B, E
vezelstoffen en meervoudige onverzadigde vetzuren,

zoals linolzuur.

Vitafit brood is bovendien verrijkt met soya-leci
1
-

thine, hetgeen cholestorolafzetting in de bloedvaten

voorkomt.

Vitafit brood bevat tarwezemelen, die rijk zijn aan
vezelstoffen, eiwitten en mineralen.

Vezelstoffen geven na consumptie sneller en lang-
duriger een verzadigd gevoel, waardoor Vitafit

brood ook geschikt is als basis voor een afslankdieet.

Bovendien houden vezelstoffen vocht vast, waar-
door ze de stoelgang bevorderen.

Bakkerij Kreunen bakt voor u dit lekkere brood

dagelijks vers.

DIABETES IS OVERAL
Diabetes

(suikerziekte) is
een ingrijpende
aandoening die

Roy altijd en
overal met zich

meedraagt.

kan hij er niet omheen.
Voortdurend oppassen
dat hij niet onderuit
gaat ledere wedstrijd
weer! De wetenschap
probeert een oplossing
te vinden voor deze
ongeneeslijke ziekte.
Steun dat wetenschap-
pelijk onderzoek, steun
het Diabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING 5766 t.n.v. DFN. AMERSFOORT.

DIKKE

SPIJKERSTOF

18.95 per meter

Schröder
bU de kerk • Hoek Ruurloseweg-Kerkstraat

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO

Week van 3 oktober t.e.m. 9 oktober 1989

Op donderdag 5 oktober vond er een aanrijding

plaats op de St Janstraat te Keijenborg, waarbij een
bromfietser en een autobus waren betrokken. Door
ruimtegebrek (geparkeerde auto's) kwam de brom-
fietser in botsing met deze bus. De bestuurder van
de bromfiets klaagde over nekpijn. Verder was er

alleen materiële schade.

Op dezelfde dag vond er een bromfietscontrole
plaats. Hierbij werd 4x een bekeuring gegeven voor

net opvoeren van het voertuig en lx voor teveel
lawaai. Tevens kreeg een motorrijder een bekeuring

voor een te kleine kentekenplaat.

Op vrijdag 6 oktober vond er een aanrijding plaats

op de Veldhoekseweg te Veldhoek. Een personenauto
kwam daar in botsing met een lantaarnpaal. Hierbij
trachtte men de zaak zelf even te regelen en zo-
doende de PGEM met de schade aan de lantaarnpaal

te laten zitten Een procesverbaal terzake doorrijding
na aanrijding werd opgemaakt.

In de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 oktober is er
ingebroken in het clubgebouw van de Keijenburgse
Boys. Hierbij werd een kleurentelevisie, een radio-
cassetterecorder, een wandklok en een hoeveelheid
etenswaren ontvreemd. Men forceerde de voordeur
van het gebouw. Misschien heeft iemand nog iets te

melden als waardevolle tip.

Op zaterdag 7 oktober tussen 15,00 en 16.00 uur is
er vanuit een personenauto die geparkeerd stond
aan de Handwijzersdijk, een portemonnaie ont-
vreemd. Hierin zaten diverse zaken, die voor de
gedupeerde van belang zijn. Gezien het tijdstip is
het goed mogelijk dat iemand iets gezien heeft

wat verdacht is. Het betreft hier een rode Ford

Taunus stationwagen.

Op zondag 8 oktober kwam een bromfietser op de
Zelhemseweg door onbekende oorzaak ten val. Hier-
bij brak de bestuurder vermoedelijk zijn kaak. Be-

trokkene is per ambulance naar het ziekenhuis over-

gebracht.

In de nacht van zondag op maandag 8 op 9 oktober
is een bestuurder van een personenauto bekeurd

terzake het rijden onder invloed.

B. Koers

OUDEREN, LET OP UW ZAAK!

EEN KENNISMAKING MET DE ANBO?

De ANBO, Algemene Bond voor Ouderen, is een
bond die opkomt voor de belangen van de ouder

wordende mens.

Zij is niet politiek gebonden. Iedere man of vrouw
vanaf 50 jaar kan lid worden van de ANBO.

Waar is de ANBO voor nodig zult u zich misschien
afvragen.

Indien u de kranten volgt, zult u merken dat er
veel over ouderen geschreven wordt. Bijvoorbeeld .
er komen steeds meer ouderen van wie de leeftijden
alsmaar stijgen; is er op den duur nog wel voldoende
geld om de AOW uit te betalen?; de kosten voor de
ziekteverzekering worden hoger en het pakket van
ziekte dekking gaat kleiner worden.

Hoe moet dat straks?
De verzorgingstehuizen moeten bedden inleveren,
maar het aantal hoogbejaarden neemt drastisch toe.

Zullen de mensen die in hun eigen huis blijven
wonen dan wel voldoende op hulp van beroepskrac-
ten en vrijwilligers kunnen rekenen? Zijn er in de
toekomst in de eigen omgeving voldoende kleine
aanpasbare en vooral betaalbare woningen voor
ouderen? Is het plaatselijk openbaar vervoer wel
ingesteld op ouderen? En zo niet, zijn er dan andere
mogelijkheden om je te verplaatsen, zonder dat dit
onevenredig veel gaat kosten?

Vragen die ouderen zich zo nu en dan toch zullen
stellen.

Ook wie zichzelf nog te jong acht voor deze proble-
men, kan zich in zijn eigen dorp of gemeente inzet
ten om in de naaste toekomst een goede leefsituatie
voor zijn medemens te scheppen door lid te worden
van de ANBO, die dit soort problemen landelijk,
gewestelijk en plaatselijk mede aanpakt met andere
organisaties die zich met het welzijn van ouderen
bezig houden. Zowel vanuit de overheid als vanuit

instellingen.

De toekomstige ouderen hebben er geen behoefte
meer aan, dat er over hun hoofden beslissingen
worden genomen, zonder dat zij in de besluitvorming

gekend worden.

Bestuurders luisteren wel naar goede, onderbouwde
kritiek en staan wel degelijk open voor uw initia^
tieven en wensen.

Wie nu niets onderneemt, komt straks te laat.

Een plaatselijke afdeling van de ANBO die aktief
bezig is, kan invloed uitoefenen op het door de ge-
meente uit te voeren ouderenbeleid.

Vergeet niet, dat wat u nu mede helpt opbouwen
een zorg minder kan betekenen voor uw toekomst.

Wilt u meer inlichtingen of bent u geïnteresseerd
in het lidmaatschap van de ANBO, dan kunt u zich
wenden tot dhr. J. Holthuijzen, de Heurne 43, tel.

3186 of mevr. de Vries, Hofstraat 36, tel. 1852.

^^7 Koud of niet, bestel tijdig uw Kerstkaarten
f en u zult zeker weer warm lopen voor onze

l uitgebreide en fraaie
V Kennemer Kaarten Kollektie
rV

Uw goede keus bij uw drukwerkspecialist

DRUKKERIJ WOLTERS

DRUKKERIJ WOLTERS
Regellnkstraat 16 - Hengelo Gld

CONVERSIE U100

Een belangrijke
mededeling voor
gebruikers van
insuline

I. J

100
i.a/mJ

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 v/erandert er
niets, aangezien in penpatronen al U100

insuline wordt toegepast.

U40 U100

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.

Wij 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.

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

units

U100

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

units

U 100

1/2ml



Service en kwaliteit
zijn bij ons elke dag
in de aanbieding.

U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitge-
breide assortiment. Van onze
prijzen.En van onze

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit En van onze
behulpzaamheid.

Die dingen hebben
we elke dag in de

aanbieding. Want ze
horen er gewoon bij,
vinden we.En we zijn

er bijna zeker van
dat u dat met
ons eens bent.

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

H*,

Slagroom, 1 41
beker'/> liter 1.49

Gebr. varkensfricandeau

100 gram

„De Zon"

Bokma jonge jenever

liter 18.95

Joseph Guy Franse cognac

fles 0,7 liter ZO.I t)

Cox Orange

iy2 kg 1.99

Magere
varkenslappen

8.98

Wit of tarwebrood
gratis gesneden

800 gram 1.95

Woensdag 18-10-'89

Frijling dikke
speculaasbrokken

pak v. 219 v. ••V«f

Donderdag 19-10-'89

Meester leverworst

600 gram ••90

Vrijdag 20-10-'89

Pracht bloemkool

per stuk I«U9

Zaterdag 21-10-'89

Tartaar

500 gram 5.98

Maandag 23-10-'89

AH magere yoghurt

liter 98

Dinsdag 24-10-'89

Schouderkarbonade

kg 5.98

Let ook op de AH adv.

in de landelijke dag-

bladen

COnCORDIP
Maak uw bruiloft of party eens extra feestelijk
met een heerlijk koud en/of warm buffet,
een barbecue, een hapjes- of saladekraam.

Dat kan allemaal bij

C O N C O R D I A
uw buff ettenspecialist
Ook voor

PARTYSERVICE EN CATERING
CAFÉ,REST., ZALENCENTRUM,DANCING,DISCOTHEEK,

CAFETARIA EN SLIJTERIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753 -1461

NIEUW!
Uw auto van buiten en van binnen brand-
schoon voor een paar piek!

Nu met borstel en stofzuiger

erkend
ketrógs-

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 22 OKTOBER

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur ds. Bonting

Goede Herder Kapel

10.15 uur Mw. Teunissen (Jeugddienst)

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

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

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

HOUDT UW AUTO IN
TOPCONDITIE

Maak hem écht schoon met de
K.E.W. Hobby. Topkwaliteit in hogedruk-

reiniging. Dat scheelt de nodige
zweetdruppeltjes. Nu extra
voordelig. Voor informatie/

demonstratie

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

f

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banmnkllrml 4 • 7255 AW Hengelo (GW l • T.l 05753- l 220

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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.

Ned Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op Chr. grondslag voor algemene be-

langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 08340-
41275, of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 21 okt. 19.00 uur H. Mis, met zang van
het kerkkoor
Zondag 22 okt. 10.00 uur H. Mis
Dinsdag 24 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 16 t.e.m. 22 oktober

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

H. EU, tel. 1420.

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 aUe 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.


