
60e Jaargang no 45 dinsdag 5 november 1991 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

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

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

Sukadelappen Magere
soo gram 8.95 Spcklappen

500 g ram £

Leverkaas
Balkenbrij

500 gram 2.95

SPECIAL
VERS

LAMS-

voorradig

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half -f 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

Wie is de mooiste Indiaan
van wigwamland?

Dat was het thema bij de heropening van "De
Drievetol" en wat waren er véééél indianen,
grandioos.

De hoofdprijs is gewonnen door:

LIANNE VLEMINGH
Slotsteeg 10 - Hengelo Gld

1e prijs: Sanne Groot Bramel,
Waarleskamp 13, Hengelo Gld

2e prijs: Niek Wolters,
Kastanjelaan 9, Hengelo Gld

3e prijs: Chiel Wissink,
Spalstraat 23a, Hengelo Gld

De Indiaantjes hebben inmiddels de prijzen
in ontvangst genomen.

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

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

Verzilvering vakantiezegels
voor de a.s. feestdagen

voor schilders op
maandag 11 november
voor de RBS bouw op
woensdag 2O november

Beide dagen 's avonds van 19.00 tot
20.00 uur bij mevr. F.R. Ooms-Lubbers,
Vordenseweg 24, Hengelo Gld.

Het bestuur
Hout- en Bouwbond CNV
afd. Hengelo Gld

Memelink

VOOR DAMES EN HEREN

Vordenseweg 5 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1278

Wij hebben de nieuwste

zonnebank met gezichtsbruiner
Bel gerust voor verdere informatie

Wij knippen ook zonder afspraak.

Bloemen
verkoopkas

VOLOP

DIVERSE KLEUREN 2 BOS 0.3 J

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat 6

grote BLEEKSELDERI J
per stuk 0.98

kgPREI 1.25
kg CHIQUITA BANANEN 1.95

BROCCOLI MIX 500 gram 3.95

VENETIAANSE RAUWKOST
500 gram 3.95

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 5.45
COTELETTO'S
per stuk

CORNEDBEEF
100 gram

ONTBIJTSPEK
100 gram

1.50

1.70

1.45

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)

' Tel. 05753-1301

TE KOOP

bodywarmers
in verschuilende kleuren
en dessins

werkkleding
o.a. overalls, broeken,
spijkerbroeken, overhem-
den, truien, sokken, werk-
schoenen, gebr. legerjassen
enz.

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

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

JONGE JENEVER

* * *18.95
e

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

i GLAS - VERF - BEHANG

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

***

Hotel - Café ~
Zalencentrum ï ~ "**i

/£ V\ " t \
AisihT l/

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
Invalidentoilet
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



VOOR AANLEG, ONDERHOUD OF REPARATIES VAN GAS, WATER, ELEKTRA, DAKBEDEKKING EN GOTEN

^ORDELMAN & DIJKMANTECHN. INSTALL BURO

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM/MAGAZIJN: * DAGELIJKS VAN 07.30 TOT 17.30 UUR * ZATERDAGS VAN O8.30 TOT 12.3O UUR

ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO GLD

TEL 05753-1285

In plaats van kaarten

Om niemand te vergeten, laten wij u weten dat
wij,

DERK EN HERMIEN NIJENHUIS

ons 25-jarig huwelijksfeest samen met onze
kinderen hopen te vieren.

U bent van harte welkom op onze receptie
zaterdag 16 november 1991 van 16.00 tot 17.30
uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3, te
Hengelo Gld.

November 1991.

Uselweg 19,
7233 S J Vierakker.

HARTVERWARMEND...

waren de bloemen
de gelukwensen

de kado's
de belangstelling

welke wij mochten ontvangen

bij de heropening van

Drievetol".

DEJJWEVETOL
speelgoed en hobby

9 7155 AB HengebG.tel.05753-382

l

CHR. MUZIEKVERENIGING

11- ~
HENGELO GLD

CRESCENDO

JAARVERLOTING 1991

Uitslag der trekking

89 -157 • 229 • 260 - 265 • 321 - 355 •

400 - 423 - 482 - 590 - 620 - 794 - 951

- 1100 • 1143 - 1166 • 1199 • 1282 -

1291-1491-1555-1622-2097-2121

Prijzen af te halen tegen inlevering van prijs-
winnend lot, iedere werkdag (maandag t/m
vrijdag) van 10.30 tot 12.30 uur bij mevr. M.
Wolsink-Wagenvoort, Wichmondseweg 4,
Hengelo Gld.
Geen telefonische inlichtingen.

KLAZIENUITZALK
komt uit met nieuw boek

BUIZEND DIEREN DINGEN

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

Bij ons verkrijgbaar

Vergeer Kaas

Voor alle kaasklanten

100 gram

Boerensmeerkaas

ƒ0,10
Iedere vrijdagmiddag op de markt in

Hengelo Gld.

CAFÉ - RESTAURANT

't HOEKJE

Presenteert op

16 NOVEMBER 1991 de

IM DISNEY BAND
met o.a. Alan Gascoigne (ex

Normaal) en Alan Mac

Farlane (ex Long Tall Ernle)

Aanvang 21.30 uur
BAKKERIJ KREUNEN

Tel. 05753-1474
De zaak voor brood

met meer smaak.

ZONDAG 10 NOVEMBER

WILDRIT HAMOVE
Inschrijven vanaf 13.30 uur bij zaal Wolbrink,
Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

Start 14.00 uur.

UITVOERING
van de chr. gem. zangver.

EXCELSIOR - Toldijk
op vrijdag 15 november 1991

in zaal „Den Bremer" te Toldijk.
Aanvang 19.30 uur

GEVAR. ZANGPROGRAMMA
o.l.v. dirigent P. Helmink

Na de pauze opvoering van het blijspel

RENOVATIE
door de toneelgroep van Soli Deo Gloria uit
Bekveld.

Donateurs vrije toegang.

FRIKANDO 500 gr 6.95
HAMWORST 100 gr 1.40
BAKBLOEDWORST 100 gr 0.70
LEVER K AAS 100 gr 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat f
KEIJENBORG
TeL 05753-132»

Wij verzorgen alle
belastingaangiftes, jaarstukken,

subsidie aanvragen, studietoelages
enz. enz.

Wij zijn specialist in
LAN DBOUWADMINISTR ATI ES

Eventuele achterstand is geen bezwaar.
BILLIJKE TARIEVEN

Belastingadvies- en Administratiekantoor

TH. J. WOLTERS
Neuzendijk 3, 7021 LS Zelhem, tel. 08344-1526

Er is weer 'n kollektie van

A N N C H R I S T I N N E
binnen

Schröder
bij de kerk

Te huur gevraagd land-
bouwgrond voor teelt van
aardappelen e.d.. Vroege
oplevering mogelijk. Voor
vrijblijvende inlichtingen
G. W. Schuerink, Konings
weg 4, 7255 KR Hengelo G
Tel. 05753-3447

TE KOOP
Vijverfolie

V2 mm dik
l mm dik

4 en 6 meter breed
SPECIALE PRIJS

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

Te huur gevraagd land-
bouwgrond, voor de teelt
van pootaardappelen.
of bloembollen
G. Wullink, 05753-1427.

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

Gevraagd voor de slacht
konijnen, eenden, duiven.
Tevens alle soorten wild.
Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk. Tel. 05753-1670.

Vermist JOEPIE, witte ge-
cast, kater. Fam. Bergers,
Toverstraat 7, Baak. Tel.
05754-1824.

Te koop een partij voeder-
bieten bij J. Pellenberg,
Timpweg 4, 7221 CL Steen
deren. Tel. 05755-1478.

Te koop l z.g.o.h. Fiona
zaaimachine voor granen,
met losse inzetbakjes voor
fijne zaden. Akkermans-
straat 11, Velswijk (Zel-
hem). Tel. 08344-1778.

Te koop z.g.o.h. Opel Ka-
dett 1.3S, bouwjaar 1986,
kleur d.groen, met trek-
haak, prijs ƒ 12.200,00.
Het Kervel, Kervelseweg
38, Hengelo Gld. Tel.
05753-3355 (niet op zater-
dag). Vragen naar dhr.
J. de Groot.

50% KORTING
in de maand november op
onze prachtige leren tas-
sen, horloge's met leren
bandje en luxe ceinturen

Dorpsstraat 17, Vorden
Tel. 05752-3785
's Maandags gesloten

"Ik wil er best
eens over praten
maar met wie?"

Het Integraal Kankercentrum
weet raad bij vragen van paticnien

hun familie en vrienden

NIJMEGEN 080-2 ÏW W

Te koop consumptieaard-
appels, goudgeel, de hele
winter op voorraad. E.
Menkveld, Banninkstr. 41,
Hengelo Gld, tel.
05753-1567.

••••• •*•• • ••
Tijdelijk m prijs
VERLAAGD bij

Tacx Schoenmode
JEUGDIGE DAMES-
INSTAP, bruin en zwart
leder, gespsluiting met
rubber zool, maten 37-42
normale verkoopprijs 74.95

TACX PRIJS 49.00
JEUGDIGE DAMES-
INSTAP, zwart lak, gesp-
sluiting met rubber zool,
maten 36-41 normale ver-
koopprijs 74.95

TACX PRIJS 49.00
DAMESINSTAP, zwart le-
der, sleehak met rubber
zool, maten 36-41 normale
verkoopprijs 119.95

TACX PRIJS 89.00
DAMES MOCCASIN IN-
STAP, bruin en zwart le-
der, met steun 30 mm hak
en rubberzooi, maten 36-
42 normale verkoopprijs
119.95

TACX PRIJS 89.00
DAMES PUMP, blauw le-
der, 40 mm hak met nylon
zool, maten 37-42 normale
verkoopprijs 69.95

TACX PRIJS 49.00
JEUGDIGE VETERBOOT
bruin leder, 15 mm hakje
en nylon zool, maten 36-
41 normale verkoopprijs
84.95

TACX PRIJS 59.00
JEUGDIGE VETERBOOT
zwart lak met rubBer zool
maten 36-41 normale ver-
koopprijs 97.95

TACX PRIJS 69.00
JONGENS VETERBOOT
zwart poets nubuck met
rubberzooi, maten 37-42
normale verkoopprijs 99.95

TACX PRIJS 69.00
SPORTIEVE VETER-
BOOT, bordo leder, warm
gevoerd met rubber zool,
maten 36-41 normale ver-
koopprijs 97.95

TACX PRIJS 69.00
GEVOERDE VETERBOOT
kleuren grijs en blauw
met anti slipzool, maten
28-46 normale verkoop-
prijs 79.95

TACX PRIJS v.a. 49.00
ROBUSTE VETERBOOT
licht bruin nubuck met
rubberzool maten 36-46
normale verkoopprijs v.a.
109.95

TACX PRIJS v.a. 79.00
HERENMOLIERE HELIX
bruin en zwart nubuck,
rubber zool met voetbèd,
maten 7-11 normale ver-
koopprijs 179.95

TACX PRIJS 129.00
Deze aanbiedingen zijn te
herkennen aan de witte
plakkers met rode opdruk
en lopen t.e.m. zaterdag
9 november 1991.

TOT ZIENS bij

Tacx Schoenmode
Raadhuisstraat 27 Henge-
lo Gld t.o. gemeentehuis
Tel. 05753-2547
's Maandags gesloten

MAX TAILLEUR STICHTING
De Max Tailleur Stichting zamelt nog steeds 2e
hands kleding in.
Hebt u nog wat en u weet niet waar u er mee heen
moet, breng het dan naar Jan Tijdink, Sarink-
kamp 43 te Hengelo Gld, tel. 05753-3044.
Als u kleding brengt, doet u er iemand anders weer
een heel groot plezier mee!

AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO GLD
De schrijfavond is op woensdag 6 november a.s.
Deze keer gaat het om een voormalig onder officier
in Marokko, een biologieleraar in Bhoetau en een
dienstweigeraar in de Sovjetunie.
In de Bleijke is gelegenheid een brief te schrijven
voor deze mensen van 19.00-20.30 uur.
Voorbeeldbrieven zijn aanwezig.

UITVOERING ZANGVER EXCELSIOR
De chr. gem. zangver. Excelsior uit Toldijk geeft op
vrijdag 15 november 1991 de jaarlijkse uitvoering in
zaal Den Bremer, aanvang 19.30 uur.
Het programma voor de pauze staat onder leiding
van de heer P. Helmink uit Doetinchem, voor de
pianobegeleiding zal mevr. L. de Bruijn-Gons zorg
dragen.
Na de pauze voert de toneelgroep van Soli Deo
Gloria uit Bekveld het blijspel Renovatie op.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze avond bij
te wonen. Heeft men interesse voor zang en wil men
lid worden van een koor, dan is dit een mooie gele-
genheid om kennis te maken met het koor.
De repetitieavond van Excelsior is op dinsdag van
20.00 tot 22.00 uur in de hal van de chr. school de
Rank te Toldijk.

KAARTEN VOOR
HET GOEDE DOEL!

Nu al Kerstkaarten bestellen?

Ja, Kerst is er sneller dan u denkt.
Vraag naar de Intercard-kollektie
Origineel en zeer veel keuze.
N I E U W ! Kaarten
voor het 'goede doei':
Wereld Natuur Fonds
en Amnesty International. \VWF

KOLLEKTE GEESTELIJK GEHANDICAPTEN
De Nat. Kollekte Geestelijk Gehandicapten heeft in
de gemeente Hengelo ƒ 10.145,— opgebracht.
Dank gaat uit naar alle gevers en vooral naar de
kollektanten voor hun belangeloze inzet.

ZONNEBLOEM AFDELING STEENDEREN

De Zonnebloem roept mensen op een Sinterklaas-
surprise te maken voor een zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende oudere. Dit in het kader van de
aktie "Zon in de Schoorsteen".
De vereniging wil langdurig zieken, lichamelijk ge-
handicapten en hulpbehoevende ouderen die dreigen
te vereenzamen, met Sint Nicolaas verrassen. Aan
zeer velen van hen gaat het Sinterklaasfeest ieder
jaar ongemerkt voorbij. Bedoeling van "Zon in de
Schoorsteen" is die mensen te laten merken dat ze
er ook bij horen, dat ze niet vergeten worden.
Het hoeven geen dure cadeaus te zijn, want dat is
beslist niet de bedoeling. Het gaat om het gebaar, om
een aardige, nuttige attentie, liefst wat feestelijk ver
pakt en zo mogelijk vergezeld van een rijmpje,
briefje of tekening.
De Zonnebloem hoopt dat ook dit jaar weer veel men
sen een Sinterklaaspakje willen maken. Iedereen
kan aan de actie deelnemen.
Als u een zieke of gehandicapte wilt verrassen met
een pakje vol "zon en vriendelijkheid" dan kunt u
contact opnemen met Toos Rutjes, Molenkolkweg te
Steendere, tel. 05755-2173.



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
kentu ons

echter ook
van onze kwa-

liteit En va n 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

DUITSE WEEK

Landrauch ScKinken

100 gram 2.19

Aufschnitt Cervelaat

100 gram l.O%)

Artland Edle Leberwurst

100 gram ••Ztf

AH Dubbelvla
3 smaken liter 1.89

Choco-kokos Dubbelvla

NIEUW liter l.ötJ

Slijterij „De Zon"
Delflander Jonge Jenever

m* 14.25

Florijn Vieux

liter 18.95

Schouderkarbonade

7.98

Zaans Drie Pans Volkoren
brood

800 gram Ii99

AH Wit-Bruin brood

800 gram |.f J)

Knip Volkoren brood

800 gram 1.99

Spaanse Chico Satsuma
Mandarijnen

2.99kg

AH Magere Vruchten
Yoghurt

1.995 smaken liter

Blue Band margarine

500 gram li

AH Gevuld Speculaas

400 gram £• l V

Mini Candy Bars

9 Au6 smaken zak £a*tv

AMS Keukenroller

4 stuks

Jonagold

3.50

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

FALKE PANTY'S
in de maten 36 t.e.m. 54

Diverse kleuren

Ook in 60 din.

Schröder MODE
bij de kerk

NIEUWE KINDERPOSTZEGELS

Vanaf woensdag 6 november zijn de Kinderpostze-
gels weer te koop in de Rabobank te Hengelo Gld,
waar de vrijwilligers van het Plaatselijk Comité
voor u klaar staan. Men kan er terecht van 6 t.e.m.
8 november en van 4 t.e.m. 23 december tijdens de
openingsuren van de bank. De opbrengst van de
Kinderpostzegelaktie wordt verdeeld over projecten
voor kansarme kinderen in binnen- en buitenland.
De vrijwilligers in de bank verkopen niet alleen het
velletje Kinderpostzegels, maar ook de serie, de
eerstedag-envelop, het postzegelmapje en een uitge-
breide, spiksplinternieuwe collectie wenskaarten.
De waarden van de drie Kinderpostzegels zijn 60
(plus 30) cent, 70 (plus 35) cent en 80 (plus 40) cent.
Het thema van de Kinderpostzegels is dit jaar „Kind
en Buiten Spelen". Dat betekent dat de Stichting
Kinderpostzegels Nederland in 1992 extra aandacht
besteedt aan speelvoorzieningen voor kinderen. Want
niet alle kinderen kunnen onbezorgd buiten spelen.
Stadskinderen in drukke wijken hebben er geen
ruimte voor, werkende kinderen in het buitenland
geen tijd. Voor gehandicapte kinderen ontbreken
vaak essentiële aanpassingen. In binnen- en buiten-
land zijn er nog steeds kinderen die niet samen bui-
ten kunnen spelen: straatkinderen, kinderen in oor-
logssituaties, gevluchte kinderen
De Stichting Kinderpostzegels Nederland maakt zich
al 65 jaar sterk voor kinderen overal ter wereld.
Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactïé be-
taalt zij projecten die kinderen in allerlei situaties
oen toekomst kunnen bieden. Want naast projecten
voor speelvoorzieningen steunt'" de Stichting Kin-
derpostzegels Nederland meer dan duizend projec-
ten voor kinderen die In hun welzijn of hun groei
naar volwassenheid belemmerd of bedreigd worden.
Zowel in Nederland als daarbuiten wil de Stichting
Kinderpostzegels Nederland kinderen een volwaar-
dige jeugd en een goede toekomst bieden U kunt
daarbij helpen door Kinderpostzegels en kaarten
voor 't kind te kopen!

SLAGER RATERINK VALT IN DE PRIJZEN
Op de onlangs gehouden nationale I.A.S. keuring
voor vleeswaren viel slager Bert Raterink in de
prijzen.
Hij kreeg drie gouden erkenningen nl. voor de droge
worst, de gekookte achterham en voor de boeren-
leverworst.
Na deze nationale keuring nam hij ook deel aan een
internationale wedstrijd tijdens de Slavakto in
Utrecht. Dit keer was het geen goud, maar werden
de producten nl. de fijne rookworst en de gekooïtte
worst onderscheiden met twee bronzen plakken.

KORENRIJK, HET LEKKERSTE BROOD VAN

NEDERLAND

Het lekkerste brood van Nederland, dat is nog eens
lef hebben. Komt u snel eens proeven, u zult het
zeker toegeven.
Lekker en gezond, dat is Korenrijk, de nieuwe brood
soort van bakker Kreunen, gebakken van maar
liefst 11 verschillende granen en zaden. Het lekker-
ste brood van Nederland is gebakken van 6 zonge-
rijpte granen zowel tarwe, rogge, haver, rijst, gerst,
mais en 5 zaden namelijk gierst, sesamzaad, zonne-
bloemzaden, lijnzaad en soja.
ledere soort levert zijn eigen bijdrage aan de voe-
dingswaarde. Korenrijk is een heerlijk grof brood en
zit vol vezels, vitamines en mineralen. De zaden
geven het brood een hoger gehalte aan meervoudig
onverzadigd vet dan gewoon wit- of volkorenbrood.
Bovendien zorgen ze ervoor dat Korenrijk lang mals
en lekker blijft.
Het echte Korenrijk, herkenbaar aan de broodouwel
is vanaf nu verkrijgbaar bij bakkerij Kreunen te
Hengelo Gld.

WIE VAN DE DRIE BIJ DE JUWELIER
Bij juwelier Groot Kormelink (eigenaar T. van den
Hul) wordt de komende weken de populaire quiz
Wie van de Drie gespeeld. Als hoofdprijs kunnen de
deelnemers een 14 karaats gouden armband winnen.
De quiz wordt georganiseerd in het kader van de
presentatie van de nieuwe najaarscollectie
De tijd van gezellige, lange winteravonden is weer
aangebroken. De gordijnen gaan vroeg dicht en het
hele gezin verzamelt zich in de huiskamer. De tele-
visie is het middelpunt van de belangstelling met
de spannende spelshows Rad van fortuin, Prijs je
Rijk en natuurlijk Wie van de Drie.
Deze gezelligheid is ook te vinden in het Goudjour-
naal, een folder waarin de nieuwe sieraden voor de
f eestmaanden worden gepresenteerd.
De prachtige collectie biedt een keur aan de mooiste
gouden sieraden zowel voor de dames als de heren.
Het advies van deze juwelier is dan ook dat u de
brievenbus goed in de gaten moet houden zodat u
het Goudjournaal niet mist want dan mist u ook de
kans op een gouden armband.

T

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
«»• geboorte- en huwelijkskaarten
i& jubileum- en gelegenheidskaarten

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

«• visitekaarten
«* rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«" rekeningen, briefpapier
«a» circulaires, folders, prijslijsten
' enveloppen, briefkaarten, sets
«s* kettingformulieren enz. enz.

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

Lex over
het DFN en
suikerziekte

10 J A A R

Het DFN is jarig. Maar
300.000 diabeten in Neder-
land - en een half miljoen
over tien jaar als we niets
doen - is geen reden voor
een feestje. Die onrustbaren-
de toename moeten we
stoppen. Dat kan alleen door
onderzoek. Daar willen we
het Diabetes Fonds Neder-
land toch wel bij helpen?

Jarig maar (nog) niets te vieren...

GIRO 5766 t.n.v.
DFN, AMERSFOORT

REUMA
DESnilE

Veel reumapatiënten dragen hun pijn
in stilte. Het Reumafbnds kan helpen. Helpt
u het Reumafbnds?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN
Statcnlaan 128, 2582 GW Den Haag.
Bankrckjir.: 70.70.70.848. Giro: 324.

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.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle Informatie:
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

schrijf naar postbus 9587, 3506 GN Utrecht

JUBE^UMKOLLEKTIE
De Kennemer Jubileumkollektie, speciaal

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

DRUKKERIJ WOLT



Voor eerst aan de

S PANNEVOGELdenken

TOEN MIJNHEER VERDAMME
'KRAK1 HOORDE.
Ja natuurlijk, toen wist hij genoeg. Z'n eega
wou geen nieuwe bril. En 't was zo nodig, vond
mijnheer. En zij had haar bril niet achteloos op
die lege stoel moeten leggen. Toen mijnheer
daar ging zitten was er dat "krak". Toen moest
er wel een mooiere, nieuwe komen.
Opticien Groot Kormeünkhad daar geen
bezwaar tegen, want hij kan ze ook zelf niet
allemaal opzetten en hij vindt toch wel leuk om
een mooie bril te verkopen, maar dan wel even
een goeie oogmeting erbij door die gediplo-
meerde vakman.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo Q. Spalttraat 27 -Telefoon 06763 -1771

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

DOE INCHEM
Keppelseweg 18-26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

De winterschilder maakt er
'n kunstwerk van!

Haal ook de<.Winterschilder in huis voor kleurrijk schilder-

en behangwerk, Wanl 15 weken in de winterperiode geldt

er oen premie van f 50,-

per mon per dag (voor bin-

nenonderhoudswerk dat

minstens drig mandagen

vergt). Voor niet-porticu-

lierön is de premie f 35,-.

Neem voor meer informatie snel contact mei ons op!

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

Hemen Schilders
Ambachtsweg 5 - 7021 BT Zelhem

Tel. 08342-3486

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

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

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

De raadscommissie voor sociale zaken en wel-
zijn zal op 13 november a.s. om 20.00 uur in de
commissiekamer van het gemeentehuis voor
een openbare vergadering bijeenkomen.

Vanaf 20.00 uur bestaat, gedurende 15 minuten
voor niet-commissieleden de gelegenheid ge-
bruik te maken van het spreekrecht. Wie van
het spreekrecht gebruik wenst te maken dient
daarvan te voren kennis te geven aan de voor-
zitter en het spreekrecht is beperkt tot onder-
werpen, welke op de agenda voorkomen.

De agenda voor deze vergadering luidt als
volgt:
1. Opening.
2. Besluitenlijst van de vergadering van 11

september 1991.
3. Evaluatie continuering van de subsidie voor

de beroepskracht Stichting Welzijn Ouderen
Hengelo Gld.

4. Subsidieverzoek ijsvereniging „Steintjes-
weide".

5. Subsidieverzoek Stichting Hulpdienst
Hengelo/Keijenborg.

6. Voortgangsinformatie Algemene Muziek-
school Doetinchem en Omstreken.

7. Subsidieverzoeken 1991/1992.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

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

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.

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

VERKOOP-REPARATIE-SLIJPEN
alle

Veescheermachines - Bladblazers -
Zuigers - Kettingzagen -

Houtkloofversnippermachines •
Kompostmachines

JOÜJE1 in Keijenborg

Tel. 05753-2026

8S8Ï8S8

GASSERVICE
GELDERLAND
FLEVOLAND

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 (GLD.)
ZELHEMSEWEQ 30
Tel. 05753 -1285

G.G.F. is een organisatie, ondersteund door GAMOG waar maar liefst
80 installatiebedrijven uit Gelderland en Flevoland 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.

QGF wordt ondersteund door ATAG. VAILLANT. FASTO. REMEHA en JUNKFR*
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periode 22 t.e.m. 28 oktober 1991
In deze week vonden op de Spalstraat twee kleine
aanrijdinkjes plaats. Een automobilist reed tegen een
gemetselde plantenbak ter hoogte van de apotheek.
Een andere automobilist moest uitwijken voor een
tegemoetkomende vrachtauto. Daarbij raakte hij een.
geparkeerd staande personenauto.
Tussen 23-10-91 te 23.00 uur en 24-10-91 08.00 uur
is uit een loods aan de Kruisbergseweg een geldbe-
drag en een Fax ontvreemd. De onbekende daders
hadden zich de toegang verschaft d.m.v. verbreking
van de toegangsdeur. Indien iemand verdachte om-
standigheden heeft waargenomen zouden wij dat
gaarne vernemen.
Bij een woning aan de Regelinkstraat is op 26-10-91
egen 15.30 uur een deurkozijn vernield. Onbekenden
hadden even tevoren een zelfgmaakt rookbommetje
tegen het kozijn gegooid. Schroeischade was het
gevolg.
REGLEMENT VERKEERSREGELS EN

VERKEERSTEKEN S

Per l november 1991 is het nieuwe Reglement Ver-
keersregels en Verkeerstekens van kracht geworden.
De wetgever heeft een nieuw RVV samengesteld on>-
dat in het oude RVV (1966) veel bepalingen waren
opgenomen die nu zijn verouderd danwei achter-
haald.
RVV 1966 vond dat alles middels wetgeving moest
zijn geregeld. Het nieuwe RVV legt de verantwoor-
delijkheid bij de weggebruiker zelf. Het nieuwe RVV
vraagt de weggebruiker rekening te houden met een
ander, anders gezegd zich sociaal en verantwoord te
gedragen in het verkeer. GEEF JE VERSTAND
EENS VOORRANG.
Het ligt in de bedoeling dat in de komende tijd door
ons het RVV in het politie bericht in behandeling
zal worden genomen. Voor nadere informatie kunt
u zich tot ons wenden.

WET MULDER
Eveneens per l november 1991 is de zogenaamde
Wet Mulder in werking getreden. (Mulder is de ont-
werper van deze wet). Deze wet maakt het innen van
geldboetes voor Justitie eenvoudiger. De werkwijze
is als volgt:
- betrokkene wordt op straat bekeurd.
- betrokkene ontvangt een beschikking en een

acceptgirokaart.
- betrokkene heeft dan zes weken de tijd om beroep

aan te tekenen bij de Officier van Justitie.
- Daarna moet de betrokkene binnen twee weken

betalen.
- Tekend hij beroep aan, dan moet het geldbedrag

welke op de acceptgiro staat ook betaald worden
en wel binnen twee weken als borgstelling. Indien
geen borgstelling is betaald wordt de zaak in be-
roep niet behandeld.

- Na de eerste zes weken is de zaak onherroepelijk
en kan geen beroep meer worden aangetekend.

- Indien dan nog niet is betaald komt er een tweede
acceptgirokaart met een verhoging van 25% mi-
nimaal ƒ 10,00.

- betaling dient dan te geschieden binnen 30 dagen.
- Als dan nog niet is betaald komt er een verho-

ging van 50% minimaal ƒ 25,00.
- Als betrokkene blijft weigeren te betalen zal de

Officier van Justitie maatregelen nemen. Een
deurwaarder kan dan beslag leggen op goederen/
loon/uitkering/bankrekening. Buitengebruik stel-
ling voertuigen, inneming rijbewijs. Het betalen
van de geldboete met de eerder genoemde verho-
ging wordt door deze maatregel niet vervangen.
Deze maatregelen worden alleen toegepast om de
betrokkene te bewegen tot betaling over te gaan.

Naast deze vernieuwing zijn ook de boetes welke
voor een strafbaar feit golden sterk verhoogd.
Enkele voorbeelden:
- fout parkeren ƒ 50,00 (invalide parkeerplaats

ƒ 100,00).
- snelheid - t.e.m. 14 km te hard ƒ 50,00; 15 t.e.m.

20 km te hard ƒ 100,00; 21 t.e.m. 25 km te hard
ƒ 150,00; 26 t.e.m. 30 km te hard ƒ 200,00.
meer dan 30 km te hard kan niet met transactie
worden afgedaan.

~ automobilist verleend geen voorrang ƒ 150,00.
- achterlicht van personenauo is defect ƒ 150,00.
- remlicht personenauto werkt niet ƒ 100,00.
- opgevoerde bromfiets - tot 0,8 kw ƒ 80,00; tot

1,1 kw ƒ 100,00; tot 1,4 kw ƒ 150,00.
boven 1,4 kw kan niet met transactie worden
afgedaan.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

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

Dus bel of kom naar:

drukwerk
Kampstraat 13.7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753 3818

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 10 NOVEMBER

Remlgluskwk
10.00 uur ds. de Vries (Gezinsdienst)
6 november Dankstond 19.30 uur ds. Elbert

Verzorgingscentrum „Do Bleijke"
10.00 uur ds. Elbert (Heilig Avondmaal)

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. van Dorp
6 november Dankstond 19.30 uur ds. Politton-Assa

Vrljz. Herv. Kerk
10.30 uur dr. L. J. R. Orth, Winterswijk

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 9 november 19.00 uur Jongerenviering,
m.m.v. het interk. jongerenkoor
Zondag 10 november 10.00 uur Woord en

Communieviering
Dinsdag 12 november 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dagelijks H. M\B om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren
9 - 1 0 NOVEMBER

J. Koning, tef. 1266

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eijck, tel. 3160
Donderdag: dr Koning, tel. 1266

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden:
maandag 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 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 0 6 - 1 1

Verpleegburo Nederland
Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, tijdens kan-
tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00-14.00 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag
bereikbaar) onder telefoonnummer 05753-3846

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.
Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld.,
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00
tot 11.00 uur.

Keijenborg in „de Horst", iedere laatste dinsdag van
de maand van 11.30 tot 12.30 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,
7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor ZeMiem: „Dennenlust". Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8 30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlenir>g di. en do. van 8.30-10.00 uur, tef
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 v/sm 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
e>n 12.00 uur). Zr. j. A. van den Heuvel - regio
Midden-IJssel - tel. 05751-1846.

Diötiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak
T*l 05754-1809. Voor afsoraken tussen 13 en 14 uur


