dinsdag 24 oktober 1989

58e jaargang no 43

DITOAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Rege linkstraat 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

DE HOOGSTE RiNTE
EN NU OOK ^
NOG GELD CAD

/jNog steeds gratis rookn worst bij de Keurslager

\J De rookworstaktie gaat door, wij blijven
GRATIS rookworst uitdelen!
ook aan u.
even een
mt uGraag

K°
spaarkaart halen?

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.

Gepanneerde snitsels
MAGERE

Sucadelappen
Slagersham

Kerkstraat 6

Bij inlevering van
deze waardebon

kippepoten

GRIEKS

REEPJESVLEES

150 gram

3.95
Geldig van
24 t.e.m. 28 okt.

1.95
DAGREKLAMES:
MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG
500 gr gehakt + kruiden
500 gr verse worst (fijn of grof)

GRATIS
2 kg HANDAPPELS
bij aankoop van f 10,- groente
of fruit_
_
4 kg GOLDEN DELICIOUS 3.95
4 kg ELSTAR
6.96
Kg HARDE SPRUITEN
1.25

4.50

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

4.50

Uit onze rauwkostkeuken:

4.95
4.50

500 gr FLORIDA SALADE 3.95
500 gr WITLOF SALADE 3.95

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Extra plus sparen
Spaargeld dagelijks opvraagbaar tot f 50.000,—
per jaar.
Rente momenteel 5f7%
Open NU een spaarrekening 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

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

imniin inii

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 %

7255 AC Hengelo Gld.
Spalstraat 26 Tel. 05753 - 3000

. H SPAARBANK

DEZE WEEK:
HEEL KILO

M agere
RIBLAPPEN

Nescafé goud merk
pot plm 200 gr

12.74

Nescafé roodmerk
van 16.90 voor
Geldig van 25 t.e.m. 28 oktober 1989

pot plm 200 gr

9.79

Bij aankoop van l van deze twee artikelen (koffie)
krijgt u 5 Edah-zegels

Verse champignons
250 gr van 1.99 voor

Raadhuisstraat 53 - HENGELO GLD

OPENING V.S. MARKT HENGELO - GLD.
WOENSDAG 25 OKTOBER A.S. OM 9. I I UUR!
V.S.-Markt verhuist van de Raadhuisstraat naar de Zuivelweg hoek Spalstraat.
Ruim 13 jaren heeft de V.S.-Markt aan de Raadhuisstraat gezeten, de laatste jaren begon het ruimtegebrek ons steeds meer parten te
spelen. Na lang zoeken zijn wij er uiteindelijk in geslaagd op het terrein van de voormalige Coöperatieve Zuivelfabriek Hengelo
oftewel 'de botterfabriek' een nieuwe V.S.-Markt te bouwen. Wij hebben getracht om een supermarkt te bouwen waar onze huidige
en toekomstige klanten volgens de eisen van deze tijd al hun dagelijkse boodschappen op de meest aangename wijzen kunnen kopen.
En nu het dan eindelijk zover is dat woensdag 25 oktober de NIEUWE V.S.-Markt opent, vinden wij dat er genoeg reden is om een
feestje te vieren.

Voor elke klant bij aankoop van ƒ 35,- aan boodschappen
l overheerlijke rozijnenbol t.w.v. ƒ 1,98 en
l pak roomboter a 250 gram t.w.v. ƒ 2,45

of de helft van de waarde in contanten.

Nibb-it extra crisp of Olé

zak nu 1495 deze week
3 zak halen - slechts
2 zak betalen!
is dus 3 zak

V.S. Koffie
Magere

Runderriblappen
Volkoren
vloerbrood

max. 3 kilo per klant
heel kilo

met sesam, 800 gram
van 219 voor

198

Fijn volkoren brood
bestrooid met sesamzaad
en op ambachtelijke wijze
gebakken

48
Brie v/d Mat
250 gram

379

Slagersachterham
100 gram
van 259 voor,

198

Carnaby grote

Slagroomtaart
gewicht ± l kilo in
vernieuwde kwaliteit van
999 nu voor

795

Uit onze bake-off-afdeling:

Saucijzebroodjes

roodmerk snelfilter, pak
250 gram 219
nu 3 pak halen slechts 2 pak betalen!
is 3 pak voor

438

Grolsch bier

In onze vernieuwde
slijterij!

Florijn
citroenbrandewijn
l literfles van
14.50 nu voor

I

Ambachtelijk brood!

Duitse Casseler
800 gram

Coberco dagverse

Wit vloerbrood gebakken
van de beste kwaliteit
roggebloem

!

/4 liter
van 175 voor

kop+schotel
met goudlijn,
geen 198
maar nu

99

Blütengruss
bonbons

krat 24 fles 0.3 liter
Nu gratis Grolsch bierglas
bij elke krat
V.S.-prijs

Slagroom

Prachtige porceleinen

195

grote doos 400 gram
geen 439
maar nu

299

5 stuks

398

Nu bij elke taart ƒ 3,- +
porto retour via bank of
giro!

AANBEDINGEN UISLUITEND GELDIG IN V.S. MARKT HENGELO GLO..

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
Op 30 oktober zijn wij,

SCHRÖDERSIQFEEN

GERRIT en IIANNIE POORTERMAN
25 jaar getrouwd.

RAADHUISSTRAAT 19 -

Wij hopen deze dag samen met onze kinderen
te vieren.

Speciale aanbieding

U bent van harte welkom op onze receptie van
15.00 tot 16.30 uur in bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Wij willen iedereen bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen, kaarten en kado's.
PAUL en ERNA STAPELBROEK
7256 BJ Keijenborg, oktober 1989.
Eulingkamp 41.

Ruurloseweg 1- HengeloGId. Telefoon 05753-1232
Ter kennismaking

2

per stuk

k -6e.

0.40

aa MVA - uaxxva SWHVM aa XVA

Vrijdag 27 oktober

van 9.00 voor

BADSTOF DAMESPYAMA'S

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

S-M-L-

EL

CONCERT
van 2 muziekkorpsen
„St Jon11 Keijenborg
„Sursum Corda" Haarlo

van 31.50 voor
van 34.65 voor

29iOU

o.l.v. dirigent Joop Ormel

Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753- 125U

*—»£

van 0.50 voor

zaal WINKELMAN Keijenborg

Afd. Banket:

Bakkerij Jozef Schabbink
K*4r «rvtfc

s

3s

'l HARDE BOLLEN

0

WEEKAANBIEDING

Lf

S

| UIT DE WINKELOVEN:

30.-SCHRöDER bij de kerk

SCHARRELBROOD

i
M

van 3.25 voor

2 METER voor

In de nationale molen week
introduceert uw ECHTE BAKKER

Q

g r *^/ 1 dik stuk
| w
SPECULAAS

Deze week
Jfengefo

u

TEL. 1358

Deze week

GEBLOEMDE
STOFFEN

7255 DC Hengelo Gld, oktober 1989.
Wilhelminalaan 4.

Onze huwelijksdag op 27 september jl. was
onvergetelijk.

i Bakkerij BrugginkS

GEPANEERDE SNITSELS
1.50
ICO gram

DISBERGEN
woninginrichting

ENTREE VRIJ
AANVANG 20.00 UUR

textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Wansink Supermarkt bv
zoekt voor zijn

6.60

ALBERT HEIJN SUPERMARKT

BOTERHAMWORST
1.10

100 gram

(3 rr. v
f?, e

CHR. MUZIEKVERENIGING
HENGELO GLD.

NiV -

SNIJWORST

EEN ENTHOUSIASTE

DEZE WEEK

1.45

100 gram

Leeftijd plm 18 jaar

SLAGERIJ
RATERINK

VERZORGT VOOR U EEN

Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

NAJAARSCONCERT
IN DE WIJK VELDHOEK - HENGELO GLD

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN
RAADHUISSTRAAT 35

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

REGEN - STORM

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)

33SP*

Uw was droog wanneer U wilt!!

DROOGAUTOMATEN
met roestvrij
stalen trommel
inhoud 5 kg
links en rechts
draaiend
met electronische vochtmeting of met
tijdschakelaar
div. modellen
Vanaf

i t

ZANKER Thermat 4551

SNITZELS

100 gr

1.50

RIBBETJES

500 gr

2.75

Verkoop
Bloemenkas

CASSELLERRIB

MOOIE CYCLAAM
PRIMULA OBCONICA
10 NARCISSENBOLLEN

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

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

Op dinsdag 7 nov. 1989

100 gr

2.10

NIEUWENHUIS

3.50
2.25
1.95

Fa. l Wijnbergen

599.--

100 gr
1.90

SLAGERIJ

In onze verkoop bloemenkas deze week:

electr. installatiebedrijf

Geef bloed - Geef leven

HENGELO GLD

J. H. Wansink, Raadhuisstraat 4,
7255 BM Hengelo Gld - Tel. 05753-1205

GEGR. ACHTERHAM

zaterdag 28 oktober a.s.
IN SPORTCOMPLEX „DE VELDHOEK"
AANVANG 20.00 UUR - ENTREE VRIJ

5.95

APPELTAARTJE

ICRESCENDO

Sollicitatie te richten aan:

Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

EEN KWART EEUW ALS COLLECTRICE OP PAD
Aan het einde van het jaar passeren veel kollektes
de revue, met ieder een eigen identiteit. Het is voora)
te danken aan het doorzettingsvermogen van de kollektanten en kollektrices dat er meertij ds een goed
resultaat in de bus komt.
In Hengelo Gld hebben de dames A. Hulstij n-Wentink en J. Klein Winkel-Oldenhave het gepresteerd
om het collectewerk voor het geestelijk gehandicapte
kind, een kwart eeuw achter elkaar vol te houden.
Uit handen van de plaatselijke contactman voor
Hengelo G mochten de jubilerende dames een fraai
boekwerk van Poortvliet in ontvangst nemen.
J. ten Have als inspirator achter de kollekte in Hengelo Gld, prees de dames voor hun moed en vertrouwen om dit nuttige en noodzakelijke werk te blijven
verrichten.

organiseert de afd. Hengelo Gld van het
Rode Kruis, in „Ons Huis"

haar 32e

BLOEDPLASMAAtfOND
Iedere volwassenen, tussen 18 en 65 jaar, die
gezond is, kan zonder bezwaar wat bloed afstaan (nog geen halve liter).
NIEUWE DONORS zijn van harte welkom!

Opening live pop
seizoen '89-90
Op ZATERDAG 28 OKTOBER in

JEÜGDSOOS FLOPHOUSE TOLDIJK

Zij kunnen zich opgeven bij:
Mevr. J. J. Eil-van Oest, Beatrixlaan 16,
tel. 1420

presenteert SPA

Mevr. J. G. J. van Aken-Reulink,
St. Janstraat 51, tel. 2627

de 6-mans rock- en showformatie

Naam

Van Kampen en De Leeuw

Adres
Woonplaats
Huisarts

EEN BAND DIE STAAT ALS EEN KASTEEL

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

Eugelink
zonwering

* 1 voorzetrolluiken
* 2 inbouwrollmken
* 3 pvc gevelbekleding
* 4 verandazonwering
* 5 zonneschermen
* 6 garageroldeuren
* 7 wintertuinzonwenng
* 8 acreens
•* B kunststof ramen en deuren
* 10 vouwwanden en deuren
* 11 alle soorten binnenzonwering
en raamdekoratiea

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

SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL

COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
,

&ZN

Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED
van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts f 10.— p. dag
Verbluffend resultaat
DROGISTERIJ

LENSELINK

Te koop barbecue, niet gebruikt, winterwortels, ram
om te dekken
Tel. 05753-2631
Aangeboden voor oudere
heer of dame ruime zitslaapkamer, volledige verzorging. W. Veenhuis,
Bleekstraat 5, Hengelo GW
Tel. 05753-1814
Te koop: Commodore 64
met een 1541 floppy disk
C2N cassetterecorder en
een spectra joystick. Hier
bij zijn 10 volle Skc schijven en alle tussenaansluitingen bijgevoegd
Prijs f 375.—, 05753-1760
VERMIST

sinds 7 oktober rode poes
iy 2 jaar, gesteriliseerd,
beetje wit aan kin en buik
Wie heeft haar gezien?
Beukenlaan 8, Baak
Tel. 05754-959
Te koop douchebak, wit,
90x90 cm met douchecabine, verrijdbare oliegevulde radiator, tienerburo
Tel. 05753-3767, na 17 uur
Voor het slijpen van veescheermessen en rep van
scneerapp. slijpinrichting H. Jansen, St Janstraat 65, „de Kei",
Keijenborg, 05753-1773
Voor onderhoud van sloten, bermen, zandwegen.
Loonbedrijf A. J. Klem
Starink, tel. 05755-1527,
Toldijk

Kerkstraat l, Hengelo Gld
Welke wat oudere vrouw
wil zo nu en dan een
avond op onze 2 dochtertjes passen, tel. 05753-3267

Te koop prima cons. aardappelen bij E. Menkveld,
Banninkstraat 41, Hengelo Gld., Tel. 05753-1567.

Wegens toenemende werkzaam
heden vragen wij voor onze
winkel een
Leeftijd p/m 20 f of 25 jaar
Ervaring of opleiding in de f ex
tielbranche strekt tot aanbeveling.
Sollicitaties te richten aan
de heer Heijink

PRNNEVDGEL
MEUBEL- EN UPUTENHUIS.

Hengelo(gld) ruurloseweg.2.^[ f U
HBC KERNGROEP GOED GEKLEED DANKZIJ
RIJWIELSPECIALIST

Een nieuw seizoen met vreugde tegemoet zien. Dit
dankzij een goede daad van rijwiel- en bromfietsspecialist Reind Zweverink, die de dames en heren
van de kerngroep van de badmintonclub HBC in
een nieuw tenue stak.
De badmintonners van HBC tonen zich op het sportieve vlak van de goede kant. De basis wordt gelegd
door goedomlijnde intensieve trainingen in sporthal
„de Kamp". Voorzitter René Beunk kan melding
maken dat de vereniging een gezonde groei doormaakt, maar desondanks toch nog leden kan ge»bruiken.
FEESTELIJKE JUBILEUMVIERING UW-KOOR

Het 20-jarig jubileum van het UVV-koor „Jong van
hart" te Hengelo Gld is op woensdag 11 oktober
j.l. op feestelijke wijze gevierd in sporthal de Kamp.
Mede dankzij vele UVV-sters, 's morgens om 8 uur
werd de sporthal al voor ontvangst in gereedheid
gebracht, werd het jubileum-zangfestival, een zeer
geslaagde dag.
Na de begroetingen en het welkom aan de UVV bejaardenkoren uit Tiel, Doetinchem, Arnhem, Nijkerk,
Warnsveld en Hengelo Gld en de dansgroep de Klepperklumpkes, door mevr. van Dijkende Goede, werd
het woord gegeven aan wethouder TH. A. A. Hooman om de opening te verrichten. Hij benadrukte
het belang van goede kontakten onderling en zeker
voor de ouder wordende mens nu er in wijder verband, zoals op een dag als deze een zangersdag
wordt gehouden.
Gezelligheid en goede sfeer staan hoog in het vaandel. Hierna werd het programma begonnen met als
eerste het optreden van het Hengelo's bejaardenkoor
Aan het einde van de ochtend traden de Klepperklumpkes op, waarna de lunchpauze volgde.
Het middagprogramma werd geopend door het Nijkerks bejaardenkoor „Herfstklanken". Er werd veelal goed en enthousiast gezongen. Na de theepauze
bedankte mevr. van Dijke-de Goede alle aanwezigen
en medewerkers voor het vele dat er gedaan is om
deze dag te laten slagen.
Dhr. Starink, bijna 20 jaar dirigent van het Hengelo's bejaardenkoor, werd een boeket rozen aangeboden. De dames van het bestuur en leiding van
Petersen en Lenselink werden in het zonnetje gezet
Twee leden van het koor, mevr. Machielsen en mevr
Veenhuis, waren al vanaf de oprichting lid en ook
zij kregen bloemen aangeboden.
De dag werd besloten met het gezamenlijk zingen
van het bejaardenlied.

Verz.centrum „DE BLEIJKE"
De familieraad organiseert een

Grote
Bingo-avond
op donderdag 2 nov. a.s.
aanvang 19.30 uur
Zaal open 19.00 uur
Hoofdprijs f 250.- aan HKMwaardebonnen
Verder aantrekkelijke prijzen
De opbrengst van deze avond komt
ten goede van de af d. dagverzorg/ng van „De Bleijke"

KLEDINGINZAMELING „MENSEN IN NOOD"

Ook dit jaar organiseren de Hervormde diakonie en
de Charitas van de R.K. parochie van Hengelo en
Keijenborg weer een inzameling van gedragen kleding voor de stichting „Mensen in Nood".
In het dorp kan men op vrijdagavond 27 oktober
van 19.00 tot 21.00 uur de kleding inleveren en op
zaterdag 28 oktober van 10.00 tot 12.00 uur bij de
loods van de Welkoop aan de Spalstraat.
In Keijenborg op zaterdag 28 oktober de gehele
morgen tot 12.00 uur bij Eef Janssen aan de St Jan
straat.
Het gaat om goede en nog draagbare kleding (niet
om lompen) maar ook bijvoorbeeld om gordijnstoffen, lakens en dekens. Het best verpakt u de goederen in een plastic zak. De ingezamelde kleding komt
ten goede aan de allerarmsten in de Derde Wereld.
Mensen in Nood stuurt na het uitsorteren, op v«rzoek goede kleding naar noodgebieden. Uit de opbrengsten van de verkoop van kleding financiert
Mensen in Nood ontwikkelingsprogramma's voor de
aimsien in de Derde Wereld.
De Stichting Mensen in Nood is een van de oudste
ontwikkelingsorganisaties in ons land: dit jaar bestaat ze 75 jaar. De stichting geeft noodhulp aan
slachtoffers van rampen en een vluchtelingen. Ze
geeft ook steun aan diverse ontwikkelingsactiviteiten
wederopbouw na een ramp, programma's voor verbetering van de voedselproductie en voedingshulp,
kleinschalige sociale projecten ten bate van vergeten
of verwaarloosde groepen. Mensen in Nood heeft een
speciaal oog voor kinderen in de Derde Wereld. Met
het programma Neem een kind voor uw rekening,
richt ze zich op de verbetering van de positie van
het kind in ontwikkelingslanden.
BLOED DOET LEVEN

De moderne geneeskunde is zonder de beschikbaarheid van bloed ondenkbaar geworden. Daarom is het
een groot voordeel voor de patiënten in ons land
dat gezonde mensen telkens weer bereid zijn één of
tweemaal per jaar een halve liter bloed af te staan.
Aleeen omdat er zoveel bloeddonors zijn is het moge
lijk dat
er meer dan 1600 transfusies per dag kunnen worden
gegeven bij operaties en ter bestrijding van ziekten
er dag en nacht in alle ziekenhuizen oplossingen van
bloedplasma-eiwitten gereed staan om acuut bloedverlies bij slachtoffers van ongevallen te kunnen bestrijden
er gevriesdroogde preparaten en bloedstollings-eiwitten beschikbaar zijn, waardoor patiënten met
bloederziekten een bijna normaal leven kunnen
leiden.
Elk jaar wordt de behoefte aan bloed en bloedprodukten groter, waardoor er ook steeds meer nieuwe
donors nodig zijn.
ledere gezonde volwassene van 18 t.e.m. 65 jaar kan
donor worden; men kan zonder risico gemakkelijk
een halve liter bloed één of tweemaal per jaar missen
Elk mens heeft 5 a 6 liter bloed en na de bloedafgifte maakt het lichaam binnen enkele weken weer
nieuw bloed aan.
Bovendien wordt bij elke donor vooraf nagegaan of
zijn/haar gezondheid het geven van bloed toelaat,
door middel van een keuring.
Iedereen zou zich moeten afvragen waarom hij/zij
nog geen bloeddonor is; immers men kan plotseling
zelf ook eens een transfusie met bloed of een bloedprodukt nodig hebben.
Het Rode Kruis afd Hengelo Gld organiseert op
dinsdag 7 november a.s. in „Ons Huis" een bloedafname- avond en doet een beroep op alle gezonde
volwassenen een halve liter bloed af te staan.
U redt misschien een mensDAMNIEUWS

Het 2e speelde de 2e bondswedstrijd thuis tegen
Zutphen-Warnsveld. Vooral de nieuwkomers H. Huls
hof en N. Roelofsen deden het goed. Zij wonnen hun
partij. Remises waren er voor B. Harkink, B. Stege,
G. Kreunen en H. Dijkman. DCH 2 leidt nu met 4
punten uit 2 wedstrijden.
Onderlinge competitie: R. Klein Kramel-G. Half man
2-0, E. Berendsen-H. Zonnenberg 0-,2 A. HoebinkB. Goorman 2-0, D. Walgemoet-H. Vos 1-1, J.
Heijink-T. van Manen 2-0, A. Versteege-J. Luiten
0-2, J. Wentink-J. Schabbink 2-0.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
Week van 10 t.e.m. 16 oktober 1989
Dankzij de postcode konden op dinsdag 10 oktober
2 aangetroffen fietsen weer bij de eigenaar worden
afgeleverd.
Op woensdag stak een ree plotseling de Rijnweg
over. De bestuurder van een personenauto kon een
aanrijding niet meer voorkomen.
Op donderdag werd op de basischolen een fietscon
trole gehouden waarbij 275 fietsen werden gecontroleerd. Helaas hadden 117 fietsen gebreken. De
verlichting alsmede de reflectie was vaak niet in orde
Op zaterdag werd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en een plaatselijke garagehouder
een motorvoertuigencontrole gehouden aan de Raad
huisstraat. Van meerdere voertuigen werd de verlichting (koplampen) juist afgesteld. Zoals bekend
staan vele koplampen te hoog. Enkele personen wer
den geadviseerd nieuwe banden te monteren.
Er werd een bromfiets uit het verkeer genomen
voor technisch onderzoek. De bestuurder reed met
grote snelheid over de Spalstraat.
Zondagnacht werd een bestuurder die bij een café
wegreed, terzake het nuttigen van alcoholhoudende
dank gecontroleerd. Volgens het ademanalyse-appa
raat bedroeg de promillage 1.65.
Aan de Vordenseweg werd een buitenthermometer
van een woning gehaald en ontvreemd.
Op de Zelhemseweg vond een aanrijding plaats op
het fietspad. De bestuurder van een bromfiets reed
tegen een voor hem rijdende wielrijder.
Maandagnacht werd wederom een bij een café wegrijdende bezoeker gecontroleerd terzake alcoholgebruik.De apparatuur gaf 1.1 promille aan.
STICHTING HULPDIENST
HENGELO EN KEIJENBORG

De Stichting Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
heeft in 1986 het projekt alarmering voor ouderen
onder haar beheer gekregen. Na een jaar voorbereiding door een werkgroep, waarvan ook de Hulpdienst deel uitmaakte, konden in december 1987 de
eerste 3 toestellen in gebruik worden genomen.
Sindsdien zijn er in Hengelo Gld 10 toestellen,
waarvan er op dit moment 8 in gebruik zijn. Voor
2 toestellen is een aanvraag in behandeling. Of men
in aanmerking komt voor een toestel, beslist het
home team. Dit home team bestaat uit artsen, wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werker.
In het kader van het flankerend ouderenbeleid kunnen weer 3 toestellen worden aangeschaft.
Omdat deze toestellen in een nieuwe uitvoering
kunnen worden geleverd, was er eerst een demonstratie in het wijkgebouw aan de Kastanjelaan voor
hulpleidsters, vrijwilligsters die de mensen begeleiden, vrijwilligers met technisch inzicht die helpen
bij de plaatsing van het toestel en bestuursleden.
De heer Scheerder van de fima Estafette, die deze
toestellen levert, gaf duidelijk tekst en uitleg over
deze nieuwe toestellen.
Als men denkt in aanmerking te komen voor persoonlijke alarmering of meer informatie wil, kan
men bellen naar mevr. Rijpkema, tel. 2439 voor
Hengelo, of mevr. van Aken, tel 2627, Keijenborg.

DIAB

THEMA-AVONDEN ROND HET CONCILIAIR
PROCES TE HENGELO GLD
De stuurgroep voor het conciliair proces te Hengelo
heeft voor het komende winterseizoen een a;uuai
avonden georganiseerd rond de thema's Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping.
De eerste avond wordt gehouden op donderdag 26
oktober in „Ons Huis" te Hengelo Gld.
Professor G. B. Engelen uit Bekveld houdt dan een
lezing met dia's over: Water in de Achterhoek als
levensbron of gifdrager?
Professor Engelen is hoogleraar in de hydrologie
aan de faculteit der aardwetenschappen aan de VU
te Amsterdam. Hij schreef de volgende samenvatting
van zijn lezing: In vele religies speelt water een
belangrijke rol. In Schepping en Bijbelverhalen
symboliseert het water zowel goed als kwaad. Aan
de mens is de keus om Gods water over Gods akker
te laten lopen of om er als rentmeester zorgzaam
mee om te springen.
Veel meer dan velen zich bewust zijn, beïnvloedt
het water in de Achterhoek onze patronen van
wonen, ons inkomen, wat we om ons heen in de
natuur zien of niet meer zien, onze gezondheid,
onze recreatie en ons welbevinden.
De bewonings- en kersteningsgeschiedenis van de
Achterhoek is door het water bepaald.
De tweede thema-avond is op 28 november in zaal
Michels te Hengelo Gld. De heer A. Stokkers, algemeen secretaris van de CBTB houdt in het kader
van Gerechtigheid een inleiding over de gerechtigheid in de landbouw, gevolgd door een forumdiscussie o.l.v. de heer Gosselink. Dit forum wordt gevormd door vertegenwoordigers van de landbouworganisaties en men krijgt dan alle gelegenheid tot
stellen van vragen.
De derde thema-avond wordt waarschijnlijk eind
januari gehouden. Drs. E. J. Korthals1-Altes, oudambassadeur in Polen is bereid gevonden een inleiding te houden over Vrede en Veiligheid.
TUINKEURINGEN

Dit jaar zijn in de gemeente Hengelo Gld voor de
eerste maal tuinkeuringen gehouden.
De prijsuitreiking voor de mooiste tuinen zal plaats
vinden op donderdag 9 november a.s. om 20.00 uur
in zaal Michels, Spalstraat 45 te Hengelo Gld.
Tevens geeft op deze avond tuinbouwleraar Ben
Aalderink uit Zelhem voorlichting over het winterklaar maken van de tuin, met o.a. snoeien van heesters en bomen, herfstsnoei en bewerking van rozen
Het belooft dus een leerzame avond te worden,
waarbij men hoopt veel tuinliefhebbers te mogen
begroeten. De toegang is vrij.
KOLLEKTE NIERSTICHTING

De kollekte voor de Nierstichting heeft in Hengelo Gld opgebracht f 10.457,75.
Een mooi bedrag voor dit buitgewoon belangrijke
werk.

IS OVERAL

Diabetes
(suikerziekte) is
een ingrijpende
aandoening die
Roy altijd en
overal met zich
meedraagt.

op zijn eten letten.
Een diabetesdieet niet
voor één dag, maar voor
de rest van zijn leven!
De wetenschap probeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun dat wetenschappelijk onderzoek,
steun het Diabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING 5766 t.n.v. DIABETES FONDS NEDERLAND, AMERSFOORT.
SPA EN FLOPHOUSE OPENEN NIEUWE LIVE-

OPTREDEN THE KEY'S SUCCES VOOR VRIEN-

POP SEIZOEN

DEN VAN ST. MARIA POSTEL

Op zaterdag 28 oktober wordt in de Toldijkse jeugdsoos Flophouse het nieuwe live-popseizoen geopend.
Na de uiterst succesvolle optredens van vorig seizoen
zijn het komend jaar weer 13 concerten gepland.
Daar tussendoor inmiddels traditioneel geworden
evenementen als de uitluiweek, lentefeest, flopfestival, tuinfeest en midzomerparty.
Om dubbeloptredens te voorkomen zijn hier de
data: 28 oktober, 15 november, 9 december, 26 t.e.m.
30 december, 5 januari, 27 januari, 17 februari, 10
maart, 31 maart, 21 april, 11 en 21 mei, 2, 15 en 16
juni, 21 juli.
Zaterdag a.s. zal het nieuwe seizoen op rigoreuze
wijze geopend worden door de rock- en showformatie van Kampen en de Leeuw. Zo maar een naam
voor niet zo maar een band. In de lente van 1986
vormden Leen Korenhoff en en Andreas Pielage uit
Haarlem onder het pseudoniem van Kampen en de
Leeuw en songwriters duo.
A.l snel werden /ij bij het componeren en opnemen
bijgestaan door Will-Jan Pielage en na een jaar hard
werken werd besloten een engelstalige rock en roll
(gitaar), Ronald de Jong (bas) en Frank Hellingman
band te formeren. Aangevuld met Mare Kamsma
(drums) maakt de nieuwe formatie plaatselijk
furore met hun frisse rock.
Na de victorie in het westen van het land is nu het
oosten aan verovering toe.
Explosief middelpunt van de band is Leen Korenhoff. Hij is een kruising tussen Joe Cocker, Torn
Waits en Van Morrison. Met zijn oprechte uit de
tenen zang bezorgde hij al menigeen kippevel.
Voeg daarbij de verrassende show en je hebt een
band die staat als een kasteel.

Het optreden van het popkoor the Key's uit Keijenborg bleek een groot succes gezien de belangstelling
die er getoond werd tijdens het optreden op vrijdag 6 oktober j.l.
Het comité Vrienden van St Maria Postel heeft daarom ook het idee opgevat om meerdere concerten te
organiseren. Dit ondermeer om de belangstelling en
interesse te wekken voor de doelstelling van het
comité het verwerven van extra financiële midde^
len om het aangenaam wonen voor ouderen mogelijk
te blijven maken.
De volgende koffieconcert enzijn dan ook door het
comité gepland:
12 november Achterhoeks Vocaal Kwartet
3 december Twinkel
14 januari lesselkapel
De opening van deze reeks koffieconcerten zal worden
verzorgd door het Achterhoeks Vocaal Kwartet.
Het kwartet bestaat uit 4 enhousiaste muziekliefhebbers die gezien het aantal optredens waarvoor
zij gevraagd worden, een behoorlijke reputatie hebben opgebouwd in de regio.
Het repertoire bestaat uit werken van grote meesters als Schubert, Mozart enz. Daarnaast wordt ook
de negro-spiritual en volksmuziek gezongen, al dan
niet onder pianobegeleiding.
De aanvangtstijd van de koffieconcerten is om 11.30
uur, zaal open 11.00 uur en zal duren tot ongeveer
13.30 uur, in party-restaurant „de Smid", Keijenborg.
De entree bedraagt f 2.50 inclusief een kop koffie.

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

U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitgeplezierige lage
breide assortiment Van onze
extra goedkope
prijzen. En van onze
weekaanbiedingen. Naar
we hopen
kentu ons
echter ook
van onze kwaliteit. 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

Woensdag 25-10-'89

Appels
Appels
Appels

Hotelcake

Donderdag 26-10-'89

vacuüm verpakt, kilo

per kg

Taxibedrijf

BERTLAMMERS
HUMMELOSEWEG 12 - 7255 AH HENGELO G
TEL. 05753-3Q05

taxivervoer
ziekenvervoer voor alle fondsen
busjes (8 personen)
rolstoelvervoer

rouw- en trouwritten

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

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken bekend, dat vanaf 26 oktober
1989 gedurende 14 dagen, tijdens de kantooruren, ter gemeentesecretarie (sectie bestuurszaken) het voorontwerp van het bestemmingsplan buitengebied 1989, nr. l ter inzage
ligt.
De aanleiding tot een wijziging van het geldende bestemmingsplan is gelegen in het verzoek van de eigenaar van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie D,
nr. 2348, gelegen tussen de Ie Berkendijk en
2e Berkendijk te Hengelo, op dat perceel een
zomerhuisje te mogen bouwen.
Gedurende genoemde termijn van 14 dagen
kunnen de ingezetenen en de in de gemeente
Hengelo Gld. een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen schriftelijk inspreken
op basis van de ter inzage liggende stukken.
Indien daaraan behoefte bestaat kan er een
mondelinge gedachtenwisseling plaatsvinden
met de daartoe aangewezen ambtenaren.
De schriftelijke inspraakreaktie dient u te
richten aan burgemeester en wethouders van
Hengelo, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
Hengelo, 24 oktober 1989.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester
K. Verhoeff, secretaris

Fruitbedrijf HORSTINK
Kwaliteit in APPELS
Vers en voordelig
met als toppers
ELSTRA, JONA GOLD, ALKMENE
maar ook
GOUDBEINET en
GOLDEN DELICIOUS

kg

Gegrild gehakt
100 gram

1.13

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

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 • Telefoon 05753-1806
NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUI8H. ARTIKELEN
GARANTIE OP ONDERDELEN

1.69

Zaterdag 28-10-'89
Magere hamlappen of
fricandeau

Slagers achterham

500 gr 6.98

Magere
runderlappen,

100 gram

500 gr 6.98

kg

12.98

kg

IZ.3Ö

Maandag 30-10-'89
AH vanille vla

liter

1.29

Slijterij „De Zon"
Dinsdag 31-10-'89
Magere speklappen

Florijn jonge jenever

AH witte bolletjes

99

6 stuks

l ••93

Jagermeister
fles 0,7 liter

17.95

500 gr 3.48

kg

Let ook op de AH adv.
in de landelijke dagbladen

Kerk- en andere diensten
Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist
Telefoon 05753-2619

ZONDAG 29 OKTOBER
Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10.00 uur ds. Dekker
(Gezinsdienst)
Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Gerbrandy
Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. Wery, Barchem

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
In Zutphen werken wij alteen volgen» afspraak

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

Prima AARDAPPELEN
van de klei

l «DU

Satsuma mandarijnen

GEMEENTE HENGELO
INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN

9tf

Vrijdag 27-10-'89

geldig tot a.s. zaterdag

Provincie Gelderland

100 gram

Sfivll

liter

Aanbiedingen van
AH Hengelo Gld

Parijse boterhamworst

Alle soorten APPELS
Goudse lichtbelegen

1.69

500 gram

Vraag het aan de Hartstichting
Hartpatiënten, È info 10
die met vragen zitten, .= lijn S 070-614 614
bellen de infolijn voor
vrwndan van de hartttchting
telefonische informatie
TTimiiiiiiiirtmiiiiiiiimiiini

Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en algemeen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld.,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, tel. 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30 tot 10.00 uur.
Ned Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op Chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 0834041275, of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Wereldmissiedag
Zaterdag 28 okt. 19.00 uuur H. Mis
Zondag 29 okt. 10.00 uur Woord en Communiedienst
met zang van het kerkkoor
Dinsdag 31 okt. 19.00 uur Avondmis in de kerk
R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur
en dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.
Avond, nacht, en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt spreekuur gehouden op
zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Dit is
uitsluitend voor dringende gevallen.
Van 23 t.e.m. 29 oktober
B. A. M. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, tel. 2262.
Apotheek Hengelo Gld., Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstij den:
maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
za, zo, feestdagen: 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de openingstijden, om 17.30 uur inleveren
Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
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 antwoordapparaat 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. Oltmansstraat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.

