
61e jaargang no 3 dinsdag 14 Januari 1992 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo GId

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keljenborg,

Velswijk (Zelhem), S t eenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburren

Toldijk, wicht"—"-Vlerakker

Gepaneerde
Snitzeis

100 gram 1.40

Stroganoff Gehakt

5.95500 gram

Runder Verse
Worst

Dik Gevleesde
Hips

500 gram 5.95 500 gram

Onze dagreklames:
maandag en dinsdag:

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 4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo GId.

Tel. 05753-1269

4.95

4.95

4.95

LANDBOUW RAI 1992
Van maandag 20 januari tot en met zaterdag 25 januari 1992

wordt in Amsterdam weer de Landbouw Rai georganiseerd.

De beurs is met name gericht op de agrarische sector.

Kaarten hiervoor zijn gratis af te halen (maximaal 2 per cliënt en

zolang de voorraad strekt) bij:

Coöperatieve Rabobank
"Hengelo-Keijenborg" BA

Raadhuisstraat 21 - Hengelo GId

St. Janstraat 44 - Keijenborg

tel. 05753-2022

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

TocMproffefenf

IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

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

Hotel - Café - E>e<§t£jirant
Zialencentrum .'

'*>

„De Kruitberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 10 t/m 80 personen
Koude en warme buffetten
Div. diners - Gelderse koffietafels
Barbeque voor ± 60 personen

Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen
Zaal l met een complete luchtbehandeling
Klootschietparcours
Diverse Hollandse spelen
Gratis bruidsauto Rolls-Bently
u wordt gehaald en thuis gebracht
Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem
Tel. 08340 - 24123
Fax 08340 - 63821

VANAF WOENSDAG 1 5 JANUARI OP AL ONZE AFDELINGEN:

INTER
Goed nieuws van het prijzenfront. Uw

Ginkgo Woonspecialist ruimt op. En

niet zo zuinig! Profiteer daarom snel.

Want de mooiste meubelen kosten nu

verbazingwekkend weinig geld!

MING
GA'+.

OOK IN 1992
. voor het lekkerste brood:
* MEUSLIBROOD

meergranenbrood rijk gevuld

deze week van 3.95 nu voor 3.45

- en voor het lekkerste banket:
* 5 GRANEN MEUSLIMIX

heerlijk in de yoghurt of om zo te knabbelen

deze week 250 gr van 2.95 nu voor 2.45

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474

Ook in 1992

De zaak voor mensen met smaak!

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Bloemen
verkoopkas

DEZE WEEK:

Div. soorten T U L P E N
10 takken vanaf

ijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo GId - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

magere RUNDERWORST 7 fir
500 gram • «V V

malse magere RUNDERLAPPEN

500 gram ViVV

PAARDEROOKVLEES 9 CA
100 gram fciVW

GEBRADEN GEHAKT 1 oc
100 gram l «Uil

H u m m el o se weg 3 - Hengelo GId - Tel. 1258

UW HENGELO GLD

1992

Opnieuw beginnen

Elkaar nieuwjaar winnen

Op WOENSDAG 22 JANUAAR

staan de nieuwjaarskoeken klaar

in „Ons Huis" om 14.00 uur.

Is het koud of guur

U kunt bellen 2728

U wordt dan gehaald en weer thuis gebracht.

Kerkstraat 6

3 kg Doyenne H ANDPEREN 4.95

12 stuks grote KIWI 4,95

Kg harde SPRUITEN 1.95

Kist mooie Hollandse HAND-
APPELS 12 kg 18.00

Uit onze rauwkostkeuken:

KOOLRABI-HAM 500 gr 3.95

WALDORF SALADE 500 gr 3.95

SATé SNITSELS
per stuk

FIJNE LEVERWORST
100 gram

2.05

8.95

0.95

1.30

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (GId)

Tel. 05753-1301

DRUKKERIJ WOLTERS

H.H. Landbouwers

VOOR

landbouw injecteren
en zodebemesten

Beleefd aanbevolen

LOONBEDRIJF N l ESI N K
Weeninkweg l - KEIJENBORG

Tel. 05753-1585, b.g.g. 08344-1590



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon en broertje

BOYD GERT JAN

Wij noemen hem BOYD

Wlm, Gezien,

Elke en Marleen Denkers

« ianuari 1992.

Lankhorstersu-ot jQa,

7255 LB Hengelo Gld.

Wij vierden ons

zilveren huwelijksfeest

misschien bent U
erbij geweest

stuurde een bloemetje
of een kaart

was 't U een
felicitatie waard

het aantal reakties was enorm
en onze dank aan U conform!

RIKY EN GERT HIDDINK

PROFITEER nu nog volop van onze

heerlijke AP PELS
Jonagold - Golden Delicious

Conference HANDPEREN
Jonagold vanaf f 1.80

Prima KLEI-AARDAPPELS
BILDSTAR EN SURPRISE

„NATUURLIJK LEKKERDER"

DE AKTIE

KERKBALANS1992
vindt plaats tussen 12 en 26 januari

onder het motto:

„voor het nodige evenwicht"

De financiële zorg voor de plaatselijke geloofs-

gemeenschap is een gezamenlijke zorg.

In de maand januari ontvangt u weer een kaart

of formulier, waarop u uw toezegging kunt

vermelden.

Mogen wij weer op u rekenen?

Hervormde Gemeente en

Parochie H. Willibrordus

in Hengelo Gld

Fruit bed rijt Horst i n K

OPRUIMING
10 • 50 pel KORTING

ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE

Prmsenmaatweg 1
Steenderen/Rha
Telefoon 05755-1243

RIB of HAASKARBONADE

500 gr 5.45

HAMWORST 100 gr 1.30

GEK. RUNDERTONG 100 gr 1.95

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past Thuisstrmat t

KEIJENBORG

Tel. »5753-132§

Verzorgingscentrum ,De Bleijke'
Beukenlaan 37 - Hengelo Gld

„De Bleijke" is een verzorgingscentrum van
60 plaatsen en een verpleegafdeling met 19
bedden. Tevens behoren er 18 aanleun-
woningen bij het complex.

Onze TECHNISCHE MAN
DHR. LANGERHUIZEN

gaat gebruik maken van de O.B.U.-regeling.

Na 22!/2 met hem te hebben mogen samen-
werken gunnen wij hem dit vanzelfsprekend
van harte.

Helaas ontstaat daardoor een vakature die op-
gevuld dient te worden.

Voor deze funktie roepen wij kandidaten op.

De werkzaamheden bestaan uit:

x onderhoud van apparatuur
x reparaties eigendommen bewoners
x assisteren in de civiele sektor
x voorkomend tuinonderhoud

Wij vragen iemand met:

x goede contactuele eigenschappen
x diploma MTS, evt. LTS met ervaring
x de leeftijd tot 30 jaar

Wij bieden:

x een salaris overeenkomstig opleiding en
vlg. CAO-Bejaardentehuizen

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk voor 20 jan.

1991 te richten aan de direkteur.

Woensdag 29 jan. en don-
derdag 30 jan. start de
cursus schilderen op zijde.
Voor meer informatie en
aanmelding: W. Nijenhuis
Paulus Potterstraat 4 te
Zelhem, tel. 08342-2445

van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Gevraagd te huur land-
bouwgrond voor aard-
appelen. J. Harmsen, Tol-
weg l, Hengelo G, tel 1772

Gehoorzaamheidscursus
voor huishonden. Tevens
puppie-cursus, te Hen-
gelo Gld. Aanvang l febr.
a.s. om 15.30 uur. Inl.:
A. Peters, tel. 08344-1436
of H. Lichtenberg, tel.
05753-2042

OPRUIMING

baby- en peuterkleertjes
STERK AFGEPRIJSD!

Snuffel rustig rond om te kijken of er wat bij is

OPRUIMING

overtrekken en lakens
SUPER VOORDELIG!

Bovendien op alle flanellen overtrekken en lakens 10% KORTING

OPRUIMING

gordijnstoffen, vitrages en valletjes
AANBIEDINGEN EN COUPONNEN

En niet te vergeten:

onze totale OPRUIMING van ALLE HUISHOUD.

TEXTIEL
(Zie advertentie vorige week)

met kortingen van 10 tot 40%

DIT LOOPT ALS EEN TREIN, DUS WEES ER SNEL BIJ!

TOT ZIENS

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Te koop gevraagd door
particulier woning of
boerderij (tje) in het bui-
tengebied van Keijenborg
of Hengelo. Brieven onder
no 3 bureau de Reclame.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Te koop voedeffwortelen
H. A. Hulshof, Hogenkamp
weg 26, Hengelo Gld
Tel. 05753-2732

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

Te koop KORENRIJK,
het lekkerste broodje van
Nederland. Te bevragen
bij bakkerij Kreunen,
de zaak voor mensen met

smaak!

Te koop eiken lits-jumeaux
i.z.g.st., uit grootmoeders
tijd. Prijs n.o.t.k.
Tel. 05753-3911.

Te koop elektr. orgel, in
goede staat, prijs n.o.t.k.
Hiemcke, Beatrixlaan 4,
Hengelo Gld, 05753-1766

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

CPB KERSTVIERING

Op 19 december j.l. hield de CPB haar Kerstfeest
met medewerking van het CPB koor en ds. Hoko
Joku uit Zutphen.

De voorzitster opende de avond en daarna werd de
liturgie doorgenomen. In de pauze was er koffie en
een kerstkransje en daarna was het woord aan ds.
Hoko Joku. Hij vertelde over Nieuw Guinea, waar
hij geboren en getogen was en de opleiding voor pre-
dikant volgde.

Verder vertelde hij over de gebruiken die onder de
bevolking sterk leven, Zijn hele familie woont daar
nog en hij leeft nog steeds volgens die gebruiken.

Nadat de voorzitster, mevr. v.d. Velde de heer Hoko
Joku een enveloppe met inhoud en een kerststukje
had aangeboden werd de avond beëindigd.

POLITIK-INFORMATIE RIJKSPOLITIE Hengelo G

6e jaargang, nr. l

periode 17 december 1991 t.e.m. 6 januari 1992

I.v.m. de vrij lange periode wordt deze keer vol-
staan met een summiere opsomming van feiten en
gebeurtenissen. In de afgelopen 3 weken vond het
navolgende plaats:

AANRIJDINGEN:

11 aanrijdingen totaal, waarvan 2 x met letsel; 7 x
zonder letsel (waarvan l x met hond en l x met ree-
geit); 2 x doorrijding na aanrijding (waarvan l x
bekende dader).

VERNIELINGEN:

23 vernielingen totaal, waarvan 12 in nacht van oud
op nieuw; betreffen: 7 x kerstboomverlichting, 4 x
ruiten (kantoor, woning, personenauto en werk-
plaats), 3 x terras- c.q. tuinmuurtjes, alsmede ver-
straler van personenauto, bermpaaltjes, lantaarn-
paal, dak carport, 2 afvalcontainers, lak personen-
auto, aantal kerstbomen.

DIEFSTALLEN:

6 diefstallen totaal, waarvan 5 x fietsdiefstal (l x
werd daarbij de dader betrapt en kreeg deze een
proces-verbaal) en l x diefstal van 2-tal eenper-
soonsdekbedden uit schap van woonwinkel Lubbers.

VERKEER:

2 x bromfiets uit verkeer genomen, waarvan l x op-
gevoerd en l x te veel geluid; l x persoon met zelf-
gemaakte (onverzekerde) skelter van de openbare
weg verwijderd; tevens diverse bekeuringen ter/ake
verlichting, rood licht e.d.

OVERIG:

1 x proces-verbaal terzake mishandeling;
4 x proces-verbaal terzake te vroeg afsteken vuur-
werk (na waarschuwing);
2 x aangetroffen fiets, waarvan l x via postcode
retour eigenaar;
l x schade aan personenauto t.g.v. vuurwerk;
l x kleine brand in woning aan Ruurloseweg i.v.m.
vlam vatten van kerststukje door brandende kaars;
l x bemiddeld bij "perikelen" i.v.m. jachtrecht;
l x werd vuurwapen met toebehoren op stoep van
de Burgemeester gelegd, waarna dit wapen via de
gebruikelijk kanalen werd afgevoerd.

Tevens wensen de medewerkers van de rijkspolitie
Hengelo (Gld.) een ieder nog een voorspoedig 1992.

B. Koers

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

Met blijdschap geven wij kennis van de ge-
boorte van onze dochter

Grada Gertruida Maria

We noemen haar RIANNE

Jan en Rita Loskamp

Hengelo (Gld.), 9 januari 1992.

Kervelseweg 25,
7255 BE Hengelo (Gld.).

Peter: Ronald Goossens
Meter: Anny Stapelbroek

DAMNIEUWS

Het 3e team speelde voor de kerst nog een wedstrijd
in Vorden. L. Koldenhof en J. Wentink speelden ge-
lijk en A. Versteege kreeg een reglementaire winst
en H. Dijkman verloor, zodat zij gelijk speelden met
4-4.

Onderlinge competitie:

voorronde: H. Zonnenberg-J. Wentink 2-0; H. Huls-
hof-H. Dijkman 1-1.

Finale A: H. Vos-J. Heijink 1-1; W. Eijkelkamp-J.
Vos 0-2; G. Kreunen-J. Luiten 1-1; H. Groeneveld-
J. Heuvelink 1-1; G. Halfman-H. Luimes 0-2.

Finale B: W. Engbers-G. Botterman 2-0; L. Kolden-
hof-B. Goorman 1-1.

Stand Finale A (15 spelers): 1. H. Luimes 13-24; 2.
H. Vos 13-22; 3. J. Heijink 14-21; 4. J. Vos 11-16: 5.
A. Hoebink 12-16.

Stand Finale B (9 spelers): 1. L. Koldenhof 14-14; 2.
H. Dijkman 11-12; 3. W. Engbers 13-11.

Onlangs werd in Almen een Jubileumtoernooi geor-
ganiseerd vanwege het 50-jarig bestaan. 9 spelers
van Hengelo deden aan dit viertallen toernooi mee.

H. Luimes en H. Vos kregen beide een 2e plaats in
Hoofdklasse. In de Ie klasse werd J. Heijink Ie van
de poule. J. Vos behaalde in een andere poule de 2e
plaats. In de 2e klasse werd B. Harkink Ie van zijn
poule. D. Walgemoet, H. Dijkman, B. Goorman en
W. Engbers kregen allen een aandenken mee.

>

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
' 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
• circulaires, folders, prijslijsten
**° enveloppen, briefkaarten, sets
« kettingformulieren enz. enz.

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

GLAS-VERF-BEHANG



Service en kwaliteit
zijn bij ons elke dag
in de aanbieding.

U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitge-
breide assortiment Van onze
prijzen. En van onze

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit. En van onze
behulpzaamheid.

f Die dingen hebben
we elke dag in de

aanbieding. Want ze
horen er gewoon bij,
vinden we.En we zijn

er bijna zeker van
dat u dat met
ons eens bent.

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Gebraden kipfilet
4 smaken

100 gram

AH zuurkoolspek
zonder zwoerd

100 gram

Unox rookworst

250 gram

1.09

2.79

AH vanillevla
liter 1.59

AH chocoladevla

liter 1.79

Slijterij „De Zon"

Florijn jonge jenever

10 QC
liter 10.33

Pisang Ambon

fles 15.25

Mager ribstuk

500 gr 6.48 kg 1.98

BOERENBROOD

WEEK

7 soorten

Franse croissants

3 stuks

1.99

Chico salustiana's

2V2 kg 4.99

AH macaroni

spaghetti

500 gram 0.99

AH roomboter

250 gram la

AH bruine bonen

34 pot 1.19

AH fritessaus

0,65 liter 1.4D

Carvan cevitam
4 smaken

0,5 liter vanaf 2.69

Boerenkool

panklaar 300 gr U>vv

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

Notarispraktijk Schellenbach

MEDEDELING (herhaling)

Veel'cliënten van mijn kantoor hebben een z.g.
"langstlevende-testament" gemaakt. Eén belang-
rijk gevolg van dit testament is, dat bij overlijden van
één van de ouders, de erfdelen van de kinderen niet
behoeven te worden uitgekeerd.

Een wijziging per 1 februari 1990 in het "Bijdrage-
besluit Bewoners van Bejaardenoorden" kan tot
gevolg hebben dat de niet uitgekeerde erfdelen van
de kinderen door de langstlevende moeten worden
aangewend ter bekostiging van het verblijf in een
bejaardenoord. Dit is een ongewenst en - bij het
opmaken van het testament - niet te voorzien effect!

In verband hiermee adviseer ik degenen die een
dergelijk testament via mijn kantoor of mijn voor-
gangers - de heren W.H. van Ballegoijen de Jong en
H. van Hengel - hebben laten opmaken, contact met
mij op te nemen om na te gaan of een eventuele
aanpassing van hun testament gewenst is.

Aan deze kwestie is - mede door de Koninklijke
Notariële Broederschap - in de landelijke pers reeds
aandacht besteed.
Uit mijn contacten met cliënten blijkt echter dat
velen deze publikaties niet hebben gelezen of de
consequenties niet hebben overzien.
Vandaar deze mededeling.

Notaris Mr. A. Schellenbach

Koepelberg 4 - 7255 DN Hengelo Gld
Tel. 05753-3939

A.GROOTKORMELINK
horiogerie goud &zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 • Telefoon 05753-4036

DE SPANNEVOGEL
RUIMT OP! van 15 t/m 31 januari

BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER IN

ZELHEM VAN START

Eind januari 1992 start het bevolkingsonderzoek

naar borstkanker in de gemeente Zelhem.

Regelmatig bevolkingsonderzoek spoort borstkanker

in een vroeg stadium op. De kans op genezing is dan

beduidend groter. ledere vrouw uit de gemeente

Zelhem, die tussen 50 en 70 jaar oud is krijgt voort-

aan iedere twee jaar een uitnodiging om deel te ne-

men aan het onderzoek. Daarnaast krijgen zij een

uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst.

Waarom een bevolkingsonderzoek?

Borstkanker is in Nederland de meest voorkomende

vorm van kanker bij vrouwen. Het komt vooral voor

bij vrouwen die ouder zijn dan 50 jaar. Jaarlijks

wordt de ziekte vastgesteld van 7500 vrouwen. Daar-

van geneest uiteindelijk de helft. Meer vrouwen kun

nen genezen wanneer borstkanker in een vroeg sta-

dium wordt ontdekt. Het duurt namelijk vaak jaren

voor borstkanker als knobbetje voelbaar is. Dan is

het meestal al enkele centimeters groot. Het bevol-

kingsonderzoek borstkanker spoort borstkanker in

een vroeg stadium op. Tegenwoordig zijn op foto's al

afwijkingen kleiner dan één centimeter te zien.

Verplaatsbaar onderzoekscentrum

Het bevolkingsonderzoek borstkanker vindt iedere

2 jaar plaats. In de gemeente Zelhem wordt het uit-

gevoerd in een verplaatsbaar onderzoekscentrum.

Daarvoor is gekozen om ook vrouwen uit kleinere

gemeente, de gelegenheid te geven zich dichtbij huis

te laten onderzoeken.

Maar hoe gaat dit onderzoek nu in de praktijk?

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Geduren-

de dit kwartier maken radiologisch laborantes twee

röntgenfoto's van iedere borst. De uitslag krijgt ie-

dere vrouw na 14 dagen thuisgestuurd.

Uitnodigingen voor deelname aan het bevolkings-

onderzoek worden verstuurd naar alle vrouwen van

50 tot 70 jaar uit één straat of buurt. ledere vrouw

krijgt zowel de uitnodiging als de uitslag persoon-

lijk thuisgestuurd.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Wellicht hebben veel vrouwen vragen over het be-

volkingsonderzoek borstkanker. Daarom organi
1
-

seert de GGD Oost-Gelderland uit Doetinchem, in

samenwerking met het Integraal Kankercentrum

Oost (IKO) uit Nijmegen voorlichtingsbijeenkoms-

ten over het bevolkingsonderzoek. Deze bijeenkoms-

ten geven meer achtergrondinformatie over het be-

volkingsonderzoek en belichten de praktische gang

van zaken tijdens het onderzoek. Ieder die dat wil

kan vragen voorleggen aan de voorlichters van het

bevolkingsonderzoek.

De voorlichtingsbijeenkomsten voor vrouwen en an-

dere belangstellenden uit Zelhem, Halle en Velswijk

vinden plaats op 16 januari 1992 in Hotel "Het Witte

Paard", Ruurloseweg l in Zelhem.

Die dag worden er twee bijeenkomsten gehouden,

zowel 's morgens om 11.00 uur, als 's middags om

13.30 uur.

ledere vrouw die ook in aanmerking komt voor het

onderzoek, krijgt eveneens een uitnodiging voor één

van de voorlichtingsbijeenkomsten thuisgestuurd.

Uiteraard zijn ook andere belangstellenden welkom.

Vele koopjes in de etalages tegen super lage prijzen, o.a.
Dekens • Spreien - Dekbedden - Dekbedovertrekken -
Badkleden - Douchegrodijnen • enz. enz.

Verder vele aanbiedingen in MEUBELEN en TAPIJTEN,
opgesteld door de gehele winkel

De tapijt couponnen worden GRATIS GELEGD!

Ook nu brengen wij weer een gigantische berg couponnen
overgordijnen in de opruiming, waaronder stoffen van 40.--

per meter, nu voor 5.-- per meter.

Wegens reorganisatie matrassenfabriek,

zuiver latex matrassen, 80 x 200, normaal 550.-- RU 375,"

90 x 200, normaal 590.-- I1U 395.--

Polyether matras SG 40, 90 x 200, normaal 280.- HU 195.--

Verder op alle artikelen buiten de opruiming

1O% KORTING

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Reglement verkeersregels en verkeertekens deel 4

Alle gedragingen in het verkeer welke gevaar of hin-

der veroorzaken zijn verboden.

Stilstaan.

de bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan:

a. op een kruising.

b. op een fietsstrook of op een rijbaan langs een

fietsstrook.

c. op een oversteekplaats of binnen 5 meter daarvan.

d. in een tunnel.

e. bij bord bushalte op een afstand van minder dan

12 meter.

f. op de rijbaan langs een busstrook.

g. langs een gele doorgetrokken streep.

Stilstaan bij een bushalte is alleen toegestaan voor

het onmiddelijk in en uit laten stappen van

passagiers.

Parkeren.

de bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren:

a. bij een kruispunt op een afstand van 5 meter.

b. voor een inrit of een uitrit.

c. buiten de bebouwde kom op rijbaan voorrangsweg

d. op een parkeerplaats voor zover zijn voertuig niet

behoort tot de categorie die is aangegeven, op een

andere wijze dan is aangegeven dan wel op andere

dagen of uren dan zijn aangegeven.

e. langs een gele onderbroken streep.

f. verboden dubbel te parkeren.

g. op een invalidenparkeerplaats mag slechts wor-

den geparkeerd:

1. door een in validenvoertuig danwei

2. motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin

een geldige invalidenparkeerkaart duidelijk

zichtbaar is aangebracht.

Het plaatsen van fietsen en bromfietsen is toege-

staan op het trottoir, op het voetpad of in de berm.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,

die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info |0
lijn ̂ 070-614 614

' ^



Zomervakantie?
Begin met een bezoek

aan de Rabobank

Plannen voor de zomervakantie? Begin met een

bezoek aan de Rabobank. Daar liggen de zomer-

reisprogramma's voor u klaar. Gratis, net als het

nieuwe Rabobank VakantieMagazine en de

ZomerVakantieWijzer.

Onze reisadviseur maakt uw keuze gemakkelijk.

Boek daarom nu uw vakantie bij de Rabobank.

Raadhuisstraat 21 - Hengelo Gld.

St. Janstraat 44 - Keijenborg

Tel. 05753 - 2022

Rabobank
Meer bank voor je geld

Mooi ook d<? Winterschfldcr in nu i s voor kleurrijk

IS weten in de winterperiode

er een premie van f 50,*

per ma n per dag {voor bin-

nenonderhoudswerk dat

rninsfens drie mandagen

vergt). Voor rviet-partku-

• lieren is de premfe f 35,-.

tSlëem voor meer iniormafie snet contact rtfet ons op!

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

REGELINKS'S SCHILDERSBEDRIJF
VERKOOP VAN GLAS, VERF, BEHANG DE SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld Tel. 05753-1655

GASSERVICE
GEI DERLAND
FLEVOLAND

Gezocht: woonruimte voor
een alleenstaande vrouw,
binnen de bebouwde kom
van Hengelo Gld. Brieven
onder no. 2 bureau
de Reclame.

Voor

HOUT VERSNIPPEREN

bel. 05755-1527
Loonbedrijf
A. J. KLEIN STARINK

Toldijk

OPRUIMING
van restanten in KADO'S, HUISHOUD

en VERLICHTING

BESSELINK
ELECTRA

KADO'S

HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat - Hengelo Gld

Tel. 05753-1215

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.

GGF wordt ondersteund door ATAG. VAILLANT. FASTO. REMEHA en JUNKERS

Vanaf l oktober
zijn wij verhuisd van
Zutphen naar Toldijk

HAARBOETIEK en HERENKAPSALON

Behandeling alléén volgens afspraak

NIEUW! Geert

DAMES
Behandeling volgens afspraak

Ook in deze kapsalon

HEREN
zonder afspraak

Dorien

Totale haarmode onder één dak

Z.E.-weg 6, Toldijk

/D
BIIENHOF STRATENMAKER*BEDRI|F

André Bijenhof

Muldershof 1

7221 EA Steenderen
Tel. 05755-1944

06-52939311

Voor Toyota is
af stand 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

13e straten
schiettournooi 1992
Deelname voor:
* TEAMS ( 5 personen)

* PERSOONLIJKE KLASSE

Wedstrijddata:
3,4,5,10,11,12 februari

finale 24, 25, 26 februari

Inschrijving + formulieren:
* S.V. "Willem Teil"
* Welkoop winkel, Spalstraat 37, Hengelo Gld.

* Inschrijving sluit op 19 januari 1992.

Inlichtingen bij: C. Dekker, tel. 3959

S.V. "Willem Teil", tel. 1944.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

DOE INCHEM
Keppelseweg 18-26 Doetinchem. Tel. 08340 - 2262;

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

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. O57-55--l

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f
' Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 19 JANUARI

Remlgluskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert - pastor Lammers

oecumenische dienst

„Ons Huis"

10.00 uur Jeugdkerk voor 12- t.e.m. 15-jarigen

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. R. Molemaker

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 18 januari 19.00 uur Eucharistieviering
met volkszang

Zondag 19 januari geen dienst in de St. Willibror-

duskerk
10.00 uur Oecumenische dienst in de Remigiuskerk

Dinsdag 21 januari 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk KeUenborg

R.K. Kerk KeUenborg: zaterdag 19.00 uur vooravood-

mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.

Huize Maria Poetel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur «n

dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur
tot maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend be--

doeld voor spoedgevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur
een vrij spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te

bellen!

18 - 19 JANUARI

dr. Eyck praktijk dr. Eijkelkamp

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr. Eijkelkamp/Timmers, Koldeweiweg 2,

Keijenborg, tel. 2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan l, Hengelo Gld,

tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld,

tel. 3160.
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld

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 speoalistenrecepten kunt u in het week-

end, buiten de openngatljden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

18 - 19 JANUARI

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 te.rn. vrijdag 13.00-14.00 uut

Weekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag

bereikbaar) onder telefoonnummer 05753-3846

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.

Bereikbaar voor informatje: kantoor Hengelo Gld.4
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00

tot 11.00 uur.
KeUenborg in „de Horst", iedere laatste dinsdag van

de maand van 11.30 tot 12.30 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,

7255 ZH Hengelo Gld.

Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld

tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-

straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.

Kantoor Ze*hem: „Dervrvenlust", Stephaonitsweg 4,

7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.

Spreekuur gezin©- 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. Correspondent*e-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<an 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. vr(jdag) 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-l>ssel - tel. 05751-1846.

Diëtiste

H. Zweerirvk-Stege, Bakermarkeedljk 15, 7223 KJ Baak

Tel. 05754-1809. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur


