
60e jaargang no 37 dinsdag 10 september 1991 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

0

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

Telefoon 05753-1455, b.f.ff. 2771

Verschijnt dinsdags In:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelbem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

500 gram

Champignon of Runder
Kerriegehakt verse Worst

500 gram 4.95

Gebr. Rosbief of
Fricandeau
100 gram

2.25

4.95

Sukadelappen

500 gram f .3 J

SPECIAL
VERS

LAMS-

KQf>

VOORRADIG

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 4.50

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

4.50

4.50

4.50

Bloemen
verkoopkas

5.95
(diverse kleuren)

GROTE POT CHRYSANTEN 8.95

Wijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

HAMLAPPEN
500 gram
HAMBURGERS

per stuk

KATENSPEK

100 gram

LEVERKAAS

100 gram

6.45

1.10

1.80

1.45

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

GEVESTIGD:

E. J. VA N D ER TORRE
TANDARTS

KASTANJELAAN 4, 7255 AM HENGELO GLD

behandeling volgens afspraak tel. 05753-1370

Wintervakantie?
Begin met een bezoek

aan de Rabobank

Plannen voor de wintervakantie? Begin met een

bezoek aan de Rabobank. Daar liggen de winter-

reisprogramma's voor u klaar. Gratis, net als de

nieuwe Rabobank WinterVakantieWijze;.

Onze reisadviseur maakt uw keuze gemakkelijk.

Boek daarom nu uw vakantie bij de Rabobank.

Raadhuisstraat 21 - Hengelo Gld.

St. Janstraat 44 - Keijenborg

tel. 05753 - 2022

Rabobank G3
Meer bank voor je geld

t.e.m. 23 sept.

FLORIJN
BESSENJENEVEREELAART

drie
\ een uitstekende

borrel

1895
SONNEMA
BERENBURG

de authentieke

Fries met 71

kruiden

BORDEAUX

ROOD

18.95

OP KM DAG TAP JE |f
EEN ANDER VAATJE

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar
Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

Woensdag 18 sept.a.s.
show van onze

NAJAARS-EN

W1NTERKOLLEKTIE

's morgens om 10.00 uur

's middags om 14.00 uur

Kom gezellig kijken en keuren

Uw stoel, kopje koffie en drankje

staan voor U klaar!

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

***

Hotel ~ Café ~ Restaurant
Zalencentrum

„De Kmisberg"
GEHEEL VERNIEUWDE ZAAL

1O t/m 375 personen

Onze nieuwe zaal is voorzien van een komplete luchtbehandeling.

• Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen

• Zaal I van 10 t/m 80 personen

• Zaal II van 50 t/m 375 personen

met complete luchtbehandeling

• Gratis bruidsauto Rolls-Bently

u wordt gehaald en thuis gebracht

Eric en Mieke Jansen

Kruisbergseweg 172

7009 BT Doetinchem

Tel. 08340 - 24123



WILT U GRAAG WETEN WAT EEN ONDERHOUDSKONTRAKT VOOR bijv. EEN C.V. KETEL INHOUDT? VRAAG DAN GERUST INFORMATIE

TECHN. INSTALL BURO

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM/MAGAZIJN: * DAGELIJKS VAN 07.30 TOT 17.30 UUR * ZATERDAGS VAN 08.30 TOT 12.30 UUR

ZELHEMSEWEC 30 - HENGELO GLD
TEL. 05753-1285

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAK
LU <

l Bakkerij Bruggink*
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

DEZE WEEK
m

m
APPELFLAPPEN

•

per stuk van 1.50 voor |B25 >

5 HARDE BOLLEN
per stuk van 0.50 voor Q§4Q

LÜ
Q

I

m

|

m
awdVM aa NVA - U3>ixv8 BWUVM 3a NVA

FRIKANDO 500 gram 6.95
GEBR. GEHAKT 100 gram 1.30
GELDERSE GEK. WORST

100 gram 1.30

Past. Thuisstraat •

KEIJENBORG

Tel. 05753-1321

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat 1 - 7255 AA Hengelo Gld.

geldig maand september

l Itr. DRIE STERREN JENEVER 18.95

l Itr. GORTER JENEVER 17.95

l Itr. HENKES BESSENJENEVER 14.95

l Itr. FLORIJN CITROENBRANDEWIJN
13.95

l fles HARVEY'S SHERRY 8.95

l Itr. GORTER BEERENBURG 16.95

l Hes COURVOISIER COGNAC 39.95

l fles COINTREAU 28.95

l fles CORBIERES - ROOD 5.95

l krat DOMMELSCH BIER 17.95

hierbij gratis glas

Telefoon 05753-1252

Notarispraktijk Schellenbach

MEDEDELING (herhaling)

Veel cliënten van mijn kantoor hebben een z.g.
"langstlevende-testament" gemaakt. Eén belang-
rijk gevolg van dit testament is, dat bij overlijden van
één van de ouders, de erfdelen van de kinderen niet
behoeven te worden uitgekeerd.

Een wijziging per 1 februari 1990 in het "Bijdrage-
besluit Bewoners van Bejaardenoorden" kan tot
gevolg hebben dat de niet uitgekeerde erfdelen van
de kinderen door de langstlevende moeten worden
aangewend ter bekostiging van het verblijf in een
bejaardenoord. Dit is een ongewenst en - bij het
opmaken van het testament - niette voorzien effect!

In verband hiermee adviseer ik degenen die een
dergelijk testament via mijn kantoor of mijn voor-
gangers - de heren W.H. van Ballegoijen de Jong en
H. van Hengel - hebben laten opmaken, contact met
mij op te nemen om na te gaan of een eventuele
aanpassing van hun testament gewenst is.

Aan deze kwestie is - mede door de Koninklijke
Notariële Broederschap - in de landelijke pers reeds
aandacht besteed.
Uit mijn contacten met cliënten blijkt echter dat
velen deze publikaties niet hebben gelezen of de
consequenties niet hebben overzien.
Vandaar deze mededeling.

Notaris Mr. A. Schellenbach

Koepelberg 4 - 7255 DN Hengelo Gld
Tel. 05753-3939

optiek

tA.GROOT
KORMELINK

brillen - contactlenzen

Spalstraat 27 Hengelo (G) Tel.1771

gediplomeerde opticiens
's maandags gesloten

Bij ons verkrijgbaar

Vergeer Kaas

Voor elke kaasklant:

eerste 100gram ROOMBRIE J l 5UU

3 METWORSTEN ƒ 10,00
(zonder kleurstoffen) *

Alle soorten boerenk38S, zowel

20+ en 30+, ook met komijn.

ledere vrijdagmiddag op de markt in
Hengelo Gld.

Marktver.
Hengelo Gld.

ST. MICHIELSMARKT
PAARDEN EN WARENMARKT op

woensdag 11 september 1991
en

VEILING
van VEULENS, ENTERS, TWENTERS en

3-JARIGE PAARDEN en PONY'S van alle

rassen.

Aanvang 10.00 uur - terrein Spalstraat (bij

de Welkoop),

prettige VAKANTIE gehad?
Nu de vakantieperiode erop zit gaat uw eigen ver-

trouwde KAPSALON weer op de oorspronkelijke

tijden werken. Te weten:

13.00-17.30 uur

8.00-12.00 uur

maandag

dinsdag t.e.m.
vrijdag 13.00-18.00 uur

zaterdag 8.00-15.00 uur

TOT ZIENS IN ONZE KAPSALON

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

VARKENSFRIKANDO
(aan stuk of lapjes) 500 gram

SLAVINKEN
100 gram

DROGE RAUWE HAM
100 gram

NAGELHOUT
(ongerookt) 100 gram

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

COMMISSIEVERGADERING

De raadscommissie voor sociale zaken en welzijn
zal op 11 september a.s. om 20.00 uur in de
commissiekamer van het gemeentehuis voor een
openbare vergadering bijeenkomen.

Vanaf 20.00 uur bestaat, gedurende 15 minuten,
voor niet-commissieleden de gelegenheid gebruik
te maken van het spreekrecht.

Wie van het spreekrecht gebruik wenst te maken
dient daarvan te voren kennis te geven aan de
voorzitter en het spreekrecht is beperkt tot onder-
werpen, welke op de agenda voorkomen.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
1. Opening.

2. Besluitenlijst van de vergadering van 5 juni 1991.
3. Concept-programma en concept-begroting
basiseducatie Doetinchem.
4. Notitie Regionale Bureaus Onderwijs (R.B.O.'s).
5. Jaarverslag 1990 P.B.V.E. Oost-Gelderland.
6. Ontwerp-plan 1992 welzijnswet van W.V.C.
7. Begroting 1991/1992 Algemene Muziekschool
Doetinchem.
8. Nota kinderopvang.

8a. Sociaal Culturele aktiviteiten basisonderwijs.
9. Diverse subsidieverzoeken.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Aaróappeien-, groente- en truitboeroern

è
Gerritsen
Kruisbrmkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

AANBIEDING:

WITTE, RODE of SAVOYEKOOL
0.45 per kg

UIEN, nieuwe oogst, 5 kg 2.50

diverse rassen AARDAPPELEN
vanaf 8.95 per 25 kg

Woensdag 11 september zijn wij
de GEHELE DAG GESLOTEN!

OPEN:

ma. 13.30-17.30 uur

dl. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur

10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur

13.30-17.30 uur

10.00-12.30 en 13.30-17.30 uur

9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

wo.

do.

vr.

za.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

HENGELO GLD
tel. 1054

Kerkstraat 6

GESCHRAPTE WORTELTJES
500 gram 0.95

kg CHIQUITA DANANEN 1.95

kg VERSE ANDIJVIE 0,95

nieuw in ons rauwkostassortiment

BROCCOLI-MIX 500 gram 3.95

VENETIAANSE RAUWKOST
500 gram 3.95

CHINEES - INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR

- met nieuwe eigenaar •
Dagelijks geopend van 11.30 tot 22.00 uur.

Dinsdags geopend vanaf 16.00 uur.

Voor reserveringen: RAADHUISSTRAAT l -

HENGELO GLD - TEL. 05753-3722.

Bij bezoek aan ons restaurant ontvangt u het

eerste drankje (frisdrank of bier) van de zaak

Tevens ontvangt u bij onze afhaalservice een

Feuke ATTENTIE.

Aanbiedingen gelden vanaf 10 tot 17 september

VTSHANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05750-19771

Van de week niet alleen op vrijdag,

maar ook op woensdag tijdens de

Sf. Mfchie/smarkf te Hengelo Gld.

Onze Sf. Michielsmarkt-reklame:

GROTE POT ZURE HARING
geen 4.00 maar 3.25

RIEN POORT VLIET
een boeiend tekenaar, schrijver en verteller,

ontwierp een prachtboek:

„DE TRESOOR"
Prijs ƒ 85,00 BESTEL ZEER SNEL

POORTVLIETBOEKEN: GEWILDE BOEREN

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
CAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

Allerlaatste week. U kunt nog pro-
fiteren van de laatste restanten
voor ECHTE bodemprijzen Schröder mode



Service en kwaliteit
ijn 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

Gegrilde Boerenham

100 gram

Gebraden Varkensrollade

100 gram Lm l Sf

Rambol cremeux

100 gram 1.98

AH Vanille Vla

liter 1.55

Slijterij „De Zon"
Florijn Jonge Jenever

liter 18.95

Pisang Ambon

fles 15.45

Mager Rundergehakt

500 gram 5.48 kg Vi9ö

Zaans Driepans Volkoren
Brood

800 gram 1.99

AH Wit of Bruin Brood

800 gram ••• Sf

Bamigroente Pakket

500 gram 1*49

AH Snelkookrijst

400 gram 1.49

Negerzoenen

9 stuks

AH Huzarensalade

1000 gram

AH Keukenrollen

'4
stuks

AH Bordeaux
rood of wit

0,75 liter 4.45

Grote Mango

per stuk £•«! U

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

Tel.05755-1203
.r'"S

Fam. H. Ruiten

KERMIS IN
STEENDEREN
bij

DE ENGEL
op

12-13- 14en 15 september
Donderdag 12 september:
Opening van de kermis
vanaf 20.00uur •^•.^,^. ..*.,,
inhetcafém.m.v. „DUO DUIN

Vrijdag 13 september:
De gehele dag dansen vanaf 11.00 uur met de superformatie

„LIBERTY"
's avonds vanaf 20.00 uur in het café

„DUO DUIN"

Zaterdag 14 september:

„DUO DUIN"

's avonds dansen met de superformatie

„NEVERMIND"
Zondag 15 september:

Kermis begraven in het café. Vanaf 15.00 uur
stemmingsmuziek met

„DUO TEN HAVE"

Tafelreservering
mogelijk!

Wil wensen u
prettige kermtedagen toe!

Fam. H. Ruiten
en medewerkers.

STEENDERENSE
KERMIS

12 -13 -14 -15 september

Marktplein 5 - Steenderen - tel. 1204

Donderdag 12 september

(het kleine café.

Aanvang 22.00 uur

Vrijdag 13 en zaterdag 14 september

de Zeeuwse topformatie

DE DALTONS

alle daaen entree vrij



is motorisch

STEUN DAAROM HET

PRINSES BEATRIX

TER BESTRIJDING VAN O.M.
POLIO • SPASTICITEIT • MULTIPLE SCLEROSE

SPIERZIEKTEN • ZIEKTE VAN HUNTINGTON
• ZIEKTE VAN PARKINSON

NATIONALE COLLECTEWEEK
15 TOT 22 SEPTEMBER

GIRO 969
OF BANKREKENING 70.70.70.325

De nieuwste Intercard kollektie geboortekaartjes is uit!

Stap eens bij ons binnen.

Wij tonen u graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.

Ook de tekst kunnen wij met u samenstellen.

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk waar je mee

bezig bent, als je zo 'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten".

Door donateur te worden van

de Zeehondencrèche in Pieterburen

steunt u het werk en geeft u zee-

honden een herkansing op overleven

in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

Ja. ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ter waarde van f.

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar:
Stichting Zeehondencrèche, Antwoordnummer 9SO.

• 9950 WL Pieterburen Giro 8020. l

z e e h o n d e n c r ó c h e p i e t e r b u r e n

DRUKKERIJ WOLTERS
•
lü intcrcnnl

JUBILEUMKOLLEKTIE
. 5 0

De Kennemer Jubileum kollektie, ' .5; .

speciaal voor die hoogtijdagen,

welke om zo'n exklusieve
uitnodiging vragea

DRUKKERIJ WOLTERS

Uw financiële injectie
redt 2 miljoen

kinderen
het leven.

Op dit moment stelt UNICEF

dankbaar vast dat m de hele wereld

geweldige vooruitgang is geboekt met het

inenten van kinderen tegen de meest gevreesde

kinderziekten: mazelen, tetanus, kinkhoest, polio,

difterie en tuberculose 7 van de 10 kinderen in de

wereld zijn hiertegen inmiddels ingeënt Er is nog

maar één stap nodig om een belangrijke mijlpaal te

bereiken. Door nog eens 10% van alle kinderen in te

enten kunnen we de wereld bevrijden van

epidemieën van deze kinderziekten. Dit kan met uw

hulp in 1990 gerealiseerd worden Alleen al >

kunnen we dan 2 miljoen kinderen het leven redden

Giro 7515 helpt kinderziekten de wereld uit,

Dit schattige olifantje is slechts één van de

nieuwste geboortekaartjes uit de Intercard kollektie.

Kom eens langs.

Zeker dat u een keuze kunt maken.

DRUKKERIJ WOLTERS

lËDiiitcrcanl

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen

• huwelijks-aankondigingen

• kaarten voor jubileum

• blanco kaarten enz.

Wij helpen u graag met de tekst en leveren 1e klas drukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld - Tel. 05753-1455



In 't stralend ochtendgloren,

is onze dochter en Jim's zusje geboren.

We noemen haar TESSA

datum: 2-9-1991; tijd:05.17 uur; lengte: 51 cm;

gewicht: 3650 gram.

Jean, Herma & Jim Kreunen

Maanstraat l

7255 BA Hengelo (Gld.)

tel. 05753-3942

Herma, Tessa & Jim rusten van 12.00 tot

15.00 uur.

Op zondag 15 september 1991 is het al weer 25

jaar geleden dat wij,

BERNARD en TONNY

KLEIN HEERENBRINK-STARING

elkaar het ja-woord hebben gegeven.

Wij willen dit samen met onze kinderen, fami-

lie, kennissen en buren vieren op zaterdag 14

september 1991 in Hotel Café Restaurant

„Herfkens" Z.-E.weg 64 te Baak.

We beginnen om 11.00 uur met een Eucharis-

tieviering uit dankbaarheid in de St. Martinus-

kerk te Baak.

Receptie van 14.30 tot 16.30 uur.

7223 LV Baak, september 1991.

Leeuwencamp 22.

1966

In plaats van kaarten.

16 september 1991

Makelaars- en

Assurantiekantoor

Adr. Groot Jebbink

Prunushof 21

7021 LB Zelhem

25 jaar gevestigd

Adriaan en Willemien

Groot Jebbink

Prunushof 21

7021 LB Zelhem

25 jaar getrouwd

Deze dag willen wij en onze kinderen Emiel en
Manon graag vieren met familie, vrienden,
cliënten, relaties en bekenden in Café-Restau-
rant De Luifel, Dorpsstraat 11, 7261 AT Ruurlo

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur, waarbij u
vriendelijk wordt uitgenodigd.

Op zaterdag 14 september a.s. hopen wij met

onze kinderen ons 40-jarig huwelijksfeest te

vieren.

B. WASSINK

en

T. WASSINK-NIJLAND

U bent van harte welkom op de receptie van

15.00 tot 16.30 uur in zaal Langeler, Spal*-

straat 5 te Hengelo Gld.

7255 NP Hengelo Gld., september 1991.

Varsselseweg 39.

ZWEMBAD HENGELO, AL MEER DAN 25 JAAR

Goede tijden, slechte tijden is zeker van toepassing
op het zwembad.

Om met goede tijden te beginnen kan men terug
kijken op een zwemseizoen waarin in het bad veel
tot stand is gekomen, zoals: - uitkijktoren; - de Staja
hoge duikplank; - een ruime berging; - nieuwe waad
bakken en banken; - mooie deuren voor de kleed-
ruimten; - kleurige opfrissing van de 3 baden.

Al deze voorzieningen konden worden gerealiseerd
met medewerking van: - Rabobank Hengelo Keijen-
borg; - Constructiebedrijf Stapelbroek Jansen; «- Ma-
kelaarskantoor Gerrits L,ammers, - N.M.B.; - Meu-
belfabriek Lenseiink; Metaaiwarenfabriek GOMA;
- Dames- en Herenkapsalon Memelink; - Gemeente
Hengelo; - Vis- en frituurbedrijf H. Damen; - Euge-
link's zonweringen; - Hengeiose en Keijenborgse
Miadenstandsver.; - Diverse particulieren die een fi-
nanciële gift overmaakten op bankrekening
32/4.01.192.

Aan iedereen wordt dan ook dank gezegd voor de
medewerking, door die medewerking was 't mogelijk
dat het zwembad open en bij de tijd bleef.

Ook de inzet van het badpersoneel heeft ertoe bijge-
dragen dat vele zwemlustigen graag naar het bad
gingen.

Maar nu de slechte tijden.

Velen hebben gemeend, na sluitingstijd, het bad
met een bezoek te moeten „vereren". Onnodige ver-
nielingen zijn aangebracht. Enkele stoere schadege-
vallen zijn o.a. ombuigen douche, ventilator slopen,
volle vuilnisbakken omwerpen, sproeislangen mee-
nemen, planten uit de bloembakken halen en in het
water deponeren, klinken van de deuren afbreken,
ruiten en spiegels stuk maken.

Zinloze schade circa ƒ 4.500,00.

Na het einde van het zwemseizoen blijkt ook nu weer
dat het zwembad moet afsluiten met een tekort van
circa ƒ 90.000,00.

Toch hoopt men dat men volgend jaar mei weer de
poort open kan stellen voor de zwemlustigen, want
zwemmen is behalve goed ook nog gezond!

HENGELKAMPIOENSCHAP JUNIOREN

De Hengeiose Hengelsportvereniging organiseerde
ook dit jaar een kampioenswedstrijd voor de
junioren.

14 deelnemertjes trokken naar de Slinge waaronder
prachtige weersomstandigheden de vis zich niet ge^-
makkelijk liet vangen.

De volgende prijswinnaars werden door vice-voor-
zitter dhr. J. Kei bekend gemaakt: 1. Eddy Hoebink
172 cm; 2. Ruben Hulstijn 156 cm; 3. Martijn Vrug-
gink 107 cm; 4. Rob Vrielink 55 cm; 5. Rik Beulink
33 cm.

STOFFEN
per meter 7.50

of
3 meter voor 2O.-

leuk voor blouses, rokken, japonnen, gor-
dijntjes, dekbedovertrekken enz. enz.

Schröder MODE
bij de kerk

CONCERT A. V. K.
DONDERDAG 19 SEPTEMBER

REMIGIUSKERK - HENGELO GLD

Zie ook het artikel over A.V.K. in de volgende

editie!

STICHTING i.o.

kerk en cultuur Remigiuskerk
Tel. 05753-1253

Het bestuur van de Prot. Chr. Basischool „De

Rank" te Toldijk vraagt zo spoedig mogelijk

een leerkracht m/v
voor groep 5 en 6 (6 uur)

die tevens bereid is zich beschikbaar te stellen

als invalkracht.

Wij zoeken iemand die uit overtuiging kiest

voor Prot. Chr. onderwijs.

Inlichtingen bij: dhr. J. E. v.d. Berg (direc-

teur), tel. 05755-1359 of 1996.

Uw sollicitatie naar: mevr. A. Groot Roessink,

Broekstraat 2, 7223 KK Baak.

BAKKERIJ - LEVENSMIDDELEN

WILLEMSEN
vraaagt voor haar supermarkt een enthousiaste

verkoop-medewerkster
voor 40 uur per week

Sollicitaties kunt u richten aan:

FA. WILLEMSEN
Toldijkseweg 13 - 7221 DA Steenderen

Tel. 05755-1259

STORM OP KOMST IN STEENDEREN

Op donderdag 12 september zal in café Heezen te
Steenderen de Rock and Roll band STORM optreden
Natuurlijk kent iedereen de succesvolle popgroep
MEADOW met de in 1984 gemaakte hits: 'Het kleine
café', 'Met het weekend voor de deur' en Rock en
roll over Nederland'. Deze formatie is overgegaan in
de formatie STORM.

STORM heeft de draad dus weer opgepakt waar
MEADOW het heeft laten vallen. Alle oude en
nieuwe hits zijn nog heavy er en worden met veel
meer show en spektakel te horen en te zien gebracht
met maar een doel: de zaal op z'n kop!

Anton Heins (Kobus) heeft in de tijd een zware
operatie ondervonden aan zijn stembanden. Deze
zijn vervangen door stukken grof schuurlint en houdt
ze nog goed onder controle ook. Gitarist Andre Zorg
(Kale) heeft daarop z'n snaren van z'n gitaar ver-
vangen voor schrikdraad, met als gevolg dat ie nu
ook mee staat te schreeuwen. Bass-gitarist Geert
Poort (Opa) is hier zo van geschrokken, dat ie met
z'n zware bass sound bijna alle fundamenten laat
scheuren! Violist Marko Talinig (Harko) moest hier-
op zijn viool drastisch aanpassen en heeft er een
soort elektrisch gitaar van gebouwd, met als gevolg
dat er een geluid uit komt wat precies bij het gebleer
van de rest past. Harm-Jan Bloem (Bloempie) nam
les bij een beroemde Japanse drumcomputer en slaat
nu met stevige karate-klappen alle stokken, bekkens
en vellen door midden.

Al met al brengt STORM nu oer-echte Hollandse
Rock and Roll, waarbij humor en lol op het podium
zeker niet ontbreken!

Wie dus nog wel van een stevig STORMpje houdt
kan dus donderdag 12 september terecht bij café
Heezen te Steenderen. Aanvang van het optreden is
22.00 uur en de toegang is vrij.

GESLAAGDE KOETSENDAG IN HENGELO GLD

Onder een stralende zon kon het bestuur van de ver-
eniging van het aangespannen paard "IN STAP EN
DRAF" te Hengelo Gld, 100 aanspanningen welkom
heten op het terrein de Hietmaat.

De tocht van ongeveer 29 km door de omgeving van
Hengelo Gld kan als zeer geslaagd worden genoemd,
het bestuur had in verband met de grote droogte de
zandwegen laten besproeien zodat de deelnemers hoe
genaamd geen last hadden van het stof.

De toeschouwers, welke in grote getale waren komen
opdagen, om dit prachtige schouwspel te aanschou-
wen, waren dan ook erg enthousiast.

Bij de eerste sherrystop was het een drukte van be-
lang, ook tijdens de middagpauze was de belangstel-
ling groot tijdens het optreden van de dansgroep de
Klepperklumpkes uit Hengelo Gld., terwijl ook de

Te koop jonge ganzen en

jonge bergeenden. Jansen,

Kerkhofweg 20, Steen-

deren. Tel. 05755-1706.

Te koop zeer mooie vrij-

staande, kantelbare T.V.-

antennemast, hoogte plm.

13 mtr. Vraagprijs ƒ 350,—

Tel. 05755-1538.

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

'• Maandags gesloten

Te koop: open haardhout,
en kachelhout, evt. bezor-
gen. Tel. 08344-1595 of tel.
05753-7446.

GITAARLESSEN
klassiek en electrisch
gitaar. PETER VAN
ONNA, tel 05753-1718.

Voor gezellige privé-, club
of bijlessen Engels, kunt u
thans weer bellen instituut
Brittania, tel. 08342-3754.

Te huur per l oktober '91
garagebox aan de Rozen-
hoflaan. Inlichtingen tel.
05753-1561.

jachthoornblazers, die de tocht hadden aangeblazen,
nogmaals van zich lieten horen, ook de sherrystop
in de Keijenborg had zeer grote belangstelling, de
toeschouwers hadden zich in grote getale langs de
route opgesteld.

De uitslag van de jurering, welke had plaatsgevon-
den om 8.30 uur, werd tijdens de middagpauze be-
kend gemaakt. Authentieke aanspanningen: 1. dhr.
Middelkoop, Doetinchem, 46,5 punten; 2. kombinatie
Hoftijzer-Eggink, Aalten, 46 punten; 3. dhr. P. Bun-
schoten, Doetinchem, 44,5 punten.

Voor de vrije aanspanningen waren twee prijzen te
verdelen: 1. dhr. Krosenbrink, Winterswijk, 43 pun-
ten ; 2. dhr. M. Schiphorst, Toldijk, 39,5 punten.

Door de toeschouwers werd enthousiast gereageerd
op de prachtige aanspanningen van dhr. Tiesink met
een zesspan, üe dames van Wijk uit Kerk Avezaath
met een vierspan shetlanders, terwijl ook de aan-
spanning van de heer Kraay uit Velp, postkoets ge-
trokken door zeven paarden erg veel bekijk trok.

Nadat alle deelnemers zich op het terrein de Hiet-
maat hadden opgesteld bliezen de jachthoornblazers
de tocht af en kon ieder voldaan huiswaarts keren.

HERMAN VAN DITSHUIZEN SCHUTTERSKONING
1991 VAN DE DUNSBORG

Op zaterdag 31 augustus hield de buurtvereniging De
Dunsborg haar jaarlijkse buurtfeest. Het was Herman
van Dishuizen die na 272 schoten de vogel naar be-
neden haalde. Tachtig schutters deden op deze zon-
nige dag mee aan het vogelschieten. Om ongeveer
half twaalf kon wethouder van Petersen het openings
schot op de vogel lossen. Het was Anton Groot Roes-
sink die de kop eraf schoot De linker- en rechter-
vleugel waren resp. voor Jan Hanskamp en Henk
Beuiink. De staart werd verloot en was voor Henri
Gotink. Aan diverse andere spelen kon men mee-
doen. De prijzen werden als volgt verdeeld:
sjoelen: l Benno Rondeel, 2 Riek Lenderink. Mand-
raden: l Ben Hengeveld. Erwten: Kor Lassche. Pijl-
tjes gooien: l Kitty Rondeel, 2 André Leusink.

Kaartschieten heren: l Henk Beulink, 2 Ben Beulink
Kaartschieten dames: l Annemiek Berendsen, 2 Kitty
Rondeel. Klepelschieten: dames: l Annemiek Berend
sen. Klepelschieten heren: l Harry Gotink, 2 Arjen
Lassche.

Als afsluiting van het middagprogramma was er een
levende stoelendans. Deze werd gewonnen door Jo
Lassche bij de dames en door Alwies Hermans bij
de heren.

's Avonds hielden de Dunsborgers gezellig feest
rondom koning Herman en koningin Tiny. Het trio
Relevox verzorgde de muziek. De Dunsborg kan
terugzien op een zeer geslaagd feest.

DAMNIEUWS

In de 2e ronde ging het J. Heijink weer bijna mis.
doordat J. Schabbink die sterk speelde een door-
braak forceerde naar dam. Helaas wist hij de over-
macht niet te behouden in het eindspel en werd het
remise. H. Hulshof wist zich geen winstkans te
creeëren in zijn partij tegen L. Koldenhof, die voor
het eerst meespeelt.

Uitslagen: G. Botterman- H. Vos 0-2, A. Hoebink-J.
Wentink 2-0, D. Walgemoet-H. Zonnenberg 1-1, H.
de Boer-A. Versteege 0-2.

Stand groep 1: H. Zonnenberg 2-3, A. Hoebink 2-3.
J. Heijink-J. Schabbink 1-1, T. v. Manen-J. Vos 0-2,
G. Kreunen-H. Groeneveld 1-1, W. Engbers-J. Luiten
0-2. Stand groep 2: J. Vos 2-4, G. Kreunen 2-3, J.
Luiten 2-3.

G. Wentink-H. Luimes 0-2, W. Eijkelkamp-G. Half-
man 1-1, H. Hulshof-L. Koldenhof 1-1. Stand groep
3: H. Luimes 2-4, H. Hulshof 2-2, G. Half man 2-2.

VAKANTIEWEEK UW

Midden in de bossen op de Veluwe ligt Nunspeet,
hè vakantiedoel dit jaar van de Hengeiose UW.

De groep was dit jaar 36 personen groot, in leeftijd
variërend van 67 t.e.m. 89 jaar. Mede dank zij het
prachtige weer, de mooie ligging van het hotel en de
opgewekte stemming onder de deelnemers, is deze
vakantie uitstekend geslaagd.

Er is veel gewandeld in de fraaie omgeving, bus-
tochtjes gemaakt, o.a. naar het Loo, de kaasboerderij
in Maarsbergen en een tocht dwars door de polders
naar Urk en Schokland, alwaar het museum bezich-
tigd werd.

De maaltijden in het hotel waren keurig verzorgd,
's avonds was er vaak een programma o.a. een op-
treden van de Cannenburger dansers, een dia-avond
over het leven van bijzondere mensen en dieren op
de Veluwe enz.

Kortom vele uren van gezelligheid en wie zin heeft
en gezond mag blijven, kan zich voor volgend jaar
voor een nieuwe vakantie in laten schrijven.

VOOR AL UW

AUTOMATERIALEN
banden, uitlaten, schokbrekers,

verder
alle vervangingsonderdelen

ZEER GUNSTIG GEPRIJSD
Ook montage

VERHEIJ - VORDEN
HANDELSWEG 4 - Tel. 05752-3228

Alleen voor de gevestigde handel

SPECIALE PRIJZEN

ANBO AFD HENGELO GLD

Woensdag 18 september zal een bezoek gebracht
worden aan het prachtige verzorgingshuis St. Elisa-
beth te Doesburg, waar de heer Delsink, de voor-
malige directeur van Maria Postel, onze gastheer zal
zijn. Daarna bezoeken we het beroemde Doesburgse
mosterdmuseum. Vertrek om 13.30 uur bij de Remi-
giuskerk. 14.00 uur aankomst en verwelkoming met
een kopje thee of koffie, daarna rondleiding. 15.30
uur bezoek aan het mosterdmuseum met „bitter-
uurtje" in het restaurant. Terug in Hengelo Gld ca.
17.15 uur. Kosten f 5.—, vervoer gratis.

SPELWEDSTRIJDEN VRIJW. BRANDWEER

Voor de kinderen van de korpsleden van de Vrijw.
Brandweer Hengelo Gld werd onlangs een spelwed-
strijd georganisered tijdens de zwemvierdaagse.
In de prijzen vielen Mariël Reindsen, Pieter Claas-
sen, Karin Bergsma, Simone Reusink.

Als onderdelen moesten worden uitgevoerd: punten-
balk, afstandschieten, schoepenrad, glijbaan, doel-
schieten, doolhof. Er werd gestreden in diverse leef-
tijdsklassen.

WAT BETEKENT S.W.O.

S.W.O. staat voor Stichting Welzijn Ouderen.

Met als doel: het welzijn van ouderen te bevorderen
door voorwaarden te scheppen zo lang mogelijk zelf-
standig te wonen en te leven.

Door het geven van een zo volledig mogelijk over-
zicht van verenigingen, organisaties, instanties en
personen welke op dit terrein werkzaam zijn.

U weet dat u bij de Stichting, Kerkekamp 23a in
Hengelo Gld voor al uw vragen terecht kan. Dit is
op de dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur.

In Keijenborg in „de Horst", elke laatste dinsdag
van de maand van 11.30 tot 12.30 uur.

Mocht u deze uren niet kunnen, belt u ons dan even
op dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen, voor
een andere afspraak.

>

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
v* geboorte- en huwelijkskaarten
f& 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
i circulaires, folders, prijslijsten
' enveloppen, briefkaarten, sets
f ••< kettingformulieren enz. enz.

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

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info t*
lijn S 070-614 614



Je hebt fietsen en
fietsen. Maar jouw Gazelle
mountairvbike springt er
bovenuit. Je kunt er overal
mee voor de dag komen.

En hij is snel, heel
snel. Gazelle weet wat jij
wilt en geeft 10 jaar garantie
op f réme én von<!

RIJWIELEN BROMFIETSEN

KIEFTENDORP11 7255 MG

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden

Nu bij een roestvrijstalen pannenset
van BK één kookpan gratis!*

BK maakt het nu wel uiterst

aantrekkelijk om een roestvrijstalen

pannenset aan te schaffen want

tijdelijk krijgt u bij aanschaf van 'n

4-delige kookset één kookpan

geheel gratis, wat u een voordeel

BESSELINK
r hel model Casln

tot maar liefst f I23.- kan opleveren

De edelstalen BK-pannen zijn

van onverwoestbaar materiaal,

met zware energie besparende

sandwichbodems.die

een perfecte warmte- Da's beter koken! tot 4 oktober I99I.

ELECTRA Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld-tel. 05753-1215

HUISHOUD

verspreiding garanderen.

De BK-pannen zijn geschikt voor

koken op gas, elektra en

glaskeramiek. Wees er snel bij

want deze aktie loopt

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 18-26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

GLADDE STALVLOEREN???
Uw probleem in 1 dag verholpen.

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren

i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel.

A.P-K,
Wij 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

van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

BIIENHOF STRATENMAKERSBEDRIIF

André Bijenhof
Muldershof 1

7221 EA Steenderen

Tel. 05755-1944

06-52939311

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

DE SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1655

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

reflekterend isolatieglas. Stuur mij per omgaande 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.

Drogisterij

Marianne:

Ook uw adres
voor alle
fotowerk

o.a.:
fotorolletjes

flitslampjes
ontwikkelen
afdrukken

zeer scherpe
kwaliteit!

Drogmeri) . Ptriurrwr» - Schoonh«,chs«kxi

marianne
Felix Takkenkamp

Ruurlosew«g 5 • Hengelo (GW ) • lel. 2062

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

GLAS -VERF -BEHANG

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 15 SEPTEMBER

Rwnigiuskerk

10.00 uur ds. de Vries en ds. Elbert Startzondag

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. van Dorp

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 14 september 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 15 september 10.00 uur Woord en Communie-

viering met zang van het gemengd koor

Dinsdag 17 september 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Ke(Jenborg: 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 «n

dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

14 - 15 SEPTEMBER

B. A. M. Eijkelkamp, tel. 2262

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eijck, tel. 3160
Donderdag: dr Koning, tal. 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 openngstjjden 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, «Jdens kan-

tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld
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 11.30 tot 12.30 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Oentraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,
7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zefhom: „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

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 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 vr^dag) 08343-1214.

NETWERK THUISZORG NEDERLAND
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00
en 12.00 uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio
Miidden-IJssel - tel. 05751-1846.

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak
Tel. 05754-1809. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur

r SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

SPORTPARK "HET ELDERINK" HENGELO -Gld-.

JOS HERWERS' NEDERLAAGTOURNOOI

AUTOBEDRIJF

JOS HERWERS
Hommelusevweg 10. H«ng«lo Gld. Ui 05753 • 2244

l l l l l l l

HENGELO GLD

Donderdag 12 September 19.00 uur
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