
dinsdag 9 april 1991
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olborgen, Rh»,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Runder Verse Mage
m a * •* •Worst
500 gram 4.95

Boerenmetworst
100 gram

1.50

Rundergehakt

9.95
Gebraden
Kippenpoot

per stuk l .90

SPECIAL
PAMPA-
SCHIJF

100 GRAM

1.95

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 0.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

3.95

3.95

3.95

Kerkstraat 6

3 kg mooie JONA GOLD 5,00

3 kg NIEUWE AARDAPPELS
5.00

2 krop zware SLA 1.95

500 gr ZOETZUUR SALADE 3.95

500 gr WITLOF SALADE 3.95

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspeclalist

Telefoon 05753-2619

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloten

Lentetip

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
SDaistraat 15 Hengelo tOd» Tel 05753-1374

ENORME
sortering

HANDMAAIERS
ELEKTRO

MAAIERS
MOTORMAAIERS
GAZON-

TRIMMERS
HANDGEREED-

SCHAPPEN

H A R M S E N
ijzerwaren
Banninkstraat 4, Hengelo

Tel. 05753-1220

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger

Ë9

GLAS -VERF -BEHANG

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Een leuk geschenk?

Denk eens aan een

taartenbon
van Bakkerij KREUNEN

Ook bezorgen wij uw taart
door geheel Nederland
met onze gebakexpresse.

De zaak voor mensen met
smaak!

, Telefoon"'05753M47T"

PRUSKNALURS
BUVSMWT
GOUDAPPELTJE

LJTERPAK VAN 139 VOOR

V.S. KOFFIE
ROODMERK

SNELFLTER, PAK 250 GR.
VAN 205 A VOOR SLECHTS

BLANKE

HAMLAPPEN
HELE KLO VAN 16.90 VOOR

W/7"
VS MARKT VINDT U IN: ZUTPHEN, RUSSEN,
EERBEEK, GOOR, HENGELO(G), GROENLO,

BORCULO. VORDEN. EN TERBORG

RECUWES GELDIG VAN 10 T/M 13 APRJL1991

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAK
u

cc

Bakkerij Bruggink
Q RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week
CE
LU

m
LU
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Eigengebakken
ROGGEBROOD
van 1.55 voor

5 KRENTEBOLLEN halen

oo
m
ao

>
Z

o
m

W8 3WUVM 30 NVA - 3IAIÜVM 3O NVA

Verrassende kado-ideeën

Horlögerie-Goud-Zilver-Optiek
Spatetraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

Haal vóór l mei
je nieuwe

Bromfietsverzekering
bij de Rabobank.

Sluit vóór l mei je nieuwe Rabopolis
Bromfietsverzekering, 'n Prima verzekering
met premies vanaf
ƒ 140,68 zonder versn. en ƒ 401,68 met versn.
Je krijgt het plaatje direkt mee.

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 21
Tel. 05753-2022

Keijenborg - St. Janstraat 44
Tel. 05753-1336

Rabobank
Meer bank voor je geld

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 resistent tegen veel voorkomende

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

BLOEMZADEN

IN DE MEEST UITGEBREIDE COLLECTIE, plm. 250 SOORTEN
Haal GRATIS onze uitgebreide Tuingids in fraaie kleurendruk.

In deze g'ids kunt U teeltwijze, zaaitijd, wijze van behandeling enz. lezen

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

VOEDERBIETENZAAD 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

Verkooo
Bloemenkas

GROENE PLANT

10 ROZEN + GIPS

4.95

4.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

HAMLAPPEN
500 gram
PAPRIKA SCHELP
per stuk

KATENSPEK
100 gram

CORNEDBEEF
100 gram

6.10

1.50

1.80

1.65

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
ons dochtertje en zusje

ANIEK

Bert Dijkman
Nellie Dijkman-Preuter

Herbert
Derrick

27 maart 1991.

Zelhemseweg 32,
7255 PT Hengelo Gld.

BERTUS DAMEN

,en
NETTY DAMEN-HERFKENS

vieren op maandag 15 april a.s. met
hun kinderen het 25-jarig huwelijks-

feest.

Gelegenheid tot feHcïteren vanaf 20.00

uur in zaal Herfkens te Baak.

Past. Teubnerstraat 1,

7223 LB Baak.

HERV. GEMEENTE HENGELO G.

AFSCHEID DS. VERHAERE
dn verband met vervroegde uittreding (VUT),
zal ds. G. H. Verhaere afscheid nemen
op zondag 14 april a.s.

Om 14.30 uur zal er in de Remigiuskerk een
Eredienst zijn en aansluitend een afscheids-
receptie in ,,Ons Huis", Beukenlaan 30.

De kerkeraad van de Hervormde Gemeente
nodigt u van harte uit bij dienst en receptie
aanwezig te zijn.

Namens de kerkeraad,

G. J. Wenneke, praeses
E. Hoed-Lensel'ink, scriba

N.B.

Bijdragen voor een gezamenlijk afscheidskado
voor ds. Verhaere kunnen worden overgemaakt
op rekening 3274.08.103 bij de Rabobank te
Hengelo Gld (giro van de bank: 929748)

Van harte aanbevolen!

Op zondagmorgen 14 april a.s. zal er In de
Remigiuskerk geen dienst zijn.

De kerkeraad

Dagboottocht ,,de Zonnebloem"

Op 28 mei a.s.
organiseert „de Zonnebloem" voor onze regio
een dagboottocht.

De mensen die graag met ons meewiHen, kun-
nen zi'oh hiervoor opgeven, onkosten f 25.— p.p.

Graag zelf zoveel mogelijk zorgen voor vervoer
naar Zutphen.
Is dit niet mogelijk, wordt dit, tegen een kleine
vergoeding, door ons geregeld.

Opgave of inlichtingen bij
W. Hoebink, «el 2112 of A. Steenkamp, tel. 1403
Bellen liefst tussen 17.00 en 18.00 uur

Toneelver. „THALIA"
presenteert het plattelands blijspel

„WAT 'N KiPPEDRIFT"

op zaterdag 13 april
aanvang 20.00 uur

in zaal Broekhuizen
te STEENDEREN

Kaarten é f 3.50 in voorverkoop bij:
Gebbing Modes Steenderen

Dinsdag 23 april

organiseert het Rode Kruiis weer

haar jaarlijkse

BLOEDAFNAME-AVOND
te Hengelo Gld. in „Ons Huis"

Donors ontvangen een oproepkaart

Nieuwe donors
van harte welkom tussen 18.15 en

21.00 uur

GEEF BLOED •

GEEF LEVEN!

Tijdens de opening van onze verbouwde winkel
en de dagen daarna, mochten wij zeer veel
felicitaties in ontvangst nemen.

Voor de vele planten en bloemen en andere
kado's, willen wij allen hartelijk bedanken.

SCHRöDER MODE
bij de kerk

Deze week bij uw Echte Bakker:

MUESLIBOLLETJES
6 halen, 5 BETALEN
NU WEER IN ONS ASSORTIMENT

echt Italiaans ijs
ALLE SOORTEN DEZE WEEK 75 Cl

Echt, je proeft het

BAKKERIJ

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

OE DIERENSHOF
V

HET IS ER WEERII

VIJVERFOLIE 5.50 per m2
0,5 mm dik, 4 of 6 m breed

Vijveraarde

Vijvervissen

Vijverplanten

etc. etc. etc.

Spalstraat 12 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2396
's Maandags gesloten

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

KARBONADE (schouder of rib)
500 gram 4i f O

SLAVINKEN
Lei op: 5 halen en maar

4 BETALEN

ZURE ZULT

i (ongerookt) per stuk

RODE KRUIS HENGELO GLD
Bloed is een onmisbare bron voor tal van genees-
middelen die levensreddend zijn bij de behandeling
van patiënten.

Voor verkeersslachtoffers, bloederziektepatiënten en
kankerpatiënten, maar ook bij hart- en vaatoperaties
is elk jaar meer bloed nodig. In 1989 werden al meer
dan 780.000 donaties bloed verbruikt en nog was het
niet genoeg. Vooral de behandeling van patiënten
met bloederziekte is er nog steeds onvoldoende
bloedplasma en kunnen we in Nederland alleen door
hulp van het Belgische Rode Kruis het tekort dekken

Dit jaar zal het tekort aan bloedplasma oplopen tot
bijna 100.000 donaties. Iedereen die gezond en in de
leeftijd van 18 tot 66 jaar is, is in principe geschikt
om bloeddonor te zijn. Kom daarom naar de komende
bloedafname in „Ons Huis" te Hengelo Gld, die het
plaatselijke Rode Kruis daar organiseert en meld u
a I'S nieuwe donor.

Bedenk dat de noodzakelijke voorziening van de vele
bloedprodukten alleen rostand kan worden gehouden
als er in Nederland voldoende donors zijn.

U bent van harte welkom op dinsdag 23 april a.s.
tussen 18.15 en 21.00 uur.

CAFÉ MEEZEN
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN

ZATERDAG 13 APRIL

DE ROCK-FUNKFORMATIE

SPERMY SQUIRMS
Aanvang 22.00 uur

Te koop gazonmaaier met
benzinemotor, ïncl. vang-
bak. Tel. 05755-1644, na
18.00 uur

Te koop een eiken bank-
stel, leren bekleding red-
bruin, 3-2-1-zits
Tef. 05753-3536

VERSE WORST 500 gr 4.45

GEGRILDE WORST 100 gr 1.20

BOERENHAM 100 gr 2.30

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat t

KEIJENBORG

Tel. 05753-1328

NATIONAAL FONDS KINDERBESCHERMING
Het Nationaal Fonds Kinderbescherming beschermt
niets of niemand. Het biedt hulp aan ongeveer 30.000
kansarme kinderen in Nederland, die het om wat voor
reden dan ook niet zo goed hebben getroffen en in
de regel niet meer thuis (kunnen) wonen.
Van 7 t.e.m. 13 april 1991 wordt voor de 31e keer
onze landelijke nationale collecte gehouden.
Ongeveer 30.000 coleotanten gaan dan op pad om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor deze kans-
arme kinderen, die in hoofdzaak ondergebracht zijn
in internaten, kindertehuizen, gezinsvervangende te-
huizen etc.
Met de opbrengst van deze ene collecteweek moeten
deze 30.000 kinderen dus 51 weken uit de voeten
kunnen
Het geld dat op deze manier wordt opgehaald, is
hard nodig!
Door de terugtredende overheid wordt steeds meer
en steed's intensiever een beroep op het N.K.F, ge-
daan voor de bekostiging van zaken d<ie eigenlijk
heel normaal en gewoon zijn, maar die niet betaald
kunnen worden uit de subsidie, zoals gebitsregulatie,
aanschaf van kleding voor kinderen die echt niets
meer hebben, een weekje zomerkamp, bijles, geld
voor het afmaken van een studie, het lidmaatschap
van een voetbalclub, de aanschaf van een muziek-
instrument, behande.üng van constitutioneel eczeem
in een kuuroord etc.
60 procent van de collecte-opbrengst in Hengelo Gld,
Toldijk en Baak zal ten goede komen aan de Neder-
landse Vereniging voor Pleeggezinnen in de regio
Oost, een vereniging die de belangen van pleegkin-
deren en pleeouders behartigt en adviezen geeft en
tevens contcaten tussen pleegouders en -kinderen
bevordert d.m.v. cursussen en voorlichting.
Ondersteuning van alle kanten is onontbeerlijk.

Help daarom deze kansarme kinderen wel een kans
te geven.
Geven is toch immers kinderspel?

ONDERSCHEIDING T. ROENHORST
Tijdens de dia-avond, georganiseerd door de bijen-
verenigingen van Hengelo Gld en Zeihem, vond er
tevens een huldiging plaats.
Dhr. T. Roenhorst uit Hengelo Gld werd verrast met
de vergulde erespeld var> de VBBN, de overkoepe-
lende Nederlandse bijenvereniging.
De onderscheiding, die hem werd overhandigd door
het hoofdbestuurslid Schreurs uit Winterswijk, werd
hem toegekend wegens langdurig lidmaatschap en het
bekleden van een bestuursfunctie gedurende lange
tijd. Al vanaf 1940 is dhr. Roenhorst lid van de Hen-
gelose vereniging ,,De Vooruitgang". Sinds
1946 tot op de dag van vandaag bekleedt hij een be-
stuursfunctie.

Vooral de laatste jaren kan men zich verheugen op
meer belangstelling voor de imkerij. Dit is mede te
danken aan de stimulerende kracht van de heer
Roenhorst.

MAAK KENNIS MET SPORT
In de week van 15 tot en met 21 april organiseert het
district Gelderland van de Nederlandse Invaliden
Sportbond (NIS), in samenwerking met de Gelderse
Sport Federatie, een kennismakingsweek ,,Aangepast
Sporten".
Aan deze week werken 15 verenigingen mee, ver-
deeld over de hele provincie Gelderland G.S.V.
„de IJsselstreek" is een deelnemende vereniging,
waarbij u aangepast kunt sponen.

Tijdens de kennismakingsweek kunnen mensen met
een handicap vrijblijvend bij deze vereniging binnen
stappen, men kan dan zelf ervaren hoe leuk het is om
te sporten. Eerst een keertje kijken mag natuurlijk ook

De verertiging heeft tijdens deze week aktiviteiten in:
Ulft, Zevenaar, Varsseveld, Gendringen, Doetinchem,
's Heerenberg, Hengelo Gld en Terborg.

De vereniging staat voor u klaar. Dat betekent onder-
meer dat er tijdens de kennismakingsweek iemand
bij de sportaktiviteiten aanwezig i's die u ontvangt en
u vertelt wat de vereniging te bieden heeft.

Voor nadere informatie: J. B. Uenk, de Jongstraat 32,
Doetinchem, tel. 08340-25906.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

GRANDIOZE MODESHOW WORLD SERVANTS
Een modeshow op 10 april 's avonds in zaal ,,Den
Bremer" te Toldijk. Modehuis Visser uit Vorden heeft
'n prachtige kollektie uitgezocht, die geshowd wordt

Er lopen voor u bekende modellen mee. Wie dat zijn
moet u zelf maar komen bekijken.

Om er een extra sfeervol tintje aan te geven wordt
de avond muzükaal omlijst door de heer Gijsman uit
Steenderen.
Een lady-speaker zal het geheel aan elkaar praten.
Bij binnenkomst wordt u een kopje koffie met cake
aangeboden.
Wilt u een avond genieten van mooie, draagbare kle-
ding, dan moet u beslist komen.

Er is slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar

Wees er dus snel bij. U kunt de kaarten ook tele-
fonisch bestellen: 05755-1831. U kunt ze ook kopen
bij de volgende adressen: l. Wijmenga, Weth. Cam-
permanstraat 8 te Toldijk of J. Eppink, Dorpsstraat 37
te Steenderen.

BERLIJNSE KINDEREN NAAR NEDERLAND VOOR
VAKANTIE
Op uitnodiging van Pax Christi Kinderhulp, de Neder
landse hulporganisatie die zich richt op kinderen die
in hun land de dupe zijn (of dreigen te worden) van
politieke of sociale misstanden, brengen 1100 Ber-
lijnse meisjes en jongens hun zomervakantie in ons
land door. Zij ervaren hoe het is om te leven in een
omgeving waar van ontwrichte verhoudingen geen
sprake is. De meesten waren al eens eerder bij
Nederlandse vakantie-ouders en logeren er opnieuw
voor andere Berlijnertjes wordt een gastvrij gezin
gezocht. De leeftijd varieert tussen 6 en 12 jaar.

De fluwelen revolutie van 1989-1990 maakte in het
oostelijk deel van Europa een einde aan de onvrijheid
Het politieke en maatschappelijk stelsel stortte ineen
Maar, de val van de economie, de produktie, de werk
gelegenheid werd er niet mee gestuit.

De nieuwe verhoudingen binnen Europa stellen ons
voor nieuwe uitdagingen. Oost en west zijn geen
vijanden meer. Voorgoed een einde maken aan haat
en afgunst is in deze jaren een opgave die misschien
wel net zo zwaar is als leven met het ijzeren gordijn
van toen.
Op de jeugd van Europa komt het aan. Op hen alle-
maal. Op kinderen die het goed hebben Op kinderen
die nog steeds bedreigd worden. Ook op kinderen
die elkaar haten. Zij zijn straks de bouwers van een
nieuw Europa.
Pax Christi Kinderhulp, dat kort na de bouw van
de Muur begon met het verzorgen van vakanties in
Nederland voor kinderen uit de vluchtelingenkampen
verwacht door de omwenteling „Oost" uitbreiding van
van haar aktivieiten in de vroegere Duitse hoofdstad
Hoewel deze kinderen niet in vluchtelingenkampen
wonen, is hun behuizing in de woonkazernes soms
niet veel beter.

Door de kinderen wekenlang Kefdevol in het Neder-
landse gezin op te nemen, geven we ze een steun in
de rug. Om de problemen beter aan te kunnen.
Omdat er bijna 1000 km verder weg iemand om je
geeft.

De Berlijnse kinderen komen op 9 juü met de trein
naar Nederland en verblijven hier tot 9 augustus.

Reisgeld en verzekeringen (ziekte, ongevallen, WA)
zijn verzorgd. De kosten voor eten en ontspanning
nemen de vakantie-ouders voor hun rekening.

Na de aanmefding kan de aspirant-vakantiehouder
op korte termijn, tijdens een huisbezoek, aanvullen-
de informatie van de PCK-medewerkers verwachten.

Aanmeldingsadres: Mirjam en Ab Ribbers,
Tel. 08342-3008

JUBILEUMKOLLEKTffi
De Kennemer Jubileumkollektie, speciaal

voor die hoogtijdagen, welke om zo'n
exklusieve uitnodiging vragen.

DRUKKERIJ WOl

•
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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
M 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

Ardenner boterhamworst

1.29100 gram

Kipfilet
3 smaken
100 gram

Nasi-bami-macaroni

1.99

3.99

AH blanke of chocoladevla

liter ••/«f

Slijterij „De Zon"
V.d. Eelaart drie-sterren
jonge jenever

18.95liter

Bootz rum

fles 16.75

Schouderkarbonade

kg 6.98

AH chantilly ijs

8 stuks

VANAF DONDERDAG:

AH abrikozenvlaai

kg

3.65

5.95
AH Zaans volkoren brood

800 gram l •

Turbana bananen

kg 1.99

Woensdag 10-4-'91

AH karnemelk

titer 0.89

Donderdag 11-4-'91

Mager rundergehakt

500 gr 4.98 kg O.98

Vrijdag 12-4-'91

Rauwkost

dlv. soorten 1*0 v

Zaterdag 13-4-'91

Varkensfilet

100 gram I.O\/

Maandag 15-4-'91

AH superbintjes

5 kg 2.75

Dinsdag 16-4-'91

Gekruid gehakt

500 gr 4.98 kg O.98

Let ook op de AH adv.

in de landelijke
daqbladen

nationale hartweek
nederlandse hartstichting

giro 300, bank 70.70.70.600

iGROOTS OPENLUCHT VOLLEYBAL TOURNOOI
IN STEENDEREN

[Zaterdag 1 juni a.s. zal er op het sportcomplex „Het
Hooge Wessel" i.i Steenderen weer het jaarlijkse
volleybal buitentournooi worden gehouden.
Deze wordt georganiseerd door de volteybalver.
WIK uit Steenderen De voorbereidingen voor het tour
nooi zijn al in volle gang en ruim 100 teams, düe de
hele dag zullen strijden om de hoogste eer, hebben
reeds een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Het bultentournooi staat bekend als een bijzonder ge-
zellige sportieve bezigheid voor jong eo oud. En on-
der het genot van een drankje, is het ook voor de toe-
schouwers goed vertoeven. De tournooicommissie
rekent ook dit jaar weer op een
grote opkomst en stralend weer.
De inschrijving staat open voor teams, samengesteld
uit familie's, buurtverenigingen etc. uit Steenderen en
omgeving. Belangstellenden die het kleurrijke schouw
spel mee willen maken, zijn van harte welkom. Het
is overigens voor iedereen gratis toegankelijk. Tevens
een ideale gelegenheid om eens kennis te maken
met de volleybalsport.
Voor nadere informatie: dhr. Langenhof, 05755-2023

ZIJSPAN GRAND PRIX IN HALLE
Op 27 en 28 april a.s. organiseert de Halse auto- en
motordub HALMAC op haar schitterende Grand Prix-
circu'it de Nederlandse ronde om het wereldkam-
pioenschap zijspar» motorcross.
De wereldkampioenen Bennie Janssen en Frans
Geurts van Kessel verdedigen hier hun wereldtitel
die zij vorig jaar behaalden.
Dat de organisatie van deze grote wedstrijd bij Hal-
mac in goede handen is, bewijst wel het feit dat na
de GP 125 van vorig jaar de KNMV deze wedstrijd
aan de club uit Hall e toewees.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang om
de 70 combi-naties perfecte wedstrijdcondities te
kunnen aanbieden.

REUMA
DESnUEPfJN

t

Reuma betekent pijn. Je kunt ermee leren leven, maar geen moment van
de dag laat het je los. Veel reumapatiöntcn dragen hun lot in stilte, omdat hun
handicap niet zichtbaar is. Stilte, die écht pijn doet.

U kunt er wat aan doen. Uw geld kan vooreen reumapatiënt direct omge-
zet worden in verlichting. Door revalidatie, hulpmiddelen en onderzoek.
Het Reumafónds helpt daarbij. Helpt u het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

StatenUan 128,2582 GW Den Hij*. Bankrtk nr: 70.70.70.848 i

NATIONAAL RiUIHAFONDS (JJ)

NJ V

GIRO
324

IK MET
JIJZQHKR?

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN

INT. MOTORRACES HENGELO GLD
Nog 1 G.P., op zondag 21 april a.s. in Amerika, dan
volgt op zondag 5 mei de internationale motorrace op
circuit ,,Varssel-Rng" te Hengelo Gld.
Voor deze race pakt Hamove fliruk uit: wedstrijden in
de 125 cc, 250 cc en zijspannen internationaal en
Nederlandse kampioenschappen.
Alle Nederlandse toppers komen naar Hengelo Gld
om elkaar op het scherpst van de snede te gaan
bestrijden.
Hans Spaan en Wiloo Zeelenberg van het Sharp-
Samson racingteam moeten het opnemen tegen Rolf
Waldmann, Gerhard Waibel, Jochen Schmid en de
drievoudige winnaar op de Varssel-Ring Hans Becker
Ook zullen zij te maken krijgen met Arie Molenaar,
Leon v.d. Heijden en Jurgen v.d. Goorbergh.
In de zijspanklasse zijn Egbert Streuer en Steve
Webster gecontracteerd, terwijl er onderhandelingen
gaande zijn om wereldkampioen Michel naar Hen-
gelo Gld te halen.
Evenals vorig jaar is Sharp weer bereid gevonden
als hoofdsponsor van het evenement op te treden.
Wie herinnert zich niet de prachtige beelden die
vorig jaar op W verschenen van de wedstrijden.
Zondag 5 mei is het weer zo ver. Zorg dat u er bij
bent.
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*Contactlenzen.

Goed zien en

er jonger
uitzien.

Wij zijn

contactlens-

specialist.

Ons optiekvakwerk en al onze montages
zijn kleiner en fijner.
Met de beste materialen en uiterst
secuur werk zorgen wij voor
enthousiaste brildragers.
Dit bleek de sleutel tot een groeiende
tevreden klantenkring.
Wij werken alleen met gediplomeerde
opticiens Dus vakmensen.

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

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

/D
BIIENHOF STRATENMAKERSBEDRIIF

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

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. Moegen 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 18 -26 Doetinchem. Tel. 08340 - 2262;

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

V O O R U W T U I N
VRUCHTBOMEN

CONIFEREN

SIERHEESTERS

LAANBOMEN

ROZEN

VASTE PLANTEN

COMPOST

TUINTURF

VIJVERGROND

GAZON GRASZAAD

VELDKEIEN

BOOMSCHORS

BoomkwekeriJ - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

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

Te koop prof. tuinfreezer
merk NORLETT, werkbr.
40 en 80 cm, zeer weinig
gelopen. Tel. 05753-1258

Wij zoeken een net meisje
voor de winkel, p l m 16
jaar. Brieven onder ino. 15
bureau de Reclame

Te koop pootaardappelen
bij loonbedrijf Niesink,
Weeninkweg 1, Keijen-
borg, tel. 05753-1585

AHe soorten kool-, sla- en
perkplanten, alles met
kluit. A. Menkveld, Ban-
ninkstraat 58, Hengelo G.
Tel. 05753-2019

Gevraagd: leasemei k,
plm 75.000 kg. Gaarne op-
gave leaseprijs en vetper-
centage. Brieven onder
WH 15 bureau de Reclame

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.WEG 113
TEL. 05754-1448

nationale hartweek
nederlandse hartstichting

giro 300. bank70.70.70.600

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo GId.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
0 geboorte- en huwelijkskaarten
•*• Jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken.

«*• visitekaarten
«*• rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«=• rekeningen, briefpapier
•G? circulaires, folders, prijslijsten
*r enveloppen, briefkaarten, sets
«*• kettingformulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

KONINKLIJKE HARMONIE

„CONCORDIA"
HENGELO GLD

Oud ijzer
AKTIE

zaterdag 20 april
ALLES is welkom!!
U kunt de volgende nummers bellen:
05753-3050 - 2461 - 3352

REUMA
DESnilE

Veel reumapatiënten dragen hun pijn
in stilte. Het Reumafonds kan helpen. Helpt
a het Reumafonds? *

REUMABESTRIPNG
MÓÉT DOORGAAN
Statenlaan 128,2582 GW Den Haag.
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

VOORLICHTINGSAVOND ASTMA-FONDS

Voor de derde achtereenvolgende keer organiseert
het correspondentschap Doetinchem e.o. van het
Nederlands Astma Fonds een voorlichtingsavond. Dit
maal zal het thema van de avond ,,Kind en Cara" zij-n
De avond is vooral bedoeld voor ouders van kinde-
ren die een of andere vorm van de ziekte Cara heb-
ben (bronchitis, astma, a'Hergie). Bovend'ien is deze
avond bedoeld voor leerkrachten van basisscholen en
peuterspeelzalen en voor medewerkers van consul-
tatiebureaus en schoolartsdiensten.

Aan deze avo'nd zullen meewerken een longarts, een
kinderarts, een stafverpleegkundige van de kruis-
vereniging en een psychotherapeute. Bij het thema
„Kind en Cara" zal het vooral het omgaan met Cara
worden toegelicht.

Als vervolg op deze voorlichtingsavond organiseert
het correspondentschap i.s.m. de kruisvereniging,
bovendien een aantal gespreksavonden voor ouders
van kinderen met Cara. Belangstellenden kunnen zich
hiervoor op de voorlichtingsavond aanmelden.

De voorlichtingsavond zal plaatsvinden in de ver-
gaderzaa1! van het vernieuwde Shngeland ziekenhuis
op maandag 22 april a.s., aanvang 20.00 uur. De
toegang is gratis, evenals de koffie, er wordt niet
gerookt. Voor meer informatfe kunt u bellen met: dhr
Anti rok, 08340-61807

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle informatie: fj ̂ ^^1
(030) 52.35.78. Of E P I L E P S I E EN M A A T S C H A P P I J
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (GId.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

, Z E L H E M "
GEHARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 14 APRIL

Remigiuskerk

14.30 uur ds Verhaere en ds de Vries

Afscheid ds Verhaere

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

10 uur ds H. Alting

Goede Herder Kapel

10.15 uur dte de Vries

R.K. Kerk Hengelo GId

Zaterdag 13 april 19.00 uur Eucharistieviering
met zang van het dameskoor uit Steijl

Zondag 14 april 10.00 uur Eucharistieviering
met zang van het dameskoor uit Steijl

Dinsdag 16 april 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

13 - 14 april

Dr. N. J. C. Eyck (praktijk dr. Eijkelkamp)

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 GId, 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 openngst|jden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

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

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo GId

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 GId: 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 GId.,
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00
tot 11.00 uur.
Keijenborg in „de Horst", iedere laatste dinsdag van
de maaind van 15.45 tot 16.45 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,
7255 ZH Hengelo GId.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo GId
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor ZeNiem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezirvs- 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 GId. Bezoekadres: Kastanje-
laan 15, Hengelo GId.

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.

NETWERK THUISZORG NEDERLAND

24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00
er> 12.00 uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio
Midden-IJssel - tel. 05751-1846.


