
60e Jaargang no 11 dinsdag 12 maart 1991
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Old.

Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Tonnie en Betsie ten Barge

Spuistraat 44

7255 AD Hengelo Gld

Tel 05753-3778

O P E N I N G
Op woensdag 20 maart a.s. openen wij ons nieuwe café.

Ter gelegenheid daarvan houden wij die avond

"OPEN HUIS".

U bent van harte welkom van 20.00 tot 23.00 uur om

onder het genot van een drankje en een hapje kennis te

maken met café

J

KEURSIAGER

Gepaneerde Mager
Snitzeis Rundergehakt
100 gram 1.25 1 kg 9.95

Boeren metworst
100 gram

1.50

SPECIAL
STEAK

CALIFORNIË
100 GRAM

2 3*5• ̂ 9^J

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half -t- kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

3.95

3.95

3.95

3.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7-Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Kerkstraat 6

ZOETE KIWl vol vitamine
12 stuks 3.95

ELSTAR lekkere zachtzure
handappel 3kg 5.95
mooie blanke WITLOF kg 2.49
vers gebrande PINDA'S in dop

zak 400 gram 1.95

Uit onze rauwkostkeuken:

HONOLULU SALADE 500 gr 3.50
pittige IJSBERGSLA 500 gr 3.50

café coen evers
VELSWIJK tel. 08344-1392

AVOND SNERTRIT

voor auto's en motoren

VRIJDAG 15 MAART

Inschrijven 19.30 tot 20.30 uur

ƒ5,00 p.p. (kop snert toe)

Org. B.V. VELSWIJK

Even bellen i.v.m. de snert!

UWTUVNOPZ'NPAASBEST
VRUCHTBOMEN

CONIFEREN

LAANBOMEN

ROZEN

VASTE PLANTEN

SIERHEESTERS

COMPOST

TUINTURF

BOOMSCHORS

VIJVERGROND

GAZON GRASZAAD

VELDKEIEN

BOOMKWEKERIJ - TUINAANLEG - HOVENIERSBEDRIJF

HALFMAN BV
Rondweg 2a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

DEZE WEEK!!!!!

LIMBURGSE VLAAI
8.50

BAKKERIJ

Jozef Schabbink
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. €6753-1250

RUNDER RIBLAP
500 gram

FIJNE SNIJWORST

100 gram

ZURE ZULT

100 gram

8.65

1.70

1.55

0.98

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

DEZE WEEK!!!!!

MUESLIBOLLETJES
6 halen 5 BETALEN

BAKKERIJ

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

Verkooo
Bloemenkas

BECONIA
Volop PAASARTIKELEN
o.a. KUIKENTJES, PAASTAKKEN,
EIERKAARSEN enz.

495

^F^Z.

Fa. I Wi jnber gen
Kerkstraat 6a Hengelo Gld TeJ. 05753-1473

Ingang: Kerkstraat en Raadhuisstraat

PRUSKNALLERS
BUV&MWT
CLASSE ROYAL

BIER
KRAT 24 X 0,3 LITER

ACAPULCO

ROOMIJSSTAM
1000 ML

VAN 279 VOOR

•̂  ̂

SS

3 KLQ SLECHTS

VS MARKT VINDT U IN: ZUTPHEN, RUSSEN,
EERBEEK, GOOR, HENGELO(G), GROENLO,

BORCULO, VORDEN, EN TERBORG

RECLAMES GEUDfö T/M 16 MAART.1991

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

,ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem



Voor de grote belangstelling, bloemen en kaar-

ten, tijdens de ziekte en na het overlijden van

mijn lieve vrouw en ooze moeder

STIEN VAN HAAREN

wil'lien wij u hartelijk danken.

H. G. W. van Haaren

Henry
Sylvia en Jerrel

Hengelo Gld, maart 1991.
Julianalaan 33.

Voor U de allerlaatste kans
met opruimingsprijzen
Profiteer nog één week van de
extra lage prijzen, o.a.

K O N F E K T I E
Uitzoeken uit een rek vol

prijzen van 9.95
prijzen van 19.95

STOFFEN v.a. 5.- per m
l.v.m. de laatste verbouwings-
aktiviteiten is onze zaak

Schröder

RIB- EN HAASKARBONADE

500 gr 4.45

BAKBLOEDWORST 100 gr 0.60

ZEEUWS SPEK 100 gr 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-132*

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

TELEFOON 05755-2555
Dorpsstraat 25, Steenderen, de koffie staat klaar

PALMZONDAG
Zondag 24 maart is voor veel jongeren een
belangrijke dag, een dag waarop zij Belijdenis

van het geloof hopen af te leggen.

Voor de „aannemelingen" in voorraad:

• BIJBELSE DAGBOEKEN
Gaandeweg Hem tegemoet

• LIEDBOEKEN
in kleine en grote maat,

in een aantal uitvoeringen

• GEDICHTENBUNDELS
„Je bent jong"

„Vieren dat je er bent"
„Zien wat je droomt"

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

Voor Toyota is
afstand geen

probleem!
Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-
standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke
prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin
een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-
cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.
Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota
dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-
ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een
onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en
brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;
• prijsopgave vooraf;
• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met
Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en
modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

DOE INCHEM
Keppelseweg 1 8 - 2 6 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

GEWASBESCHERMING:
x moderne apparatuur

x SKL-gekeurd

x vakbekwaam spuiter

x voldoen aan milieu-eisen

x rijencultuur

x schoffelen

x mollenbestrijding

Loonspuitbedrijf

STOLTENBORG
WICHMOND - TEL 05754-1375

De winter is voorbij, kijk

naar onze

LENTE-kleuren.

De nieuwe

LENTE-

KOLLEKTIE
om bewonderd te worden!

Zeg JA tegen de MODE

Zeg JA tegen de KLEUR

Zeg JA tegen de DAMES-

en HERENMODE van

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

Sterke
en eigentijdse
trenchcoat
voor de
dynamische

man.

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

Verloren tussen 17.45 en
18.15 uur op 1-3-'91 zwart
colbertjasje met gouden
knopen in Hema-tas.
Ik zou het graag terug wil-
len hebben, omdat het
jasje niet van mij is.
Raadhuisstraat 42, Hen-
gelo Gld, 05753-2753

Tapijt vuil?
Haal dan de
TAPINETTE
diepte reiniger

. Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

GLAS- VERF -BEHANG

Het voorjaar komt!
De nieuwe

TUINZADEN-
GIDS1991
ligt voor u klaar
Kwal'iteïtszaden van de
fa. Jansen uit Dinxperlo

HARMSEN
ijzerwaren
Baninkstraat 4, Hengelo G.
Tel. 05753-1220

Gevraagd oppas voor 4
middagen per week.
Ervaring met kinderen ge-
wenst. Brievan onder no.
11, bureau de Reclame

HENGELOSE TONEEL VER. KOrVSTT MET DE
OPVOERING VAN „AT UT BELLEKEN GEET"
De Hengelose Toneel Vereniging brengt op haar
voorjaarsopvoeringen het blijspel in drie bedrijven
van Herman van der A.: ,,At ut bel'leken geet".

De korte inhoud van het stuk is als volgt: de gezus-
ters Klompstra hebben samen een sierhandel en
ijscobak. Hun geadopteerde dochter Petra is 't gevit
en gezeur van de beide zusters zat en probeert
samen met haar vriendin Paula hen uit de dagelijkse
sleur te halen.

Ze hebben een plan bedacht over een erfenis.

Helaas zijn de gezusters nog vrijgezel en zulten
eerst aan een man moeten, anders gaat de erfenis
aan hun .rveus voorbij.

Hoe het a'Memaa'l afloopt kunt u zelf gaan zien op
zaterdag 16 of 23 maart in zaal Langeler te Hengelo.

PROGRAMMA WOSSINKBOS
De commissie Wossïnkbos van Hamove heeft o.p de
jaarlijkse ledenvergadering het programma voor het
seizoen 1991 samengesteld.

Er zullen 6 clubwedstrijden, 2-uurs cross en een vete
ranencross verreden worden.
Bij voldoende belangstelling wil men ook proberen
de brom!!ietskl<asse weer in te voeren. Hiervoor kan
men zich iedere zaterdag tussen 14.00 en 18.00 uur
aanmelden op het circuit, waarop genoemde tijden
ook getraind kan worden.

De werkzaamheden aan het circuit zijn ook gedaan.

Zo zijn er twee springschansen bijgekomen.

De wedstrijden zullen worden verreden op de vol-
gende zaterdagen: 30 maart - 20 aprH - 11 mei -
1 juni 2-uurs cross - 15 juni - 6 juli v eter amen cros s -
op 17 aug. wordt een barbecue-avond gehouden ••
31 augutus en 14 september.

De volgende klassen komen aan start: 125 cc - 250-
500 cc - kenteken-viertakt - veteranen en hopenlijk
weer de bromfietskl'asse. Dus jongelui als je wilt
crossen, möld je dan aan. Het is een uiterst ple-
zierige bezigheid.

JAARVERGADERING ANBO
De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen ANBO
afd. Hengeto Gld zal op 13 maart in sporthal ,,de
Kamp" te Hengelo G'ld, haar jaarvergadering houden.

De aanvang is 14.00 uur. Bel-angrijkste agendapun-
ten zijn o.m. benoeming nieuwe secretaris. Kandidaat
hiervoor is B. Grotenhuys, die reeds enige tijd als
mterim heeft gefungeerd. Speciale aandacht zal wor-
den besteed aan het starten van een ledenwerfaktie

Een krachtige seniorenbond is in de toekomst nu de
z.g. „grijze golf' er aan komt dringend noodzakelijk.

AHeen in Gelderland woirven reeds 400.000 mensen
van 55 jaar en ouder. De ANBO wil los van politieke
of religieuze levensovertuigingen de belangen behar-
tigen van de senioren in onze gemeente.

ORANJECOMITé en HKM
doet hierbij een oproep aan o.a. sport- en

buurtverenigingen om zich aan te melden voor

de

bouw/versiering van een praal-
wagen

t.b.v. de optocht op Koninginnedag

Uw vereniging kam in aanmerking komen voor

een bijdrage in de kosten die de versiering

van een praalwagen met zich mee brengt.

Tevens is de mogelijkheid aanwezig om stal-

Üngsruimte te krijgen voor de bouw van een

praalwagen.

Wilt U van deze mogelijkheden gebruik maken,

dan kunt U contact opnemen met:

G. WULLINK, tel. 1220

M. WIJNBERGEN, tel. 1473

Wij hopen op uw deelname, zodat de Hengelose

bevolking weer een feestelijke optocht met

veel praalwagens getoond kan worden.

OPZET KONINGINNEDAG VERNiEUWD

De traditionele viering van de verjaardag van H.M.
de Koningin, die in Hengek) reeds tal van jaren goed
functioneert, za'l o.a. in het kader van het 25-jarig
huwelijk van ons Vorstenpaar, een totaal gewijzigde
opzet krijgen.

Door het spontane aanbod van de Hengelose en
Keijenborgse Middenstand^ Vereniging HKM, kan het
Orarkjecomité dit jaar een bijzonder gevarieerd pro-
gramma presenteren.
Er wordt gedacht aan:
x verzamelaars rui'limarkt
x kindervrijmarkt
x Terrasje -f muziek
x Optochten voor schoolkinderen, verenigingen,

buurtschappen
x 6-kamp, zowel jeugd als volwassenen
x Oranje oriëntatierit etc.

Wilt u meer informatie over het Oranjefeest, dan kunt
u bellen naar: HKM: J. Kreunen, tel. 3942 of naar het
Oranjecomité: P. NoordIJk, tel. 2390

BEURS SPEEL-O-THEEK DRIBBEL-IN
Zaterdag 23 maart a.s. wordt er een bed-, box- en
buggybeurs gehouden, georganiseerd door de speel-
o-theek Dribbel-in in ,,de Horst" te Keijenborg.

APIes rondom de baby- en peuterijd komt aan bod.
De spullen die men wi'l verkopen kan men 's morgens
in „de Horst" inleveren. M.: 05753-3284.

SLAPEN KUN JE WEER LEREN!
De Kruisvereniging Hengelo start in april 1991 met
een slaapcursus voor mensen met slaapproblemen

Slecht inslapen, steeds wakker worden, zeer vroeg
in de morgen klaar wakker zijn, tobben, schaapjes
telilen, 's nachts muggen olifanten laten worden en
daardoor 's ochtends orvuitgerust opstaan en dan al
tegen de wagende nacht opzien, zijn herkenbare
dingen voor mensen met slaapproblemen. Zeker één
op de acht Nederlanders heeft er last van. Gelukkig
kun je er zelf veel aan doen. De slaapcursussen
die al enkele jaren op veel plaatsen in Nederland
gegeven worden, worden door veel deelnemers
enthousiast gevolgd.
Onder deskundige leiiding gaat nnen iin 9 bijeenkom-
sten aan de slag om tot een verbetering van de nacht
rust te komen. Het oefenen van ontspannigs- en
ademhalingsoefeningen en het leren hanteren van de
„denkstopmethode", alsmede het omgaan met span-
ningen, staan centraa< tijdens de cursus. De ontspan-
ningsofeningen worden ook thuis geoefend. Boven-
dien krijgt men informatie over: wat slapen is, hoe
iln het algemeen slapeloosheid ontstaat, het gebruik
van slaapmiddelen en de gevolgen daarvan.

Gemiddeld 86% van alle deelnemers die gemotiveerd
de cursus volgen, bereiken hun doel: uitgerust
's morgens opstaan na een, voor ieder persoonlijk,
aantal uren siaap.

Deelname staat o>pen voor mensen met slaappro-
blemen die daar verandering in willen brengen. De
cursus wordt gehouden in het kruisgebouw te Hen-
gelo G'ld, Kastanjelaan 2c. De bijdrage per persoon
is voor leden f 35.—en voor niet-leden f 50.—. Vóór
de cursus begint, wordt een informatiebijeenkomst
gehouden op vrijdagavond 12 april om 19.30 uur.

Na opgave zal de cursusleiding met ieder van de
deelnemers een kennismakingsgesprek houden.

U ku<nt zich opgeven via tel. 05753-1988, of tijdens
de informaitfie-avond.

AKTIVITBITEN >KBO KEIJENBORG
ledere woensdagmiddag van 13.30-14.00 uur ouderen-
gym. De soos wordt iedere woensdagmiddag van
14.00-16.30 uur gehouden in „de Horst". Dit is een
gezellige middag voor 55-plussers en ouder. Kaarten
bingo, sjoelen, rummycup enz. Van 16.30 tot 18.00 uur
oefening voor de volksdansgroep. Liefhebbers van
dansen kunnen zich hiervoor nog opgeven bij mevr.
M. Vredegoor-Weveriinik, tel. 2502.

Woensdagmiddag 27 maart btoemsierkunst. Deze
cursus wordt gegeven door bloemsierkunst „Jolanda"
te Keijenborg. De toegang is gratis. Men wordt ver-
zocht eventueel zelf de bloembakjes te willen mee-
brengen. Duur van de cursus 14.30-16.30 uur.
ledere dinsdagmorgen van 11.00-12.00 uur „Meer be
wegen voor ouderen". Dat is gymnastiek voor 55-
plussers en ouder. Toegang gratis.

Woensdagmiddag 24 aprH, aanvang 14.00 uur
Toneelopvoering door de toneelculb uit de Dunsb.org
De toegang is gratis.

Alle aktiviteiten vinden plaats in „de Horst".
Voorlichting Stichting Welzijn Ouderen
ledere laatste dinsdag van de maand houdt de
Stichting Welzijn Ouderen zitting in „de Horst" van
15.45 tot 16.45 uur. AUe vragen omtrent belangen
voor ouderen, kuninen hier behandeld worden. We
hopen dat velen van deze gelegenheid gebruik zul-
len maken en aldus beter op de hoogte zullen ge-
raken.



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
kentu ons

echter ook
van onze kwa-

liteit. En van onze
behulpzaamheid.

1 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.oh

Aanbiedingen van
AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Varkensrollade

100 gram

Slagers kookworst

100 gram

Kempische ham

100 gram

2.49

1.29

AH halfvolle vanille yoghurt

liter l-Wil

Pordamo 48+ kaas

13.90

Slijterij „De Zon"
Delflander jonge jenever

14.25liter

Jagermeister

0,7 liter 18.95

Magere riblappen

500 gr 6.48 kg 11.98

Iglo pizza crossa
Venetiana

3x 300 gram

Unox rookworst

250 gram

Krentebollen

4 stuks

10.00

2.59

1.39

Chico perssinaasappelen

2i/2 kg 4.99

Woensdag 13-3-'91

AH volle yoghurt

liter 1.39

Donderdag 14-3-'91

Mager hachévlees

500 gr 498 kg V««N)

Vrijdag 15-3-'91

Granny Smith

3.69

Zaterdag 16-3-'91

Malse bieflapjes

100 gram 1.19

Maandag 18-3-'91

Zuurkool

500 gram 0.49

Dinsdag 19-3-'91

Mager nasi -bamivlees

500 gr 498 kg

Let ook op de AH adv.
in de landelijke

dagbladen

ATV voor uw ogen
Rodenstock verlicht uw werk Verbouwings-

opruiming
NU MET GROTE KORTINGEN

KOM VRIJBLIJVEND KIJKEN BIJ

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1469

Aardappeien-, groente- en truitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

BESTEL OF KOOP NU UW

POOTAARDAPPELEN

zo lang de voorraad strekt

Diverse rassen tegen scherpe prijzen

Tevens diverse

cons. aardappelen
van de klei en een ruim assortiment

kwaliteits groenten en
exotisch fruit

Zie onze dagelijkse aanbiedingen

OPEN:

ma. 13.30-17.30 uur
dl. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
wo. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
do. 13.30-17.30 uur
vr. 10.00-12.30 en 13,30-17.30 uur
za. 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

Spreekuur
burgemeester en wethouders

Het spreekuur van burgemeester en wethouders

op donderdag 14 maart 1991, tussen 19.00 en

20.00 uur, komt te VERVALLEN.
Het volgende spreekuur wordt gehoudjen op

donderdag 21 maart 1991, tussen 19.00 en

20.00 uur

Tapijt vuil?

Gebruik Hagerty 5 Spray-Ex.
Uw tapijt weer als nieuw!

Weer minder snel vuil.

Schoonmaakapparaat gratis.

Drogisterij - Partumeiie - Schoonheidssalon

Marianne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - Tel. 2062

De meest
doorzichtige

energiebesparing

vindt u bij ons.

De feiten over warmte-reflekterend dubbelglas IGLAS
RINOPLUS zijn glashelder: dubbel zo goed als normaal

isolatieglas, ook voor dit type isolatieglas aantrekkelijke
subsidieregeling, olieprijzen die de pan uit rijzen, flinke geld- en

energiebesparing en de beste vakman zit om de hoek:

REGELINKS'S SCHILDERSBEDRIJF
VERKOOP VAN GLAS, VERF, BEHANG EN

KREATIEVE BENODIGHEDEN
DE SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1655

Ik wil deze lente nog weten hoeveel energie ik kan besparen met warmte-

reflekterend isolatieglas. Stuur mij peromgaande uw brochure Iglas Rinoplus.

Naam

Adres ,

Postcode/plaats

Telefoonnummer

In een ongefrankeerde envelop sturen naar Holst Glas B.V., Antwoord-

nummer 255, 7500 VB Enschede.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

Bij ons vindt U vele gezellige
PAASVERSIERINGEN

o.a. PAAS-

EIEREN
EIKAARSEN
TAFELKLEDEN
MANDJES
KUIKENTJES
GRAS
MOBILES enz. enz.

BESSELINK
ELECTRA

KADO'S

HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld • Tel. 05753-1215

VOOR UW TUIN:

Bloeiende

violen en primula's
Kwekerij Hendriks
Uilenesterstraat 15
Keijenborg, 05753-1395

Zondag 17 maart

GROTE BINGO
met vele geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

„D'n Olde Kriet"
Wichmond, Tel. 05754-1285

Te koop oude stalmest
voor de tuin. Wulliok,
Bronkhorsterstraat 10,
Hengelo Gld, tel. 1466

Te koop prima cons.
aardappelen, Surprise, on-
bespoten. J. PéHenberg,
Timpweg 4, Steenderen,
Tel. 05755-1478

ALS VANOUDS STAAN WIJ WEER VOOR U KLAAR VOOR HET
KOMENDE SEIZOEN MET DE LEVERING VAN

TUINZADEN

VAN TUINDERSKWALITEIT (geen handelszaad)

Deze soorten zijn geselecteerd en resisterrt tegen veel voorkomende

ziektern. Alle groente-zaden zijn bij ons los verkrijgbaar.

BLOEMZADEN

IN DE MEEST UITGEBREIDE COLLECTIE, plm. 250 SOORTEN

Haa4 GRATIS onze uitgebreide Tuingids in fraaie kleurendruk.

In deze gids kunt U teeltwijze, zaaitijd, wijze van behandeling enz. lezen

Dit jaar keuze uit 16 rassen POOTAARDAPPELEN.
Voorkom teleurstelling en bestel op tijd!

VOEOERBIETENZAAD tegen concurrerende prijzen
KOOP UW ZADEN BIJ DE VAKHANDEL

W A A M E L I N K Z A A D H A N D E L
Sinds 1883 een vertrouwd adres

05753-1334
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iiiiiiî iil:;;;;;;̂

FLORIJN
HOOGHOUDT CITROEN

BRANDEWIJNJONGE DUBBELE
GRAANJENEVER Ha fijn, ha fijn

13.95
18,45

FLORIJN
BESSENJENEVER

KEUENBORGS

KRUUT 13.95
BORDEAUXBereid uit de best

geselecteerde
kruiden
Kenmerkend
door zijn zachte
smaak en goede
harmonie

BONNE HEURE

5.9517.95

De nieuwe behangkollekties 1991 zijn uit!
Bij een modern interieur boort een moderne
wcmdbekleding, die aansluit bij de styling en
kleuren van de moderne meubelstoffen.
De kollektie JADE is zo'n kollektie.
Frisse moderne dessins afgewisseld met
kleurrijke hoofddessins in de meest voor-
komende moderne kleurschakeringen.
Een fraaie serie bijpassende stoffen geeft u
de mogelijkheid om aan uw interieur een
eigen gezicht te geven.
Maak Kennis met deze trendy kollektie van:

o u 11 n O

IZZBEHANGZZSS

REGELINKS'S SCHILDERSBEDRIJF
VERKOOP VAN GLAS, VERF, BEHANG EN

KREATIEVE BENODIGHEDEN
DE SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1655

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Accountantskantoor
Th. J. Sloot b.v

Dienstverleners op het gebied van
accountancy, belastingzaken,

bedrijfsbegeleiding en
computerverwerking.

Voor het verzorgen van uw

B E L A S T I N G A A N G I F T E 1990

kunt u bij ons terecht op een van de volgende avonden

— dinsdagavond 12 maart
- dinsdagavond 19 maart
- dinsdagavond 26 maart

Ons kantoor is daartoe geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld,
Tel. 05753-1391 - Fax 05753-2734

Philips telefoon-klokradio
D9522:
Telefoon en perfecte klokra-
dio in één; met FM, MG en
LG ontvangst. U kunt zich
laten wekken met de radio
of met radio en zoemer.
Inslapen doet u met de slui-
merstand instelbaar tot 59
minuten.
Philipsprijs 160,-.

Winters
SFALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

KINDERKLEDINGBEURS
TRUITJE
Voorjaars- en zomerkle-
ding. Inbreng max. 20 st.
vrijdag 15 maart 16.30-
19.30 uur. Verkoop zater-
dag 16 maart 10.00-13.00
uur in O.B.S. Rozegaards-
weide, Hengelo Gld.
Inl. tel. 05753^2071.

A-P.K
ij keuren ALLE personenauto's

(bij een grote beurt GRATIS)

Keuring reeds mogelijk
2 mnd. voor de vervaldatum

Herkeuring binnen 14 dagen GRATIS

Reparatie en verkoop
van alle merken

AUTOBEDRIJF

BERTUS
EUGELINK
BAAK-Z.E.WEG113
TEL. 05754-1448

GRENEN MEUBELEN
DECORATIE ARTIKELEN

Ruurloseweg 43, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1073

BIIENHOF STRATENMAKERSBEDRMF

André Bijenhof
Muldershof 1
7221 EA Steenderen
Tel. 05755-1944
06-52939311

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Teïefópn 05753-2619

Schitterende aanbiedingen
119,-

Moderne
gouden zirkonia ringen

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloten

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo i ad > Tel 05753-1374

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 17 MAART

Remigiuskerk
Woensdag 13 maart (biddag) 19.30 uur d*, de Vries

10.00 uur ds. de Vries

„ONS HUIS"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12 te.m. 15 jarigen

Goede Herder Kapel
Woensdag 13 maart (brddag) 19.30 uur ds. Gerbrandy

10.15 uur ds. Gerbrandy

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 16 maart 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 17 maart 10.00 uur Woord en Comm.dienst,

met zang van het gemengde koor
Dinsdag 19 maart 19.00 uur Eucharistieviering

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: dagel(jks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

16 - 17 MAART
N. Eijck (praktijk dr. Hanrath)

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eijck, tel. 3160
Donderdag: dr Koning, tel. 1266

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 openngstijden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

A. R. J. van Ingen. tel. 2002

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06-11

Verpleegburo Nederland
Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, tijdens kan-
tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gid
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c. tel. 05753-1397
Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00-14.00 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag
bereikbaar) onder telefoonnummer 05753-3846

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.
Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld.,
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00
tot 11.00 uur.
Keijenborg in „de Horst", iedere laatste dinsdag van
de maand van 15.45 tot 16.45 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,
7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Qltmans-
straat 7. 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor ZeMiem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur geziims- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel.
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting ,,De
Graafschap", t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, postbus
65, 7255 ZH Hengelo Gld. Bezoekadres: Kastanje-
laan 15, Hengelo Gld.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-725083

Anonieme alcoholisten
Problemen? Bel dan 08355-1549

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16-19 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheüdszorg. 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.


