
60e Jaargang no 43 dinsdag 22 oktober 1991 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

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

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keljenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

DE GEHELE WEEK

Mager Hachee- Hamburgers
vlees + kruiden 3 stuks 2.95

500 gram 7.95

Magere Varkens- Bakbloedworst of
fricandeau Bakleverworst
500 gram 5.95 500 gram 2.95

Gek. Gelderse Balkenbrij
Worst

250 gram 1.95

500 gram

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 4.5U

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

4.50

4.50

4.50

Bloemen
W wkoopkas

3 KAAPS VIOOLTJES 4.95
Supergrote AMARYLLISBOL
maat 28/30 - met pot en potgrond

8.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

CHR MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

GEEFT EEN

NAJAARSCONCERT
IN DE WIJK VELDHOEK - HENGELO GLD

zaterdag 26 oktober a.s.
IN SPORTHAL "DE VELDHOEK"

AANVANG 20.00 UUR - ENTREE VRIJ

Dinsdag 29 oktober

organiseert het Rode Kruis
weer haar jaarlijkse

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

Donors ontvangen een oproep-

kaart

Nieuwe donors
van harte welkom tussen 18.15
en 21.00 uur

GEEF BLOED -

GEEF LEVEN!

BRUIDSBEURS 27 OKTOBER 1991

.-'RABO BANK STEENDEREN
</ ^'HAIR 2000 STEENDEREN

DRUKKERIJ WEEVERS VORDEN
,,BEAUTY CENTRUM STEENDEREN

/ f/A' TAXIBEDRIJF RADSTAKE VOORST
1 „/ FOTO HANS TEMMINK HENGELO GLD

^ * BRUIDSHUIS BEYER BESSELINK BELTRUM
KOHLER WISSINK JUWELIER HENGELO GLD

BAKKERIJ HEKKELMAN HENGELO GLD EN ZUTPHEN

/ BLOEMSIERKUNST KLOMPENHOUWER-HARMSEN

van 1 I.QO- i7.oo uur STI ENDEREN

Een Mirakels Maatje

Peugeot 106
Komt u langs voor een proefrit op één van

onze introductiedagen?

24 - 25 - 26 oktober
'VfV AUTOMOBIELBEDRIJF

itvtobfrljof
Hengelo Gld
Bleekstraat 14
Tel. 05753-1947

Doetinchem
Plakhorstweg 8
Tel. 08340-32851

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

CAFE-RESTAURANT-ZAAL "DE ENGEL", DR. A. ARIEMSTRAAT1. TEL 05755-1203
Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Kerkstraat 6

NIEUWE OOGST

SPAANSE MANDARIJNEN
zonder pit 20 stuks 6.96
Kg HARDE SPRUITEN 1.98
2'/2 kg CONFERENCE
HANDPEREN 6.95
500 gr WITTE KOOL-
HAMSALADE 3.95
500 gr pittige IJSBERGSALADE

3.95

De natuurlijke garantie
voor een prettig slaapklimaat

(DEKBEDDEN
van Texelse SCHAPENWOL
— Komfortabel en behaaglijk warm in de

winter, luchtig en aangenaam ventilerend
in de zomer

— De natuurlijke wol vezel zorgt door ontelbare
luchtkussentjes voor een uitstekende
ventilatie

— Zuiver scheerwol, is bovendien niet ont-
vlambaar, een veilig idee!

- Zuiver scheerwol heeft een enorm hoog
vochtopnemend vermogen

- Zuiver scheerwol heeft anti-rheumatische
eigenschappen

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

W:*:W:ö:Ww^^^^

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

GEPANEERDE SNITZELS
100 gram 1.65
HAMBURGERS
per stuk

BOTERHAMWORST
100 gram

FIJNE SNIJWORST
100 gram

1.15

1.20

1.50

TE HUUR GEVEAAGD

landbouwgrond
voor diverse gewassen

Te koop Zibro kamin kachel, LCR-A 3 laser
f 499.—

Te koop consumptie aardappelen, goudgeel
de hele winter op voorraad

E. MENKVELD
Banninkstraat 41 - Hengelo G - Tel. 05753-1567

Een
kostuum }

om indruk
mee te

maken. Voor
een zakelijke

en tevens
stijlvolle verschijning.

v.a. ƒ 489,00

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

SLAGERIJ

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

Verkoop - reparatie - slijpen alle

veescfieermach/nes - bladblazers

zuigers - ketfingzagen - houtk/oof-

versnippermachines - komposf-

mach/nes

J O We inKeijenborg
Telefoon 05753-2026

CHR. GEM. ZANGVERENIGING

„DE LOFSTEM"
onder leiding van Antoon v. Borgen

nodigt u uit om te komen luisteren
naar het

C O N C E R T
op zondag 27 okt. a.s.
in de Kapel te Bronkhorst

Aanvang 15.00 uur

Met medewerking van een

blazersirio en een
sopraan solist



HEEFT UW GASGESTOOKT TOESTEL (bijv. c.v.-ketel of geiser) DE JAARLIJKSE ONDERHOUDSBEURT AL GEHAD?

TECHN. INSTALL. BURO ^ORDELMAN & DIJKMAN ZELHEMSEWEG 30 • HENGELO GLD

TEL. 05753-1285

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM/MAGAZIJN: * DAGELIJKS VAN 07.30 TOT 17.3O UUR * ZATERDAGS VAN 08.30 TOT 12.30 UUR

Wij zijn heel gelukkig met onze zoon

STIJN JOHANNES

9 oktober 1991.

Petra de Waal - Hans Reinders

Slotlaan 141,

7006 HC Doetinchem

Wij zijn dankbaar en blij met de geboorte van
onze zoon en broertje

BJOBN

Benno, Anja en Roy Polman

10 oktober 1991.

Rozenstraat 10,
7255 XT Hengelo Gld. v

RONALD PENTERMAN
en
LEONIE MENTINO

gaan trouwen op donderdag 31 oktober
1991 om 9.45 uur in het gemeentehuis
te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening zal plaats-
vinden om 10.30 uur in de St. Jan de
Doperkerk te Keijenborg.

Daarna gaan we naar zaal De Klok,
Grotestraat 84 in Eibergen.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur.

Ons adres:

Kruiskamplaan 65, 7152 CG Eibergen.

DANKBETUIGING

Voor uw belangstelling, felicitaties, cadeaus,
bloemen en kaarten, ontvangen bij ons zilveren
huwelijksfeest, willen wij iedereen hartelijk
bedanken.

Het is zo voor ons een onvergetelijke dag ge-
worden.

Antoon en Johanna Lankhorst

Hengelo Gld, oktober 1991.

Hartelijk dank voor alle cadeaus en felicitaties
in welke vorm dan ook. Het was geweldig.

THEO TEUNISSEN

Hengelo Gld, oktober 1991.

Antinkweg 10.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

W E L Z I J N S I N F O

Ofschoon publicatie vooronderstelt dat de verstrekte in-
formatie voor alle lezers is bedoeld, komt het af en toe voor
dat van dit middel gebruik wordt gemaakt om bepaalde
(doel-)groepen te bereiken. Met deze uitgave van de

Welzijnsinfo is dit laatste nu het geval. De groep lezers die
wij hiermee willen informeren, zijn die personen die direct
betrokken zijn bij personele- en/of rechtspositionele aan-
gelegenheden binnen het bedrijfsleven i.c. de groep van

werkgevers.
Het onderwerp betreft de inmiddels veelbesproken kin-
deropvang. Binnen het gemeentehuis wordt momenteel
zowel op ambtelijk- alsook op bestuurlijk nivo onderzocht
of en zo ja, op welke wijze daar in onze gemeente inhoud
aan gegeven zou kunnen worden. Daar deze voorziening

zich primair richt op de (potentiële) beroepsbevolking,
spelen ook de werkgevers/het bedrijfsleven ofwel de zgn
profit én de non-profit-sector een gewichtige rol in het al

dan niet tot stand komen, dan wel in de exploitatie van een
dergelijk instituut
Daar wij ons echter heel wel kunnen voorstellen dat niet
iedere werkgever of personeelsfunktionaris evenzeer in
deze materie thuis is, willen wij graag in overleg treden met

die werkgevers die voornemens zijn om zich nader hierin
te verdiepen, dan wel van plan zijn om eventueel van een
dergelijke voorziening gebruik te maken.
In die gevallen verzoeken wij om hierover op zo kort
mogelijke termijn kontakt op te nemen met de heer J.
Lubach van het Buro Welzijn. Wellicht dat u dan met hem
tot een nadere afspraak kunt komen om verdere informatie
uit te wisselen. Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via
nummer 05753-1541, tst. 54.

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 IW.

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

Eindelijk bevrijd uit een leven dat haar krach-
ten te boven ging, is van ons heengegaan

ARIENA DIDRIKA MARIA JACOBA
VAN ITERSON

weduwe van Ds. K. G. Kwint

geboren te Utrecht 28 mei 1893
overleden te Assen 13 oktober 1991

Families Kwint en Van Iterson

De begrafenis heeft donderdag 17 oktober 1991
plaats gehad op de begraafplaats Den en Rust,
Frans Halslaan 23 te Bilthoven.

Correspondentie-adres:

Annemarie Kwint, Van Lennepweg 42,
2597 LK Den Haag.

Wij geloven vast met haar

dat de dood niet het einde

maar het begin is.

In dankbare herinnering aan een rijk besteed
leven geven wij u kennis dat, voorzien van het
H. Sacrament der Zieken, in de gezegende
ouderdom van 92 jaar in de Heer is overleden
onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

JOHANNA HENRICA MASSELINK

weduwe van Hendrikus Bernardus Rondeel

Wezep,
Ans en Wim Heuvelink-Rondeel

Zevenaar,
Siny Rondeel-Wessels
Frits Smeenk

Apeldoorn,
Henny Boerboom-Rondeel

Hengelo Gld,
Antoon en Bertha Rondeel-Kanters

Doetinchem
Doortje en Stefan Siemes-Rondeel

Vorden,
Jan en Mar iet j e Rondeel1-Wielakker

Velp (Gld),
Johanna en Jan Diesfeldt-Rondeel

klein- en achterkleinkinderen

7255 DJ Hengelo Gld, 15 oktober 1991.
Ruurloseweg 34.

De begrafenis heeft op zaterdag 19 oktober
plaats gehad op het R.K. kerkhof te Hengelo G.

UW afd. Hengelo Gld

OUDERENMIDDAG
op donderdag 31 okt. a. s.
aanvang 14.00 uur in „Ons Huis"

Leuk programma

Iedereen vanaf 60 jaar is hartelijk welkom

Wie afgehaald wil worden, kan bellen naar
mevr. Kramer, tel. 1408

„DE ZONNEBLOEM'
afd. Hengelo Gld

Zaterdag 16 nov. a.s.
is er een

ONTSPANNINGSMIDDAG
in Dorpscentrum te Vorden

Entree f 10.— p.p.

Opgave of inlichting:
W. Hoebink, tel. 05753-2112

H.C.R. LANGELER
SPALSTRAAT 5 - HENGELO GLD

TEL. 05753-1212

UIT, GOED VOOR U!

W/STÜ
dat onze kok lekker kookt

dat u OOK a la carte kunt eten

dat u ZONDAG 27 OKTOBER
vanaf 16.00 tot 19.30 uur

kunt genieten van een speciaal menu
Champignonsoep

Kalkoenfilet - groente - aardappelen
Bavarois van 't huis

voor de prijs van i 24.50 per persoon

JAMES BROWN
is dead

BUT . . .

Grolsch
busters

take over

29nov. 1991
in „de Woage" te Halle

met Bert, Appie, Robby,
Edwin en Pinhead

Gelders
Metal Front

3e speel goedbeurs
„DRIBBEL-IN"

Hengelo Gld

Inleveren zaterdag 9 nov.
van 11.00-12.00 uur

Verkoop
zaterdag 9 nov. '91

van 13.00 tot 14.00 uur

O.B.S. Rozengaardsweide
Rozenstraat 14, Hengelo G.

Inl.: tel. 05753-3284

Wie heeft bij vergissing
met het Varssels Volks^
feest op zaterdag 5 okt.
j.l. mijn zwarte winterjas
meegenomen? Graag terug
bezorgen bij Inge Slot-
boom, Kieftendorp 11,
Hengelo Gld, 05753-7278

Te koop een boiler^ Daal-
derop, 120 liter en een
partij prima golfplaten,
7 cm golf. H van Leussen,
de Veersweg 2, Baak,
tel. 05754-1578.

Uw tapijt vuil?
Gebruik de Sebo droog-
reiniger
Uw drogist Goossens
Tel. 1297

Gevraagd hulp in de huis-
houding voor l morgen in
de 14 dagen, liefst donder
dags. Brieven onder no.
43 bureau de Reclame

TE KOOP:
witte en gele kanaries,
spitststaart amandines,
gould amandines, zilver
diamantduiven, diamant-
vinken, zilverbekjes
H. Luimes, Zonnestraat 3,
Hengelo Gld, 05753-3572

Te koop computer XT, 20
MB-HD, 51/2 drive, plus
muis en amber monitor
Tel. 053-328112

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

m
GLAS - VERF - BEHANG

))}•: KAASPLANK
Bij ons verkrijgbaar

GOUWENAAR
BBBKAASBBB
•OU MTTUU IS 1MHSIU»

500 gram Gouwenaar (light)

(minder vet - minder zout) l

Boeren kruiden kaas

,

2 verse Rookworsten
è ± 250 gram

ledere vrijdagmiddag op de markt in
Hengelo Gld.

Volop winterharde

bloeiende VIOLEN
KWEKERIJ

HENDRIKS
Uilenesterstraat 15
Keijenborg - 05753-1395

Zondag 27 oktober

GROTE BINGO
met vele GELDPRIJZEN,
LEVENSMIDDELEN- en
VLEESPAKKETTEN

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

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

HERFSTAANBIEDING
PRACHTIGE

dames- en kinder
STOFFEN

15nu per meter l VB

Schröder «*»»E
bij de kerk

BLOED DOET LEVEN!
De moderne geneeskunde is zonder de beschikbaar-
heid van bloed ondenkbaar geworden. Daarom is het
een groot voordeel voor de patiënten in ons land, dat
gezonde mensen telkens bereid zijn één of tweemaal
per jaar een halve liter bloed af te staan.

Alleen omdat er zoveel bloeddonors zijn is het moge-
lijk dat:

er meer dan 1600 transfusies per dag kunnen worden
gegeven bij operaties en ter bestrijding van ziekten;
er dag en nacht in alle ziekenhuizen oplossingen van
bloedplasma-eiwitten gereed staan om acuut bloed-
verlies bij slachtoffers van ongevallen te kunnen be-
strijden;

er gevriesdroogde preparaten en bloedstollings-eiwit
ten beschikbaar zijn, waardoor patiënten met
bloederziekten een bijna normaal leven kunnen leiden

Elk jaar wordt de behoefte aan bloed en bloedprcc-
dukten groter, waardoor er ook steeds meer nieuwe

donors nodig zijn.
Iedere gezonde volwassene van 18 t.e.m. 65 jaar kan
donor worden; men kan zonder risico gemakkelijk
een halve liter bloed één- of tweemaal per jaar mis>-
sen. Elk mens heeft 5 a 6 liter bloed en na de bloed-
afgifte maakt het lichaam snel, binnen enkele weken,
weer nieuw bloed aan. Bovendien wordt bij elke
donor vooraf nagegaan of zijn/haar gezondheid het
geven van bloed toelaat door middel van een keuring.
Iedereen zou zich moeten afvragen waarom hij/zij
nog geen bloeddonor is; immers men kan plotseling
zelf ook eens een transfusie met bloed of een bloed-
produkt nodig hebben.

Het Rode Kruis in Hengelo Gld stelt allen die bloed
willen en kunnen geven graag in de gelegenheid dit
te doen, op dinsdag 29 oktober a.s. tussen 18.15 en
21.00 uur in „Ons Huis".

Weest solidair en wordt donor!

KON. ONDERSCHEIDING BIJ UNIFORMENFABRIEK SEEZO

Voor de uniformenfabriek Seezo had de feestavond
in zaal Winkelman, een extra feestelijk tintje.

Burgemeester van Beeck Calkoen maakte tot ver-
rassing van Jo Stinissen bekend, dat hij vanwege
zijn 40-jarig dienstverband bij Seezo 'n koninklijke
onderscheiding kreeg.

Begonnen als produktie-medewerker is hij opge-
klommen tot chef over alle afdelingen.

In zijn welkomswoord liet de heer Boers duidelijk
weten welke waarde men toekende aan een steun-
pilaar als Jo Stinissen.

Namens de Raad van Beheer reikte oud-directeur J.
Seesing, onder het toeziend oog van mevr. Stinissen
en de burgemeester de onderscheiding aan de jubi-
laris uit.

UITSLAG BALLONNENWEDSTRIJD E.M.M.

T.g.v. de 40-jarige heroprichting van EMM werd er
een ballonnenwedstrijd gehouden. Op de ledenver-
gadering van 14 okt. j.l. zijn de prijzen uitgereikt.

De eerste prijs was een fiets die gedeeltelijk door de
fa. Slotboom ter beschikking was gesteld. Voor de
andere winnaars waren er ook waardevolle prijzen.

De uitslag was als volgt: l Mariska Eijsink, 2 Arjen
Hermans, 3 Lianne Versteege, 4 Daan Thüss, 5 ge-
deeltelijk Nienke Westra en Jos Weustenenk.

Namens de EMM worden alle prijswinnaars van
harte geluk gewenst.



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

9*

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. zaïerdag

Bourgondische braadham

100 gram £• l %J

Cervelaatworst extra

100 gram Ia4%f

AH Gelderse rookworst

250 gram LOS

Chipolata, aardbeien,
appel kaneelvla A AA
liter A-IK!

AH biogarde roer
500 ml 1.09

4fc|B«B •• BA •• VI

Slijterij „De Zon
v.d. Eelaart drie-sterren

jonge jenever

liter 18.95

Florijn bessenjenever

liter 13.75

Kippebouten

kg 3.98

AH boerenwit - bruin

800 gram • •• V

GRATIS KAASSCHAAF

bij 1 kg Zaanlander kaas

4 soorten

Spaanse mandarijnen

2.99

AH huiswijn

rood-wit-rosé

liter 3.95

Edet keukenrollen

ultra

2 stuks 2.29

Iglo vissticks

10 stuks Z. 10

AH roomboter

250 gram I.OÜ

Kilt chocolade repen

3 pak l .89

Hutspot

500 gram 1.19
1.99

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

Op zoek naar*

een baan?
Chauffeurs m/v
Wij hebben regelmatig werk voor gediplomeerde

chauffeurs met een groot rijbewijs. Ook heftruck-

chauffeurs die voor korte of lange periode be-

schikbaar zijn, kunnen reageren.

l n pakkers m/v
die voor korte of lange periode beschikbaar zijn,

kunnen aan de slag bij bedrijven in Zutphen en

omgeving. Wilt u de handen uit de mouwen ste-

ken, kom dan langs!

Medewerkers civiele dienst m/v
Regelmatig hebben wij full- en part-time banen bij

diverse instellingen en bedrijven in en om Zutphen.

(Para-)medisch personeel m/v
Zowel verpleegkundigen als ziekenverzorgenden

die volgens rooster willen werken, kunnen via

Dactylo aan de slag.

Geïnteresseerd in een van bovenstaande banen?

Neem dan kontakt op met Dactylo Uitzendburo in

Zutphen,
Rietbergstraat 38, ingang Henri Dunantweg,
05750- 11790.

U I T Z E N D B U R O

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 a'stand 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

Bouwbedrijf SNELDER B.
Zutphen-Emmer ikse weg 11 - Tol dij k

Tel. 05755-1316, na kantooruren 08343-1184

Te koop /n To/d/jk aan de Wefn.
Spekkinksfraaf nog 7 helft van een
dubbele premie A woning

Koopsom vanaf f 134.000.-
v.o.n.

DOE INCHEM
Keppelseweg 18-26 Doetinchem. Tel. 08^40 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

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

RIB- EN HAASKARBONADE
500 gr 5.45

GRILLWORST 100 gr 1.40
GELDERSE WORST 100 gr 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thnisstraat t

KEIJENBOBG

TeL 05753-132»

KLEDINGINZAMELING MENSEN IN NOOD

De gebruikelijke inzameling van gedragen kleding
voor de Stichting Mensen in Nood uit Den Bosch,
zal plaatsvinden op vrijdag 25 okt. van 19.00-21.00
uur bij de Welkoop te Hengelo. Op zaterdag 26 okt.
van ü.00-12.00 uur eveneens bij de Welkoop en ook
in de St. Janstraat in Keijenborg en van 21 t.e.m. 25
oktober bij Wisselink, smid, Varssel.

Wilt u de kleding aanbieden in gesloten plastic vuil-
niszakken? Mensen in Nood vraagt goede en nog
draagbare kleding en schoeisel, dekens, lakens en
gordijnstoffen (geen lompen of kapotte schoenen).

De ingezamelde kleding komt op twee manieren ten
goede aan de armsten in de derde wereld. Een be-
perkt deel van de kleding wordt, indien nodig, als
directe kledinghulp verzonden naar mensen in ramp
gebieden of vluchtelingenkampen. Het merendeel
wordt verkocht aan kledingsorteerbedrijven. Hier-
door kan Mensen in Nood jaarlijks voor ca. anderhalf
miljoen gulden projecten ondersteunen voor de arm-
sten in de derde wereld. Maar niet alleen zij profi-
teert van deze vorm van kledinginzameling. Het is
ook nog eens goed voor ons milieu: minder afval en
minder kans op milieuvervuiling.

Het werk van de Stichting Mensen in Nood wordt
financieel mogelijk gemaakt door zo'n 250.000 trouwe
donateurs. Door hun geldelijke steun en door de op-
brengst van de verkochte kleding kan de stichting
jaarlijks bijna 1500 hulpaanvragen van overal ter
wereld, tot een bedrag van ca. 50 miljoen gulden,
ondersteunen. Opgericht in 1914, heeft Mensen in
Nood een grote ervaring in hulpverlening en is ze in
staat om de hulp ook daadwerkelijk aan de armste
mens te besteden voor wie de hulp bedoeld is.

Uit een onderzoek van het centraal bureau fondsen-
werving bleek onlangs dat de klediingaktie van
Mensen in Nood het hoogste rendement haalt uit
elke kilo ingezamelde kleding. Dit kan alleen dank
zij de belangeloze inzet van vele duizenden vrijwilli-
gers. Dus ook op u wordt weer gerekend.

MARKTKOOPLIEDEN HULDIGEN HR. GEURTZEN

De marktkooplieden van de Hengelose vrijdagmiddag
markt, lusten evenals zovele mensen, graag een
kopje koffie. Op de behoefte daaraan is dhr. Geur-
zen uit de Spalstraat te Hengelo Gld, ingesprongen.

Al ontelbare jaren bezorgt hij tijdens de markt de
standhouders hun koffie. En dat dit gewaardeerd
wordt, bleek afgelopen vrijdag, toen onder leiding
van vishandel J. Hoekstra, de marktkooplieden de
heer Geurtzen in een kleine hulde betrokken.

Dit ook, omdat de fam. Geurtzen van de plek waar ze
nu wonen, gaat verhuizen.

HET KIEZEN VAN RINGEN
Voor de meesten onder ons komt het moment dat zij
samen met hun partner naar het gemeentehuis gaan
om daar een belangrijke stap in hun leven te doen,
namelijk: trouwen. Echter, voordat zij hiertoe be-

F sluiten, zijn zij samen bij de juwelier geweest om
ringen te kopen en zich (eventueel) eerst te gaan
verloven. Een bekende juwelier is de fa. Köhler-
Wissink uit Hengelo Gld. Zijn uitgebreide kollektie
Anjer-ringen, welke voor iedere smaak een model
heeft, wordt in een rustige sfeer en met veel vak-
kennis getoond. Juweüer Kohier-Wissink is nu ook
in het bezit gekomen van de bruidsshow van Anjer.

Deze zal worden getoond op zondag 27 okt. tijdens
de bruidsshow van 11.00 tot 17.00 uur in zaal „De
Engel" te Steenderen. U zult er verbaasd van staan
wat een handwerk en vakmanschap er aan te pas
komen, voordat u de ring van uw keuze aan uw
vinger kunt laten schuiven. Het is de moeite waard
om de snow van juwelier Konier-W issmK te be-
zoeken en een gratis folder mee te nemen.

SCHILDERWERK? PROFITEER VAN DE
WINTERPREMIE

De winter is bij uitstek het seizoen om het interieur
eens flink onder handen te laten nemen door de
winterschilder. Ten eerste omdat het nieuwe seizoen
dan fris en gekleurd kan beginnen. En ten tweede
omdat er dan een premieregeling bestaat voor in de
winter uitgevoerd onderhoudswerk als schilderen en
behangen. Particuliere opdrachtgevers ontvangen
namelijk een premie van oU guiaen per schilder per
dag. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat het
werk tenminste drie mandagen omvat. Voor met-
particuliere opdrachtgevers is er een winterpremie
van 35 gulden per schilder per dag.

De periode waarin de winterpremieregeling van
kracht is, loopt van maandag 18 november tot en
met vrijdag 20 december 1991 en van maandag 6
januari tot en met vrijdag 13 maart 1992. Het is aan
te raden zo snel mogelijk een afspraak te maken met
de schilder. Hij kan dan een prijsopgave verzorgen,
het schiderwerk goed inplannen en de premie-aan-
vraag regelen. Een tijdige afspraak garandeert dus
dat zowel het binnenschilderwerk als de premie-
aanvraag goed en op tijd wordt verzorgd.

Schilders doen meer dan het hanteren van de verf-
of lijmkwast. Zij adviseren graag over de mogelijk-
heden om interieurs te verfraaien. Met behulp van
de modernste materialen en technieken worden
woningen en gebouwen in een nieuw en kleurrijk
jasje gestoken.

De winterpremieregeling is ingesteld om er voor te
zorgen dat er een beter werkspreiding voor de schil-
dersbedrijven ontstaat, 's Zomers is er namelijk vol-
op werk voor schilders, maar in het koude seizoen
loopt het werkaanbod sterk terug. De premieregeling
blijkt een goed instrument te zijn tegen de 'seizoen-
pieken'. Het afgelopen jaar werd ongeveer voor
800.000 mandagen aan premie uitgekeerd.

Voor meer informatie kunt u kontakt op nemen met
Regelink's schildersbedrijf, Raadhuisstraat 40 te
Hengelo Gld, tel. 05753-1655

DAMNIEUWS

3 teams hadden deze week een wedstrijd. Het 2e
moest naar Winterswijk Zij behaalden een ruime
overwinning door winst van G. Halfman, H. Groene
veld, B. Harkink en G. Kreunen. H. Zonnenberg

speelde remise en H. Hulshof verloor.
Het 4e speelde thuis tegen Almen-Gorssel. J. Wen-
tink en B. Goorman verloren, L. Koldenhof won en
E. Berendsen speelde remise.

Het Ie leek een regelrechte overwinning te boeken,
tegen Brummen. G. Halfman, W. Eijkelkamp en H.
Luimes wonnen gemakkelijk. A. Hoebink, H. Zonnen
berg en J. Vos verloren. H. Vos wist nog te winnen
D. Walgemoet kon geen punt meer toevoegen, waar-
door het 8-8 werd.



Geld lenen?
Snel en goedkoop
bij de Rabobank

U wilt geld lenen voor een auto, voor meubels of
een verbouwing. Bij de Rabobank weet u snel waar
u aan toe bent. Hoeveel u kunt lenen en wat dat per
maand kost. Meer weten? Kom even langs of
gebruik de coupon.

Ik wil meer weten over geld lenen bij de Rabobank.
Neem contact met mij op.

Naam:.

Adres:
Postcode/plaats:

Telefoon:

Afgeven bij of opsturen naar de Rabobank

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

Tel. 05753 - 2022

Rabobank G3
Meer bank voor je geld

SPAARBANK
Tijdens onze spaaraktie, die gehouden wordt van

14 11 m 31 oktober 1991, is onze hoogste rente:

De NMS
Spaarbank
goed voor
uw geld

bij een looptijd van 3 jaar vast.

Bij een looptijd van l jaar vast: 8,15%.

Bij een looptijd van 2 jaar vast: 8,25%.

Minimale inleg f 1000,-.

Uw NMS-agent:

GERRITS LAMMERS B.V.
Spalstraat 26 - Hengelo Gld

Tel. 05753-3000

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Voor het slijpen van vee-
scheermessen en rep. app.
Slijpinrichting H. Jansen,
St. Janstr. 65, „De Kei",
Keijenborg, tel. 05753-1773

Te koop: open haardhout,
en kachelhout, evt. bezor-
gen. Tel. 08344-1595 of tel.
05753-7448.

KOOP BIJ DE KWEKER
Bloembollen en violen
Vaste planten en heesters
Coniferen en bomen
Draadfiguren en glasmodellen
Kadoartikelen in moderne kleuren
Kamerplanten en snijbloemen

Grote ROODSTEENPOTTEN
met speciale korting.

Kwekerij
H. B. Bloemendaal

Rijksweg 14

6996 AC Drempt

Tel. 08334-73033 Fax 73343

REGEN OF STORM
Geen probleem.

Met een wasdroger uw was droog

wanneer u wilt.

Div, merken
en

uitvoeringen

VA 669,-

FA. BESSELINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

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

STAALBEDRIJF BRUMMELMAN

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

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel.

Milieubewust
stoken

w i

l-
.

CD-combinatie met Digital Sound Proces-
sor en Subwoof er.
- Eenvoudig aan te sluiten.
- Unieke strakke lage vormgeving met hand-

grepen.
- Afzonderlijke subwoofer en satelliet boxjes.
- Centrale FTD-display.
- Vijf preset digital sound processor.
-Toploader CD met unieke motoraangedreven

plaatlade.
- 24 Voorkeurzenders met autoscan.
- Klok, timer, sleep en wekfunctie.
- Motoraangedreven volumeregeling.
- Elektronische bronkeuze.
- 2 x 33 W en l x 50 W muziek vermogen.
- Solenoid dubbeldeck met autoreverse op B.
- Dolby B ruisonderdrukking.
- 42 Knops afstandsbediening.
- Afmetingen

(b x h x d) set: 239 x 210 x 300 mm, sub-
woofer!75 x 575 x 320 mm.

ƒ 1.999,00

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

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

GA&SERVICE
GELDERLAND
FLEVOLAND

Veilig
stoken

Zuinig
stoken

Bent u zelf verantwoordelijk voor
de gasapparatuur in uw huis?

Wij informeren u graag vrijblijvend over:

• verantwoord onderhoud
• de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel

Als GGF-installateur staan wij graag voor u klaar:

Ordelman & Dijkman
INSTALLATEURS: GAS, WATER. ELEKTRA, C.V.
7255 PT HENGELO (GLO.)
ZELHEMSEWEG 30
Tel. 05753-1285

G.G.F. is een organisatie, ondersteund door GAMOG waar maar liefst
80 installatiebedrijven uit Gelderland en Revoland bij zijn aangesloten.

Al deze bedrijven staan garant voor veilig gaswerk.
Sluit daarom een abonnement af bij uw G.G.F, installateur

voor de onderhoud van uw gasapparatuur.

Haat ook de/Winterschilder in huis voor kleurrijk schilder-

en behongwerk. Want 15 weken in de winterperiode geldt

er oen promie van f 50,-

per mon per dag (voor bin-

nenonderhoudswerk dat

minstens drie mandagen

vergt). Voor niet-particu-

lieren is de premie f 35,-.

Neem voor meei informatie snel cootoct met ons op!

Strijk op die f 50,- premie per man per dag

Hemen Schilders
Ambachtsweg 5 - 7021 BT Zelhem

Tel. 08342-3486

GGF wordt ondentaund door ATAG. VAILLANT. FASTO, REMEHA en JUNKERS

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS

FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

EgEgHE^^

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,

en Gelegenheidskaarten bent U bij ons

op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prlizen!

Dus bel of kom naar:

l€ile
/
iMteetel

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 27 OKTOBER

Remlgiuskerk

10 uur ds de Vries, H. Doop

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds van Dorp, Jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur mevr. G. J. Rappel-v.d. Waal, Barchem

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdog 26 okt. 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 27 okt. 10.00 uur Woord- en Comm. viering
met zang van het gemengd koor

Dinsdag 29 okt. 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk KeUenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravood-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postal: 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

26 - 27 okt.

B. A. M. EUkelkamp, tel. 2262

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr EUkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eijck, t*l. 3160
Donderdag: dr Koning, tel. 1266

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

maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 «n 13.30-18.00 uur,
za., zo., feestdagen: 11.00-12.00 uur
Spoed- en specialistenrecepten kunt u In het week-
end. buiten de openngstUden 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 - 1 1

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.,
Kerkekarnp 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 Gtó
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: ..Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7. 7221 NA Steenderen. tel. 05755-1659.
Kantoor Zethem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem. tel. 08342-2151.
Spreekuur gezims- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlenrng di. en do. van 8.30-10.00 uur. tei.
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting ,.De
Graafschap", ta.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 v^n 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-
41?75 of (maandag tem. 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-llsael - tel. 05751-1846.

Diëtiste

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


