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Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborf,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

i> Nog steeds gratis rook-
«7 worst bij de Keurslager
\J De rookworstaktie gaat door, wij blijven

GRATIS rookworst uitdelen! Graag ook aan u.
Komt u even eenha|en?

Magere Riblappen

Gebraden
Gehakt
100 gram

95

Hachee-
vlees

+ kruiden

SPECIAL
ZUURKOOL-
SCHIJVEN

Boeren-
leverworst
plm. 275 gram

2.50

Runder-
gehakt
speciaal

500 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

K

Raadhuisstr. 7 Hengelo G.
Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

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

SPORT GOED
"mêrSPORTGOED

van

RoozegaardeSporl
Spalstraat 13, Hengelo Gld

TapjHvuil?
Haal dan de

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

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

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

Toldijk

Te koop prima cons. aard-
appelen bij E. Menkveld,
Banninkstraat 41, Henge-

lo Gld., Tel. 05753-1567.

Te koop gevraagd servies
uit grootmoederstijd
(liefst zonder breuk).

Tel. 05756-1765.

Wegens verhuizing te
koop aangeboden: enkele
tuingreedschappen (o.a.

grasmaaier). D. W. A. te
Winkel, Sarinkkamp 15,

Hengelo Gld.

Krant lezen ... T.V. kijken. Wij blijven allemaal
graag op de hoogte. Toch óók met het
brilmodenieuws? In onze zaak krijgt u het
juiste "beeld" van 't allermodernste in optiek.
Ook wat onze werkapparatuur betreft,
hebben wij het nieuwste, zowel voor brillen
als voor contactlenzen.

A.GROOTKORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
HengcbG.Sfuluru(77 TwelbStations«raat9
TetefoonOS7S3-l77l TdefbooCS7l2 72011

^ Gediplomeerde opticiens

s MAANDAGS GESLOTEN

DAVERENDE
SPAARACTIE

Bij Edah Hengelo
spaart u nu voor gratis
dubbele spaarzegels.

GRATIS
SPAAR-
1EGELS

Met Edah's Dave-
rende Spaaraktie

wordt het bood-
schappen doen bij Edah

nu extra aantrekkelijk. U
kunt gratis sparen voor gratis

boodschappen. En dat gaat zo in z'n werk. Wie 10 gulden
aan boodschappen besteedt, ontvangt van woensdag 25
oktober t/m zaterdag 18 november nu 2 gratis zegels. Die
zegels plakt u op een gratis spaarkaart. Met 25 zegels is de
kaart vol. U kunt sparen voor 3 pakketten met boodschappen
ter waarde van f27,50, f57,50 of f90,-.En daarvoor hebt u
respectievelijk 5, 10 of 15 volle spaarkaarten nodig. Hoe meer
u spaart, des te meer uw spaarkaarten waard worden en des
te groter het pakket, dat u kado krijgt.
Begin er vandaag nog mee.

Edah heeft steeds meer te bieden.
Raadhuisstraat 53, Hengelo

rjfesteWikei
Jiïngelo

Deze week bij uw Echte Bakker
warm aanbevolen!!!
Afd. Brood:

FRIESE
SUIKERBOL
plm 450 gr 2.10

Afd. Banket:

ROOMBOTER
AMANDELSTAAF
(om alvast te proeven)

4.98
IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

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

Zo spoedig mogelijk gevraagd

medewerker
op akkerbouwbedrijf

Wij denken aan iemand met ervaring in deze

sektor en wel specifiek gericht op de (poot)

aardappelteelt.

Voor inlichtingen:

G. WULLINK
Banninkstraat 54a - Hengelo Gld - 05753-1427

Wij zijn uit ons jasje gegroeid.
Daarom zijn we gaan kijken naar een nieuw en groter kantoorpand.

Dat hebben we gevonden.
En wat voor een pand!

Vanaf 1 november vindt u ons op het adres Spalstraat 11.
Het is ruim en comfortabel en u kunt ook achter het kantoor parkeren.

Ons telefoonnummer 05753-1521 verhuist mee.

We nodigen u graag uit om zelf eens een kijkje te komen nemen.
Op donderdag 2 november houden we open dag.

U bent welkom van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds.

Hopelijk mogen wij ook u begroeten op 2 november!

Memelink Assurantiën.
Voor meer service.

Kerkstraat 6

3 kg GRANNY 4.95
Crote Hollandse BLOEMKOOL

1.95
Valencia SINAASAPPELS
vol sap 25 stuks 4.95
Kist mooio GOLDEN DELICIOUS

9.95

Uit onze rauwkostkeuken:

500 gr BIETENSALADE 2.50
500 gr pittige RAUWKOST 3.95
Vanaf heden zijn de fa. Klein West-

land en de fa. Wi/nbergen

DE GEHELE WEEK GEOPEND

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

r,

lBakkerij Brugginki
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358 g

Deze week

BJ
W Eigengebakken g

ROGGEBROOD 3
van 1.45 voor 1.25*

| UIT DE WINKELOVEN:

l APPELFLAPPEN
Q N*
2 per stuk van 1.40 voor |.20x

P

U

°

3RHVM 30 NVA - H3MMVO 3WHVA\ 3Q NVA

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Verkoop
Bloemenkas

In onze verkoop bloemenkas deze week:

1 grote POTCHRYSANT 4.95
BLOEMSTUKJE ORCHIDEE 5.95
10 NARCISSEN- of
TULPENBOLLEN 1.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Vanaf heden zijn de fa. Wi/nbergen

en de fa. Klein Westland

DE GEHELE WEEK GEOPEND



Weer
present!

De bakker

die zelf

elke dag

vers bakt

* ZUIVERE
ROOMBORSTPLAAT

vanille - mocca - vruchten

* OUD-HOLLANDSE
PEPERNOTEN

iets aparts

NIEUW:

Nu ook ROZIJNEN
VITAFIT BROOD

TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

De zaak voor BROOD en BANKET
met meer smaak!

RUNDERVINKEN
per stuk
VARKENSPOULET
500 gram

TONGEWORST
100 gram

ZURE ZULT
100 gram

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (Molenhoek) • 05753-3460

Deze week:

Kg scholfilet 14.50
6 zoute haringen 10.00

Vis eten,
dat doe je iedere dag

/GILDE

DEZE WEEK lm>

\NINDxV1OLENMKKERS

SOVITAL
het meergranenbroodje
van uw windmolenbakker

1.50

WINDMOLENBAKKER
H E K K E L M A N

RAADHUISSTRAAT 35 HENGELO GLD

THERMOLANA ONDERGOED
Voor een weldadige warmte en heil
zame invloed op spieren en
gewrichten

Ideaal voor buitensporters en mensen met ge-
voelige spieren

GISBERGEN
woninginrichting

textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

HEBT U BOUWPLANNEN?
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Dubbele woningen

orch buro heijink b v
hengelo gld

Vrijstaande woning

Wij bouwen woningen in diverse prijsklassen

Vrijstaande woningen vanaf 138.500,-- incl. BTW
Helft van dubbel vanaf 105.000,- incl. BTW

Wij kunnen U geheel vrijblijvend informeren over de

diverse mogelijkheden

BOUWBEDRIJF
DEEENDRACHT
de heurne 70 7255 CL hengelo gld.

BOUWBEDRIJF „DE EENDRACHT" V.O.*.

Tel. 05753-2993 na 17.00 uur 3433

COnCORDIfi
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 buffettenspecialist
Ook voor

PARTYSERVICE EN CATERING

CAFÉ, REST., ZALENCENTRUM, DANCING,DISCOTHEEK,
CAFETARIA EN SLIJTERIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753-1461

O Pi

STRUIKROZEN kunnen nu geplant worden

BLOEMBOLLEN (export-kwaliteit)

CONIFEREN voor haag en solitair

GROENBLIJVENDE PLANTEN
laurier, rhododendron etc.

compost - tuinturf
gedr. koemest • potgrond

G. J. HALFMAN
Boomkwekerij - hoveniersbedrijf en tuinaanleg

Hof straat 7 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

EEN KADOBON
van ons bedrijf doet het altijd goed!!!

DE HOOGSTE
EN NU OOK
NOG GELD CAD
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, y^

delig! (Wie kleiner begint

- minimum inleg f 100,- -

ontvangt een spaarpremie

van f7,50.)

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

IMS PAAR B ANK

f _.t_MJ|_ , A .
zaterdag 4 nOY. MUZIEKKWEKERU

AANVANG 20.00 UUR

in sporthal „de Kamp"

te Hengelo Gld

INTERNATIONAAL

Met medewerking van:

Jugend Bias orchester Kreis Musikschule uit Kleef (Duitsland)

Jongeren popkoor the Key's uit Keijenborg

Boerendansers Kon. Harm. Concondia

Kon. Harm. Concordia, Hengelo Gld

Entree f 5.00 (kopje koffie in de pauze gratis)

LEZEN IS EEN GROTE KUNST

Leesgrage kinderen en leiding van de b/b//of heek Hen-

ge/o Gld voelen zich niet bij de neus genomen bij het

voorlezen door de clown (kinderboekenweek)

Een BOEK als kado is nooit weg!

boekhandel
Kerkstraat 17

HENGELO GLD

t.o. Remigiuskerk

Tel. 05753-1253

Speel goedbeu rs

Hengelo Gld

ZATERDAG 11 NOV.
van 10.00 tot 14.00 uur

Inleveren vrijdag 10 nov.

van 15.3CK-17.00 en van

19.00-20.00 uur

plaats: openbare basis-
school .Rozengaardsweide'

Speel-o-theek in oprich-
ting „DRIBBEL-IN"

Te koop spoorbiels vanaf

f 10.—, laselektroden,

tractorolie, 60 liter, hoge-

druk spuit, bedrij f sstof-

zuiger.

Oortgiesen, Buitenvel-

derweg l, Ruurlo.

Tel. 05736-1577.

Te koop prima consump-
tie-aardappelen.
Tel. 05753-7233

Te huur gevraagd voor

plm 2 jaar woonruimte in

het buitengebied met mini

maal y2 ha weide. Brieven

onder no HH 43 bureau

de Reclame

Te koop prima eetaard-
appelen Surprise. H. Groot

Roessink, Varsselseweg 6,

Hengelo Gld, Tel. 1525



25 oktober j.l. is ons filiaal Hengelo feestelijk heropent.
Het was een daverend succes, in grote getalen stroomden de mensen
binnen om zich ervan te overtuigen dat ons filiaal echt meer te
bieden heeft dan voorheen.
Maar het feest is nog niet voorbij want de komende weken hebben
wij enkele aanbiedingen voor u waarvoor u echt even langs moet
komen. Wat dacht u deze week van een kilobak ongegarneerde
huzaren salade voor slechts 2,98 of 150 gram schouderham voor
slechts 1,75, verder geven wij een gratis rookworst cadeau bij
besteding van ƒ 25,- aan boodschappen.
U ziet het... het wordt tijd om weer even langs te komen in
onze nieuwe V.S. Markt aan de Zuivelweg 7, te Hengelo Gld.

Appel-
flappen
3 stuks

IJSSELFLEUR
Pracht
kalanchoë
diverse tinten
per stuk 295 2 voor 295

Boeren-
mik
met spijs gevuld
800 gram

398
Runder-
gehakt
hele kilo

798
Pracht
champig-
nons
per doos 198
2 doosjes

298

Schouder-
ham
150 gram

175
Huzaren-
salade
ongegarneerd
kilobak

298
AANBEDINGEN GELDIG VAN 2 T/M 8 NOVEMBER

Zuivelweg 7 Hengelo Gld.



POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
Week van 17 t.e.m. 23 oktober 1989

Op 17 oktober werd er aangifte gedaan van opzet-
telijke brandstichting in een van de kleedkamers
in de sporthal.

Dat had plaatsgevonden op de zaterdagmorgen. Door
het in brand steken van toiletpapier is het pvc gaan
schroeien en is het plafond zwart geblakerd. De
totale schade bedraagt f 650.—.

De politie neemt dit als een ernstige zaak op en is
bezig de dader (s) te achterhalen.

Wederom werd er op de Rijnweg een overstekende
reegeit door een passerende automobilist doodge-
reden. De automobilist bleef met de schade zitten.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd er voor
ongeveer f 10.000,- schade aangericht aan een regel-
kast van een bouwkraan aan de Kampstraat.

Een inwoner meldde de vondst van een Gazelle
Cheetah damesfiets. Helaas kon de eigenaresse niet
gevonden worden omdat niet even de moeite ge-
nomen was om de postcode aan te laten brengen.

Een inwoner van de gemeente Hengelo Gld die al
een tijd een ontzegging cafébezoek op zak heeft van
een horeca-ondernemer, kwam toch weer eens op
bezoek. Nadat hij buiten de deur gezet was, ver-
nielde hij 2 ruitjes.

De vernieler krijgt tevens een proces-verbaal ter-
zake lokaalvredebreuk.

Een jongeman die 's nachts met een vlag van een
supermarkt aan de zwier ging is getrakteerd opeen
proces-verbaal terzake baldadigheid. We willen het
graag 's nachts rustig houden.

Strepen op het wegdek in Hengelo Gld

Het zal al wel opgevallen zijn dat het afgelopen jaar
op diverse invalswegen (Ruurloseweg, Zelhemse-
weg, Vordenseweg, Hummeloseweg en Aaltenseweg)
op een afstand van l meter van de trottoirband een
onderbroken streep is aangebracht.

Deze l meter brede strook is GEEN FIETSSTROOK

Wat betekent dit nu?

Fietsers die naast elkaar rijden hoeven niet binnen
deze strook te blijven. Het is natuurlijk wel een
stuk veiliger

Automobilisten mogen en moeten zelfs deze streep
overschrijden om uiterst rechts te rijden.

Automobilisten moeten rechts van de weg parkeren
en dus grotendeels in deze strook staan.

Ook omdat hier deze streep is mogen automobilisten
NIET op het trottoir parkeren. Hiervoor wordt nor-
maal bekeurd.

Het doel van deze strepen:

Proberen de weg smaller te laten lijken zodat de
gemiddelde gereden snelheid daalt.

Diverse radarmetingen hebben uitgewezen dat dit
gelukt is. Voorheen lagen de snelheden van de
overtreders vaak tussen de 70 en 80 km per uur, met
uitschieters in de 80 en soms wel 90 km per uur.

Tegenwoordig worden de meesten bekeurd bij snel-
heden rond de 60 km per uur en is 70 a 75 een echte
uitschieter. Dit is overigens conform de landelijke
richtlijn.

Het aantal bekeuringen is niet gedaald tengevolge
van deze strepen. Grotendeels komt dat omdat we
vanaf een lagere snelheid zijn gaan bekeuren. We
kunnen nu stellen dat door het zakken van de sneL-
heden het iets veiliger is geworden. Niettemin
blijft het een keihard gegeven dat een snelheids-
overtreder op zich al een groot gevaar is voor de
medeweggebruikers, waaronder met name over-
stekende kinderen.

B. J. Eijsink

SCHRIJFAVOND AMNESTY INTERNATIONAL

De eerstvolgende schrijfavond van Amnesty Inter-
national is op woensdag l november.

Het gaat dan over een vrouw van 41 jaar in Turkije
en een 42-jarige arbeider uit de Volksrepubliek
China.
Gelegenheid om een brief te schrijven is er van 19
tot 20.30 uur in „de Bleijke".
Voorbeeldbrieven liggen klaar.

CONVERSIE U100

Een belangrijke
mededeling voor
gebruikers van
insuline

CONCERT „DE LOFSTEM" STEENDEREN

Op zondag 5 nov. a.s. verzorgt de chr. gem. zang-
vereniging „de Lofstem" uit Steenderen 's avonds om
20.00 uur een concert in de Ned. Herv. Kerk te
Steenderen.

Voor dit concert is een zeer gevarieerd programma
ingestudeerd.

Medewerking verleent de Zutphense mannenzang>-
vereniging „de IJsselzangers", een selecte groep van
ongeveer 30 zangers.

SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJDEN

Na het stormachtige weer van zaterdag waren de
weergoden de organisatie gunstig gezind op zondag
22 oktober bij de samengestelde menwedstrijden, die
werden georganiseerd door de vereniging het aan-
gespannen paard In stap en draf.

Onder de stralende zon werd er sportief gestreden
in de onderdelen dressuur, marathon en vaardig-
heidsproef.

Opnieuw bleek het terrein „de Hietmaat" van het
paardendorp Hengelo Gld uitstekend te voldoen
voor een wedstrijd met deze hoeveelheid aan onder-
delen. De belangstelling van het publiek was groot
duidelijk bleek de waardering voor paard en men-
ner die in deze wedstrijd volledig een dienen te zijn

De waterhindernissen kreeg van het publiek dan ook
de volledige belangstelling terwijl ook grote waar-
dering werd getoond bij het onderdeel vaardigheid.

In afwachting van de uitslag werden in de tent op
het terrein een video-opname getoond van het ver-
loop van de wedstrijd op diverse onderdelen. Dit
werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd.

Omstreeks half zes kon de voorzitter van de vereni-
ging, de heer B. G. Harmsen dan ook ieder hartelijk
danken voor de sportieve strijd, welke was geleverd

Vervolgens maakte de heer Th. Sessink de prijswin-
naars bekend en reikte de bekers uit.

Bij de enkelspan pony's behaalde de heer Th. Heit-
könig uit Hengelo Gld de Ie prijs met 176,4 straf p.

DAMNIEUVVS

Voor de bondscompetitie speelde het 2e team een
uitwedstrijd tegen Brummen en wonnen daar met
7-5.

Zij leiden in de 3e klasse Oost Gelderland met 6 uit 3
In de onderlinge comptitie werden enkele verras-
sende partijen gespeeld. Als eerste deelde A. Ver-
steege een slagwerk uit tegen H. Vos. Met 2 schijven
voor hield hij toch een slechte stand over en wist
H. Vos langszij te komen en de partij te winnen.

Ook J. Wentink bleek lang een goede stand te heb-
ben tegen J. Vos maar verloor uiteindelijk toch
m het eindspel.

De uitslagen: R. Klein BrameL-T. van Manen 2-0,
J. Schabbink-H. Luimes 0-2, J. Heijink-B. Goorman
2-0, E. Berendsen-J. Luiten 0-2.

KUNST ALS MIDDEL TOT ZELFONTPLOOING

Op 30 oktober start in „De Bleijke" een nieuwe ex-
positie. Waar schilder- en beeldhouwwerk van mevr.
Regina den Hartog uit Toldijk te zien is.

„De Bleijke" is een verzorgingscentrum voor be-
jaarden in Hengelo Gld. Regelmatig worden er expo-
sities van uiteenlopende aard georganiseerd.

In 1987 is Regina begonnen met het geven van
schilderscurssussen. Door middel van deze cursussen
probeert ze om mensen via kunstzinnige vorming
op het spoor te zetten van het wezenlijke in zichzelf

Het is belangrijk, aldus Regina, om de beweging die
je in je lichaam voelt, in datgene wat je maakt, te
verwerken.

Zelf heeft ze de kneepjes van het vak geleerd tijdens
een 4-jarige opleiding bij Galina Ashley in Drie-
bergen, Mystery school en Pangaia bij Jean Houston
Verder nog door het volgen van diverse schilder- en
boetseercursussen.

De expostie in „De Bleijke" is geopend tot 24 nov.
dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur.

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.

BIJEENKOMST CPB

Op woensdag 25 oktober kwamen de dames van de
CPB bijeen in „Ons Huis".

Na het huishoudelijk gedeelte kreeg majoor Bos-
schart van het Leger des Heus het woord.

Zij vertelde dat het Leger des üeiis in Iöï5 in Enge-
land was opgericht door William Booth, een metho-
disienaommee uit Londen.

Het Leger kreeg in 1887 in Nederland een afdeling.
Het Leger ties Heus is nu een internationale christe
lijke beweging met taken in 91 landen en ze werkt
met 138 taken.

Majoor Bosschart heeft 55 jaar in Amsterdam ge-
woond en gewerkt. Op haar eigen manier vertelde
ze van de strijd tegen de normvervaging, het evan-
gelisatie werk, reclassering, gezinszorg, drankbestrij-
ding, prostitutie, jeugdwerk, maatschappelijk werk
en bemiddeling bij maatschappelijke problemen.

Op een manier die iedereen aansprak vertelde ze
over haar werk en de dingen ule ze meemaakte.

Ook beantwoordde zij vele vragen die de dames haar
stelden op een duidelijke en eerlijke wijze.

Ze was erg blij met de vele pakken koffie die de
CPB-dames hadden meegebracht voor de christenen
in de Oostbloklanden.

De mensen betalen daar een maandsalaris voor
l pak koffie.

Het Leger des Heils zorgt er voor dat ongeveer 50
miljoen mensen met de kerstdagen ook iets extra's
hebben.

Aan het eind van de avond dankte de presidente,
mevr. v.d. Velde majoor Bosschart voor het verzor-
gen van deze boeiende avond en bood haar een at^
tentie aan.

Na het zingen van lied 444 werd er aan de deur nog
een kleine kollekte gehouden voor het werk van het
Leger des Heus.

GEZELLIGE MIDDAG UW

Vele bejaarden waren naar hotel Langeler gekomen
voor een gezellige middag, georganiseerd door de
plaatselijke afdeling van de UW.

De presidente, mevr. van Dijke-de Goede, heette tie
aanwezigen hartelijk welkom.

De cabaretgroep „de Stamppot" uit Doetinchem had
deze middag voor de bejaarden een programma.
Met muziek, zang, gedichten en schetsjes vulden zij
de middag. Natuurlijk waren er ook meezingers en
de stemming kwam er goed in, toen de accordeoniste
voorop een polonaise door de zaal begeleidde.

Aan het eind van de middag dankte mevr. van Dijke
de cabaretgroep voor het gebrachte en na de aan-
wezigen gevraagd te hebben de UW te steunen door
de fancy-fair op 8 november a.s. te bezoeken, wenste
zij allen wel thuis.

EVENEMENTENKALENDER

GEMEENTE HENGELO GLD

November: 4 Muzada in „de Kamp", 7 en 11 uitvoe*-
ring Soli Deo Gloria, 12 Hamove wildrit, 18 en 29
uitvoering Hengelose Toneel Vereniging, 18 intocht
St Nicolaas, 13 nov. informatie-avond voor uitkerings
gerechtigden.

December: 6 St Nicolaasmarkt, 14 Kerstmarkt, 17
Kerstconcert alle koren, 26 Pax-indoortournooi in
„de Kamp".

NU 100 BRUIDSPAREN OP REIS NAAR KRETA

Na de unieke super honeymoon van vorig jaar naar
Mallorca, kon een vervolg natuurlijk niet uitblijven
Dit keer gaan 100 bruidsparen met hun fotografen
naar Kreta.

Het geheel heeft een extra dimensie gekregen. De
organisator, Cor Dinius, heeft het initiatief genomen
een club op te richten; Club Internationale Bruid*-
fotografen, kortweg CTB.

Slechts 100 fotografen kunnen zich hierbij aansluiten
en Ted Buter behoort ook bij dit aantal.

Alle bruidsparen die dit jaar bij hem de trouwrepor
tage hebben laten maken, hadden kans om mee te
gaan. De gelukkigen die uitgeloot zijn zijn Ina Broek
gaarden en Gerard Scheffer uit Baak.

Op 28 september gaven ze elkaar het ja-woord in het
gemeentehuis van Vorden en die stap heeft nen tot
dusver nu ook nog een leuke honeymoon opgeleverd.

Bij het horen van de uitslag zeiden ze in ieder geval
helemaal uit hun dak te gaan.

Hun bruidsboeket op die dag was verzorgd door
Harry Kettelarij en hij stelt voor deze reis gratis
een zijden boeket ter beschikking.

Op hè programma staat onder andere: bezoek aan
het paleis van Knossos, een excursie naar het berg-
dorpje Anogia, een Griekse bruidsfeestavond en een
romantische candle-light en fare-well dinerdance.

Op zondag 28 oktober zijn de bruidsparen vertrokken
Woensdagnacht komen ze weer terug na een hopen
lijk voor ieder geslaagde honeymoon.

HTV JUBILEUM UITVOERING

In het kader van het 20-jarig bestaan, viert de
Hengelose Toneel Vereniging HTV haar 4e lustrum.

Dit wil men niet helemaal onopgemerkt voorbij
laten gaan, doch hier zal de komende tijd nog nader
over bericht worden.

De vereniging is al weer weken aan het reperteren
om de mensen een avond vol amusement te bezorgen
„Bokkesprongen" is de titel van de plattelands-
komedie, geschreven door D. J. Eggengoor. ,

Freder Schotkikker viert vandaag zijn 71e ver-
jaardag en met dat feit komt zijn „liefhebbende"
familie hem feliciteren. Zijn snibbige schoonzuster
Sijbeltje uit het bejaardentehuis in Hengevelde, de
zeer met zichzelf ingenomen en dominerende neef
Lambert Prigge, wethouder van Ruurlo, met zijn
onder de plak zittende vrouw Geessie.

Neef Harm Velzeboer is een opgewekte plattelander,
die wel tevreden is met wat hij heeft en zich nergens
druk om maakt, in tegenstelling tot zijn welbespraak
te vrouw Lolle, die het geld al drie keer heeft uit-
gegeven voordat ze het daadwerkelijk in haar bezit
heeft. Verder zijn ook de nieuwe buren van de partij
René en Juulte Bennebroek, bestuderen planten en
vogels en schrijven hier allerlei populaire en weten
schappelijke verhandelingen over voor een aantal
binnen- en buitenlandse tijdschriften.

Dan hoopt Frederik stilletjes dat ook zijn Duitse
jeugdvriendin Edeltraut Gruber nog zal komen.

Dit, wat later zal blijken, tot ongenoegen van de
familie. Zij vrezen dat oom Frederik „Bokkespron-
gen" zal gaan maken. Twee maand later een w-arme
zomerdag. „In de beruchte Bermuda driehoek is een
vliegtuig spoorloos verdwenen", aldus het journaal.

Over het verdelen van de erfenis laat de familie
geen gras groeien.

Zaterdag 18 en woensdag 29 november kunt u de
verdere verwikkelingen van deze komedie zien
tijdens de opvoeringen in zaal Langeler te Hengelo.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

U 40
ncentratie ~

U100
centratie l

20 eenheden
insuline

20 eenheden
insuline

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.

1)100 insuline mag alleen gebruikt
worden met U100 spuiten.

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

Welke spuit
moet ik

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.
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POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
Week van 17 t.e.m. 23 oktober 1989

Op 17 oktober werd er aangifte gedaan van opzet-
telijke brandstichting in een van de kleedkamers
in de sporthal.

Dat had plaatsgevonden op de zaterdagmorgen. Door
het in brand steken van toiletpapier is het pvc gaan
schroeien en is het plafond zwart geblakerd. De
totale schade bedraagt f 650.—.

De politie neemt dit als een ernstige zaak op en is
bezig de dader (s) te achterhalen.

Wederom werd er op de Rijnweg een overstekende
reegeit door een passerende automobilist doodge-
reden. De automobilist bleef met de schade zitten.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd er voor
ongeveer f 10.000,- schade aangericht aan een regel-
kast Van een bouwkraan aan de Kampstraat.

Een inwoner meldde de vondst van een Gazelle
Cheetah damesfiets. Helaas kon de eigenaresse niet
gevonden worden omdat niet even de moeite ge-
nomen was om de postcode aan te laten brengen.

Een inwoner van de gemeente Hengelo Gld die al
een tijd een ontzegging cafébezoek op zak heeft van
een horeca-ondernemer, kwam toch weer eens op
bezoek. Nadat hij buiten de deur gezet was, ver-
nielde hij 2 ruitjes.

De vernieler krijgt tevens een proces-verbaal ter-
zake lokaalvredebreuk.

Een jongeman die 's nachts met een vlag van een
supermarkt aan de zwier ging is getrakteerd opeen
proces-verbaal terzake baldadigheid. We willen het
graag 's nachts rustig houden.

Strepen op het wegdek in Hengelo Gld

Het zal al wel opgevallen zijn dat het afgelopen jaar
op diverse invalswegen (Ruurloseweg, Zelhemse-
weg, Vordenseweg, Hummeloseweg en Aaltenseweg)
op een afstand van l meter van de trottoirband een
onderbroken streep is aangebracht.

Deze l meter brede strook is GEEN FIETSSTROOK

Wat betekent dit nu?

Fietsers die naast elkaar rijden hoeven niet binnen
deze strook te blijven. Het is natuurlijk wel een
stuk veiliger

Automobilisten mogen en moeten zelfs deze streep
overschrijden om uiterst rechts te rijden.

Automobilisten moeten rechts van de weg parkeren
en dus grotendeels in deze strook staan.

Ook omdat hier deze streep is mogen automobilisten
NIET op het trottoir parkeren. Hiervoor wordt nor-
maal bekeurd.

Het doel van deze strepen:

Proberen de weg smaller te laten lijken zodat de
gemiddelde gereden snelheid daalt.

Diverse radarmetingen hebben uitgewezen dat dit
gelukt is. Voorheen lagen de snelheden van de
overtreders vaak tussen de 70 en 80 km per uur, met
uitschieters in de 80 en soms wel 90 km per uur.

Tegenwoordig worden de meesten bekeurd bij snel-
heden rond de 60 km per uur en is 70 a 75 een echte
uitschieter. Dit is overigens conform de landelijke
richtlijn.

Het aantal bekeuringen is niet gedaald tengevolge
van deze strepen. Grotendeels komt dat omdat we
vanaf een lagere snelheid zijn gaan bekeuren. We
kunnen nu stellen dat door het zakken van de snel-
heden het iets veiliger is geworden. Niettemin
blijft het een keihard gegeven dat een snelheids-
overtreder op zich al een groot gevaar is voor de
medeweggebruikers, waaronder met name over-
stekende kinderen.

B. J. Eijsink

SCHRIJFAVOND AMNESTY INTERNATIONAL

De eerstvolgende schrijf a vond van Amnesty Inter-
national is op woensdag l november.

Het gaat dan over een vrouw van 41 jaar in Turkije
en een 42-jarige arbeider uit de Volksrepubliek
China.
Gelegenheid om een brief te schrijven is er van 19
tot 20.30 uur in „de Bleijke".
Voorbeeldbrieven liggen klaar.

UI
CONVERSIE UlOO

Een belangrijke
mededeling voor
gebruikers van
insuline

K

100
i.u/ml

U100

CONCERT „DE LOFSTEM" STEENDEREN

Op zondag 5 nov. a.s. verzorgt de chr. gem. zang-
vereniging „de Lofstem" uit Steenderen 's avonds om
20.00 uur een concert in de Neti. Herv. Kerk te
Steenderen.

Voor dit concert is een zeer gevarieerd programma
ingestudeerd.

Medewerking verleent de Zutphense mannenzang'-
vereniging „de IJsselzangers", een selecte groep van
ongeveer 30 zangers.

SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJDEN

Na het stormachtige weer van zaterdag waren de
weergoden de organisatie gunstig gezind op zondag
22 oktober bij de samengestelde menwedstrijden, die
werden georganiseerd door de vereniging het aan-
gespannen paard In stap en draf.

Onder de stralende zon werd er sportief gestreden
in de onderdelen dressuur, marathon en vaardig-
heidsproef.

Opnieuw bleek het terrein „de Hietmaat" van het
paardendorp Hengelo Gld uitstekend te voltioen
voor een wedstrijd met deze hoeveelheid aan onder-
delen. De belangstelling van het publiek was groot
duidelijk bleek de waardering voor paard en men-
ner die in deze wedstrijd volledig een dienen te zijn

De waterhindernissen kreeg van het publiek dan ook
de volledige belangstelling terwijl ook grote waar-
dering werd getoond bij het onderdeel vaardigheid.

In afwachting van de uitslag werden in de tent op
het terrein een video-opname getoond van het ver-
loop van de wedstrijd op diverse onderdelen. Dit
werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd.

Omstreeks half zes kon de voorzitter van de vereni-
ging, de heer B. G. Harmsen dan ook ieder hartelijk
danken voor de sportieve strijd, welke was geleverd

Vervolgens maakte de heer Th. Sessink de prijswin-
naars bekend en reikte de bekers uit.

Bij de enkelspan pony's behaalde de heer Th. Heit-
könig uit Hengelo Gld de Ie prijs met 176,4 straf p.

DAMNIEUWS

Voor de bondscompetitie speelde het 2e team een
uitwedstrijd tegen Brummen en wonnen daar met
7-5.

Zij leiden in de 3e klasse Oost Gelderland met 6 uit 3
In de onderlinge comptitie werden enkele verras-
sende partijen gespeeld. Als eerste deelde A. Ver-
steege een slagwerk uit tegen H. Vos. Met 2 schijven
voor hield hij toch een slechte stand over en wist
H. Vos langszij te komen en de partij te winnen.

Ook J. Wentink bleek lang een goede stand te heb-
ben tegen J. Vos maar verloor uiteindelijk toch
in het eindspel.

De uitslagen: R. Klein BrameL-T. van Manen 2-0,
J. Schabbink-H. Luimes 0-2, J. Heijink-B. Goorman
2-0, E. Berendsen-J. Luiten 0-2.

KUNST ALS MIDDEL TOT ZELFONTPLOOING

Op 30 oktober start in „De Bleijke" een nieuwe ex-
positie. Waar schilder- en beeldhouwwerk van mevr.
Regina den Hartog uit Toldijk te zien is.

„De Bleijke" is een verzorgingscentrum voor be-
jaarden in Hengelo Gld. Regelmatig worden er expo-
sities van uiteenlopende aard georganiseerd.

In 1987 is Regina begonnen met het geven van
schilderscurssussen. Door middel van deze cursussen
probeert ze om mensen via kunstzinnige vorming
op het spoor te zetten van het wezenlijke in zichzelf

Het is belangrijk, aldus Regina, om de beweging die
je in je lichaam voelt, in datgene wat je maakt, te
verwerken.

Zelf heeft ze de kneepjes van het vak geleerd tijdens
een 4-jarige opleiding bij Galina Ashley in Drie-
bergen, Mystery school en Pangaia bij Jean Houston
Verder nog door het volgen van diverse schilder- en
boetseercursussen.

De expostie in „De Bleijke" is geopend tot 24 nov.
dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur.

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.

BIJEENKOMST CPB

Op woensdag 25 oktober kwamen de dames van de
CPB bijeen in „Ons Huis".

Na het huishoudelijk gedeelte kreeg majoor Bos-
schart van het Leger des Heus het woord.

Zij vertelde dat het Leger des Jdeiis in Iöï5 in Enge-
land was opgericht door Wüliam Booth, een metho-
distenaommee uit Londen.

Het Leger kreeg in 1887 in Nederland een afdeling.
Het Leger ties Heus is nu een internationale christe
lijke beweging met taken in 91 landen en ze werkt
met 138 taken.

Majoor Bosschart heeft 55 jaar in Amsterdam ge-
woond en gewerkt. Op haar eigen manier vertelde
ze van de strijd tegen de normvervaging, het evan-
gelisatie werk, reclassering, gezinszorg, drankbestrij-
ding, prostitutie, jeugdwerk, maatschappelijk werk
en bemiddeling bij maatschappelijke problemen.

Op een manier die iedereen aansprak vertelde ze
over haar werk en de dingen tüe ze meemaakte.

Ook beantwoordde zij vele vragen die de dames haar
stelden op een duidelijke en eerlijke wijze.

Ze was erg blij met de vele pakken koffie die de
CPB-dames hadden meegebracht voor de christenen
in de Oostbloklanden.

De mensen betalen daar een maandsalaris voor
l pak koffie.

Het Leger des Heils zorgt er voor dat ongeveer 50
miljoen mensen met de kerstdagen ook iets extra's
hebben.

Aan het eind van de avond dankte de presidente,
mevr. v.d. Velde majoor Bosschart voor het verzor-
gen van deze boeiende avond en bood haar een at-
tentie aan.

Na het zingen van lied 444 werd er aan de deur nog
een kleine kollekte gehouden voor het werk van het
Leger des Heils.

GEZELLIGE MIDDAG UW

Vele bejaarden waren naar hotel Langeler gekomen
voor een gezellige middag, georganiseerd door de
plaatselijke afdeling van de UW.

De presidente, mevr. van Dijke-de Goede, heette tie
aanwezigen hartelijk welkom.

De cabaretgroep „de Stamppot" uit Doetinchem had
deze middag voor de bejaarden een programma.
Met muziek, zang, gedichten en schetsjes vulden zij
de middag. Natuurlijk waren er ook meezingers en
de stemming kwam er goed in, toen de accordeoniste
voorop een polonaise door de zaal begeleidde.

Aan het eind van de middag dankte mevr. van Dijke
de cabaretgroep voor het gebrachte en na de aan-
wezigen gevraagd te hebben de UW te steunen door
de fancy-fair op 8 november a.s. te bezoeken, wenste
zij allen wel thuis.

EVENEMENTENKALENDER

GEMEENTE HENGELO GLD

November: 4 Muzada in „de Kamp", 7 en 11 uitvoe-
ring Soli Deo Gloria, 12 Hamove wildrit, 18 en 29
uitvoering Hengelose Toneel Vereniging, 18 intocht
St Nicolaas, 13 nov. informatie-avond voor uitkerings
gerechtigden.

December: 6 St Nicolaasmarkt, 14 Kerstmarkt, 17
Kerstconcert alle koren, 26 Pax-indoortournooi in
„de Kamp".

NU 100 BRUIDSPAREN OP REIS NAAR KRETA

Na de unieke super honeymoon van vorig jaar naar
Mallorca, kon een vervolg natuurlijk niet uitblijven
Dit keer gaan 100 bruidsparen met hun fotografen
naar Kreta.

Het geheel heeft een extra dimensie gekregen. De
organisator, Cor Dinius, heeft het initiatief genomen
een club op te richten; Club Internationale Bruids-
fotografen, kortweg CTB.

Slechts 100 fotografen kunnen zich hierbij aansluiten
en Ted Buter behoort ook bij dit aantal.

Alle bruidsparen die dit jaar bij hem de trouwrepor
tage hebben laten maken, hadden kans om mee te
gaan. De gelukkigen die uitgeloot zijn zijn Ina Broek
gaarden en Gerard Scheffer uit Baak.

Op 28 september gaven ze elkaar het ja-woord in het
gemeentehuis van Vorden en die stap heeft hen tot
dusver nu ook nog een leuke honeymoon opgeleverd.

Bij het horen van de uitslag zeiden ze in ieder geval
helemaal uit hun dak te gaan.

Hun bruidsboeket op die dag was verzorgd door
Harry Kettelarij en hij stelt voor deze reis gratis
een zijden boeket ter beschikking.

Op hè programma staat onder andere: bezoek aan
het paleis van Knossos, een excursie naar het berg-
dorpje Anogia, een Griekse bruidsfeestavond en een
romantische candle-light en fare-well dinerdance.

Op zondag 28 oktober zijn de bruidsparen vertrokken
Woensdagnacht komen ze weer terug na een hopen
lijk voor ieder geslaagde honeymoon.

HTV JUBILEUM UITVOERING

In het kader van het 20-jarig bestaan, viert de
Hengelose Toneel Vereniging HTV haar 4e lustrum.

Dit wil men niet helemaal onopgemerkt voorbij
laten gaan, doch hier zal de komende tijd nog nader
over bericht worden.

De vereniging is al weer weken aan het reperteren
om de mensen een avond vol amusement te bezorgen
„Bokkesprongen" is de titel van de plattelands-
komedie, geschreven door D. J. Eggengoor. ,

Freder Schotkikker viert vandaag zijn 71e ver-
jaardag en met dat feit komt zijn „liefhebbende"
familie hem feliciteren. Zijn snibbige schoonzuster
Sijbeltje uit het bejaardentehuis in Hengevelde, de
zeer met zichzelf ingenomen en dominerende neef
Lambert Prigge, wethouder van Ruurlo, met zijn
onder de plak zittende vrouw Geessie.

Neef Harm Velzeboer is een opgewekte plattelander,
die wel tevreden is met wat hij heeft en zich nergens
druk om maakt, in tegenstelling tot zijn welbespraak
te vrouw Lolle, die het geld al drie keer heeft uit-
gegeven voordat ze het daadwerkelijk in haar bezit
heeft. Verder zijn ook de nieuwe buren van de partij
René en Juulte Bennebroek, bestuderen planten en
vogels en schrijven hier allerlei populaire en weten
schappelijke verhandelingen over voor een aantal
binnen- en buitenlandse tijdschriften.

Dan hoopt Frederik stilletjes dat ook zijn Duitse
jeugdvriendin Edeltraut Gruber nog zal komen.

Dit, wat later zal blijken, tot ongenoegen van de
familie. Zij vrezen dat oom Frederik „Bokkespron-
gen" zal gaan maken. Twee maand later een w-arme
zomerdag. „In de beruchte Bermuda driehoek is een
vliegtuig spoorloos verdwenen", aldus het journaal.

Over het verdelen van de erfenis laat de familie
geen gras groeien.

Zaterdag 18 en woensdag 29 november kunt u de
verdere verwikkelingen van deze komedie zien
tijdens de opvoeringen in zaal Langeler te Hengelo.
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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

• 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.
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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

Echte boter,
Oil pakje250g 1.94

Rosbief,
100 gram 2.99

Slijterij „De Zon"
V.d. Eelaart 3-sterren

jonge jenever

liter I/.ÜJ)

Florijn citroenbrandewijn

liter 12.75

Bananen,
kilo

Mager rundergehakt

500 gr 498 kg

Frijling

speculaasbrokken

2.19

Hierbij GRATIS

pakje gevuld speculaas

van 230 gram

Woensdag 1-11-'89

AH rookworst
250 gram -f QO

van 2.59 voor l«vO

Donderdag 2-11-'89

Verse kippebouten

kg 3.25

Vrijdag 3-11-'89

Pracht bloemkool

1 90
per stuk ••••v

Zaterdag 4-11-'89

Varkensfilet

100 gram 1.29

Maandag 6-11-'89

AH karnemelk

liter 89

Dinsdag 7-11-'89

Fijne verse braadworst

500 gr 375 kg V-TV

Let ook op de AH adv.
in de landelijke dag-

bladen

"£>6 V$> *£S*\ ?V^e> O"̂  • T^&Z ••<

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

BEKENDMAKING
BOUWPLANNEN

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ter voldoening aan het bepaalde in ar-

tikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning bekend, dat burgemeeester en wethouders
van die gemeente voornemens zijn vrijstel-
ling te verlenen als bedoeld in artikel 18a van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten einde
medewerking te kunnen verlenen aan de
bouwplannen van:

1. B. Koers, Rondweg 8 te Hengelo, om ver-
gunning voor het plaatsen van een carport bij
de woning Sarinkkamp 42 te Hengelo;

2. G. C. B. van Aken, Hengelosestraat 53 te
Keijenborg, om vergunning voor het plaatsen

van een carport op het zijerf.

De aanvragen om vergunning liggen met inv-
gang van 2 november 1989 gedurende 14 dagen

ter gemeente-secretarie (sectie bestuurszaken)
voor een ieder ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het
verlenen van de gevraagde vrijstelling indie^-
nen bij burgemeester en wethouders.

Hengelo, 31 oktober 1989.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders maken inge-
volge artikel 4 van de Inspraakverordening
bekend, dat met ingang van l november 1989
gedurende 14 dagen tijdens de kantooruren,
ter gemeente-secretarie, afdeling Algemene
Zaken (sectie Bestuurszaken) ter inzage ligt:
het ontwerp-verdelingsbesluit met betrekking
tot de verdeling van het voor het jaar 1990
aan de gemeente Hengelo Gld. toegekende
budgetbedrag op basis van de Verordening
provinciaal stads- en dorpsvernieuwings-
fonds Gelderland.

Gedurende genoemde termijn kunnen de inge-
zetenen en de in de gemeente Hengelo Gld.
een belang hebbende natuurlijke en rechts-
personen schriftelijk inspreken op basis van
de ter inzage gelegde stukken.

Indien daaraan behoefte bestaat kan er een
mondelinge gedachtenwisseling plaatsvinden
met de door ons aangewezen ambtenaren.

Hengelo, 31 oktober 1989.

Burgemeester en wethouders voornoemd

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester
K. Verhoeff, secretaris

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING
POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL
COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN ,
Horstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 5 NOVEMBER

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

Woensdag l nov. (dankdag), 19.30 uur ds. v. Andel

10.00 uur ds. Verhaere (Heilige Doop)

„Ons Huis"

10.00 uur: Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen)

Goede Herder Kapel

Woensdag l nov (dankdag) 19.30 uur ds. Molemaker

10.15 uur ds. Politton

Vriji. Herv. Kerk

Geen dienst

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITIHK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld

Telefoon 05753-2524

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK SEPARATIE VAN

KLJCEN-HU1SH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Telefoon 05753-2619

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.

Ned Patiënten ver. (af d. 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.)

Donderdag 2 nov. Allerzielen, 19.00 uur H. Mis

met zang van het kerkkoor
Zaterdag 4 nov. 19.00 uur H. Mis Jongerenviering
met zang van het interkerkelijk jongerenkoor
Zondag 5 nov. Opening van het Willibrordjaar
10.00 uur H. Mis, met zang van het kerkkoor
Dinsdag 7 nov. 19.00 uur Avondmis in de Bleijke

B.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 30 oktober t.e.m. 5 november

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

l H. EU, tel. 1420.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11.

Openstelling pust 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 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


