
60e jaargang no 47 dinsdag 19 november 1991 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

LOME
Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Verschijnt dinsdags In:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Malse Mager Hachee-
Bieflappen vlees + kruiden

500 gram 9.95 500 gram f .95

Cornedbeef Runder Sausijzen
100 gram 1.95 500 gram 5.95

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

4.50

4.50

4.50

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

EDAH
O, kom er eens kijken.

Wat doen we dit jaar met Sinterklaas,
schoentjes zetten zei de baas.

Kinderen van 0-7 jaar opgelet!!!!

Kom vanaf 28 november tot en met 2

december naar de winkel met je schoen.

Dan kan de Sint en z'n pieten er misschien

ook wel wat voor jou in doen.

Vol verwachting klopt ons hart, voor woens-

dag 4 december van zes tot acht.

Kom gezellig er is chocolademelk en spe-

culaas,

met spelletjes voor het hele gezin ronden

we alles af tot een gezellige Sinterklaas.

Essilor Myopeml Ormex9;

een wereld van verschil.

Myoperal Ormex* is een

volstrekt nieuw kunststof

brilleglas voor bijzienden.

Voor mensen dus die brille-

glazen met een negatieve

sterkte nodig hebben

("mirT-glazen).

Het is dunner dan glas en

fors dunner en lichter dan

gewone kunststof brille-

glazen.

In vergelijking met glas is

Myoperal Ormex* zelfs

50% lichter. Kom gauw

langs want wij laten u graag

zien dat Essilor Myoperal

Ormex* uniek dun én uniek

licht tegelijk is.

CSSILOR

Zien begint met Essilor.

Uw vakman-opticien:

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

Intocht Sint Nicolaa
zaterdag 23 november a.s., om 15.OO uur,

vanaf de Edah, Raadhuisstraat.

EXTRA KOOPAVOND NON FOOD + super vd Mond
maandag 2 december tot 21.OO uur.

FLORIJN
CITROEN
BRANDEWIJN

EELAART
JONGE JENEVER

13.95
18.95

per fles

19.95 16.95

LIQEUR

12.95

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

HENGELOSE EN
KEIJENBORGSE

MIDOENSTANDSVERENIGING

Sint Nicolaas-aktie

Openingstijden:
Vrijdag 29 november 21.00 uur

Zaterdag 30 november 16.00 uur

Maandag 2 december 18.00 uur

Dinsdag 3 december 21.00 uur

Woensdag 4 december 21.00 uur

Donderdag 5 december 16.00 uur

Extra koopavond maandag 2 december
Non Food + super vd Mond 21.00 uur

DOORBRAAK IN TAND-
TECHNIEK
Hengelo - Zoals nu is gebleken
is Hengelo wereldnieuws gewor-
den met een opzienbarende pri-
meur. Een geheel nieuw kunst-
gebit is door de 38-jarige R.K. te
H. ontworpen. Eenmaal het gebit
in de mond past het zich volledig
aan en geeft absoluut geen pas-
problemen. Alleenverkoop in
Hengelo heeft de Marsepeinshop
bij Bakkerij Kreunen voor het
zoete prijsje van slechts 4.95.

Nü een flitsende
hologrampas en leuke
kado's bij de nieuwe

Rabo JongerenRekening

Speciaal voor 15- en 16-jarigen heeft de Rabobank

een JongerenRekening met een unieke driedimen-

sionale hologram-pas. Met die JongerenPas en pin-

code kan je zelf geld opnemen bij geldautomaten en

betalen via betaalautomaten. Verder kan je op je

eigen JongerenRekening prima sparen (goede

rente!), geld ontvangen (zakgeld, bijverdiensten) en

overmaken (abonnementen, contributies).

Als je nu een Rabo JongerenRekening opent krijg je

bovendien leuke kado's bij een abonnement op Yes,

Kijk of Popfoto. Wil je meer weten of meteen een

Rabo JongerenRekening openen? Kom even langs.

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

Tel. 05753 - 2022

Rabobank
Meer bank voor je geld

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Bloemen
verkoopkas

DEZE WEEK

nu volop AZALEA'S

Diverse kleuren per stuk 4.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

SPEKLAPPEN
500 gram
OSSESTAART

100 gram

PEKELVLEES
100 gram

4.30

0.90

1.05

1.85

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

ïK le ln
'Westland

'•*•& L
HENGELO GLD

tel. 1054

Kerkstraat 6

3 kg ELSTAR 6.95
3 kg GOLDEN DEÜCIOUS 6.95
kg HARDE SPRUITEN 1.50
JAMBALAYA en PAELLA

500 gram 3.50
WALDORFSALADE

500 gram 3.50



WIST U, DAT WIJ SPECIALE SERVICEMONTEURS HEBBEN DIE DAG EN NACHT VOOR U KLAAR STAAN OOK IN HET WEEKEND EN TIJDENS DE FEESTDAGEN

TECHN. INSTALL. BURO ^ORDELMAN & DIJKMAN ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO GLD
TEL. 05753-1285

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

CHARLES HAKFOORT

en

JOLANDA VAX DER MOND

gaan op donderdag 28 november hun ver-
lovingsringen verwisselen voor trouwringen.

Om 10.30 uur trouwen we in het gemeentehuis
te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening is om 11.00 in de
St. Willibrorduskerk door pastoor Lammers.

Dagadres: zaal Wolbrink Bleekstraat 3 te
Hengelo (Gld.).

De receptie is van 14.30 tot 16.00 uur.

Ons adres blijft:
Ruurloseweg 54, 7255 DJ Hengelo (Gld.).

(Nintendo)

WEGENS FAMILIEFEEST

DONDERDAG 28 NOVEMBER

GESLOTEN

ATTENT-tf. D. MOND
Ruurloseweg 52 - Hengelo (Gld.)

Zondag 24 november hopen wij met onze kin-
deren ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

Wij willen dit vieren op vrijdag 29 november.

HENK SCHIPHORST

en
DINIE SCHIPHORST-TEUNISSEN

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 tot 18.00
uur in zaal Herfkens, Z-E.weg 64 te Baak.

Helmichstraat 24

7223 LE Baak

Maandag 25 november 1991 zijn wij 25 jaar
getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen te
vieren.

U kunt ons hiermee feliciteren van 15.00 tot
16.00 uur in zaal „De Engel", Dr. A. Ariëns-
straat l, 7221 CA Steenderen.

JAN en BETSIE LAMERS

Lankhorsterstaat 16
7255 LC Hengelo (Gld.)

Op maandag 25 november a.s. hopen wij

BENNIE en WILLEMIEN LEFERINK-
HOPPENREIJS

samen met onze kinderen, familie, buren,

vrienden en kennissen ons 25-jarig huwelijks-

feest te vieren.

We beginnen om 12.00 uur met een Eucharistie

viering uit dankbaarheid in de St. Martinus-

kerk te Baak.

We geven receptie van 14.30 tot 16.30 uur.

Diegene die ons willen feliciteren zijn van

harte welkom bij Café-Restaurant Herfkens,

Z.-E.weg 64 te Baak.

7223 LC Baak, november 1991

v. d. Hei j denstraat 7

Op donderdag 28 november 1991 hopen wij,

A. J. KLEIN OBBINK

en
J. H. KLEIN OBBINK-WISSINK

met onze kinderen en kleinkinderen ons
50-jarig huwelijk te herdenken.

Receptie op zaterdag 30 november van 14.30
tot 16.00 uur in zaal Winkelman, St. Janstraat 3
te Keijenborg.

Aaltenseweg 16

7255 PG Hengelo (Gld.)

Voor de vele blijken van deelneming, welke
wij mochten ontvangen na het overlijden van
onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

J. H. RONDEEL-MASSELINK

betuigen wij onze oprechte dank.

Fam. Rondeel

Ruurloseweg 34
7255 DJ Hengelo (Gld.)

Spalstraat l

SLIJTERIJ

't HOEKJE
7255 AA Hengelo Gld

SINT NICOLAASTIP

GROLSCH POSTERS
diverse afbeeldingen

nu 9.95
. • •

•

Grote sortering GROLSCH
artikelen en bierpakketten

LUSTRUM CONCERT

55
JAAR

Vordens
Mannenkoor

Solist: Ludo Eykelkamp (bariton)

Dirigent: Bert Nijhof
m.m.v. Achterhoeks Vocaal Kwartet

Gebroeders Brouwer - Trompet

Ben Simmes - Vleugel

op 23 november in de
CHRISTUS-KONING-kerk te Vorden

Aanvang 20.00 uur

Toegangsbewijzen a f 12,50 verkrijgbaar bij:

VORDEN: Boekhandel LOGA en GIESSEN Schoenmode
WICHMOND: Supermarkt Besselink
HENGELO (G): Boekhandel Wolters

1861 130 jaar 1991

De

KON. HARM. CONCORDIA
verzorgt voor U een

KOFFïECOIICERT
op zondag 23 november

in zaal Leemreis te Hengelo (Gld.)

De toegang is gratis. Aanvang 11.00 uur.

Tevens willen wij iedereen bedanken die dona-
teur is of is geworden. Het was een geslaagde
aktie.

HET BESTUUR

KON. HARM. CONCORDIA

JAARVERGADERING

Nederlandse Rode Kruis
AFDELING HENGELO GLD.

MAANDAG 25 NOVEMBER A.S.

Aanvang 20.00 uur in Hotel Langeler

HENGELOSE HENGELSPORT VERENIGING

Na 40 jaar deel te hebben uitgemaakt van het
bestuur van de Hengelose Hengelsport-
vereniging, waarvan de laatste 12,5 jaar als
voorzitter, heeft de heer

H. HULSTIJN SR.

te kennen gegeven uit het bestuur terug te
willen treden.

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij onze le-
den en andere belangstellenden uit op de af-
scheidsreceptie op zaterdag 30 november a.s.
van 14.30 tot 16.30 uur in zaal Wolbrink,
Bleekstraat 3 te Hengelo (Gld.).

Wij stellen het op prijs U daar te mogen
begroeten.

Het Bestuur H.H.V.

ACTIONSET

Centrale eenheid
met joysticks & Zapper

en één spelcassette met
Duck Hunt & Super Mario Bros I.

Super Mario Bros II: Zoek met Mario, Luigi, PrinsesCantharel en
Padje een veilige weg door Dromenland. 129,-. Turtles: Bekend
van W. Stort je met de Turtles in de strijd tegen het gespuis en
maak de stad Ninjitsu-vrij! 129,-. Megaman: Dring met Megaman
de 7 levensgevaarlijke robotwerelden van Dr. Willy binnen en red
het menselijk ras. 99,-. Informeer ook naar al die andere oer-
spannende Nintendospellen.

(NinTendo)
NOW YOLJ'RE PLAYING

WITH POWER!

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat 29.7255 AB Hengelo G. tel. 05753-3828

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Romeins terras

TAPPERIJ „DE Z W A A N "
presenteert op

ZONDAG 24 NOVEMBER

op veler verzoek

,The lina/ino Stroopwafels'
Aanvang 21.30 uur

ÜIT! nog

l!

.

\

voor de a.s. feestdagen

op vrijdag 22 nov. '91
van 19.00 tot 21.00 uur bij
D. de Berk, Het Karspel 78, Hengelo

Het bestuur van de

Bouw- en Houtbond FNV

afdeling Hengelo

EEN NATUURLIJK KADO

MARJOLEIN BASTIN
natuuragenda 1992

WOLTERS boekhandel
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

• ALMANAKKEN • HOROSCOPEN

• SCHEURKALENDERS • AGENDA'S

De hoogste tijd hiervoor.

Rectificatie
"OOK DAT NOG"

Het leek wel een advertentie voor het tv-pro-
gramma OOK DAT NOG, maar de zonne-
brandolie in onze volkorenspeculaas moest
natuurlijk zonnebloemolie zijn.

Deze week ter kennismaking

Volkorenspeculaas van 2.25 voor 1.75

volkorenmeel, ruwe rietsuiker, zonnebloemolie,
amandelen

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak

HAAGKONIFEREN
l tot 2 meter vanaf 7.00
heesters, heideplanten, buxus,
sierkeien, bielzen, potgrond en
turfmol

CHRYSANTEN

10.00
K WEKERIJ T I E L T J E S

Halseweg 43a - Halle - tel. 08343-1530

MAGERE RIBLAPPEN
500 gram 7.95

GELDERSE WORST 100 gr. 1.20

ZEEUWS SPEK 100 gram 1.30

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Tholsstraat t

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

SPREUKENTEGELS
GROTE KEUS, plm. 500 stuks bij

DE SPANNEVOGEL



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 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
onseensbentoh

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Rauwe Boerenham

100 gram LmvJvJ

Grillworst

100 gram 1.39

AH Ontbijt spekblokjes

100 gram I.Z*/

AH Volle Yoghurt -l
liter l-

AH Blanke / Chocolade Vla

liter 1.79

Slijterij „De Zon"
v/d Eelaart „drie sterren"
Jonge Jenever

18.95liter

Jagermeister

0,7 liter 18.95

Kippebouten

kg 3.98

Tarvo Moutbrood

800 gram l BV W

Boerenvolkoren Sesam

800 gram li

AH Boerenwit of bruin

800 gram l.

Kant en klaar gesneden
Boerenkool

300 gram 0.99

AH Halfvolle
Koffiemelk

0,5 liter I.UÖ

AH Amandel
Speculaas Brokken

300 gram l al v

Perla Mild Koffie

5 x 250 gram l U-UU

AH Gevuld Speculaas

9 IQ2 soorten £••*ƒ

AH Roomboter
Amandelstaaf

250 gram 3.29

Rode Grapefruits

4 voor 2.99

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

nu nieuwe cadeau-artikelen van
GERLO DESSIN BV
GEURKAARSEN DRIJVENDE

GEURAARDBEIEN LOSSE POTPOURRI

Na een succesvolle Ie keer kunt u dit jaar

weer uw eigen KERSTSTUKJE maken onder

begeleiding van bloemsierkunst JOLANDA.

Wij houden deze avond op woensdag 11 dec.

bij zaal Winkelman, St. Janstraat 3 te

Keijenborg. Aanvang 19.30 uur.

Inlichtingen en opgave in de winkel.

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a
KEIJENBORG TEL 2977

Te koop consumptieaard-
appels, goudgeel, de hele

winter op voorraad. E.

Menkveld, Banninkstr. 41,

Hengelo Gld, tel.

05753-1567.

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Te koop: open haardhout,
en kachelhout, evt. bezor-

gen. Tel. 08344-1595 of tel

05753-7446.

Te koop oliekachel met
voorraadtankje, zeer ge-

schikt voor caravan of

zomerhuisje of schuurtje.

Tevens gelegenheid voor

pedicuren en manicuren.
S. J. M. Offenberg, Bran-

derhorstweg 3, Keijenborg

Tel. 05753-3435.

Kom Kijk en Ziet wat Bakkerij
Hekkelman voor sinterklaas biedt
Een groot assortiment
SPECULAAS TAAI-TAAI MARSEPEIN

CHOCOLADELETTERS BANKETLETTERS

GEHAKT STAVEN

Teveel om op te noemen en alles uit eigen
bakkerij.

Ook diverse artikelen voor diabetici.

Vanaf heden alle koopavonden SPECIALE

SINTPAKKERS.

Voor al uw sinterklaas-artikelen hartig of zoet

bent u bij Bakkerij Hekkelman goed.

Bakkerij

H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35
tel. 05753^1200 >NINC^OLE^MKKERS

Te koop mooie gashaard,
met kooltjes. Bellen na

18.00 uur, tel. 05753-1851.

Te koop gecreosoteerde

afrasteringspalen 6/8 cm

x 2,50 mtr. 05753-2243

Te koop Vierdel van een

te slachten Piemantese

vaars. Mts. Zents, Sarink-

dijk 19, Hengelo Gld. Tel.

05753-7203.

Te koop aanrechtkastjes
doucholamp gasfornuis
met elektrische oven gas-
geiser afzuigkap 4 bar-
krukken eiken. F. G. van

Campen, Bakerwaardse-

weg 11, Bronkhorst.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

• ö
g B

.
GLAS -VERF -GEHANG

Voor St. Nicolaas GESCHENKEN is het veelzijdige
adres met een groot assortiment KADO'S en een
fijne bediening

ZIE ADVERTENTIES VAN VOLGENDE WEEK!

Gevraagd voor de slacht

konijnen, eenden, duiven.
Tevens alle soorten wild.
Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk. Tel. 05753-1670.

TV HELDEN BEZOEKEN
HENGELO
Hengelo - Bart Simpson, de
Turtles en Alfred Jodocus Kwak
zijn voor een kortstondig bezoek
in ons dorp. Ze blijven tot 5 de-
cember te bekijken in de
marsepeinshop bij Bakkerij Kreu-
nen en zijn zelfs te koop vanaf
4.95.

SKI BROEKEN

nu ook extra grote maten en extra lange maten

Schröder
bij de kerk

CRESCENDO BEHAALT IE PRIJS

Op het concertconcours, zaterdag 9 november j.l. in

schouwburg Amphion te Doetinchem, heeft de chr.

muziekvereniging Crescendo een Ie prijs behaalt.

Uitkomende in de Ie afdeling werden de volgende

nummers ten gehore gebracht: A Little Concert

Suite als verplicht werk en Czech Suite als
keuzewerk.

Het korps, onder leiding van dirigent Hans Kraxner,

had nadat alle punten van de drie juryleden waren

opgeteld, voldoende punten verzameld voor de
Ie prijs.

Zeer voldaan keerde men dan ook weer huiswaarts,

waar het behalen van de Ie prijs tijdens de eerst-

volgende repetitieavond werd gevierd.

ZESTIG JAAR HUWELIJKSTROUW
Woensdag 27 november a.s. is het 60 jaar geleden dat

Antonia Spekkink van de Bakermark is getrouwd

met Gerrit Hiddink van Bekveld D 36, tegenwoordig

Bekveldseweg 5, Hengelo Gld. De crisisjaren en

daarna de oorlogsjaren brachten veel zorgen en

spanningen maar ook een hechte band.

De mobilisatie en het werken voor de T.O.T. haalden

vader Gart weg van de boerderij en moeder Toos

had inmiddels vier meisjes en een jongen te verzor-

gen. Na de oorlog kwam daar nog een meisje bij.

Het werk in de schuur, op het land en in de hof, nu

nog haar grootste liefhebberij, heeft ze nooit weer

verleerd. Samen hebben ze zich ingezet voor gezin

en familie, de samenleving o.a. schoolbestuur, oranje

vereniging en andere aktiviteiten en vooral voor „de
muziek", hun Crescendo.

Het bejaarde echtpaar Hiddink, 85 en 82 jaar oud,

heeft 60 jaar op hun vertrouwde plek gewoond en

wil daar graag blijven, hoewel de oude dag nu toch

nadrukkelijk meespreekt. Eén van hun kleinkinderen

komt inwonen en verbouwt grondig zijn huis en dat

brengt momenteel veel drukte mee.

De feestdag zelf wordt in besloten kring gevierd bij

de zoon en schoondochter te Toldijk, waar beperkt

gelegenheid is tot feliciteren tussen drie en vijf uur

's middags. De kinderen, klein- en achterkleinkin-

deren hopen deze zestig jarige huwelijksdag van hun

ouders en grootouders een feestelijk tintje te geven.

Ongetwijfeld zullen velen bij deze mijlpaal een blijk

van medeleven willen zenden.

HERHALINGSLESSEN HARTREANIMATIE EHBO
Door de EHBO-afdeling Hengelo Gld worden ook dit

jaar de zo belangrijke herhalingslessen hartreanima-

tie georganiseerd.

Voor de leden van EHBO, maar ook niet leden van

de EHBO, die ook uitgenodigd worden voor deze

avonden, is het van het grootste belang goed geoef-

fend te blijven.

De herhalingslessen zullen worden gehouden op 3

en 11 december a.s. van 19.00 ot 21.00 uur in zaal

Michels te Hengelo Gld.

THE AMAZING STROOPWAFELS IN TAPPERIJ
DE ZWAAN
Op zondag 24 november a.s. zal de zeer bekende

groep The Amazing Stroopwafels weer optreden in

tapperij De Zwaan te Hengelo Gld.

The Amazing Stroopwafels o.a. bekend van Ome

Kobus, Oude Maasweg, Ik ga naar Frankrijk e.v.a.

werd in 1979 opgericht en bestaat derhalve 12,5 jaar.

Ter gelegenheid van dit jubileum zal er een CD ver-

schijnen met als titel: Kano's en Gevulde Koeken.

The Amazing Stroopwafels, afkomstig uit Rotterdam,

worden gevormd door Wim Kerkhof ( kontrabas,

toetsen, tekst en muziek) en Rien de Bruin ( gitaar,

akkordeon, goed humeur). Meestal worden ze bijge-

staan door Arie van der Graaf op de elektrische

gitaar.

Wie dus graag een kopje thee lust met een stroop-

wafel, mag dit optreden op zondag 24 november bij

De Zwaan niet missen. Aanvang 21.30 uur.

BAZAR SWO STEENDEREN

Zaterdag 23 november organiseert de handwerk-

groep van de SWO een bazar in „de Bongerd" te

Steenderen. U kunt dan van 14.00 tot 16.00 uur te-

recht. Er zijn zelfgemaakte handwerkartikelen te

koop, er is een verloting, koffie met wafels zijn er

en nog veel meer.

OPBRENGST KOLLEKTE JANTJE BETON

De kollekte van Jantje Beton die in de week van 3

t.e.m. 9 november in Hengelo Gld werd gehouden

heeft ƒ 3.342,50 opgebracht.

De helft van deze opbrengst komt direkt ten goede

aan de peuerspeelzaal „Hopza" en de Speel^O-Theek
„Dribbel-In".

Met de andere helft van de opbrengst financiert het

fonds van Jantje Beton waardevolle jeugdprojecten

in het hele land. Zoals speelvoorzieningen, speelo-

theken, kinderboerderijen, speeltuinen, peuterspeel-

zalen en jeugdaccommodaties.

Iedereen kollektanten en alle gulle gevers worden

bedankt voor dit mooie resultaat in Hengelo

KLEURWEDSTRIJD RABOBANK

Tijdens de spaarweek in oktober is er door de Rabo-

bank een kleurwedstrijd georganiseerd voor kinde-

ren tot en met 12 jaar. Dit is een zeer geslaagde wed

strijd geweest; uit de meer dan 150 ingeleverde

kleurplaten was het moeilijk om 4 prijswinnaars te

kiezen. Uiteindelijk zijn de volgende winnaars uit

de bus gekomen: Marjolein de Jong, Hilde Leussink

Alice Rouwenhorst (allen uit Hengelo) en Wouter

Schouten (uit Ruurlo).

Alice en Wouter mogen met het hele gezin een mid-

dag naar de bioscoop. Hilde en Marjolein gaan een

middag naar het land van Jan Klaassen met het hele

gezin. De tegoedbonnen hiervoor werden op woens-

dagmiddag 6 november door de heer Bonenberg, di-

recteur van Rabobank Hengelo, uitgereikt tijdens

een gezellige bijeenkomst in de kantine van de bank



Voor eerst aan de

SPAN N EVOG ELdenken

Philipsprijs 57,50

Philips HS 105 Shaver
Waar je ook bent, deze 2 kops shaver
zorgt voor een gladde kin. En een
stopkontakt is niet nodig want deze

. doet het op twee batterijtjes.

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

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:

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

VERKOOP-REPARATIE-SLIJPEN
alle

Veescheermachines - Bladblazers -
Zuigers - Kettingzagen •

Hout-kloof-versnippermachines •
Kompostmachines

in Keijenborg

Tel. 05753-2026

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

"DE WERELD WORDT STEEDS

SMERIGER"

zuchtte Jan van der Boeien tegen z'n vrouw

Annemien. En hij doelde op het steeds meer vervui-

lende milieu. Maar Annemien haakte daar zeer

adrem op in. "Je bril met kunststof glazen eens goed

afspoelen onder de kraan. Dat wil nog wel eens

goed helpen", plaagde zij, want zij ontdekte dat ze

knap vuil waren. Toen hij dat gedaan had zag hij

inderdaad alles veel helderder. "Goed van je,

Annemien", dankte hij.

"Och", zei Annemien," 't was een vakopticienstip

van de gediplomeerde opticien A. Groot

Kormelink, al heeft hij daar ook wel spraycleen

voor zodat de glazen de gehele dag schoon zijn".

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spelttraat 27 -Telefoon 06753 -1771

GRONDWERKEN

LOONWERKEN

STRAATWERKEN

ENZERINK
Varsselseweg 49 - 7255 NR Hengelo Gld.

Tel. 05753-7474

Op grond van artikel 14 van de Wet Bodem-
bescherming verwijderen wij uw

ondergrondse olietanks
(onder toezicht en regels van de overheid)

Wij verwijderen de tanks in samenwerking met
een kiwa-keur bedrijf.

Alle vergunningen worden door ons geregeld
en de tank wordt afgevoerd en de vernietigings-
certificaten worden afgegeven.

Een vrijblijvende prijsopgaaf wordt verstrekt
op aanvraag.

Milieubewust
stoken

GASSERVICE
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 (GLD.)
ZELHEMSEWEG 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.

GGF worat ondersteund door ATAG. VAILLANT. FASTO, REMEHA en JUNKERS

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

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

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

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tol.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpartiènten,
die met vragen zitten, |
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

Wilt U ook een fijn Sint of Kerst-
pakket dan opgelet!!

Het hoeft niet altijd groot te zijn want met een
amandelstaaf, weihnachstol of een van onze
lekkere taarten (ook met logo mogelijk) is
succes verzekerd.

• •

Ook verzorgen wij graag uw Kerstpakket naar X
uw wensen. ^

Vraag vrijblijvend informatie.

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474

De zaak voor kerstpakketten met smaak! f.

L

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

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

KÖHLER WISSINK INTRODUCEERT EEN NIEUW

KUNSTSTOF BRILLEGLAS

In de hedendaagse oog-optiek zijn kunststof brille-
glazen niet meer weg te denken Kunststof glazen
bieden dan ook veel voordelen. Ze zijn licht in ge-
wicht en hebben een hoge schokbestendigheid.

Maar ze hebben ook één bezwaar; ze zijn dikker dan
minerale glazen. Mensen die brilleglazen met een ne-
gatieve sterkte nodig hebben ("min-glazen") zullen
dan genoegen moeten nemen met brilleglazen met
een dikke rand. Dat is geen mooi gezicht en het be-
perkt hen bovendien In de keus van een brilmontuur

De wens van bijzienden gaat nu in vervulling.
Bijziende brildragers willen, behalve goed zicht, een
brilleglas dat het beste draagcomfort biedt en de
beste esthetische eigenschappen heeft. Tot op de dag
van vandaag moest die brildrager ongewild kiezen
uit twee minder fraaie mogelijkheden. Een mine-
raal brilleglas dat dun maar zwaar is, of een kunst-
stof glas dat licht in gewicht is maar door de grotere
dikte minder esthetisch.

Deze impasse is vanaf vandaag doorbroken. Want
vanaf nu is er een geheel nieuw kunststof brilleglas
beschikbaar dat alle goede eigenschappen van de
"oude" materialen in zich verenigt. Het heet

Myoperal Ormex en is uitgevonden door Essilor, het
oogoptische concern dat ook uitvinder en fabrikant
is van de bekende Varilux brilleglazen.

Myoperal Ormex glazen zijn dun én licht tegelijk.
Om u een idee te geven: Myoperal Ormex glazen zijn
gemiddeld zo'n 50% lichter dan minerale glazen en
afhankelijk van de uitvoering, zo'n 30% dunner en
30% lichter dan de huidige kunststof glazen.

Binnenkort komen er in dit nieuwe kunststofmate-
riaal ook Essilor brilleglazen beschikbaar voor men-
sen die voor dichtbij zien én voor veraf zien een bril
nodig heTJben en voor verzienden. Vanaf dat moment
kan praktisch elke brildrager een dun én licht brille
glas in zijn of haar bril krijgen. En daarmee gaat
een wens van heel veel brildragers in vervulling.

FIETSKIJK- EN VERKOOPDAG RIJKSPOLITIE
HENGELO GLD

Daar de rijkspolitie Hengelo Gld zijn opslagplaats
voor de onbeheerd achtergelaten fietsen weer eens
vol heeft, wordt op zaterdag 23 november 1991 tus-
sen 09.00 en 12.00 uur, aan een ieder de gelegenheid
gegeven de fietsen te komen bekijken.

Mogelijk dat Uw ontvreemde fiets erbij staat.

De fietsen welke niet aan de eigenaar kunnen wor-
den teruggegeven omdat de eigenaar niet bekend is
worden door ons verkocht. De verkoop vindt even-
eens die dag plaats.

Een ieder kan die morgen tussen 09.00 en 12.00 uur
een bod doen op de aanwezige fietsen.

De verkoop geschiedt na inschrijving. Degene die
het hoogste bod doet wordt de nieuwe eigenaar van
de fiets.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS

FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 24 NOVEMBER

Remlgluftkerfc

10.00 uur ds. Elbert (Heilig Avondmaal)

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Teunissen (Jeugddienst)

Vrljz. Herv. Kerk
10.00 uur mevr. J. v.d. Wijk Janmaat, Dinxperlo

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 23 november 19.00 Eucharistieviering

Zondag 24 november 10.00 uur Woord en Communie
viering m.m.v. het gemengd koor

Dinsdag 26 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. Mis om 9.30 uur en

dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

23 - 24 NOVEMBER

B. A. M. Eijkelkamp, tel. 2262

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. vr(Jdag 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

Telefoon 06 -11

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

tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00-14.00 uur

Weekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag
bereikbaar) onder telefoonnummer 05753-3846

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

tot 11.00 uur.

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

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65.
7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7. 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zefhem: „Dennenlust". Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem. tel. 08342-2151.
Spreekuur gezins- 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 v<tn 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
Midden-IJssel - tel. 05751-1846.

Diëtiste
H. Zweer!nk-Stege, BakermarksedIJk 15, 7223 KJ Baak
Tel. 05754-1809. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur


