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DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo GId
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags In:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wkhmond-Vierakker

en omstreken

t t \
JJ

speelgoed

O O

O

O

Schattige pop (40 cm)
met zacht lijf en lang haar.
Van 22 75 voor 14.95

WIE IS DE MOOISTE INDIAAN VAN WIGWAMLAND

Woensdagmiddag 9 oktober dan gebeurt het, dan heropenen wij om 15.00 uur onze
geheel vernieuwde en vergrote speelgoedwinkel.

Matchbox dieplader met
originele Wigwam
vrachtauto.
Samen van 14 95

kvoor 7.95

ff
V Om het geheel een extra feestelijk tintje te geven staat dan op onze stoep een toepasselijk

'wigwam- indianendorp.

Kom kijken naar de totempaal, een huifkar en een levensgrote wigwam-indianentent,
'waarin een indiaanse waarzegster kinderen gratis schminkt als indiaan.

Van elke deelne(e)m(st)er aan de grandioze verkleedwedstrijd wordt een
foto gemaakt, met de keuze los of vastgebonden aan de totempaal.

Bij de opening hebben wij voor jong en oud een leuke attentie.
Met de huifkar worden kinderen rondgereden door het dorp.

Uit de indianenfoto's kiest de wigwam-jury de winnaars van een extra
grote doos indianendorp van playmobil en een grote doos lego Ridderland.

De foto's zijn in de herfstvakantie bij aankoop van minimaal ƒ 10,- speelgoed fa
gratis af te halen, of te koop voor ƒ 2,50.

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat 29,7255 AB Hengelo G. tel. 05753-3828

irL ;- •"•

00
Kleuren, tekenen, prikken
en toverkrassen, 3 bloks.
Van 11.95 voor 5.95

O
O

Verhaaltjesboek. Elke avond
voor het slapen gaan een
ander verhaaltje.
365 verhaaltjes.
Van 22.75 voor 10.-

i 'N

LCD spel Ironsword of
Bigfoot met geluid en
scoregeheugen
(excl. ban.) p/st.
Van 69.95 voor 25.-

Wij feliciteren De Drievetol met de heropening
Wij feesten met de

buurman mee!!!

3 dagen lang
donderdag, vrijdag en zaterdag a.s.

BODYWARMERS
in alle modische kleuren

diverse merken

zolang de voorraad strekt nu

berken
KLEDING - nej even anders

WIDE FASHION

Spalstraat 32 - Hengelo GId

's maandags gesloten
's woensdags de gehele dag geopend

Een FILM en/of CD
voor jong en oud, of het hele gezin huur
je bij

Uideo-lmt

Binnenkort wordt o.a. verwacht:

Look who's talking too humor
Kindergarden cop humor/aktie
Sleeping with the enemy thriller
Pacific Heights thriller/aktie
Man of respect misdaad
Russia House spionage
Dances with wolves avonturenfilm

en vele andere films

Verder verhuren wij ook de
cd top 100.

Tot ziens bij

Video Inn
Spalstraat 28a - 7255 AC Hengelo GId

Tel. 05753-3636

Bij de heropening van De Drieve-
tol zie je vast heel veel glaasjes
die naar ieders wens gevuld
worden
- FEESTVREUGDE.

Bij de optiek speciaal zaak Groot Kormelink zor-
gen ze voor de juiste glazen om U maximaal
KIJKVREUGDE te schenken.
En het montuur naar Uw zin kiest U daar uit een
grote feestelijke collectie in alle prijsklassen.
En hebt U geen zin aan glaasjes, dan bekijkt hij
wel of contactlenzen misschien iets voor U is.
Daar in die brillenspeciaalzaak hebben ze er kijk
op, loop eens geheel vrijblijvend binnen!
Alleen niet op de maandagen, dan zijn zij altijd
gesloten.
O ja, er is ook weer een nieuwe collectie monturen
binnen van 3 monturen en 1 stel glazen, leuk bij de
wintermode!

GROOT KORMELINK
brillen «n contactlenzen

Hengelo O. Spalstraat 27 Telefoon 06753 -1771

Gediplomeerde opticiens

Er zijn bij ons

ÜS

voor een ju«t» ^p^n
kiest. Dan ook
heel welkom.

GROOT KORMELINK
VAN DEN HUL

horlogerie goud & zilver
Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753 - 4036



HEBT U DE THERMOSTAATKRAAN VOOR DE DOUCHE AL GRATIS 1 WEEK UITGEPROBEERD? VRAAG INFORMATIE

^iORDELMAN & DIJKMANTECHN. 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

DE GEHELE WEEK

Kippepoten Dik bevleesde
1 kg 4.95 Hips

500 gram 4L.^7Ö

Malse Zuurkoolspek
Bieflappen 500gram 4-95

500 gram y.c/D

Boeren metworst Rib en
100 gram 1.50 Haaskarbonade

500 gram D.<70

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

SPORTIEF
MET
BROOD
Zekefr met deze sportieve aanbieding:

* WEEK VAN HET BROOD TAS
gevuld met: 2 wittebollen, 2 tarwebollen,
2 krentebollen, 2 korenrijk bollen, 2 Deense kra
kelingen, 2 croissants, 2 koffiebroodjes,
2 krokante broodjes (dus voor elk wat wils)
in de week van het brood van 12.50 nu

9.95

* DRIE BEKENDE HARDLOPERS
KENIA BROOD (ontzettend lekker)

van 3.95 nu 3.50

MUESLIBROOD, meer granen met noten,
rozijnen van 3.95 nu 3.50

SUIKERBROOD
deze week van 2.95 nu 2.50

Loop dus snel naar

BAKKERIJ KREUNEN
De zaak voor mensen met smaak!
P.S. Kunt u niet zo hard lopen, dan kunt u
natuurlijk ook bestellen: Tel. 05753-1474

ATTENTIE!

Volgende week van 14 t.e.m.
19 oktober
zijn wij wegens vakantie gesloten
Maandag 21 oktober bakken wij ze weer vers

Te koop:

OPEL KADETT 16001 3-drs, wit, 04-1988
75.000 km 15.750.—

OPEL GORS A 14i, 3-drs, grijs met., 05-1990,
open dak, als nieuw, 29.000 km 18.500.—

V W GOLF diesel, 3-drs, wit, 01-1988,
135.000 km 16.900.—

TOYOTA COROLLA 1.3 XL V.12, 3-drs,
grijs met., 65.000 km, 10-1989 18.750.—

CITROëN BX 14E, LPG, rood, 03-1988
118.000 km 13.500.—

AL DEZE AUTO'S ZIJN:

van de eerste eigenaar
met stereo
met 6 maand garantie
met adres vorige eigenaar

AUTOBEDRIJF

BERTÜS EUGELINK
Z.-E.WEG 113 - BAAK - TEL. 05754-1448

WEK M HEILBROOD 1991

SPORTIEF MET BROOD
HAAL DE GRATIS WEDSTRIJDKAART MET KANS OP PRACHTIGE PRIJZEN

Bakkerij Bruggink D6ZEWEEK

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358 KfOntGuOllGn

5 halen, 4 BETALEN
Witte bollen

5 halen, 4 BETALEN

OAT Bran Bollen
van O.55 voor O.45

BROOD, DAAR ZIT WAFIN.

Bloemen
verkoopkas

3 GROTE GROENE PUNTEN
voor slechts 10.

o.a. flCUS . VARENS - DBACENA
FATSHEDERA

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

GEMEENTE HENGELO
Provieie Gelderlnd

Vaststelling bestemmingsplan
Hengelo Kom 1991, nr. l

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ter voldoening aan het bepaalde in art.
26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be-
kend, dat met ingang van 10 oktober 1991, ge-
durende één maand, ter gemeentesecretarie
(afdeling grondgebiedszaken) voor een ieder
ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 24
september 1991 - overeenkomstig het ontwerp -
vastgestelde bestemmingsplan Hengelo Kom
1991, nr 1.
Dit plan houdt verband met de vestiging van
een supermarkt aan de Raadhuisstraat-hoek
Schoolstraat te Hengelo.
Tevens liggen ter inzage de voorschriften van
het geldende bestemmingsplan Hengelo kom
1983, welke mede van toepassing zijn op het
bestemmingsplan Hengelo Kom 1991, nr. 1.
Aangezien tegen het ontwerp van het besten>-
mingsplan geen bezwaren bij de gemeenteraad
zijn ingediend en het vastgestelde plan niet af-
wijkt van het ter visie gelegde ontwerp, kun-
nen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland
geen bezwaren tegen het vastgestelde plan
worden ingediend.

Hengelo, 8 oktober 1991.

De burgemeester voornoemd,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

LEDENVERGADERING
Schutterij Eendracht Maakt Macht

maandag 14 oktober
in zaal van de Weer

Aanvang 20.00 uur

Agenda:

1 Opening voorzitter.

2 Jaarverslag.

3 Verslag penningmeester.
4 Bestuursverkiezing.

Aftredend en niet herkiesbaar J. Jaaltink.
Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor
voor een bestuursfunctie binnen de E.M.M.:
de heren D. de Berk, R. Buyting, H. Barink
Evt. tegenkandidaten kunnen zich opgeven
bij het bestuur tot uiterlijk 10 oktober.

5 Pauze.

6 Nabespreking kermis 1991.
7 Behandeling ingekomen stukken.

8 Rondvraag.

Meer bewegen
voor alle inwoners

Gezellige en ontspannende
aktiviteiten

WOENSDAG 16 OKTOBER A.S.
SPORTHAL „DE KAMP"

van 13.30 tot 16.30 uur
Togang gratis

DRUKKERIJ WOLTERS

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 5.25
RUNDERVINKEN
per stuk 1.70

PAARDEROOKVLEES
100 gram 2.40

CORNED BEEF
100 gram 1.75

SLAGERIJ

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerkstraat 6

0.98
1.98

1.25

Grote krop IJSBERGSLA

Kg CHIQUITA BANANEN

2 kg HARDE UIEN

Uit onze rauwkostkeuken:

WALDORFSALADE 500 gr
3.95

VEGETARISCHE PAELLA
500 gr 3.50

Op zondag 73 ofcfober organiseert

V.V. EXOKAN
wederom een

VOGELMARKT
van 9.30 tot 12.30 uur
in dorpshuis „de Horst"
te Keijenborg

Er worden veel vogels verwacht
De inbreng is ook ditmaal weer gratis

Komt allen Entree gratis

Café MEEZEN
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN - TEL. 05755-1204

ZATERDAG 12 OKT.

Under Cover
AANVANG 22.0O UUR

Voorverkoop van kaarten

K W I J N E N D

Dan wordt 't tijd voor Ellen. Tochtprofielen in alle soorten en maten, waarmee u
iedere kier kunt dichten. Ellen staat voor kwaliteit, die jaren meegaat, l krijgt dan ook

5 jaar garantie. Kom het assortiment bekijken en neem een folder mee.
Verkrijgbaar bij:

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220



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

Schwarzwalder schinken

100 gram 2.69
Proven$aalse rollade

100 gï-am Ii

Stegeman leverworst

500 gram la

AH volle yoghurt
liter 1.35

AH blanke of chocoladevla

liter 1.69

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

10.95liter

Long John whisky

22.95

Volkoren brood grof

800 gram l BV V

AH wit of bruin brood

800 gram !•• 9

Zachte puntjes

3 stuks 1.00

Nibb-it mixed
70 gram
2 zak 1.59

AH Goudse jonge kaas

8.90

AH fritessaus

0,65 liter 1.29

Molen speculaas

275 gram l.C9

AH zuurkool naturel

500 gram U.OÏJ

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

***

Hotel ~ Café -
Zalencentrum

De Kruisberg
Koude- en warme buffetten
Barbequen t/m 80 personen
Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen
zaal l van 10 t/m 80 personen
zaal 2 van 50 t/m 375 personen
met complete luchtbehandeling
Prijsafspraak vooraf
Ruime parkeergelegenheid
Klootschietparcours
Diverse Hollandse spelletjes
Uitstekende keuken
Gelderse koffietafels en de bekende diners

Gratis bruidsauto Rolls-Bently
u wordt gehaald en thuis gebracht

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem
Tel. 08340 - 24123

WEEK Wl HET D BROOD 1991

SPORTIEF MET BROOD
HAAL DE GRATIS WEDSTRIJDKAART MET KANS OP PRACHTIGE PRIJZEN

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

NNIND/MOLENB^KKERS
Raadhuisstraat 35 - Hengelo Gld

Oogstbrood

Kwark super puntje

Zonnebolletjes 6 voor

Als extra feestelijke aanbieding

Meuslibol van 3.50 voor l •

BROOD, DAAROT WAT IN.

1 • 2t S

• t

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.

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1 767

SNITZELS 100 gr 1.50
LUNCH WORST 100 gr 1.40
ZEEUWS SPEK 100 gr 1.40
Weer voorradig: onze heerlijke eigengemaakte

R O O K W O R S T
Vrijdagsavonds vanaf 20.00 uur GESLOTEN

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat t
KEIJENBOBG

TeL 05753-1321

Gabba Gabba Hey

GROLSCH

BUSTERS
presents

PUNK ROCK
in DE WOAGE te Halle

op 29 nov. 1991
Edwin - Bert - Appie -

Robby

Gelders
Metal Front

Hallo - Hallo!
Denk aan de bazar-rom-
melmarkt in het „Achter-
huus", Geref. kerk Vorden
op zaterdag 12 oktober van
10.00 tot 16.00 uur

Te koop 1.80 ha mals en
aardappel sorteermachine.
H. Groot Roessink, Baak
Tel. 05754-1387

Gevraagd hulp in het
restaurant op de zondagen
Aanmelden tussen 11.00 tot
16.00 uur Tel. 05753-3722

Zondag 13 okt.

GROTE BINGO
met vel» GELDPRIJZEN,
LEVENSMIDDELEN- en
VLEESPAKKETTEN

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

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



Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze
dochter

Simone Henrieke

Wij noemen haar SIMONE

Gerrit en Bea Knoef

23 september 1991.

Dr. Blomstraat 6,
7031 BW Wehl
Tel. 08347-84022

Met grote blijdschap geven wij kennis van de
geboorte van onze dochter

KLASKE

Hans en Carin
Schulenberg-Sesink

28 september 1991.

Hummeloseweg 13,
7255 AE Hengelo Gld.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze zoon en broertje

HYLKE FRANCISCUS

Lian en Johan Politiek
Feike

30 september 1991.

Kampstraat 7,
Hengelo Gld.

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

THEO TEUNISSEN

Wie mij wil feliciteren hiermee, is van harte
welkom op zaterdag 12 oktober van 14.00 tot
16.30 uur in sporthal „de Veldhoek" Varsselse-
weg 55.

Varssel, oktober 1991.
Antinkweg 10.

DANKBETUIGING

Voor uw belangstelling, felicitaties, cadeaus,
bloemen en kaarten bij ons zilveren huwelijks-
feest, willen wij iedereen hartelijk bedanken.
Het is zo een onvergetelijke dag geworden.

THEO EN GERDA WAENINK

Hengelo Gld, okober 1991.

SAMENGESELDE MENWEDSTRIJDEN
„IN STAP EN DRAF" HENGELO GLD

Wederom worden door de vereniging van het aan-
gespannen paard „In stap en draf" te Hengelo Gld
op 12 en 13 oktober a.s. de samengestelde menwed-
strijden georganiseerd op het terrein „de Hietmaat"
te Hengelo Gld.
De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen te weten:
dressuur, vaardigheid en natuurlijk de marathon.
Inmiddels hebben zich 59 aanspanningen aangemeld,
waaronder enkel- en tweespannen, tandems en vier-
spannen
De aanspanningen verdeeld in elf rubrieken, zullen
strijden om de beste plaatsen, zodat na de wedstrijd
's middags de rayonkampioen bekend zal zijn.
Kanshebbers, zoals me j. Meyer en de heer Sloot,
zullen alles op het spel zetten om deze titel in de
wacht te slepen.
Op zaterdag 12 oktober zal de dressuur om 8.30 uur
beginnen. Op die dag kunnen ook de hindernissen
verkend worden.
Op zondag 13 okober zal om 8.00 uur het startschot
vallen voor de marathon, welke een lengte heeft van
ongeveer 18 km, voor de rubrieken B en L en onge-
veer 24 km voor de rubrieken M en Z. Het traject
bestaat uit twee stap- en drie draftrajecten. In het
laatste draftraject zijn de hindernissen opgenomen.
Hieronder de spectaculaire waterhindernis. Alle hin-
dernissen bevinden zich op het terrein de Hietmaat.
Ook is er gelegenheid om de toch ook spannende
onderdelen dressuur en vaardigheid te bekijken, de
vaardigheid start om 13.00 uur, terwijl de dressuur
reeds om 8.00 zal aanvangen.
De organisatie van „In stap en draf" denkt dan ook
dat evenals in 1990, weer veel paardensportlief-
hebbers op zaterdag 12 en zondag 13 oktober zullen
meegenieten van dit evenement op „de Hietmaat"
te Hengelo Gld.

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Ontspanning, gezelligheid en plezierig bewegen
zijn de onderdelen op woensdag 16 oktober a.s. in de
sporthal „de Kamp", voor alle inwoners vanaf de
leeftijd van 55 jaar en ouder.
Door medewerking van alle plaatselijke organisaties
en verenigingen, het deskundig kader van uit de
Gelderse Sport Federatie, wordt het een info-middag
met leuk aktiviteiten en informatie.
Daarbij zullen plaatselijke organisaties hun aktivi-
teiten laten zien.
De open middag is bedoeld voor alle inwoners van
Hengelo vanaf 55 jaar
Heeft u wel interesse, maar geen mogelijkheid om
op eigen gelegenheid te komen, dan zal de organi-
satie eventueel hiervoor zorgdragen. U kunt tele-
fonisch contcat opnemen met de heer J. Hulshoff,
tel. 1666.
De leuke aktiviteiten op woensdag 16 oktober in de
sporthal zijn van 13.30 tot 16.30 uur en de toegang
is gratis.

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

OOGST 1991
is weer binnen

B O K B I E R
Deze maand:

per krat 24.95

GRATIS Bokbierglas

Woensdags GESLOTEN

Nationale Kollekte
Geestelijk

Gehandicapten

GIR011 22 22 2
BANK 70.70.70.333

UTRECHT

Te koop

Wax jassen
groen, blauw, rood

Wax hoedjes

Wax Beenpijpen
bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Personeel gevraagd m/v
voor de maandag en/of de
dinsdag van 14.00 tot
20.00 uur. Heeft u inte-
resse, informeer bij Video
Inn dhr. E. Beek, Spal-
straat 28a, Hengelo Gld,
Tel. 05753-3636

Nan Yu afslankthee
Lost vet op.
Wij werken alleen met
natuurlijke afslankmid-

Te koop: open haardhout, ^elen
en kachelhout, evt. bezor- Uw d ist GOOSSENS
gen. Tel. 08344-1595 of tel. Tol 19Q7

05753-7446.

KINDERKLEDINGBEURS TRUITJE

Wederom organiseert kinderkledingbeurs Truitje
een ruilbeurs voor kinderkleding.
Deze keer kan er najaars- en winterkleding geruild
worden. Er mag maximaal 20 stuks kleding worden
ingebracht.
De inbreng is op vrijdag 11 okt. van 16.30 tot 19.30
uur, terwijl de verkoop wordt gehouden op zaterdag
12 okt. tussen 10.00 en 13.00 uur in de O.B.S. Roze-
gaardsweide aan de Rozenstraat te Hengelo Gld.
Voor inlichtingen: Gerke Mantel, tel. 05753-2071

COLLECTE NIERSTICHTING

De collecte voor de Nierstichting heeft in de ge-
meente Hengelo Gld f 10.956,70 opgebracht.
Voor dit prachtige resultaat wordt dank gebracht
aan gevers en collectanten.

KATH. BOND VOOR OUDEREN KEIJENBORG

Het bestuur van de K.B.O. afd. Keijenborg, met een
ledental van 150, heeft besloten, gezien de komende
bezuinigingen van de regering, ook op het gebied
van het ouderenbeleid, een goed opgezette ledenwerf-
actie op touw te zetten.
Het bestuur is er van overtuigd dat, willen de oude
renorganisaties in het land, de belangen van de
ouderen goed kunnen verdedigen en behartigen,
hier het „getal" van de leden ook een grote rol zal
gaan spelen.

INFO VOOR A.S. OUDERS

De distriktskruisvereniging Oost-Gelderland geeft
in veel plaatsen zwangerschapsgymnastiek.
In een cyclus van de zwangerschapsgymnastiek zijn
2 informatie-avonden voor a.s. ouders opgenomen.
Op de Ie informatie-avond is een wijkverpleeg-
kundige aanwezig die samen met de zwangerschaps-
therapeute informatie geeft over de taak van de
Kruisvereniging, voeding voor de a.s. moeder, de
babyverzorging en borst- en flesvoeding.
Op de 2e info-avond wordt een videofilm getoond
van een bevalling en informatie gegeven over zaken
die belangrijk zijn rondom de geboorte en na de ge-
boorte. Duur van elke info plm l Va uur.
Beide info's worden gehouden in het wijkgebouw te
Hengelo Gld, Kastanjelaan 2c, op 22 oktober a.s.
Als u niet deelneemt aan de zwangerschapsgymnas-
tiek en ongeveer 7 maanden zwanger bent, dan bent
u ook van harte welkom. U kunt zich hiervoor aan-
melden tussen 8.30 en 12.30 uur bij het regionale
kantoor „de Graafschap" van de distriktskruisver-
eniging Oost-Gelderland, Kastanjelaan 2b te Hen-
gelo Gld, tel. 05753-1457.

(ADVERTENTIE)

„DE ECELANTIER" STEEKT PAX 8 IN NÏEÜW TENUE
l

De start van het nieuwe seizoen betekende voor
het 8e elftal van PAX ook een nieuw tenue.
Aan het begin van dit nieuwe voetbalseizoen werd
dit elftal in een tenue gestoken, aangeboden door
Grand café „de Egelantier" te Hengelo Gld.
PAX 8 dat sedert jaren in de kop van de ranglijst
meedraait, hoopt door deze sponsoring dat het dit
jaar lukken zal om aan het eind van het seizoen
de kampioensvlag te kunnen hijsen.
Aan het nieuwe tenue en trainingspakken zal het

zeker niet liggen, dat blijkt ook wel uit de uit-
slagen van de eerste 5 wedstrijden, die allemaal
winnend werden afgesloten.
Fier aan kop met 10 punten dus, moet het volgens
de eigenaar van „de Egelantier", Toon ten Barge,
zelf ook actief voetballer in PAX 8, mogelijk zijn
om het kampioenschap dit seizoen te verwezen-
lijken mede gezien de gezelligheid in het
elftal en in „de Egelantier"

!

WETHOUDER MEURS ONTVANGT DE LAATSTE CONTAINER

Op zaterdagmiddag 28 september j.l. nam wethouder
Meurs de laatste container in ontvangst.
Met de bezorging van de laatste container waren
een kleine 3000 huishoudens in de gemeente Hen-
gelo Gld voorzien van de containers voor 't geschei-
den inzamelen van afval.

Deze bezorgingsklus werd door de chr. muziekver.
Crescendo in 2 "weekenden geklaard.
Met veel getoeter van tractoren werd de laatste con-
tainer naar het huis van de wethouder gebracht,
waarna er een toost op de goede afloop werd uit-
gebracht.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn S 070-614 614

UVV NAZOMER UITSTAPJE

Stap door de regen, stap in om 8.00 uur 's morgens
stap op de bus met 51 personen, Staphorst.
Rijden met de bus door een prachtige omgeving via
Voorst, Oene, Heerde, Hasselt, Zwartewater, stap uit
in Staphorst met mooi weer!
Voor een welkom met koffie en een dikke plak koek,
een diaserie over Staphorst met zijn bevolking.
Het oude dorp nog een familiebevolking van soms
200 a 300 personen. 38% van de bevolking woont nog
op een familieboerderij met vader, moeder, ge-
trouwde kinderen. 3 a 4 boerderijen aan elkaar ge-
bouwd en met z'n allen aan één tafel.
Kerkelijk zijn ze erg gebonden en ze huwen onder
elkaar. Het type boerderij is Saksisch. Er zijn
momenteel nog 1060 boerderijen, waarvan 300 op de
beschermde lijst van monumenten. Van de 11 zuivel
fabrieken zijn er nog 3 in werking. Er worden o.a.
35 soorten kaas gemaakt. De landerijen zijn verdeeld
in smalle, lange stukken van 12 a 15 km lang. Dit
heet slagen landschappen of strekkende verkaveling
% deel van de bevolking werkt in de industrie
% deel van de bevolking draagt nog de klederdracht
De mannen dragen geen klederdracht meer, alleen
vrouwen en kinderen.
Verder zijn de Staphorsters heel creatief, ze versie-
ren alles, b.v. hekjes, hartjes om slijtage van het
sleutelgat tegen te gaan en niet te vergeten de
levensboom boven de voordeur.
Ook is er veel houtsnijkunst en houtbewerking.
Staphorst bestaat uit 3 dorpen t.w. Uhorst, Rouveen
en Staphorst. Ze bakken heerlijk brood voor o.a. de
koffietafel, met eigengemaakte boter en kaas.
De rondrit met de bus door de gemeente was 30 km
lang. Wel de moeite waard om eens een dagje Stap-
uit in Staphorst te doen en dan langs een mooie
route weer in Hengelo Gld te belanden.

DAMNIEUWS

Het Ie team had een uitwedstrijd in Doetinchem.
J. Heijink behaalde een vlotte overwinning, maar
toen ging het mis door verlies van A. Hoebink, W.
Eijkelkamp, J. Luiten en als laatste verloor H. Lui-
mes door tijdsoverschrijding. H. Groeneveld en J.
Vos haalden nog een punt, terwijl H. Vos nog een
goede overwinning behaalde. DCH verloor met 10-6
Het 3e en 4e team moesten thuis tegen elkaar spelen
Dit werd een gelijk spel door J. Wentink-G. Botter-
man 0-2, T. v. Manen-H. Dijkman 0-2, B. Goorman-
J. Schabbink 2-0, E. Berendsen-A. Versteege 2-0.
In de onderling competitie won L. Koldenhof van
G. Wentink en won G. Kreunen van W. Engbers.

WATERPOLONIEUWS

Voor de poloteams van Hekeij is de competitie weer
van start gegaan. Dames l kwam slecht uit de star-
blokken. Tegen DOS (Varsseveld) werd met 6-5
verloren. Ook tegen het vorig jaar een klasse hoger
spelende de Berkel werd met 7-3 verloren. Iets beter
verging het Heren 1. Ook zij verloren de eerste wed-
strijd tegen de Houtrib 2 uit Lelystad. Op 28 sept.
wonnen zij echter in Dronten met 6-5 van ZZZ, waar
mee de eerste punten in de nieuwe klasse verdiend
zijn. De overige teams hebben ook allemaal één of
meer punten binnengehaald. Dames 2 won l maal,
evenals Heren 2. Het nieuwe Heren 3 team met
„veteranen" speelde met 8-8 gelijk.
Het begin is er voor de meeste teams. De komende
weken zal blijken of de Hekeij ploegen dit kunnen
doorzetten.

HENGELWEDSTRIJD HENGELO TEGEN VORDEN

De Hengelose Hengelsportvereniging was dit jaar
belast met de organisatie van de hengelwedstrijd
tussen de beide gemeenten.
42 vissers trokken naar het Groene Kanaal om via
de beste 10 vissers per vereniging uit te maken wie
de wisselbeker dit jaar in de kast mocht zetten.
In zaal Wolbrink kon de voorziter van HHV, de heer
Hulstij n bekend maken, dat Vorden 1130 cm had
gevangen, terwijl de Hengeloërs 2315 cm vis aan de
kant brachten.
De individuele uitslag was als volgt:
l G. Bosman, HHV, 451 cm, 2 H. Hulstijn jr, HHV,
372 cm, 3 G. Weustenenk, HHV, 293 cm, 4 D. Bos,
Vorden, 232 cm, 5 T. Hofman, HHV, 200 cm.

CLUBCOMPETITIE „DE KNIKKERKOELE"

Ook dit jaar organiseerde de Jeu de Boule-vereniging
„de Knikkerkoele" uit Hengelo Gld haar jaarlijkse
clubcompetitie.
Elke dinsdagmorgen moesten een aantal wedstrijden
gespeeld worden, door bij loting samengestelde
doublettes.

Clubkampioenen werden dit jaar het duo Hendrik-
Jan Eggink-Betsy Maalderink. De tweede prijs ging
naar het duo Bernard Grotenhuys-Lenie te Slaa,
terwijl de derde prijs werd gewonnen door het
dubbel Jo Garritsen-Clara Meijers.
Tijdens een gezellige barbecue ten huize van de fam
Grotenhuys werden de prijzen uitgereikt.
De Knikkerkoelers zetten ook in de winter hun
aktiviteiten voort. Elke dinsdagmorgen wordt er
gebould in de lokatie van de S.V. Willem Teil.



GRANDIOZE START SPEEL-O-THEEK
DRIBBEL-IN
De speel-o-theek Dribbel-in in Hengelo Gld voorziet
in een behoefte. Dat bleek zaterdag 28 sept. bij de
opening. Maar liefst 88 abonnementen konden worden
uitgeschreven en de 100e wordt spoedig verwacht.

Komen er nog meer dan zal een ledenstop ingesteld
moeten worden.

Marion Zielhorst van de Stichting Dribbel-in kon
tijdens de opening vele belangstellenden welkom
heten en ging kort in op de voorbereidingsperiode
Wethouder van Petersen sprak zijn waardering uit

De complimenten, de financiering is rond gekomen
en zoals een goed particulier initiatief betaamd, is
er zelf voor de huisvesting gezorgd. Een speel-o-
theek is erg belangrijk voor kinderen, het stimuleert
de fantasie en het eigen initiatief, aldus van Petersen

Hierna opende hij, aangekleed met ijsmuts en das,
dwars door een houten ijsberg te lopen en weer naar
buiten te komen met een houten pinguin met het op-
schrift „open" de speel-o-theek-ontmoetingsplaats
Dribbel-in aan de Kerkstraat 15 te Hengelo Gld.
De speel-o-theek is vriendelijk en overzichtelijk in-
gedeeld. Kleurrijke pinguins sieren de voorpui van
het pand. Tijdens de opening vergaapten de kinderen
zich al aan het vele speelgoed dat er is.

De organisatie had aan alles gedacht om de opening
van de speel-o-theek kindvriendelijk te maken. Zo
was er een orgelman uitgenodigd, kregen de kinderen
een ballon, konden ze gratis grabbelen, limonade
drinken en kregen ze een ijsje.
De financiering van Dribbel-in is dankzij diverse
subsidies rondgekomen. Ze kregen geld van de gem.
Hengelo, het jeugdfonds Jantje Beton, de Stichting
Nederlandse kinderpostzegels en de plaatselijke kruis
ver. De contributie van Dribbel-in zal per jaar
voor het eerste en tweede kind f 10.— bedragen.

Voor elk daaropvolgend kind uit een gezin f 5.—
Per lid mag dan een stuk speelgoed tegen een bedrag
van f 1.— worden uitgeleend. De speel-o-theek-ont-
moetingsplaats Dribbel-in is geopend op dinsdag van
18.30 tot 20.00 uur en op donderdag van 9.30 tot
11.00 uur.

WERELDVOEDSELDAG 1991
Wereldvoedseldag is sinds 1979 jaarlijks aanleiding
tot bezinning op het vraagstuk van de voedselpro-
blematiek, zowel in ons eigen land als in de derde
wereld.

Het Nederlands FAO-comité heeft dit jaar besloten
in de week van 16 oktober extra aandacht te besteden
aan het hema: Vrijere handel, voedselvoorziening en
duurzame landbouwontwikkeling.
De spanning om het wereldvoedselprobleem op te
lossen en een dringend appel om het leefmilieu op
aarde te beschermen, houdt miljoenen mensen dage-
lijks bezig.

In samenwerking met de Christelijke Plattelands
Bond wil de Wereldwinkel Hengelo Gld deze thema's
onder uw aandacht brengen.

Zij staan hiervoor op vrijdagmiddag 11 oktober in
een stand op de weekmarkt te Hengelo Gld.
Onder het genot van „zuivere" koffie of thee kunt
u in de stand met de medewerkers van gedachten
wisselen over deze problematiek.

OPTREDEN UNDER COVER
In het Steenderense café Heezen treedt zaterdag 12
oktober de bekende Under Cover band op. De aan-
vang is 22.00 uur en er zijn kaarten in de voorver-
koop. Zie hiervoor het telefoonnummer in de adv.
in dit blad. De band werd eind 1989 opgericht toen
zanger Bert Heerink en bassist Dick Kemper her-
nieuwd muzikaal contact zochten. Dit duo heeft met
Vandenberg vele tournee's op zijn naam staan. Ter
completering van de band trokken Bert en Dick drie
muzikanten aan die hun talenten al bewezen hadden
Under Cover heeft enkele succesvolle optredens met
Normaal gedaan. Bovendien werd er een plaat ge-
maakt die een warm onthaal kreeg.

Under Cover staat garant voor een avond spetterende
rockmuziek, zowel covers als eigen werk, die met
verve en enthousiasme werden gebracht.

De band bestaat uit: Bert Heerink, zang, Dick Kem-
per, bassist, Ivo Elfers, drums, Jan Willem Tolkamp
gitaar en Ronald Bekking, gitaar.

Nationale Kollekte
Geestelijk Gehandicapten

BESCHERMD
OF VOGE LVR! J VI iRKILAARD?

De eidereenden in het Waddengebied zijn op dit
moment hun leven niet zeker. Mosselvisscrs hebhen de
regering om een al.schotvergunning gevraagd, omdat de
eenden mosselen van hun kweekbanken eten. Maar de
eenden hebben geen keus: door de intensieve visserij
zijn ze beroofd van hun voedsel.

Natuurlijk, visserij in de Waddenzee moet
mogelijk zijn. Maar niet ten koste van de eidereenden.
Want het gaat hier om een beschermde vogelsoort m
een natuurgebied.

De Waddenvereniging vecht al jareniang vooi
het behoud van de Waddenzee. Dit keer nemen we de
eidereenden in bescherming door met klem te protes-
teren tegen het afschieten. U kunt ons steunen door nu
lid te worden. U geeft daarmee de eidereenden een kans
op overleven.

Stuur onderstaande bon op naar de Landelijke
Vereniging tot Behoud van de Wadden/ee,
postbus y(), 8860 AB, Harlingen.

Inderdaad, de eklerccnden vcnlK' iK-n on/c bescher-
ming. Noleer mij als lid van de Waddenvereniging
voor f 27,50* per jaar.

Naam:.

Adres:

Postcode en woonplaats:.

Handtekening:

* Studenten en (>5-plusscrs
betalen slechts f 17,50 per jaar.

Landelijke Vereniging lol Behoud van de Waddenzee

De week van 7 t/m 12 oktober staat in het teken van de zorg voor
verstandelijk gehandicapten.
Mensen met een verstandelijke handicap hebben ook mogelijkheden.
Met goede zorg, trainingen en thuishulp kunnen we die mogelijkheden
vergroten, zodat zij beter kunnen funktioneren. Daar is véél geld
voor nodig. Met uw financiële bijdrage helpt u hen
een stapje verder. Denk daar ook eens aan!

7l/<9«•o»-
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Nationale Kollekte
Geestelijk Gehandicapten

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

•

lü iiitcrcsinl

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

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

EPILEPSIEVERENIGING NEDERLAND

Voor alle informatie: ^
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

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.

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

l Naam

l Adres

Postcode

l Plaats

Zonder postzegel opsturen mar:
• Stkhting Zeehondencréche, Antwoordnummer 9SO.
• 9950 WL Pieterburen. Giro 8020 l

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

JUBILEUMKOLLEKTIE
De Kennemer Jubileumkollektie, speciaal

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

DRUKKERIJ WO

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
<sr geboorte- en huwelijkskaarten
KT jubileum- en gelegenheidskaarten

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

«s- visitekaarten
*& rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«" rekeningen, briefpapier
•& circulaires, folders, prijslijsten
KF enveloppen, briefkaarten, sets
'•• kettingformulieren enz. enz.

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



Spaarweek 14 t/m 18 oktober

7,50 PREMIE (informatie bij de bank)

GRATIS KALENDER

KLEURWEDSTRIJD
voor alle kinderen t/m 12 jaar

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 21
Keijenborg - St. Janstraat 44

Tel. 05753-2022

Rabobank
Meer bank voor je geld

•—?•]

l

Erres stereo CD-set CST629:
Een unieke kombinatie voor een ongelooflijk lage prijs! Dit moet u gezien hebben. De
set bestaat uit digitale tuner met 24 voorkeuzemogelijkheden, dubbel cassettedeck
met dubbing mogelijkheid, versterker met vijfbands equalizer, uitgangsvermogen 40
Watt, halfautomatische platenspeler, programmeerbare CD-speler met o.a. introscan
en shuffle play, luidsprekerboxen, dit alles kompleet met afstandbediening. Kom er
zelf naar kijken en luisteren, want dit is echt ongelooflijk!!!

ERRESPRIJS:
1169.-
ONZE
AKTIEPRIJS:

winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

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

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.

Te koop

Dakgoten
grijs en bruin

met hulpstukken

Rioolbuis
doorsnee 110 en 125

SPECIALE PRIJS

Goossens Aiomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

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

•J l GLAS -VERF- BEHANG

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

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij: Jl

DE DIERENSHOP "
Spalstraat 12, Hengelo Glo[

'• Maandags gesloten

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Gelegenheidskaarten bent U bij ons
op het juiste adres.
Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

{Atfotoveekcl
drukwerk

Kampstraat 13. 7255 XC Hengelo (GW.). Telefoon 05753-3818

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

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

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

BIIENHOF STRATENMAKERS BE DRI | F

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 13 OKTOBER

Verzorgingscentrum „De BleljkV'
10.00 uur ds de Vries

Remlgiuskerk

10 uur ds Elbert, Jeugddienst

Goede Herder KapeJ

10.15 uur ds van Dorp

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 12 okt. 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 13 okt. 10.00 uur Woord- en Comm.dienst
met zang van het gemengd koor

Dinsdag 15 okt. 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keüenborg
R.K. Kerk Ke|Jenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmia; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.
van vrydag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

12 - 13 okt.

Dr. Th. J. Hanrath, teJ. 1277.

Avond- en nachtdienst

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

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden:
maandag t.e.m. vrUdag 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 openngstljden 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

Tetefoon 06-11

Verpleegburo Nederland
Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, tijdens 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.
KeUenborg 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 Zelhem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezms- 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 vin 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. 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
Miidden-Ussel - tel. 05751-1846.

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


