
60e jaargang no 39 dinsdag 24 september 1991 UITGAVE:
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, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

SATÉ SNITSELS
per stuk
VARKENSLAPPEN
500 gram

ONTBIJTSPEK

100 gram

MOSTERDSPEK
100 gram

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

•?

1.70 jBakkerij Bruggink
5.20

1.45

1.85

M
H

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

DEZE WEEK «

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301
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HAM KAAS g
CROISSANTS H

van 1.75 voor |B5Q >

CROISSANTS i
van 1.25 voor J.QQ <
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Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Voor de hoogste prijs
van al uw vee houden

wij ons aanbevolen

VEEHANDELAAR

Harry Waenink en zoon
Hengeloseweg 20 - 7251 PK Vorden

Tel. O5752-1O82

Bloemen
verkoopkas

Volop BUITEN CHRYSANTEN
3 bos 6.95

5 bos 10.00

Volop TROSAN JERS
per bos 3.95
3 bos 1Q.QO

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Trimmers en trimsters opgelet
vanaf 24 september weer trimmen in de

gymzaal te Keijenborg.

^ ,vfc
HENGELO GLD

V tel. 1054

Kerkstraat 6

1 zak groene SAVOYEKCOL 1.50
2e zak GRATIS

2 zakken diepvries
SOEPGROENTE 1.95

18 grote valencia
SINAASAPPELS 5.95

Uit onze rauwkostkeuken:

HAWAI SALADE 500 gr 3.95

PITTIGE RAUWKOST 500 gr 3.95

ÉÜÉ v.d. Mond

geeft theedoeken
^^ ^—-K^^HHOI ^—^ __. » mmsmom m ^ttÊ

ONZE GRANDIOZE THEEDOEKEN SPA AR AKTIE START DEZE WEEK L

RMF611
• sportief
• 50 meter waterdicht

(SOM WR)

HOE WERKT DEZE GRATIS
THEEDOEKEN AKTIE ?

HET IS HEEL EENVOUDIG.

Bij iedere f 5,00 aan boodschappen (uitgezonderd tabak en statiegeld) ontvangt u een spaarzegel. Bovendien vindt u op
onze weekfolders, gedurende de aktie, aanbiedingen van zeer bekende produkten met recht op een extra zegel. Zo gaat het
sparen lekker snel en is uw spaarkaart zo vol. mmm^mmmm^moM^mmf^'

BIJZONDERHEDEN THEEDOEK:

U spaart voor gratis JORZOLINO theedoeken, van een zware kwaliteit.
Verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren, te weten: blauw, rood of zwart en
voorzien van een fris noppendessin. Het gewicht van de Jorzolino theedoeken
is 100 gram en het formaat is 65x 65 cm. Vergelijkbaar met een winkelwaarde
van f5,95. Dus: theedoeken van een hoogwaardige kwaliteit!

* kleur: op = op

'Kleine dessinwijzigingen voorbehouden

U heef t 10 weken de gelegenheid om zoveel mogelijk GRATIS Jorzolino theedoeken te sparen als u wilt.
Begin dus direkt! Vraag de spaarkaart aan de kassa.

De Attent supermarkten hebben de Jorzolino theedoeken in de 3 kleuren op voorraad, zodat u bij inlevering
onmiddelijk uw Jorzolino theedoek kunt meenemen. *

kleur: op = op

Drogisterij
Marianne:

Ook uw adres
voor alle
fotowerk

o.a.:
fotorolletjes
flitslampjes
ontwikkelen
afdrukken

zeer scherpe
kwaliteit!

DrogilUri| • P«rfumorie - Schoonheidssalon

marïanne
Felix Takkenkamp

f)wHOWW*g S • H««g*k> 1GW.J • KI. 2002

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

In alle supermarkten liggen de Jorzolino theedoeken ter bezichtiging.

BIJ INLEVERING VAN EEN VOLLE SPAARKAART (= 40 ZEGELS)
ONTVANGT U EEN THEEDOEK GRATIS H
NATUURLIJK MAG U ZOVEEL SPAREN ALS U ZELF WILT !

" Met gratis Jorzolino
theedoek uit de

spaaraktie!"

Attent v.d. Mond - Ruurloseweg 52 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1392

OPTICIEN GROOT KOR-
MELINK GAAT DE RING
NIET IN!

"Daar ben ik van overtuigd" ver-
klaarde mijnheer Batjes sr.
"Ik snap je niet, man", zei me-
vrouw Batjes verwonderd, "ik wist
niet dat Opticien Groot Kormelink
bokste".
"Juist, eega, dat was een grapje,
maar ik bedoel: hij bokst nooit
met prijzen. En blijft trouw aan
100% ware service. Prijsboksers
zijn alleen gevaarlijk voor de
klanten. Niet voor de vakmen-
sen".
En waar vind je dat geduld en
kennis zoals ze daar een oog-
meting doen en dan die ruime
moderne keuze in brilmonturen
van goedkoop tot duur.
Dus ik niet de boksring in, geef
mij maar zekerheid.

^ J



HEBT U AL WEL EENS EEN THERMOSTATISCHE DOUCHEMENGKRAAN GEPROBEERD? VAN ONS MAG U ER 1 EEN WEEK GRATIS UITPROBEREN
y

TECHN. INSTALL. BURO

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

ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO GLD
TEL. 05753-1285

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon

TON

Anton en Gerda Groot Roesslnk

18 september 1991.

Winkelsweg 3,

7255 PN Hengelo Gld.

EVERT ROELOFSEN
en
ASTRID HERMANS

gaan trouwen op donderdag 3 oktober 1991 om
12.00 uur in het gemeentehuis te Doetinchem.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 13.15
uur in de St. Martinuskerk te Wijnbergen.

Dagadres: zaal Winkelman, St. Janstraat 3 te
Keijenborg.

Receptie van 15.15 tot 16.30 uur.

Ons adres blijft:

Fruitweg 30, 7006 MT Doetinchem.

Mede namens mij en de kinderen en klein-

kinderen wil ik U allen bedanken voor uw

blijken van medeleven tijdens de ziekte en na

het overlijden van mijn man

WILLEM HILLEBRAND

Uit allernaam:

D. J. Hillebrand-Elsman

Zuivelweg 12, Hengelo Gld.

Aangezien het ons onmogelijk is om iedereen
persoonlijk te bedanken willen we dit middels
deze advertentie doen.

Hartelijk dank voor de belangstelling, geluk-
wensen, bloemen, cadeaus e.d., welke we moch-
ten ontvangen bij ons 25-jarig huwelijksfeest.

Mede hierdoor is het voor ons een onvergete-
lijke dag geworden, waar we met plezier aan
terug kunnen denken.

Tonny en Bernard
Klein Heerenbrink

Baak, september 1991.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij
voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat
heden plotseling van ons is heengegaan mijn
lieve vrouw, onze lieve moeder en oma

DERKJEN MARIA JOHANNA VLEMINGH
echtgenote van Berend Boers

op de leeftijd van 71 jaar.

Hengelo Gld,
B. Boers

Brummen,
Marietje en Henk Grootherder-Boers

Vorden,
Ab en Margje Boers-Arfman

Keijenborg,
Henk en Ria Boers-Tiemessen

Wichmond,
Diny en Wim Jansen-Boers

Noord wij k,
Berna Boers en Leen Hazenoot

en kleinkinderen

7255 XD Hengelo Gld, 18 september 1991.
Berkenlaan 26.

De begrafenis heeft plaats gehad op maandag
23 september j.l. op de Algemene Begraaf-
plaats te Hengelo Gld.

CAFE-RESTAURANT-SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat 1 - 7255 AA Henge o Gld.

Met ingang van

2 oktober a.s.

zal ons café-restaurant

en de slijterij

's woensdags de gehele dag
GESLOTEN zijn

Telefoon 05753-1252

Magere
Speklappen
500 gram 3.50

Cornedbeef
100 gram

1.95

Mager Hachee-
vlees + kruiden

500 gram 7.95
Bij aankoop van

een eigengemaakte
Rookworst

500 gram Zuurkool
voor 25 Ct.

SPECIAL
STEAK

CALIFORNIË

100 GRAM

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.50

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.50

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 4.50

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.50

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Boomkweker// - Tuinaanleg

Hoven/ersbedri/f

G. J. HALFMAN
Rondweg 2a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

Voor AUTORIJ LES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

BABY- EN PEUTERMODE

Onze nieuwe najaarscollectie
mag er weer zijn!
kom rustig even binnenlopen om alles op uw
gemak te bekijken.

Jeans - sweatshirts - leggings - skibroeken -
jacks - skipakken - body warmers - maillots
en noem maar op

De meeste kleertjes gaan t.e.m. maat 104.

Een kleine greep:

sweatshirts met leuke print 10.95
spijkerbroek 19.95
jacks 39.90

Tot ziens bij

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Muziekliefhebbers opgelet!

Grote voorspeelavond verzorgd door
leerlingen van Muziekschool Hans en
Esther Scheerder.

Op dinsdag 8 oktober a.s. kunt U getuige
zijn van deze muzikale happening in
zaal Leemreis te Hengelo Gld.

Aanvang 19.30 uur - Toegang gratis

Muziekschool

Hans en Esther Scheerder
De Heurne 45 - 7255 CK Hengelo Gld.

Tel. 05753-2974

Deze week bij uw Echte Bakker

ROGGESTOET

2 7K• ff V
EXTRA AANBIEDING:

KAASCROISSANTS
5 stuks D.5U

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

Jozef Schabbink
Spalstraat 21, Hengelo Gld, tel. 05753-1250

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) - 05753-3460

Wij komen vanaf vrijdag 27 sept.
ook bij U aan huis in

de NOORDINK en LINDE
(l maal in de 2 weken)

Bij ons verkrijgbaar

Vergeer Kaas

Stolwijkse Boerenkaas belegen

S•

Zoutloos w, óók met komijn

6•

4 Kruidnagelworstjes 9.OO
(1 voor 2.50)

ledere vrijdagmiddag op de markt in
Hengelo Gld.

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

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ff'Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Opgave Snijmaistaxatie
De opgave voor het taxeren van snijmais kan

geschieden bij de volgende personen:

Warnsveld: H. v. Gijtenbeek, tel. 05751-1695

Vorden: A. Norde, tel. 05752-6653

Steenderen, Hummelo/Keppel:
G. J. Hendriksen, tel. 08348-1571

Hengelo G.: mevr. G. Gosselink, tel. 05753-1928

OPGAVE VÓÓR l OKTOBER 1991

Gaarne tussen 8.00 en 9.00 uur 's morgens.

In Vorden tussen 19.30 en 20.00 uur.

Een nieuwe start,
een nieuwe sfeer

Jeugdsoos FLOPHOÜSE
TOLDIJK

OPENING SEIZOEN 1991-1992

Vrijdag 27 sept.

RECKLESS
coverband
Entree vrij

Zaterdag 28 sept.

TIM DISNEY BAND
(voorheen White Heat)

Een pittig Flophouse weekend

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

Rode, witte of savoye kool
per kg 0.45

20 sappige sinaasappels 4.95

l Jsbergsla per krop 0.95

Div. aardappelen v.a. 25 kg 8.95

OPEN:

ma. 13.30-17.30 uur

di. 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 13.30-17.3Q uur

za. 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

Rib en haaskarbonade 500 gr 5.45
Gebr. Fricandeau 100 gr 2.30
Fijne leverworst 100 gr 0.80

Past. Thuisstraat t
KEIJENBORG
Tel. 05753-1321

Te koop l ha snijmais ge-
legen in Varssel. E. Menk-
veld, Banninkstraat 41,
Hengelo Gld. Tel. 1567.

OPPAS gevraagd voor de
zondagavond van 19.00 tot
23.00 uur in Toldijk.
Tel. 05755-2204.

OPPAS gevraagd voor
kind van 2 jaar. Bellen
naar tel. 3722.

Nieuwe bezems
vegen schoon!

Maar hebt U onze

nieuwe Karcher
veegmachine

al gezien?

Bij wie?

HARMSEN IJZERWAREN
Banninkstraat 4, Hengelo
Gld. Tel. 05753-1220.



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

Prager saftschinken

2 9Q•£v

Paté
100 gram

8 soorten

Runder salami

100 gram

0.99

2.49
AH magere yoghurt

AH halfvolle vanille yoghurt

liter 1.59

Magere speklappen

500 gram 3.48 kg

AH boeren wit - bruin

800 gram l. f v

Casino wit - bruin

800 gram l • l 9

Franse croissants

3 stuks

AH Goudse

licht belegen kaas

9.90
AH chocolade melk

1.49

AH halfvolle
koffiemelk

liter 2.29

AH wijn
Mendozza Valley

liter 5.45

AH pinda's
zout - ongezouten

1.49250 gram

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

liter 18.95

Gorter jachtbitter

fles i 13.95
Gesneden soepgroente

250 gram U. v v

Krieltjes

500 gram l.

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

HEBT U BOUWPLANNEN?

WMM

are h. buro heijink b v
hengelo gld.

Dubbele woningen

Vrijstaande woning

Wij bouwen woningen in diverse prijsklassen.

Vrijstaande woningen vanaf 153.000,-- incl. BTW
Helft van dubbel vanaf 114.500,- incl. BTW

Verder staan wij voor U klaar voor:

+ grote en kleine verbouwingen van Uw woonhuis
•* vervangen verrotte deuren, ramen en kozijnen
•» plaatsen kunststof kozijnen
^ op lichte kapconstructies aanbrengen van stalen

dakpannen in diverse kleuren
•* voor de agrarische sector stallenbouw, kuilvoerplaten

en mengmestputten

Wij kunnen U geheel vrijblijvend informeren en

prijsopgave geven over de diverse mogelijkheden.

BOUWBEDRIJF
BEEENBRACHT
de heurne 70 7255 CL hengelo gld.

BOUWBEDRIJF "DE EENDRACHT" V.O.F.

Tel. 05753-2993, na 17.00 uur 3433

ME Llffilillklllll' van alle

* Zomer- + wintermode
Dames

blouses

japonnen

rokken

broeken

truien

Heren

v.a. 19.-- truien

v.a. 79.» sweatshirts

v.a. 29- Boeken
„ overhemden

V.a. dC«7.--
kolberts

jacks

petten

v.a. 29.

v.a. 29.--
v.a. 19.--
v.a. 19.--
v.a. 15.--

98.-
v.a. 49.»

v.a. 10.—

Kinder

T-shirts

sweatshirts

broeken

B.H.'s
nu uitzoeken

v.a. 2.50

v.a. 19.»

v.a. 29.--

^
p. stuk 19.» J>

OP = OP
Overalls, werkbroeken, werkjasjes etc. 25% KORTING

Op alle niet afgeprijsde artikelen 10% KORTING

KOM PROFITEREN BIJ

GEBBING MODES Steenderen
P.S. Woensdagmiddag gesloten

r

^^^^^^^^^^^A/̂ ^^^^V^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Mountain-bikes: ATB 16"
remnaaf (j + m), com-
pleet 249.- in doos f 213.-
ATB 20", remnaaf (j + m)
compleet f 375.-, in doos
f 339.-; ATB 5 versn. (j +
m), compleet f 425.-, in
doos f 375.-; ATB 24", rem
naaf (j + m), compleet
f 399.- in doos f 363.-; ATB
24", 5 versn. (j + m), com
pleet f 499.-, in doos f 449.-
ATB 26", 15 versn. (d + h)
compleet f 599,-, in doos
f 549.-. Fietsspecialist R.
Zweverink, lekink 8, Hen-
gelo Gld, Tel. 05753-2888

Te koop

Wax jassen
groen, blauw, rood

Wax hoedjes

Wax Beenpijpen

OBLIGATIE-AKTIE TENNISVER. KEIJENBORG

Er zijn inmiddels zo'n 140 obligaties uitgegeven, waar
mee de realisatie van de kleedakkomodatie zeer
nabij is. Het is de bedoeling om nog dit najaar met
de bouw te starten. De akkomodatie is dringend nodig
gezien het ledenaantal van 180, waarvan 40 jeugd
leden. De vereniging is dit jaar lid geworden van de
KNLTB en kan derhalve meedoen aan de diverse
kompetities, tournooien e. d. De tennis vereniging orga
niseert ook uitwiselingen met andere verenigingen
o.a. de huisvrouwenkompetitie, de zomeravondkom-
petitie voor 40-plussers en jeugduitwisselingen met
omliggende verenigingen.

Het tennisgebeuren is niet meer weg te denken in de
Keijenborgse gemeenschap en heeft haar sociale
en maatschappelijke waarde in haar driejarig bestaan
inmiddels ruimschoots bewezen.

Mocht u nog niet in het bezit zijn van een obligatie
en er toch nog een willen hebben, neem dan kontakt
op met Yvon Lakerveld, tel. 05753-3152.

bij

FLOPHOUSE OPENT SEIZOEN 1991-1992
Onder het motto: een nieuwe start, een nieuwe sfeer
opent de Toldijkse jeugdsoos Flophouse op vrijdag
27 en zaterdag 28 sept het nieuwe seizoen.

GOOSSGHS AtOVtliCd Op dit moment wordt door vrijwilligers druk getim-

Steenderenseweg 11
 merd en met de kwast gewerkt om wat veranderin

Hengelo Gld
 gen aan te bren

&
en en de soos n°K gezelliger te maken

Tel. 05753-2139

Er is een nieuwe lichtinstallatie geplaatst en het
muziekprogramma op de vaste vrijdagavond is gere-
organiseerd. Tijdens de seizoenstart zullen twee
bands voor het nodige spektakel zorgen.
Vrijdagavond 27 sept. treedt de formatie Reckless op
De band bestaat uit een zestal muzikanten die een
breed repertoire brengen. Ongetwijfeld gaat dat 27
sept. een uitstekende avond worden.
Zaterdag 28 sept treedt de Tim Disney band op. De
leden van de band komen van voorheen White Heat
De band werd opgericht door Alan Gascoinge (be-
kend van Normaal). Het viertal brengt een zeer
swingend repertoire van Chicago blues, via rock &
roll tot roi k-a-billy.

Dat wordt bij jeugdsoos Flophouse in Toldijk dus
een pittig openingsweekend.

ZAALTRIMMEN IN KEIJENBORG
Voor dames en heren die fit willen blijven, gezellig
heid zoeken, af willen vallen of een goede conditie
willen opbouwen, bestaat de mogelijkheid om in een
gezellige groep in de gymzaal in Keijenborg te
trainen

Er zijn voor de liefhebbers enkele plaatsen beschik-
baar. Er wordt op dinsdagavond van 8 tot 9 uur ge-
trimd, de eerste twee keer gratis als kennismaking.

Inlichtingen en opgave bij J. Uit de Weerd, tel.
05753-1806 of dinsdagsavonds aan de gymzaal.



zuiver
scheerwol

zuiver
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DEKBEDDEN-ONDERDEKENS

ik eerder moeten weten....
"Onovertroffen.." "Grandioos" "Mijn hele familie
slaapt er nu onder.." "Geen last meer van spierpijn.."
"Uitstekend bij reuma.."

De reakties van gebruikers van onze dek-
bedden en onderdekens liegen er niet om!
Da's logisch, want met een Texeler koopt
u kwaliteit. Een vulling van de superieure
wol van het Texelse stamboekschaap
en een tijk van 100% katoen bewijzen
dat. Echt handwerk in een eigen
atelier garandeert dat. U ziet het aan
de afwerking. U voelt het aan het
slaapkomfort.

VERKRIJGBAAR BIJ:

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.
telefoon 05753-1286

maandagmorgen gesloten
vrijdagavond koopavond

Te koop

Dakgoten
grijs en bruin

met hulpstukken

Rioolbuis
doorsnee 110 en 125

SPECIALE PRIJS

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Q

GLAS-VERF-BEHANG

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

***

Hotel ~ Café - Restaurant
Zalencentrum

J*

„De Kruisberg
GEHEEL VERNIEUWDE ZAAL

10 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

Echt waar, dit boekje
vanThea Beekman

krijg je cadeau!

Thea Beekman

wonder van

De schrijfster van 'Kruistocht
in spijkerbroek' schreef
speciaal voor de Kinderboe-
kenweek: 'Het wonder van
Frieswijck'. Over de 12-jarige
redersdochter Alijt die in
het 15e eeuwse Kampen een
deftige Portugese meneer
en een negerslaafje ontmoet.
Gratis bij aankoop van
f 19,50 aan kinderboeken,
zolang de voorraad strekt.

Lachen om Dikkie Dik
voor maar f3,95

De bekende kater uit
Sesamstraat beleeft
nieuwe avonturen in
een lief prentenboekje.
Slechts f 3,95, zolang
de voorraad strekt.

Jet Boeke

gaat bulten spelen

KINDERBOEKENWEEK
2 T/M 12 OKTOBER 1991

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17, 7255 CB 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 18-26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

Wildbike
Je moet wel durven op zo'n echte

mountain-bike, een Gazelle Wildbike®.
fant hij gaat harder dan je denkt.

En ziet er supermodern uit.
azelle heeft ze in veel uitvoeringen,

ook die van jou. Wie durft...?

Go Gazelle!

RIJWIELEN • BROMFIETSEN
KIEFTENDORP 11. 7255 MG

ACCESSOIRES _ .. - ^ ... .t , . . ,
HENGELO GLD Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

All TOMA1 iRIAL :N
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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 29 SEPTEMBER

Remigiu*k»rk

10.00 uur ds. Elbert

Goede Harder Kapel

10.15 uur ds. de Vries

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 28 september 19.00 uur Eucharistieviering,
met zang van het gemengd koor

Zondag 29 september 10.00 uur Woord en Communie-
viering

Dinsdag l oktober 19.00 uur Avondmis in de Bleijke

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk KeUenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria PosteJ: dageiyks H. Mts om 9.30 uur en
óagelUks rozenhoedje om 18.30 uur.
van vrUdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren
28 - 29 SEPTEMBER

J. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
k 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 te.m. vrUdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur;
za., zo., feestdagen: 11.00-12.00 uur
Spoed- en speoalistenrecepten kunt u in het week-
end, buiten de openngstüden 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 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

Centraal 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 Zefchem: „Dermenlust", 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. vrUdag) 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
Midden-Ussel - tel. 05751-1846.

Diëtiste

H. Zweerirvk-Stege, Bakermarksedljk 15, 7223 KJ Baak
Tel. 05754-1809. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur


