
60e jaargang no 40 dinsdag l oktober 1991 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Magere
Riblappen
1 kg 9.95

Gek. Achterham
100 gram

2.25

Mager Hachee-
vlees + kruiden
500 gram r .9O

Uit ons Warmhoud-
gedeelte Zeeuws spek

Ballen gehakt
Grillworst Kippepoten

enz.

SPECIAL
STEAK

CALIFORNIË

m>

100 GRAM

4.50

4.50

4.50

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

MODESHOW
Op DONDERDAG 3 OKTOBER om 20.00 uur

een flitsende
ncLJaars- & wintermodeshow

in ZAAL LANGELER, Spalstraat 5, Hengelo Gld
De modeshow is bestemd voor dames en heren

U BENT VAN HARTE WELKOM

Discjockey Martin zal U tijdens de show van alle informatie voorzien

DEELNEMERS MODESHOW:

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753 -1374 SCHRÖDER2QEEEN

—V° MODE

Bloemenverkoopkas

WlJNBERGENX^
Hengelo(G)

bij de kerk Kerkstraat 6a - Hengelo Gld

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

Winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1280

Huidverzorging

Raadhuisstraat - Hengelo Gld

me»— en Herenkapsalon

Gerard Lurvink
IO..W.Q 18 hengaio »A

tal.1BB4 ^̂  _^

l PLEZIERIG FEEST MET DE

KERMIS BAAK :
ZONDAG 6 OKTOBER
MAANDAG 7 OKTOBER
DINSDAG 8 OKTOBER

ZONDAG 6 OKTOBER

GROTE OPTOCHT
MEDEWERKING VAN DIVERSE MUZIEKBANDS

l

PRACHTIGE PRAALWAGENS

AANVANG VAN DE OPTOCHT OM 14.00 UUR

ENTREE ƒ 1,00 (INCLUSIEF PROGRAMMA OPTOCHT)

GRATIS PARKEREN OP DIVERSE PLAATSEN

GELIEVE AANWIJZING POLITIE EN COMMISSIE OP TE VOLGEN

KOM TIJDIG, HET WORDT ZEER DRUK!!!

GROOT

LUNAPARK
met uitgebreide attracties

DANSEN
• FEESTTENT SESINK
Alle dagen SHOWBAND "Rendez Vouz"

• CAFÉ SESINK
Alle dagen HANSKA DUO

• ZAAL HERFKENS
Alle dagen OMEGA SHOWBAND

M CAFÉ HERFKENS
Alle dagen ORGANIST EDUARD TEN HAVE

.



Bloemen
verkoopkas

VIOLEN
en vele soorten

BLOEMBOLLEN

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

MAGERE RÜNDERLAPPEN
500 gram 9.50
COTELETTO'S
per stuk

FIJNE LEVERWORST

100 gram

TONGEWORST

100 gram

1.45

0.90

1.45

SLAGERIJ

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

DRIEVETOL
Igoed en ho

»7255 AB Hengelo G.tel.05753-3828

Kerkstraat 6

Grote baal BILDTSTAR
AARDAPPELS 9.95

3 kg Hollandse
HANDAPPELS 6.95

500 gr CHAMPIGNONS 2.95

Uit onze rauwkostkeuken:

RATATOUILLE 500 gr 3.50

ZOETZUUR SALADE 500 gr 3.95

plm. 450 gram 2.15

WEEK VAN HET BROOD 1991
Thema dit jaar is „Brood en Sport".

Wij hebben elke dag een andere aanbieding,

dus op een draf of sprint naar uw

ECHTE BAKKER
MAANDAG:

TARWESTRENGEL
1.10400 gram

DINSDAG:

ROOMBROODJES
5 halen, 4 BETALEN

WOENSDAG:

TARWEROZIJNENBOL
per stuk lavU

DONDERDAG:

KOFFiEBROODJES
5 halen, 4 BETALEN

VRIJDAG:

KRENTEN- of ROZIJNENBROOD
4.98

ZATERDAG:

KAISERBRÖTCHEN
5 stuks /.UU

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

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

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11 7255 MG

Dagelijkse hulp
ledere dag aan 't werk, in weer en

wind en leunend tegen menige

gevel. Er zijn fietsen die daar

) prima tegen kunnen. Gazelle

noemt ze 'Alledagf ietsen'.

Extra sterke fietsen,

gebouwd voor het

zware werk. Ze kunnen

tegen een stootje,-

maar lopen super

licht!

Gazelle maakt
fietsen voor
iedere dag!

ACCESSOIRES „ _
HENGELO GLD Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden

RIBLAPPEN 500 gram 7.95
SLAGERSHAM 100 gram 1.40
KOOK WORST 100 gram 1.20
Weer voorradig: onze heerlijke eigengemaakte

R O O K W O R S T

Vrijdagsavonds vanaf 20.00 uur GESLOTEN

Past. Thuisstraat t

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) - 05753-3460

Wegens omstandigheden zijn wij

niet 27 sept bij u langs gekomen in

de NOORDfNK en LINDE, maar

wordt dit 2 WEKEN LATER

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

j COLLECTE | | BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET

Volgens het collecterooster 1991 wordt de ko-
mende periode de volgende collecte gehou-
den:

6 t/m 12 oktober - Geestelijk Gehandicapten.

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

ledere eerste donderdag van de maand is er
een zitting van de sociale verzekeringsbank in
het gemeentehuis, van 09.00 tot 10.00 uur.

MILIEU-
INVESTERINGEN

Op 1 september j.l. trad de Wet vervroegde
afschrijving milieu-investeringen in werking.
Vanaf dat tijdstip kan een ondernemer die
milieubewust investeert onder bepaalde voor-
waarden de kosten van het bedrijfsmiddel in
zijn geheel van de jaarwinst aftrekken. Dat
levert die ondernemer een liquiditeits- en
rentevoordeel op.
De bedrijfsmiddelen die voor vervroegde af-
schrijving in aanmerking komen, zijn door de
overheid aangewezen. Om ondernemers op de
hoogte te brengen van deze Wet en van de
toepassingsmogelijkheden worden gedurende
enkele weken vanaf de inwerkingtreding ad-
vertenties in dagbladen en vaktijdschriften ge-
plaatst.
Een brochure met bijbehorende milieulijst kunt
u aanvragen bij het ministerie van V.R.O.M.,
bureau beheer en distributie, postbus 20951,
2500 EZ Den Haag, telefoon 070-3353990 of
3353991.

COMMISSIE-
VERGADERING

De raadscommissie ruimtelijke ordening c.a.
houdt op woensdag 2 oktober 1991 een open-
bare vergadering in het gemeentehuis.
De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf
19.30 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. Het spreekrecht is beperkt tot on-
derwerpen welke op de agenda voorkomen. De
agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Besluitenlijst van de vergadering van 4 sep-
tember 1991.
3. Nota Fietsvoorzieningen Doetinchem.
4. Voorontwerp landinrichtingsplan ruilverka-
veling Hengelo-Zelhem.
5. Intergemeentelijk motorsportterrein 't
Noordink.
6. Mededelingen.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Monumentencommissie
Op donderdag 10 oktober 1991 komt de
Monumentencommissie in vergadering bijeen
in het gemeentehuis.
De vergadering is openbaar en begint om 13.30

PUBLIKATIE WET
RUIMTELIJKE ORDENING

BESTEMMINGSPLAN FOKKINK 1991. NR. 1.

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ingevolge het bepaalde in artikel 23 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
met ingang van 3 oktober 1991, gedurende één
maand, ter gemeentesecretarie (afdeling
grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage
ligt het ontwerp-bestemmingsplan Fokkink 1991,
nr. 1.
Dit ontwerp dient het planologisch kader te
scheppen voor de bouw van maximaal 4 wo-
ningen op de percelen, kadastraal bekend ge-
meente Hengelo, sectie F, nrs. 1921 en 1284,
begrensd door de Hummeloseweg en de
Zelhemseweg te Hengelo Gld.
Gedurende de bovenvermelde termijn van één
maand kan een ieder tegen dit ontwerp-be-
stemmingsplan schriftelijk bezwaar indienen bij
de gemeenteraad.

Hengelo, 1 oktober 1991.
De burgemeester voornoemd,
Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen.

H I N D E R W E T

Burgemeesteren wethouders van Hengelo maken bekend dat bij hen een aanvraag is binnengekomen
van:

de heer J. Klein Gotink, Steenderenseweg 6 te Hengelo Gld., voor een vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een rundvee- en varkenshouderij op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie F, nummer 1462 gelegen
Steenderenseweg 6 te Hengelo Gld.;
de heer H. Stoltenborg, Sarinkdijk 2 te Hengelo Gld., voor een vergunning ingevolge de Hinderwet
voor het oprichten en in werking hebben van een agrarisch gemengd bedrijf op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie D, nummer 2498 gelegen Sarinkdijk 2 te Hengelo
Gld.;
deheerG.J. Smeitink, Hogenkampweg 16 te Hengelo Gld., vooreen nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning, ingevolge de Hinderwet in verband met de uitbreiding/wijziging van een
melkrundveehouderij, op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie H, nummer
2211, gelegen Hogenkampweg 16 te Hengelo Gld.;
de heer A. Enzerink, Het Stapelbroek 3 te Hengelo Gld., voor een vergunning ingevolge de
Hinderwet voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet
in verband met de uitbreiding/wijziging van een melkrundveehouderij annex varkensmestbedrijf op
het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie B, nr. 1982, gelegen Het Stapelbroek
3 te Hengelo Gld.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder het stellen van voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis,
afdeling Grondgebiedszaken ter inzage van 2 oktober 1991 tot 2 november 1991 elke werkdag van
09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Tevens liggen de stukken elke vrijdag van 17.00 tot
20.00 uur ter inzage in de bibliotheek, Sterreweg 14. Na deze datum, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, liggen de stukken
elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage op de afdeling Grondgebiedszaken. Desgewenst
kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Indien daarom telefonisch wordt
verzocht (tel. 05753-1541, toestel 26), kunnen tot één week voor bovengenoemde datu m mondeling
bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedach-
tenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden
ingebracht. Degene, die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze
als bovenomschreven en de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet m
staat zijn geweest, naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van State.

Hengelo, 1 oktober 1991.

PAS 65 |
Voor wie en wat er mee te doen?

Wat vaker naar een museum of bioscoop. Een interessante voordracht bijwonen of een cursus
volgen. Er op uit in een mooi natuurgebied, of met bus of tram ergens naartoe. Dit en nog veel meer
is dikwijls voordelig mogelijk met de Pas 65.
De Pas 65 - zegt het al - is bedoeld om 65-plussers te stimuleren actief bezig te zijn en mee te blijven
doen. Om deze stimulans kracht te geven zijn aan het gebruik van de Pas 65 voordelen verbonden
zoals korting bij deelname aan een aantal sociaal-culturele, educatieve en recreatieve mogelijkheden
en korting bij het streek- en stadsvervoer per bus, tram en metro.

Voor wie?
Hoofdregel: de Pas 65 is voor iedere 65-plus inwoner van Nederland.
Omdat een gehuwde 65-plusser veelal eerder iets onderneemt, indien dit samen met de (jongere)
partner kan, wordt de Pas 65 ook gegeven aan diens 60-plus levenspartner. Hetzelfde geldt voor
samenwonende mensen, mits zij langer dan een jaar bij de bevolkingsadministratie op één adres
zijn ingeschreven. De alleenlevende 60-plusser heeft deze relatie met een 65-plusser niet (meer)
en komt daarom eerst voor de Pas 65 in aanmerking zo gauw men zelf 65 jaar is. Een algemene
verlaging van de leeftijdsgrens tot 60 jaar is helaas niet mogelijk. Uit menselijke overwegingen is
bepaald dat iemand die eenmaal recht op de Pas 65 heeft, dit behoudt. Zo kan na overlijden van
een 65-plusser de Pas uitgereikt worden aan diens achterblijvende partner, mits deze op de
overlijdensdatum van de 65-plusser minstens 60 jaar was. Ook 65-jarige (vroegere) Nederlanders
die in het buitenland wonen kunnen bij verblijf in ons land een Pas 65 aanvragen.

Waar haalt u de Pas 65?
Een kort antwoord: bij de gemeente. Om precies te zijn: bij de afdeling Burgerzaken van de
gemeente waar u ingeschreven bent. Nodig daarbij is een goedgelijkende pasfoto. U moet zélf naar
het gemeentehuis gaan, want alleen ü kunt dit "persoonlijk document" ondertekenen. - Er dienen
ook legeskosten betaald te worden: hoevee! hangt af van de gemeente waar u woont. Verlies of
diefstal van de Pas 65 moet bij de politie gemeld worden. Een nieuwe Pas kunt u dan aanvragen
bij de gemeente waar u woont.
Rechthebbenden die in het buitenland wonen vragen de Pas 65 bij voorkeur aan bij de gemeente
waar zij het laatst waren ingeschreven in de Nederlandse bevolkingsadministratie.
Nuttig om te weten wellicht: de Pas 65 hoeft niet meer verlengd te worden, maar blijft levenslang
geldig.

| PUBLIKATIES WET AROB l

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 11 t/m 24 september 1991 waartegen
op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

H.C.I. - U.B.I. b.v., Kruisbergseweg 13, Hengelo
Gld

J.G.M. Berentsen-Kersten, Hogenkampweg 12,
Keijenborg

B.E. Jolink, Akkerwinde 2, Hengelo Gld

H.C. Buiskool, Singel 15, Hengelo Gld

R. Looman, Varsselseweg 36, Hengelo Gld

het oprichten van een opslaghal

het uitbreiden van de woning en de bouw van
een garage, aangebouwd aan de woning ter
vervanging van een af te breken garage.

het oprichten van een carport

het vergroten van een garage/berging

het uitbreiden van een stalling

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend bij het
bestuurscollege dat de beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afdeling
grondgebiedszaken.

AFVAL - APART OOK IN DE
GEMEENTE HENGELO

De afgelopen weken zijn de containers voor het gescheiden inzamelen
van het huishoudelijk afval huis-aan-huis bezorgd.
Mocht u een container hebben ontvangen waaraan iets mankeert of die
stuk is, dan wordt u verzocht dit te melden (telefoon 1541), zodat u tijdig
kunt beschikken over een goede container.

Ledigen containers.
De laatste inzameling van de plastic huisvuilzakken heeft inmiddels
plaats gevonden op maandag 30 september j.l.
Op woensdag 9 oktober a.s. zal de volgende inzameling plaatsvinden in
mini-containers, beginnende met de grijze afvalbak en de daaropvol-
gende week de groene container, om en om dus.
Let wel, dat op maandag 7 oktober a.s. geen huisvuil wordt opgehaald.

Milieukrant en ophaalkalender.
Mocht uw milieukrant of ophaalkalender zijn zoek geraakt, dan kunt u een
nieuwe krant of kalender krijgen.
Deze liggen voor u klaar in het gemeentehuis.

Standaard-pakket.
Naar aanleiding van diverse verzoeken om een kleinere of grotere
container, wordt medegedeeld, dat elk huishouden een standaard-pakket
heeft ontvangen, te weten:
1 groene container (140 liter);
1 grijze container (240 liter);
1 keukenemmertje (18 liter).
Uitzonderingen zijn gemaakt voor bejaardenwoningen, HAT-eenheden,
appartementen en zomerwoningen.
Na verloop van tijd, als iedereen ervaring heeft opgedaan met het gebruik
van de containers, zal bekeken worden of van het standaard-pakket zal
worden afgeweken.
Voorlopig blijft dit standaard-pakket gehandhaafd.

Meer informatie.
Voor vragen en opmerkingen kunt u kontakt opnemen met het gemeen-
tehuis, telefoon 1541.



Wij zijn erg blij met de geboorte van ons
dochtertje en zusje

ANIEK

Evert en Yvonne Lubbers

Mascha

18 september 1991.

Hummeloseweg 3a,
7255 AE Hengelo (Gld.).

Wij rusten van 13.00 tot 15.00 uur.

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.

Op maandag 7 oktober 1991 zijn wij 50 jaar

getrouwd.

Om dit te vieren nodigen wij U uit op onze
receptie die gehouden wordt van 15.45 tot
16.45 uur in zaal Winkelman, St. Janstraat 3

te Keijenborg.

JEANNE en JAN JANSSEN

St. Janstraat 35,
7256 BA Keijenborg.

Op zaterdag 5 oktober 1991 is het 40 jaar ge-
leden dat de afdeling Keijenborg van de Kath.

Ver. voor E.H.B.O. werd opgericht.
Ter gelegenheid hiervan houden wij op deze
dag van 14.30 tot 16.30 uur een receptie in
dorpshuis „de Horst" te Keijenborg.

BESTUUR E.H.B.O.

afdeling Keijenborg

Keijenborg, oktober 1991.

Op 10 oktober a.s. hoop ik 80 jaar te worden.

THEO TEUNISSEN

Wie mij hiermee wil feliciteren is van harte
welkom van 14.00 tot 16.30 uur in sporthal
„De Veldhoek", Varsselseweg 55.

Varssel, oktober 1991.
Antinkweg 10.

Opa,

We verheugen ons op uw feest, bij deze alvast
een beetje gefeliciteerd.

Veel liefs van

SANNE en ARJAN

DANKBETUIGING

Voor uw belangstelling, felicitaties, cadeaus,
bloemen en kaarten op ons 40-jarig huwelijks-
feest willen wij iedereen hartelijk bedanken.
Het is zo een bijzondere mooie dag geworden.

B. WASSINK

T. WASSINK-NIJLAND

7255 NP Hengelo (Gld.), oktober 1991.
Varsselseweg 39.

Vanaf l oktober
zijn wij verhuisd van
Zutphen naar Toldijk

HAARBOETIEK en HERENKAPSALON
Behandeling alléén volgens afspraak

NIEUW! Geert

DAMES
Behandeling volgens afspraak

Ook in deze kapsalon
HEREN

zonder afspraak

Dorien

Totale haarmode onder één dak

Z.E.-weg 6, Toldijk

15eSTRATENÏOLLEYBALTOERHOOI
INSCHRIJFFORMULIEREN vanaf heden bij sporthal „De Kamp".

Inleveren voor 15 oktober.

Aanvang toernooi: vrijdag 6 december a.s.

Het organisatie-team

K I N D E R B O E K E N W E E K
van woensdag 2 tot zaterdag 12 oktober
In de bibliotheek van Hengelo Gld. komt op woens-
dag 2 oktober van 15.00 tot 16.00 uur een CLOWN
Toegang gratits voor alle kinderen van de basisscholen uit de gemeente

De prijzen voor de mooiste kleurplaten en de origineelste huizen

worden bekend gemaakt en uitgereikt na het optreden van de clown

om plm. 16.15 uur

Openingstijden van de bibliotheek:
Dinsdag 15.00-17.00 uur - 18.30-20.30 uur

Woensdag 10.00-12.00 uur - 15.00-17.00 uur

Vrijdag 15.00-20.30 uur

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

Op hoge leeftijd is overleden onze schoonvader
en pake,

JAN BOONSTRA

weduwnaar van Antje Bos

-jir 19-11-1897 t 14-9-1991

Hengelo Gld, B. Boonstra-Haaring
kinderen en kleinkinderen

Bolsward, F. de Lange
J. de Lange-Attema
en kinderen

De begrafenis heeft in familiekring plaats ge-
had op de Algemene Begraafplaats te Beetster-
zwaag.

Correspondentie-adres:
Sterreweg 13, 7255 BJ Hengelo Gld.

HENGELOSE HENGELSPORT VERENIGING

Denkt U aan de jaarlijkse feestavond van de

HHV op 12 oktober a.s. om 19.30 uur in zaal

Wolbrink? TOEGANG GRATIS

Bij ons verkrijgbaar

Halvetta
20+ kaas

V* V*

Bij aankoop van alle soorten 20+
(óók Boerenkaas)

1 kuipjeSlanky f ^9 j2.£>
(div. smaken)

1 pot Appel-perenstroop ƒ 3,5O
(zonder toevoeging van suiker)

ledere vrijdagmiddag op de markt in
Hengelo Gld.

GELEGENHEID tot inlevering van vakantie-

bonnen en vakantiecheques van de landbouw

op maandag 7 oktober
's avonds van 7.00 tot 9.00 uur

bij H. BRUIL, Schoolstraat 3a,

Hengelo Gld

Het bestuur CNV

TSnbtedingen geldig v«i^

FLOR»JN
JONGE ,"="CX/ER

Ha fijn, ha fijn

VIEUX

met een zacHt
karakter

HÊÏ& 18.95
18,95

V'

KBJENBORGS
KRUUT

.

MOUTON
CADET
ROTHSCHILD

rouge

17.95

(0»Dl*>
u
*

|-Bereid uit de best
geselekteerde
kruiden
Kenmerkend

^•VW-IT^ door zijn zachi
Î JB smaak en goede

harmonie

17.95
6.95

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

1904 1991

SCHOOL EN VOLKSFEEST
V A R S S E L

vrijdag 4 oktober
13.30 uur:
SPELENCIRCUIT voor de basischooljeugd

19.15 uur: Blijspel

Vader heeft een bok gescho...ten
door toneelvereniging "Etten"

Na afloop

DANSEN m.m.v. trio SUNSHINE

Zaterdag 5 oktober
12.45 uur: inschrijving voor de SPELEN

13.30 uur: Opening Volksspelen

13.35 uur: Aanvang Volksspelen

20.00 uur:

DANSFEEST
met muziek SOUND SELECTION

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

De Mercedes-Benz ster is een ster waar je als Mercedes-
Benz rijder trots op bent. Een auto die z'n kwaliteiten meer
dan eens bewezen heeft. Een Mercedes-Benz koop je bij
een vertrouwde dealer die qua kwaliteit en ervaring een
evenbeeld is van de auto.

De personenwagen monteurs van Doetinchem Ster heb-
ben al meer dan 140 jaar Mercedes-Benz ervaring en leve-
ren service en kwaliteit zoals het hoort.
Wij als officiële Mercedes-Benz dealer vinden het vanzelf-
sprekend dat alle Mercedes-Benz rijders, ook als ze nog
geen klant zijn, tevreden Mercedes-Benz rijders behoren
te zijn. Maak daarom eens vrijblijvend kennis met Doetin-
chem Ster.

• optimale verhouding prijs - kwaliteit;
• indien nodig vervangende auto beschikbaar, eventueel met

telefoon;
• indien gewenst halen we 's morgens uw auto op en zetten

hem 's avonds weer bij u voor de deur;
• er is al een nieuwe Mercedes-Benz vanaf Fl. 50.800.-
• goedkopere technische service door beter technische

know-how.

DOETINCHEM STER BV
Havenstraat 63 Doetinchem Tel. 08340-24800
Na 18.00 uur: 05753-3888 (W.C. de Jager)

Oktober • Woonmaand
Aktiemaand

AANBIEDING

BLANK EIKEN SLAAPKAMER
695,met 2 nachtkastjes ,nu

WANDMEUBEL
diverse mogelijkheden

in opstelling

Verder diverse aanbiedingen
door de gehele winkel

2295.-

Tevens tijdens de Woonmaand

10% korting OP TAPIJT

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

bij de kerk

Help mee de afvalberg te vermin-

deren, daarom voor al uw

Zuivelprodukten in glas
NAAR

ATTENT - V.D. MOND
Ruurloseweg 52 - Hengelo Gld - Tel. 1392

4 O K T O B E R

WERELDDIERENDAG

DEDIERENSHQP

AKTIES + AANBIEDINGEN
-

Te veel om op te noemen

Kijk en overtuig u zelf in onze
winkel

Let ook op onze folder

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



LAMINAAT kunststof parket
van hoogwaardige kwaliteit, voor jarenlang woonplezier. Bij ons

69.50 per m2, maar nu tijden deze WOONMAAND per m2 slechts

59.50
Op tapijten en novilon nu 10% KORTING

Dit allemaal in de zaak met vakmensen die U goed kunnen adviseren.

Tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Spalstraat 1

SLIJTERIJ

't HOEKJE
7255 AA Hengelo Gld

Geldig maand oktober

l Kr. DRIE STERREN JENEVER 18.95
l Itr. DE KUYPER JENEVER 19.95
l Itr. BOLS VIEUX 20.95
l Itr. DE KUYPER C.B. 16.95
l Itr. BOOMSMA BEERENBURG 16.95
l Itr. BOLS BESSEN 15.45
l fles FREITAS PORT 10.95
l fles CAHORS RODE BORDEAUX 8.40
l flesje CANADIAN CLUB WHISKY

TE KOOP:
HOGEDRUKBUIS

BRANDWEERSLANGEN
geschikt voor sproei-
installaties
BOUWFOLIE

LANDBOUWPLASTIC

ISOLATIEFOLIE

VIJVERFOLIE, 0,5 dik

bij"

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

l flesje BOOTZ RUM 0,35 1.

Woensdags GESLOTEN

12.95

9.95

ADVERTENTIE

OUEBOLLEN-AKTIE

vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober

Zangver. SOLI DEO GLORIA

Keijenborgse Boys 2 in AUTO KEMP outfit
Het vorig seizoen naar de Ie klasse gepromoveerde 2e elftal van de
Keijenborgse Boys werd onlangs door garagebedrijf Auto Kemp in een
geheel nieuwe outfit gestoken.
De aangeboden outfit, die bestond uit trainingspakken en voetbal tenu,
is te danken aan de goede prestaties in het vorig seizoen.
"Wij wilden graag een elftal sponseren dat natuurlijk goed scoort, maar
ook goed op elkaar is afgestemd" aldus Kemp.
Het 2e elftal van de Keijenborgse Boys speelt in de zelfde klasse als het
eerste en het is hen er alles aan gelegen om dit seizoen goede resultaten
neer te zetten.
Omdat de voetbalvereniging, de Keijenborgse Boys, enorm leeft bij jong
en oud in Keijenborg, heeft het ook een sociale functie die tevens veel
sportplezier biedt aan vele Keijenborgers.
Het is volgens Auto Kemp, die vele leden van de Keijenborgse Boys als
klant heeft, een goede zaak om als bedrijf wat terug te kunnen doen,
door een dergelijke outfit aan te bieden, want dat men dat waardeert,
dat is een zekere zaak.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIEREHSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloten

KLEDINGBEURS

TRUITJE

Najaars- en winterkleding

Inbreng max. 20 st.
vrijdag 11 oktober van
16.30 tot 19.30 uur.
Verkoop zaterdag 12 okto-
ber van 10.00 tot 13.00 uur
in O. B. S. Rozegaards-
weide, Hengelo Gld.
Inl. tel. 2071.

GROTE COLLECTIE

Body Warmers
vanaf maat 128

In verschillende dessins

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

Te koop jonge hennen en
krielkippen aan de .leg.
Gevraagd konijnen voor
de slacht. Goossens, Voort-
seweg 6, Toldijk
Tel. 05753-1670.

B.z.a. 41^-jarige vrouw als
hiushoudelijke hulp, liefst
bij oudere mensen of als
oppas bij kleine kinderen.
Brieven onder no 40,
bureau de Reclame.

POLITIEINFORMATIE

der RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

5e jaargang nr. 24
weken 9 tot en met 23 september 1991

9 sept.: 2 aangiften opgenomen van de PGEM ivm
aangereden lichtmasten aan respectievelijk de Kruis-
bergseweg en de Schapendijk. In beide gevallen
geen daders bekend. Dezelfde dag werd er aan de
St. Michielsstraat te Hengelo een Nissan Micra aan-
gereden door een onbekende bestuurder van ver-
moedelijk een Fiat. Aan de Hazenhutweg werd een
geval van openbare schennis der eerbaarheid ge-
pleegd door de bestuurder van een rode 3 of 5 deurs
auto. De man was van middelbare leeftijd, donker
haar en vermoedelijk snordragend.
10 sept.: Een rechtsafslaande automobilist kwam in
aanraking met een bromfietser die het nodig vond
om hem rechts in te halen.
16 sept.: Een inwoner van Ruurlo die onder Hengelo
zijn cross-auto uitprobeerde werd o.a. bekeurd om-
dat hij niet verzekerd was, er geen geldig kenteken-
bewijs bij deze auto was en APK.
12 sept.: Op de St. Janstraat kwamen 2 automobi-
listen frontaal met elkaar in botsing, omdat een der
weggebruikers de binnenbocht nam.
13 sept.: Weer een aangifte terzake doorrijden na
een aanrijding. Dit keer op de parkeerplaats achter
de Edah.
14 sept.: In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben
onbekenden 2 zijruiten van een groene VW Golf ver-
nield. Deze auto stond aan de Ruurloseweg.
Aan de Berkenlaan en Hoge Es werd uit twee auto's
een autoradio ontvreemd. Beide auto's werden open-
gebroken. Hetzelfde vond die nacht ook plaats in
Baak.
14 sept.: Het houdt maar niet op met het doorrijden
na een aanrijding. Deze keer werd een auto aan de
Maanstraat "geraakt". De tegenpartij moet een rode
auto bestuurd hebben.
16 sept.: Een jeugdige inwoonster deed aangifte van
vernieling aan haar fiets, gepleegd door onbekenden
in Keijenborg. In Keijenborg werden 6 automobi-
listen bekeurd ivm het staan op het trottoir of par-
keren bij de bushalte.
18 sept.: Op de kruising Rondweg - Wichmondse-
weg kwamen een automobiliste uit Ruurlo en een
automobilist uit Hengelo met elkaar in botsing. De
bestuurster had geen voorrang verleend. Zij werd
met hoofdletsel en een gebroken sleutelbeen opge-
nomen in het ziekenhuis.
20 sept.: Op de kruising Kruisbergseweg - Hengelo-
sestraat verleende een bromfietser geen voorrang
aan een automobilist. De bromfietser liep zodanig
letsel op, dat hij overgebracht werd naar het zieken-
huis. Op de Ruurloseweg heeft een bromfietser zich
t.o.v. een automobilist ergerlijk gedragen. Kleven op
de achterbumper en het voor de auto rijdend sti j ge-
ren (op l wiel rijden). Toen de bromfietser naast
de automobilist reed greep hij door het geopende
raam een autogordel vast. Nadat beide voertuigen
tot stilstand waren gekomen schopte de bromfietser

nog gauw een deuk in de auto en verdween vliegens-
vlug. De dader is bekend en er wordt met hem "afge-
rekend".
21 sept,: Onbekenden hebben een frisdrankenauto-
maat bij een Hengelo's bedrijf opengebroken. Weder
om, de 5e, aangifte van het doorrijden na een aanrij-
ding. Deze keer werd een witte Suzuki aangereden
op de parkeerplaats bij Maria Postel in Keijenborg.
Op zaterdagavond werd een groot aantal fietsers
die op weg waren naar Zelhem bekeurd omdat ze
geen verlichting voerden. Deze controle gaat vaker
in het weekend plaatsvinden. Men is gewaarschuwd.
Zowel op zaterdagavond als op de vroege zondag-
morgen werd een persoon bekeurd terzake het ple-
gen van baldadigheid op de Spalstraat. In beide ge-
vallen werd er tegen een lichtmast getrapt. De da-
ders krijgen van de justitie een schikkingsvoorstel.
23 sept.: Aan de Sterre weg werd nabij de biblio-
theek een groene herenfiets van het merk Gazelle
weggenomen. De fiets stond niet op slot.
Vanaf begin september heeft de politie veel bemoei-
enis gehad met een nieuwe inwoner in Hengelo die
er een gewoonte van maakte om bij diverse zaken in
Hengelo en naar later bleek ook verder in de Achter-
hoek, goederen te kopen zonder die te betalen.
In enkele gevallen ging hij zeer doortrapt te werk.
De goederen bestonden uit o.a. elektrischh apparaten
een horloge, onbetaalde taxiritten, onbetaalde cafe-
en hotelrekeningen, alsmede een fiets.
Als zo'n iemand in de gemeente neerstrijkt is ons
dat vlot bekend, doch het ontbreekt ons aan wette-
lijke mogelijkheden om middenstanders te waar-
schuwen. Tot op heden zijn een aantal goederen te-
rug en is de man begonnen met het betalen van de
openstaande rekeningen. Desondanks zal hij zich
t.z* moeten verantwoorden bij de politierechter in
Zutphen.

AFSLUITWEDSTRIJD VISSEIZOEN

Aan de afsluitwedstrijd van het hengelseizoen 1991
in het Groene Kanaal werd door 26 personen deelge-
nomen. De uitslag was als volgt: 1. H. Hulstijn jr.
144 cm; 2. H. J. v.d. Lende 140 cm; 3. D. Gotink
83 cm; 4. B. Grotenhuys 76 cm; 5. H. Meijer 72 cm.
Tijdens de feestavond op 12 oktober a.s. zullen alle
prijswinnaars van het afgelopen jaar in de bloeme-
tjes worden gezet.

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO GLD

Op woensdag 2 oktober a.s. is weer de maandelijkse
schrijf avond.
Het gaat over een 45-jarige man in Tibet, een die-
renarts in Malawi en een econoom in Syrië (al 20
jaar gevangen gehouden).
In de Bleijke is gelegenheid voor hen een brief te
schrijven van 19.00 tot 20.30 uur.
Voorbeeldbrieven liggen klaar.

Heeft met wat te vieren?
kom dan bij ons op de informatie-
avond en wel op

vrijdag 4 oktober 1991
van 19.00 tot 21.00 uur

Dan kunt u overleggen, ook met
onze chef-kok voor o.a.
* DINERS
* KOUD BUFFET
* KOUD en WARM BUFFET
* LUXE BROOD BUFFET
* FEESTAVOND enz.

Koffie, drankje en hapje staan
voor u klaar

Ingang zaal. Kom gerust
vrijblijvend voor inlichtingen

ZAAL LANGELER
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1212

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

Te koop 1-p.a. versterker,
20 watt met speaker en
microfoon t.e.a.b. Te be-
vragen tel. 05755-1954.

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

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

Te koop waterpompinstal-
latie op kracht, 300 liter.
Tel. 05752-1713.

Te koop 2.50 ha snijmais.
H. J. J. Sesink, Broekstr. l
Baak, tel. 05754-1484.

Te koop diepvrieskist,
Bauknecht, 350 liter, prijs
ƒ 225,—. Tel. 05753-2315.

Te koop zware mals.
B. J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld.

Hulp gevraagd voor y2dag in de week, liefst vrijdag-
middag. Brieven onder nr. 40 R, bureau de Reclame

Ben je gemotiveerd? Wil je graag wat bij verdienen
in weekends? Soliciteer dan voor werk in Hengelo
pld. Brieven onder no 40 H, bureau de Reclame.

Gevraagd pompbediende m/v, voor de weekends.
Tankstation de Rondweg, tel. 05753-3093.

SCHOOL- en VOLKSFEEST IN VARSSEL

De gemeenschap in Varssel e.o. heeft de gedachten
weer gericht op het school- en volksfeest, dat voor
de 87e keer wordt gehouden in en rond de feesttent
bij de Varsselse Molen, vrijdag en zaterdag a.s.
Vrijdagmiddag hebben de kinderen van de basis-
school hun middag middels een spelencircuit en
draaimolen, 's Avonds kunnen de liefhebbers genie-
ten van een heerlijk blijspel; toneelvereniging Etten
uit Etten voert dan op het stuk "Vader heeft een
bok geschoten". Daarna kan er nog gedanst worden
op muziek van het buurtschappelijk trio SUNSHINE.
Zaterdagmiddag worden traditiegetrouw de volks-
spelen gehouden. Rond half twee wordt door het
uitspreken van een kort openingswoord het teken ge-
geven voor het lossen van het koningsschot en ere-
schoten, waarmede de andere spelen kunnen aan-
vangen, zoals ringrijden, kegelen, vogelgooien, vogel
schieten.
Gedurende deze middag loopt als een "rode draad"
door het programma de uitdaging, wie zich later als
sterkste jongeling zich een jaar lang als zodanig
mag noemen.
Tijdens een daverend dansfestijn met muziek van
de formatie Sound Selection wordt de koning ge-
huldigd en het feest besloten.

DAMNIEUWS 19 SEPTEMBER 1991

DCH 2 had de eerste uitwedstrijd in Doetinchem. In
het begin ging het goed door winst van H. Zonnen-
berg en G. Kreunen.G. Half man had inmiddels de
punten al gedeeld. De rest dacht dat er al genoeg
punten waren voor DCH en men verloor allemaal
hun partij, dit waren H. Hulshof, B. Harkink en H.
Groeneveld. Doetinchem won zodoende met de eind-
stand van 7-5.
In de onderlinge competitie speelt W. Engbers steeds
beter. Zij combineerde G. Wentink in de opening
al van het bord en het was gewoon goed uitspelen
en de winst pakken. H. Vos voerde een damcombi-
natie niet helemaal goed uit en zodoende kon A.
Hoebink nog net l punt meekrijgen, anders had hij
verloren. H. Luimes die van W. Eijkelkamp won
heeft nog steeds een 100% score.
Resterende partijen: J. Wentink-E. Berendsen 2-0;
A. Versteege-D. Walgemoet 0-2;J. Vos-J. Heijink 0-2
B. Goorman-H. Dijkman 0-2; J. Luiten-T, v. Manen
2-0.
Standen: groep l - 1. A. Hoebink 5-7, H. Vos 5-7;
groep 2 - J. Luiten 5-8, 2. J. Heijink; groep 3 - 1. H.
Luimes 5-10, 2. G. Half man 4-6.

OPBRENGST COLLECTE KANKERBESTRIJDING

De collecte voor de kankerbestrijding heeft in de
gemeente Hengelo Gld het mooie bedrag opgeleverd
van ƒ 15.247,30.
Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten.

BRADERIE TE STEENDEREN

Op 5 oktober a.s. organiseert de Zonnebloemafde-
ling Steenderen in de Sporthal „'t hoge Wessel" een
braderie speciaal voor de minder valide en invalide
mensen.
Natuurlijk is ook een ieder ander van harte welkom.
Deze dag zullen er verschillende muziek en dans-
groepen optreden waarbij tevens ook oude ambach-
ten en handwerkstands te bezichtigen zijn.
Deze braderie begint om 10.00 uur en zal eindigen
om 16.00 uur.
Tijdens dit festijn zullen er vrijwilligers en ver-
pleegkundigen aanwezig zijn om zonodig hulp te
bieden en/of u rond te leiden.
De entree is gratis.

KERMIS IN BAAK

Vanaf zondag 6 oktober a.s. zal er weer drie dagen
feest zijn in Baak want dan begint weer de jaarlijkse
kermis dit jaar op 6, 7 en 8 oktober.
Zondag 6 oktober wordt weer begonnen met een
grote optocht, welke zal vertrekken om 14.00 uur.
Aan deze optocht wordt medewerking verleend door
tal van muziekkorpsen uit de omgeving. Na afloop
van de optocht zullen de vaandels worden gezwaaid
voor het Koningspaar 1990 op het kerkplein.
Om 14.00 uur is er ook de openstellinig van het lu-
napark met diverse attracties, dus voor elk wat wils.
De prijsuitreiking van de versierde wagens is om
17.00 uur in de feestent bij café Sesink.
Vanaf 20.00 uur bestaat er de mogelijkheid tot het
maken van een dansje bij zowel Sesink als Herfkens
Maandag 7 oktober is het de dag van het vogelschie-
ten en nog enkele andere volksspelen.
's Avonds is er weer gelegenheid tot het maken van
dansje in de verschillende gelegenheden.
Dinsdag 8 oktober zijn er de kinderspelen van de
kleuterschool en lagere school, 's Middags zijn er
volks vermakelijkheden in de feesttent bij Sesink
met o.a. kegelen, bingo-spel, ringwerpen, speer
werpen enz. enz.
's Avonds kan er op de verschillende plaatsen weer
gedanst worden.

C.P.B. BIJEENKOMST

Op 18 september was de eerste avond van de CPB-
dames na de vakantie. Nadat de voorzitster mevr.
v.d. Velde de vergadering opende en mevr. Lebbink
de notulen had gelezen werd het woord gegeven aan
dhr. en mevr. Broekgaarden uit Winterswijk, die de
dames aan de hand van prachtige dia's en een boei-
end verhaal lieten meegenieten van hun reis door
Indonesië en arm en rijk voorbij lieten gaan.
In de pauze werden de dames attent gemaakt op de
nieuwe cursussen die het nieuwe seizoen weer liggen
te wachten.
Na het zingen van het bondslied was de eerste avond
weer voorbij. Op 9 oktober is er de volgende avond
die dan verzorgt wordt door de fa. Lubbers woon-
winkel.



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.

f 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. zaïerdag

Geroosterde Achterham

100 gram Zal9

AH Ontbijtspek vacuüm

100 gram l-OS

Brie van de Mat

100 gram 1.59

AH Dubbelvla
liter 1.79

-•

AH Goudse Belegen Kaas

12.90

Slijterij „De Zon"
Florijn Jonge Jenever

18.95liter

Pollen Kersenbrandewijn

liter 13.45

Mager Ribstuk

kg 11.98

1.79
Knip wit/tarwe

800 gram

AH Zaans Volkorenbrood

800 gram ••/9

Tarwe Bolletjes

3 stuks 1.19

Alkmene (Holl. handappel)

i1/» kg 3.99

AH Keukenrollen
met decor

3 rol 2.99

Perla Mild Koffie
2 x 500 gram A AA

met 0.93

GRATIS 400 gram
Speculaas

Slagroom Schnitt

370 gram

Croky Chips
4 smaken
200 gram

4 |" A

l • VV

AH Hagelslag
melk/puur 4 AA

400 gram I»VV

Blauwe Pruimen

2.50

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

L6VIS

l/V'/D E F AS H ION

KLEDING - nef even anders

Spalstraat 32
7255 AC Hengelo Gld.

's Maandags gesloten
's Woensdags de gehele dag geopend

Volgende week
is het WEEK VAN
HET BROOD

DEZE WEEK VOORPROEFJES

* APPELTJESBROOD 3.95
gezond en lekker
De volle smaak van tarwe, rogge en frisse
Hollandse appels, aangevuld met zongerijpte
rozijnen.

NIEUW:

* KWARKPUNTJES 50 et
Heerlijk en met extra eiwitten door de verse
kwark.

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

De zaak voor mensen met smaak!

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

r%

{ Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 ]

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

café coen evers
VELSWIJK tel. 08344-1392

KAARTAVONDEN
4 OKTOBER - 18 OKTOBER - l NOVEMBER

22 NOVEMBER - 13 DECEMBER -

3 JANUARI 1992 - 24 JANUARI -

14 FEBRUARI - 13 MAART

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel. 05753-1307

l HEERLIJK STUKJE

I VARKENSFRiÜANDEAU
| 500 gram

I RAUWE LEVER
i om te bakken (zeer gezond) 100 gr

l PAARDERCOXVLEES
i 100 gram

6.20

0.65

2.50
KAASHAM

ideaal als broodbeleg

SNACK • PIZZA • SPAGHETTI

2.50! 100 gram

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK



TE KOOP:

PEUGEOT 205 GTI

PEUGEOT 205 GTI

PEUGEOT 205

PEUGEOT 205 JUNIOR

PEUGEOT 205 ACCENT

PEUGEOT 205 ACCENT

PEUGEOT 205 ACCENT

PEUGEOT 205 GE

PEUGEOT 205 RALLY

PEUGEOT 205 ACCENT

PEUGEOT 205 XL

PEUGEOT 205 XL

PEUGEOT 205 XE

PEUGEOT 205 ACCENT

PEUGEOT 205 GTI

PEUGEOT 309 GL PROFIL

PEUGEOT 309 GL PROFIL

PEUGEOT 309 GL PROFIL

PEUGEOT 309 XR

PEUGEOT 309 XR

PEUGEOT 309 XL PROFIL

PEUGEOT 309 XL PROFIL

PEUGEOT 309 XE

PEUGEOT 309 XE SCORE

PEUGEOT 309 XLD

PEUGEOT 309 GL PROFIL

PEUGEOT 405 GLD

PEUGEOT 405 GR

PEUGEOT 405 GL

PEUGEOT 405 GL

FIAT

FIAT

FIAT

CITROEN

OPEL KADETT

OPEL KADETT GSI

ALFA

1985
1986
1986
1987
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990

1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1989
1989

1988
1989
1989
1989

1981
1985
1987
1986
1987
1985
1988

-YtX AUTOMOBIELBEDRIJF

ÜXibMof
Bleekstraat 14, Hengelo Gld Plakhorstweg 8, Doetinchem

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.

In plaats van Agrado

showdemonstratle
op 10-11 -12 oktober
van 09.00-21.00 uur

zaterdagvan 09.00-17.00 uur

Voor ons hele programma machines en werktuigen
voor bos, land, tuin, weg, park, erf en camping,

zeer veel speciale aanbiedingen

in Keijenborg
Land- en tuinbouwmechanisatie
Branderhorstweg 5, telefoon 05753-2026

Hapjes en drankjes staan voor u klaar. Zeer veel noviteiten om bij te blijven.

Dit mag u niet missen.

toordtt c/e MOOfStfS IMïtAAN t/a* «//qu/3** /**cl j

het
*»

useeA

vór GMZC

fa onze,

'***j** DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat29,7255 AB Hengelo G. tel.05753-3828

Tapijt vuil?
Haal dan de
TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

GLAS-VERF - BEHANG

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Drogisterij
Marianne:

Ook uw adres
voor alle
fotowerk

o.a.:
fotorolletjes
flitslampjes
ontwikkelen
afdrukken

zeer scherpe
kwaliteit!

Droguitfi] • Pirfurrwri* • SchoontwidMalon

marianne
Felix Takkenkamp

Ruurlowwg 5 • H«ng*k> [GW) • 1*1. 2002

Te koop:

Werkbroeken

Overall' s

Werkschoenen
Truien

Overhemden
enz.

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.

Tel. 05753-2139

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ff ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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. 05755-1 7&T

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 6 OKTOBER

Remlgiu»kerk
10.00 uur ds. de Vries

„Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12- t.e.m. 15-jarigen

Goede Herder Kapel
10.15 uur

VrIJz. Herv. Kerk
10.30 uur mevr. J. v.d Wijk-Janmaat

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 5 oktober 19.00 uur Gezinsviering, de kin-
deren van de Leer zingen
Zondag 6 oktober 10.00 uur Eucharistieviering met
zang van het gemengd koor

Dinsdag 8 oktober 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk KetJenborg: 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.
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

5 - 6 OKTOBER

N. Eijck (praktijk dr. Hanrath)

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eijck, tol. 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 openngstyden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. Eil, tel. 1420.

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, t(Jdens kan-
tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
KeUenborg: 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 Zefhem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur geziws- 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 lJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 08340-
41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

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-IJssel - tel. 05751-1846.

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


