
uitgave ter gelegenheid van de najaarskerrnis te Hengelo GId

P.R. Hengelo GId. - uitgave Drukkerij Wolters

In deze krant vind U ons kermisprogramma voor
de najaarskerrnis.
Wat betreft het vuurwerk is het mogelijk dat in
verband met renovatie-werkzaamheden op de
Bleek het vuurwerk op de Hietmaat is.
Met de Lampionoptocht zijn er voor de kinderen
prijzen te winnen, deze zijn beschikbaar gesteld
door de Kermisexploitanten en een geldbedrag
door de heer Lubbers uitgever van de Reclame.
Verder willen wij alle adverteerders die deze uit-
gave mogelijk gemaakt hebben hartelijk bedan-
ken.
Ook onze hartelijke dank aan Burgemeester en
Wethouders voor hun medewerking aan deze
kermis.

Namens P.R. Hengelo (GId.)
D. Maalderink

Wissel uw reduktiebonnen voor de helicopter-
vluchten vóór 24 oktober om bij Wolters Boek-
handel of de Drievetol.

AUTOMOBIELBEDRIJF

öfoerfjof
HENGELO GLD.: Bleekstr 14 Tel. 05753-1947
DOETINCHEM: Plakhorstweg 8 Tel. 08340-32851

PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

Genard Lurvink

Programma Najaarskermis
Dinsdag 27 oktober

20.00 uur Uitgifte loten aan verenigingen.

Woensdag 28 oktober
8.00 uur Aanvang grote Paarden en Galanteriemarkt.

10.00 uur Opening Lunapark.

Vrijdag 30 oktober
16.00 uur Opening Lunapark.
19.30 uur Groot vuurwerk op de Bleek (onder voorbehoud).

Zaterdag 31 oktober
10.00 uur Aanvang Helicoptervluchten boven Hengelo, vanaf ter-

rein de Hietmaat.
Kijk op uw vluchtkaart en kom s.v.p. op tijd!!

10.00 uur Opening Lunapark.
14.00 uur Volksspelen door het aangespannen paard bij café

Michels.
18.00 uur Lampionoptocht.

Start bij de Welkoopwinkel, dan door de Spalstraat -
Bleekstraat - Oude Varsselseweg -- Beukenlaan -• Ruur-
loseweg - Kerkstraat - Raadhuisstraat - Spalstraat -
Welkoopwinkel.
We hebben deze optocht niet te lang gemaakt omdat er
ook kleinere kinderen aan mee doen. Komt U dus naar de
optocht toe!!

Zondag 1 november

14.00 uur Grote Vrijmarkt in de Spalstraat.
Op deze Vrijmarkt kunnen kinderen zich van 14.00 tot
16.00 uur gratis laten schminken.

14.00 uur Opening Lunapark.
PIEKENDAG, dus alle attracties voor ÉÉN GULDEN per
rit.

Medewerking bij de optocht door de chr. muziekvereniging Crescendo en
Majorettenver. E.M.M.
Verder in diverse horecabedrijven stemmings- of dansmuziek (zie hier-
voor de advertenties in dit blad).
Het bestuur van P.R. Hengelo GId. wenst U prettige dagen en neemt géén
enkele verantwoording voor schade ontstaan door of tijdens deze dagen!!



Tijdens de
Oktoberkermis1992

„Rust bij Drukte"
Gezellig vertoeven bij

Leemreis

met mogelijkheid tot het
nuttigen van onze

speciale dag men u's
aangepast aan
deze dagen!!

Plate-service

AKTIE
Slijterij

Leemreis
Kans op gratis rondvlucht

boven Hengelo Gld.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 -1771

WEEK
aanbieding

Blomberg wasauto-
maat WA240
* Geheel witte, zeer

degelijke en robuuste
5 Kg machine.

* RVS trommel en kuip.
* Zeer laag water en

energieverbruik.
* Centrif u ge 1050 T PM.

2 jaar garantie.

Blombergprijs: 1898,- Aktieprijs:

1699:
SCHERPE PRIJZEN én SERVICE VERZEKERD l

LINK
electr. install.bedrijf

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld

Attent doet
'n leuke aktie
uit de doeken!
Het is heel gemakkelijk om bij Attent
van der Mond gratis keukendoeken te
sparen. Tegen inlevering van 40 textiel-

zegels heeft u al één blauwe, rode of
grijze keukendoek gratis.

Ook heeft u bij ons al bij ƒ 25,-
aan boodschappen een kans-
kaart voor een helicoptervlucht
boven Hengelo.

Attent is tevens de winkel die
ALLE DAGEN GEOPEND IS EN
milieuvriendelijke zuivelpro-
dukten in flessen heeft

NOOIT VER... ALTIJD VERS !

v.d. Mond
Ruurloseweg 52 - Hengelo Gld

Helicoptervluchten prijswinnaars bij 5 jaar Drievetol
Als afsluiting van de feestaktie 5 JAAR DRIEVETOL van 9 september
tot 10 oktober werd op zaterdag 10 oktober de laatste prijswinnaar uit
een serie van 5 wekelijks getrokken helicoptervluchten bekend ge-
maakt.
Alle prijswinnaars werden uitgenodigd om hun vliegticket in ontvangst
te komen nemen.
Tevens is uit het totaal aantal deelnemers van afgelopen 5 weken, de
hoofdprijs getrokken.

De GELUKKIGE WINNAAR was ERIK VOSKAMP (midden op de foto),
met zijn NINTENDO CONTROLDECK.
Verder van links naar rechts op de foto: Wil l ie Haverkamp, Karin Wolf,
Dennie Roenhorst en Bea Hoebink, met hun HELICOPTERTICKET,
mevr. Lansink was helaas verhinderd.

Wij wensen alle helicoptervluchtwinnaars veel plezier boven Hengelo
en op de Paardenmarkt en Najaarskermis.

Kapsalons

Bierstraat 26 Dreiumme 11 Dorpsstraat 18
7241 AJ Lochem 7232 CN Warnsveld 7451 BT Holten
Tel. 05730-52020 Tel. 05750-20900 Tel. 05483-64486

Spalstraat 10
7255 AC Hengelo (Gld)
Tel. 05753-4017

installatiebedrijf ARENDSEN
Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld - tel. 05753-2511

ONDERHOUD / NIEUWBOUW / VERBOUWING

Voor al uw: Loodgieterswerk
Centrale verwarming
Dakwerk
Elektrische installatie's
Gas- en water installatie's

Ook verzorgen wij gasinstallatie'S in het buitengebied.

Vraag vrijblijvend offerte aan.

NIEUW:

eicpert ARENDSEN

Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld - tel. 05753-2511

Rijk gesorteerde Hifi- en Videoafdeling,
afdelingen Koelen, Vriezen en KTV's.

REGELINK's
schildersbedrijf

J

VERKOOP VAN

GLAS, VERF, BEHANG

voor al uw schilderwerk
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1655 - Telefax 05753-1190

NIEUW:

GORDIJNSTOFFEN
in voorraad

Traditionele en eenvoudige landhaisstyle.

Diverse bloemen, ruiten en bijpassende

strepen.

Deze stoffen zijn geschikt voor meerdere

doeleinden.

c l c l r c l c l r

Raadhuisstraat 11-13 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1469

ROOIEGAARDE

Spalstraat 13 - 7255 AA Hengelo Gld.

In onze Slaapstudio vindt U ook de allerbeste

WATERBEDDEN
U wordt zeer deskundig geinformeerd bij de

SPANNEVOGEL

DE
BEHANGKOLLEKTIE
1993

is nog mooier!

Prachtige kombinaties
behang, gordijnstof, vloerbedekking.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

ISpalstraat 17
Hengelo Gld. tel. 05753-1292



KI EDING - nej even iets anders

WIDE FASHION

JEANSSHOP

(eigen atelier)

Spalstraat 32 - 7255 AC Hengelo Gld
Tel. 05753-1884

VIDEO NU DOEN!

Philipsprijs: 1045,- AKTIEPRIJS:

Philips
videorecorder
VR212
Fraaie en functionele recorder met
vele mogelijkheden en extra's.
Uitgerust met een luxe LCD-
afstandsbediening waarmee
deze machine héél makkelijk is
te programmeren en te bedienen.
U kunt 6 programma's tot 31
dagen vooruit programmeren
en u heeft de beschikking
over 42 voorkeuzezenders.
Stilstaand, vertraagd, versneld,
stap voor stap beeld: Alles kan!

Philipsprijs: 1145,- AKTIEPRIJS:
Philips 3-kops video met LCD-AB VR322
Deze fraaie videorecorder is uitgerust met 3 videokoppen dus een
perfect beeld, ook achteruit, vertraagd, versneld of stilstaand!
Met Quick start. Spinner dial, OTR, Kinderslot en nog veel meer extra's!
Met de luxe LCD-afstandsbediening kunt u deze kwaliteitsmachine
heel makkelijk bedienen en programmeren. Een echte aanrader!

Philipsprijs:
1245,-
AKTIEPRIJS:
Philips videorecorder
VR412
Met deze machine kunt u opnemen
op halve snelheid voor een heel
efficiënt bandgebruik.
Op een E240 cassette kunt u dan
8 uur ononderbroken opnemen!
Uitgerust met 4 videokoppen!
Dus een perfect beeld; óók
stilstaand of vertraagd! Deze
video is slechts 36cm breed
en dus uitstekend te combi-
neren onder of op vele audio
midisets met dezelfde breedte!

Voor nieuwe en gebruikte
haarden en kachels

allesbranders ( gas olie kolen)
gevelkachels gasstellen gasfornuizen

Inruil mogelijk

FA. JANSEN
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld - tel. 05753-1360

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 1771

GRANDIOZE

Geelgouden solitars
0,05 crt. van^tó^voor 329,
0,10 crt. vanjWS^ voor 489,
0,15 crt. vanJWW^" voor 689,

-•*

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

Let op
tijdens de Paardenmarkt

en de gehele week
extra reclame

bil

Bloemen-, groente- en f ruithui»

Joop Kuipers
tel. 05753-1227 Hengelo Gld

Drogisterij

m&rlanne
Voor een gezonde en bruine

kleur op de nieuwste
zonnebank met

2 gezichtsbruiners.
Ook verhuur en verkoop van

zonnebanken.

Tel. 05753-2062

Grand café

4 dagen

OKTOBER KERMIS
in de Egelantier

met de laatste reeks optredens uit de

world tour '92

woensdag 28 oktober vanaf 10.00 uur
vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober

vanaf 20.00 uur
:& 2te. ;& :&. :&. *]/. *j£. *]£. ;»fc *fe *&. &.
vjv /jv /TV /jv /jv /jv vjv /jv /jv /jv vjv vjv

zondagavond 1 november presenteren wij
pure Rock & Roll met de Hengelose

Hurricanes
Wïy wensen u heel veel kermisplezter»

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - tel. 05753-3778

Ook tijdens de najaarskermis
rijden wij U veilig en snel,
aarzel dus niet, maar bel!!

Taxibedrijf Bert Lammers
tel. 05753-3005

Taxi en groepsvervoer

Rouw en trouwauto's

Glaasje op? laat je rijden!!

Café

t Hoekje
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

Kermis Hengelo Gld
Muziekweekend voor jong en oud bij

't Hoekje

Vrijdag 30 oktober

FUZZY BUSINESS
Bluesrockband

Zaterdag 31 oktober

ALIMENTATION
met Toon Rondeel - Richard Oldenhave

Zondag 1 november

de DRIE TREKZAKKEN
harmonikamuziek

Vrijdag en zaterdag aanvang 21.30 uur.

Zondag aanvang 15.00 uur.

Gratis entree.

Tijdens de Feest-
week pakken wij
een tas voor U in;

* 1 zak krentebollen
* 6 bolussen

* "Hengelse Toafelkuukskes"
* groot stuk gevuld speculaas

(amandel/roomboter)
* vers gebrande muesli

(uit eigen bakkerij)

Winkelwaarde ƒ 25,—
Alleen tijdens de feestweek

TWEE TIENTJES.

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474 - Hengelo Gld

Aanbiedingen geldig van woensdag 28

t/m zaterdag 31 oktober.

Feestaanbiedingen
Sta even stil bij onze kraam in de Spalstraat

op woensdag 28 oktober.

Diverse aanbiedingen:
1. Zilveren colliers v.a. ƒ 10,--'
2. Zilveren damesringen v.a. ƒ 10,-
3. Gold'ier armbanden v.a. ƒ 23,- (10 jaar garantie)
4. Gouden oorstekers met zirkonia

van ƒ 29,95 voor ƒ 25,--
5. Gouden hartjes met zirkonia

van ƒ 49,-- voor ƒ 39,-
6. Horloges van ƒ 39,- voor ƒ 29,-

enz. enz. enz. enz.

Aanbiedingen zijn geldig tijdens de kermis-

dagen en zolang de voorraad strekt.

A.GROOTKORMEUNK
horbgerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036



Vlieg er eens uit!

j>_ op 31 oktober

^JV HENGE^
0

Bij aankoop van een nieuwe fiets v.a.f500f-

U aangeboden door:

ZWEVERINK
L/ir fietsspecialist

l e k i n k H - Hengelo (C,ld )
Telefoyn 05753-2888

PRETTIGE VLUCHT

TAPIJT KOp G11 een zaak van vertrouwen!

Wilt U jarenlang plezier hebben van Uw tapijtaankoop, ga dan
naar de SPANNEVOGEL.
Vele komplimenten voor het vakkundig leggen en de prettige
samenwerking, is een overtuigend bewijs, dat U een goede
beslissing neemt, door bij de SPANNEVOGEL te informeren.
Wij geven een goed en eerlijk advies, daar kunt U op vertrou-
wen.
Ook de nazorg is bij Heijink in goede handen.
Het is prettig winkelen bij de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 -1771

f

de mooiste kerstkaarten
borduurt IE
Uzelf

.v V*

Schroder
bij de kerk - Hengelo Gld

We zien ze niet vliegen

en staan met beide benen op
de grond....

We houden voorraad naar de
vraag der markt.

Binnenkort assortimentskast
PELIKAAN INKTLINTEN

voor schrijfmachines, printers
en correctielinten.

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

UTOBEDRIJF

ASSINK

onderhoud en reparaties van alle merken

uitlijnen
APK-keuringsbedrijf
tectyleren
verkoop nieuwe en
gebruikte auto's

m Banninkstraat 24
7255 KE Hengelo
Telefoon 05753-1262

In vroegere dagen ging
men tijdens de grote
Hengelse Paardenmark-
ten na afloop ook altijd
even langs Bakkerij Kreu-
nen (sinds 1820) om
Hengelse Toafelkuukskes
mee te nemen. Deze koek-
jes werden ook graag be-
waard en als ze dan echt
keihard waren, "sopte"
men ze in de koffie om ze
weer zacht te krijgen.

BABY-JASJES
maat 68 t/m 86
normaal 39.50

maar van 26 t/m 31 oktober
voor een speciale

FEESTPRIJS!

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17, Hengelo Gld, tel. 1425

Hengelo Gld.
Woensdag 28 oktober
OUDERWETSE GEZELLIGE

Paardenmarkt
Aanvang 8.00 uur 's morgens
Aanvoerpremie paarden en pony's f 20,- bij
de markt.

WOENSDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

SFEERVOL

Lunapark
VRIJDAG 30 OKTOBER

Groot vuurwerk
om 19.30 uur op de dorpsbleek.

ZATERDAG 31 OKTOBER

is er gelegenheid om per helikopter een

Rondvlucht
te maken boven Hengelo Gld.

Inlichtingen paardenmarkt: P. Hoepel, tel. 010-4655677
Inlichtingen festiviteiten: PTH 05753-1924

kunt bij ons terecht voor alles wat met druk-
werk te maken heeft.
Familiedrukwerk, verenigingsdrukwerk, fol-
ders, zakelijk drukwerk, noem maar op.
Snel en goed verzorgd, voor een redelijke prijs

en met net dat beetje extra wat een vakman ook aan uw
opdracht besteedt.

Drukken is ons vak!

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
7255 CC Hengelo Gld.
Tel. 05753-1455
Fax 05753-3521



61e Jaargang no 43 dinsdag 20 oktober 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Rcgelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olbupgen, Rha

Fuldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

opeen
• . • • • • • • - - • •

Pulsar naar keuze

Koop nu bij ons een Pulsar horloge en maak kans op één van de 500 GRATIS

tweede PU LSARS naar keuze. Het enige dat u hoeft te doen is het zo origineel

mogelijk afmaken van de slagzin op het actieformulier, dat u ontvangt bij de

aanschaf van het Pulsar horloge. Wie weet wordt u één van de 500 winnaars!

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

voor

STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

SPAARBANK
EEN FANTASTISCH AANBOD

in onze spaarweek van 15 t/m 31 oktober

1 jaar vast

2 jaar vast

7,8%

7,9%

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

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

STRAALBEDRÜF BRUMMELMAN

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

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. O5755--I

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersöedrljf
Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05758-1424

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

tapijt vuil?
Haal dan de

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

(Minimum inleg ƒ 1.000,-)

DeNMS

Spaarbank

goed voor

uw geld

GERRITS-LAMMERS GROEP B.V.

ENE l NIK
GLAS - VERF - BEHANG

r
EDAH UW GOEDKOPE KRUIDENIER

305 artikelen in prijs verlaagd o.a.

Jif m uit i reiniger soo mi van 4.79 voor

Edah aardappelpuree 220 gram vam.69 voor

Ryvitta crackerbread

200 gram van 1.49 voor

Roomboter croissants

3.49

1.29

Tarwebloem

4 stuks van 2.69 voor

500 gram van 3.98 voor

1000 gram van 0.89 voor

1.29

1.89

3.79

0.75

Vitacee vruchtenmix soo mi vam .49 voor

Edah druivensap 1000 mi vam.99 voor

Edah ananassap 1000 mi vam .99 voor

1.39

1.89

1.89
Onze weekreclame in de ver sa roe pen:

MagereyOghUlt dagverspak1litervam.29voor l M

Verse jonge kaas 1000 gram vam0.93 voor 8.98
Deze week laatste trekking

voor de helicoptervlucht.

Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2000



Magere
Speklappen

2.95500 gram

Spare ribs

Runder
Saucijsjes

500 gram QR
iVV

3 QC
Mager
Rundergehakt

A Ary.yo
Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram
SCHOUDERKARBONADE

500 gram

4.95

4.95

4.95

4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1 269

Denken jullie aan de

spelletjesmiddag
op donderdag 22 oktober

in de gymzaal, Leliestraat 1a.

Kerkstraat 6

SPRUITEN kilo 1.49

Nieuwe oogst MANDARIJNEN

zonder pit 30 stuks 5.98

Brazil PERS SINAASAPPELS

30 stuks 6.98

Uit onze RAUWKOSTBAR:

AMERIKAANSE SALADE

500 gram 4.98

BROCGOLIMIX 900 gram 4.98

MACARON1SCHOTEL

kant en klaar kilo 9.98

Uit de KAASHOEK:

JONG BELEGEN KAAS kilo 9.98

BORRELKAAS kilo 9.98

POLDERKAAS ft kilo 6.98

PRETTIGE HERFSTVAKANTIE en

TOT ZIENS

VLEESRIBBEN
500 gram
COTELETTO'S
per stuk

ONTBIJTSPEK
100 gram

LEVERKAAS
100 gram

4.40

1.50

1.40

1.45

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

VAN DE WARME
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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KRUfDCAKE
van 5.25 voor

KRUIDKOEK
van 4.75 voor

HARDE BROODJES
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aa NVA - vaxxva

Dankbaar en blij laten wij u weten,

dat op 2 oktober 1992 ons dochtertje

LAURA ELISABETH

is geboren.

Zusje van Tim.

We noemen haar: LAURA

Wilma en Peter de Jong-Bourgondiën

Tim

Hengelosestraat 43,

7256 AA Keijenborg .

Om niemand te vergeten.

Zaterdag 24 oktober 1992 hopen wij

WIM EN FRIEDA DRIEVER-CENTEN

met onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te vieren.

Uit dankbaarheid beginnen wij deze dag met een
Eucharistieviering om 10.30 uur in de St. Mar-

tinuskerk te Baak.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 20.00 uur in Hotel
Café Restaurant Herfkens, Zutphen-Emmerikse-

weg 64, Baak.

Zutphen-Emmerikseweg 131,

7223 DC Baak.

Op zaterdag 24 oktober 1992 is onze zaak de gehele

dag gesloten.

Baak, tel. 1262.

Op 22 oktober a.s. zijn wij 40 jaar getrouwd en
hopen deze dag, samen met onze kinderen en klein-
kinderen, te vieren op zaterdag 24 oktober.

We willen deze dag om 10.30 uur beginnen met een
dankdienst in de kapel "De Goede Herder" te Veld-
hoek, welke dienst geleid zal worden door de
weleerw. heer ds. P. F. de Vries en waarbij iedereen
van harte welkom is.

Gelegenheid tot feliciteren is er van 15.30 tot 18.00
uur in hotel Langeler te Hengelo Gld.

H. LUBBERS
G. J. LUBBERS-BRETVELD

Everhardt en Janneke
Harmen

Dinant en Marian
Wieke
Merel

Hengelo Gld, oktober 1992.
"Köstershuus", Kervelseweg 4.

Op zaterdag 24 oktober a.s. zijn wij 50 jaar ge-
trouwd en hopen dit met onze kinderen en kleinkin-
deren te vieren.

Indien U ons hiermee wilt feliciteren, bent U van
harte welkom op de receptie van 15.30 tot 17.30 uur

in café-rest. „'t Averenck", Spalstraat 45 te
Hengelo Gld.

G. J. H. WEIDEMAN
G. WEIDEMAN-ARNOLD

Margriethof 16,
7255 EA Hengelo Gld.

Wegens plaatsgebrek liever geen planten of

bloemen.

Wegens familie-omstandigheden kan het feest ter
gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk geen door-
gang vinden

TONNIE EN GERRIE VAN ZUILEKOM

Hengelo Gld, oktober 1992.
Slotsteeg 3.

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

»

aa NVA

PAMPA SCHIJVEN
voor de fijnproever
b. v. bij zuurkool

100 gram

ZIGEUNER SNITZELS
100 gram

ALLEEN WOENSDAGMORGEN:

1 kg GEHAKT
geschikt voor vele doeleinden

DROGE RAUWE HAM
100 gram

LET OP:

Deze reklame is 14 dagen geldig

Humraeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

1.85

1.98

5.98

2.75

Bloemen
verkoopkas

Volop AM AR YLLISBOLLEN
vanaf 6.95

3 mooie KALANCHOë'S 5.00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Peuterspeelzaal HOPZA
In Hengelo Gld zoekt

KWIEKE OMA'S

die op vrijwillige basis onze leidsters een
handje willen helpen

Hét liefst een ochtend en een middag.
Opgave s.v.p. voor 28 oktober bij
Ietsje Sesink, tel. 05753-3016.

G€MCCNT€ HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

PUBLIKATIE WET AROB
Volgens het collecterooster 1992 worden de
komende periode de volgende collectes gehou-
den:
25 t/m 31 oktober - Ned. Brandwonden Stichting
1 t/m 7 november - Nationaal Jeugdfonds.

[RAADSVERGADERING|
De eerstvolgende raadsvergadering zal
worden gehouden op dinsdag 27 oktober
1992, des avonds om 8 uur in de raads-
zaal van het gemeentehuis.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 7 t/m 13 oktober 1992
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan. ten behoeve van:

J.H. Arendsen, Vordenseweg 10, het veranderen van een winkel, plaatse-
Hengelo Gld lijk bekend Raadhuisstraat 14

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend
bij het bestuurscollege dat de beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afde-
ling Grondgebiedszaken.

BRANDPREVENTIE

AUTOBRAND KOMT ALTIJD ONVERWACHTS EN GRIJPT SNEL OM ZICH HEEN

Snelle reaktie een eerste vereiste

Ondanks allerlei veiligheidsvoorzieningen in moderne auto's neemt het aantal autobranden nog jaarlijks toe. Een
autobrand is vooral gevaarlijk indien de inzittenden gewond, bewusteloos of bekneld geraakt zijn. Als in een auto
brand ontstaat, zal deze brand zich snel kunnen uitbreiden door de aanwezigheid van grote hoeveelheden brandbaar
materiaal zoals brandstof, bekabeling, banden en interieurafwerking. Juist bij een brand in een auto is een snelle
reaktie van inzittenden en weggebruikers een eerste vereiste.

WAT TE DOEN BIJ EEN AUTOBRAND

Ondekt u een brand in uw eigen auto:
* Parkeer de auto veilig.
* Zet de motor af.
* Trek de motorkapvergrendeling open.
* Laat iedereen uitstappen.
* Doe alle ramen en portieren dicht.
Probeer pas daarna de brand te blussen met de bescnlkbare middelen.
Ontdekt u een brand bij een ander:
* Altijd eerst proberen de inzittenden te bevrijden.
* Lukt dit niet, tracht dan de brand te blussen.
* Bescherm de inzittenden eventueel met een wollen plaid tegen ae orana.
Probeer de brand te blussen met de aanwezige middelen, waarbij een snelle en gerichte blusaktie een eerste vereiste is. Indien er
geen autoblussers bescikbaar zijn kan er met zand nog iets worden bereikt. Denk ook aan de vuurhaarden in en onder de auto.

HET GEBRUIK VAN DE AUTOBLUSSER

Omdat de capaciteit van de blusser gering is moet de blussing snel en gericht worden uitoevoerd. Het is soms beter om even met
blussen te wachten en met meerdere blussers tegelijk te werken.
* Zet de motor af, trek de kapvergrendeling open en ontruim het voertuig.
* Bepaal de plaats van de vuurhaard en tracht zo gericht mogelijk te blussen.
* Blus zo mogelijk met meerdere apparaten tegelijk.
* Open nooit de deuren of de motorkap helemaal, maar net voldoende om de blusstraal te ncnten. Sluit direkt na de blussing de kap

of de deuren weer.
* Denk ook aan het vuur onder de auto. Gebruik daar eventueel zand om wegstromende brandstof te blussen.
Laat na gebruik uw blusser direkt weer vullen en kontroleren. Laat de blusser eens per jaar kontroleren door de leverancier en
kontroleer het apparaat zelf ook regelmatig. Vraag voor verder advies bij de plaatselijke brandweer

WELKE AUTOBLUSSER
Het mooiste is een blusser met een inhoud van 2 kg ABC-poeder of 2 kg CO2. Bij de keuze moeten we verder letten op de volgende
punten:
* Op het etiket moet een Rijkskeurmerk staan als teken dat de blusser hoofdzakelijk op "veiligheid" is gekeurd.
* De blusser moet gemakkelijk bediend kunnen worden door middel van een knijpventiel waarmee we de blusstraal ook kunnen

onderbreken.
* Bij de grotere blussers is een korte slang met spuitmond aan te bevelen, omdat dan alle moeilijke hoekjes gemakkelijker zijn te

bereiken.
* De blusser moet een mogelijkheid bezitten om de druk te kunnen kontroleren.

BEVESTIGING VAN DE BLUSSER
* Een plaats vlak bij de bestuurder is noodzakelijk, hij heeft het apparaat dan direkt bij de hand. Bijvoorbeeld tussen de voorstoelen,

onderaan de stoel of tegen de wielkast.
* De blusser mag de bestuurder niet hinderen in zijn bewegingen.
* Nooit op de hoedenplank bevestigen of in de bagageruimte.
* Zorg dat de blusser niet aan direkte zonnestraling kan worden blootgesteld.
* Bevestig de blusser goed. waarbij rekening moet worden gehouden met het gewicht, schokken en trillen van de auto en plotseling

remmen.

PREVENTIE EN ONDERHOUD
Alle autobezitters kunnen een paar eenvoudige maatregelen nemen om de kans op een autobrand of de uitbreiding daarvan te
verminderen.
* Voorzie uw benzinetank van een goede afsluitbare tankdop. Hierdoor voorkomt u dat bij een aanrijding de tankdop losschiet en

er benzine uit de tank stroomt.
* Laat nooit de benzine- en LPG-tank helemaal vullen. Houdt bij benzine minstens 10% van de tankruimte vrij en bij LPG 20%. Er

blijft dan ruimte over om eventuele uitzetting van de brandstof op te vangen.
* Laat bij de kontrolebeurten door de garage ook de bedrading en de brandstofleidingen kontroleren.
* ook een wollen plaid kan erg nuttig zijn om het vuur te smoren of de inzittenden te beschermen.
* Zorg dat u een goede autoblusser bij de hand hebt.
* Gebruik alleen goed afsluitbare reservetankjes en tank ook die nooit vol.
* Overweeg bij de aanschaf van een nieuwe auto ook dat: - een vierdeursauto meer ontsnappingskansen biedt; - een open dak ook

als vluchtweg gebruikt kan worden; - een derde of vijfde deur ook van binnenuit geopend moet kunnen worden.

MELDEN
Op elk kilometerpaaltje langs wegen met praatpalen is een pijl bevestigd, die de kant opwijst naar de dichtsbijzinde praatpaal. Knop
indrukken en melding doorgeven. Is er géén praatpaal, dan bellen met het landelijk alarmnummer van de Rijkspolitie te Driebergen
03438-14321.



zangvereniging

Looft den Heer
85 jaar

Looft den Heer geeft een

Jubileumconcert
op zaterdagavond 24 oktober in

de sporthal De Kamp.
Medewerking wordt verleend
door muziekver. Crescendo.

Aanvang 19.30 uur.
Entree ƒ 5,00.

DE HANDWERK- EN HOBBYCLUB

VAN "MARIA POSTEL" OOID
organiseert i.s.m. de 'Vrienden van
Maria Poste!" op ZONDAG 25 OKTOBER a.s. een

Ook is er gelegenheid om dan handwerk- en
handenarbeldartikelen te kopen.
DB FANCY FAIR BIEDT DEZE DAG VELE
ATTRAKTIES, VOOR ELK WAT WILS. VOOR JONG
EN OUD
- VERSCHILLENDE VERMAKELIJKHEDEN
- PRACHTIGE PRIJZEN
- DIVERSE HAPJES EN DRANKJES
- GEZELLIGE SFEER
Openingstijd: v.a. 14.00 uur tot 21.30 uur.
Verder is er een grote VERLOTING waarvan de
trekking eveneens op zondag 25 oktober zal zijn en
wel om 21.00 uur.
HOOFDPRIJS 3-DAAGSE REIS NAAR PARIJS
VOOR 2 PERSONEN (incl. excursies) MET MEDE-
WERKING VAN REISBUREAU "MATADOR".
Alle aktiviteiten spelen zich af in:
Het Zorgcentrum voor Ouderen "MARIA POSTEL".
Koldeweiweg 11 te Keijenborg.
Tevens is er die dag gelegenheid tot bezichtigen en/
of informatie m.b.t. dagopvang.

IJSVER. „STEINTJESWEIDE"

Jaarvergadering
op dinsdag 3 nov. 1992
om 20.00 uur in zaal Wolbrink

Bleekstraat 3 te Hengelo GId.

AGENDA:

Opening.

Notulen vorige jaarvergadering

Jaaroverzicht

Financieel overzicht

Verslag kascommissie

Benoeming kascommissie, aftr. J. Rhebergen

Bestuursverkiezing: aftr. en herkiesbaar:

Bert Deunk en Henk Hesselink.

Aftr. en niet herkiesbaar: Willem Berendsen

Het bestuur stelt D. Brink voor.

Tegenkandidaten kunnen door tenminste 10

leden worden voorgedragen, mits 3 dagen vóór

aanvang der vergadering, schriftelijk bij het

bestuur ingediend.

Pauzte

Vaststelling financiële machtiging bestuur

Vaststelling contributie

Plannen seizoen 1992-1993

G rondtransactie

Rondvraag

Sluiting

Secr. N. Hendrix-Timmerman

Snethlageweg 16, Hengelo G

Tel. 3908

DE NIEUWSTE

CD's en MCs
Vergelijk de prijzen

CD KINDEREN VOOR KINDEREN 29.95

MC KINDEREN VOOR KINDEREN 22.50

CD no l hits uit de top 40 1965-1991 49.95

MC no l hits uit de top 40 1965-1991 34.95

CD HERMAN FINKERS

(de zon gaat zinloos onder)

CD BOH FOI TOCH (zeet de jongs)

MC BOH FOI TOCH (zeet de jongs)

27.95

35.0O
20.00

De nieuwste van NORMAAL
,, B uu gen of basten"
Vanaf 30 oktober a.s. bij ons in voorraad

BESTEL nu
voor speciale prijs

CD 39.95 MC 23.95

Verder ALLE CD's en MC's tegen scherpe

prijzen

TOT ZIENS IN DE

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo GId. Tel. 05753-1484

* HAAGCONIFEREN

* GROENBLIJVENDE PLANTEN

• VASTE PLANTEN

- TUINTURF. COMPOST etc.

* BOOMSCHORS

Boomkweker// - Tuinaanleg - Hoven'<?rsbedri;f

HALRMAN B.V.
Tel. 05753-1424 - Rond weg 2a - HENGELO GLD

Speciale
Herfstvakantie-aanbieding

Alle Broodjes 6 halen,

5 betalen
Krenten of Rozijnenbrood

van 6.00 voor 0« /O

Weekendaanbieding:
Cappucino bavaroisegebakstukje

6.95

Bakkerij

Hekkelman
Raadhuisstraat 35

Hengelo GId
NNIND/V1OLEN BAKKERS

RiBLAPPEN 600 gr 8.95

GELD. KOOK WORST 100 gr 1.30

BOTERHAMWORST 100 gr 1.20

SLAGERIJ

Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

HENGELOSE TONEELVERENIGING

Woensdag 4 en zaierag 7 nov. a.s.

T O N E E L A V O N D E N

Opgevoerd wordt:

„Camping en botenverhuur Zoer"
Geschreven door Herman van der A

Toegangskaarten zijn in voorverkoop bij zaal

Langeler, boekhandel Wolters, café Wolbrink

en alle leden van HTV.

Supportersver. „CRESCENDO"

DENKT U AAN DE BESTELLINGEN VAN DE

AMARYLLISBOLLEN
Het kan deze week nog bij onderstaande

telefoonnummers:

B. Schieven, tel. 7326 en E. Wentink, tel. 2104

Laat voor de winter uw

CV-ketel vakkundig schoonmaken
Tijdelijk GRATIS rendementmeting

Of vervang hem voor de

Radson Nox HR 2510 combi
al vanaf f 2840.— incl. BTW

Hierop is de Rijkssubsidie van f 350.— in min-

dering te brengen.

Vraag vrijblijvend informatie

Installatie- en ontstoppingsbedrijf

KARCO HERMANS
Schooltinkweg 4 - Zelhem - Tel. 05753-1199

Onze veelzijdige
najaarscollectie
Is binnen

Wij hebben voor u:

modieuze mode

moderne horloges

fraaie panty's

katoenen maillots

byous voor jong en oud

Kom gerust kijken bij

DEMIBYOU
Zutphenseweg 8 - Vorden

Maandagmorgens gesloten

ALLEEN TIJDENS DE
HERFSTVAKANTIE

BIJ

TACX SCHOENMODE
Op diverse schoenen uit onze najaarskollektie geven

wij d.m.v. een witte plakker met rode opdruk

10 tot 25%
korting

Tevens verloten wij deze week 2 helicoptervluchten.
Deze aktie loopt tot en met zaterdag 24 oktober 1992

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo GId • t.o. gemeentehuis

Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547
'S MAANDAGS GESLOTEN

Te koop mooie haagconiferen (blauw) l m hoog,

f 3.50. H. Sesink, Timpweg 3, Steenderen, 05755-2098

Te koop Puch Maxi, bouwjaar 1987 + verzekering

en helm. Tel. 05753-1501

Te koop verse noten zaterdag 24 oktober van 9-12 uur

'op Huize Zelle, Ruurloseweg 92, Hengelo GId

Te koop onbespoten Goudreinet appels, stoofperen,

walnoten, tamme kastanjes, mispels.

Ruesink, Slotsteeg 13, tel. 05753-1547

Te koop lichteiken kinderledikant met toebehoren

z.g.a.n., kinderbadje met standaard. Tel. 05753-2866

Voor het slijpen van veescheermessen en rep. app.

Slijpinrichting Jansen, St Janstraat 65, „de Kei"

Keijenborg, Tel. 05753-1773

MOTORRACES IN HENGELO GLD

Feestelijke afsluiting van het race-sedzoen 1992

Zondag 25 oktober wordt op het bekende circuit

„Varssel-Ring" te Hengelo GId het Nederlandse race

seizoen op feestelijke wijze afgesloten. Dat op deze

tijd nog een wegrace wordt georganiseerd heeft te

maken met het feit dat dit seizoen een aantal wed-

strijden zijn weggevallen en de coureurs bij de

KNMV aan de bel hebben getrokken. Daarop deed

de KNMV het verzoek aan HAMOVE om alsnog een

race op de kalender te zetten,

Na zeer veel beraadslagingen zullen op zondag 25

oktober de wedstrijden om 10.00 uur beginnen.

Zaterdag 24 oktober vanaf 9.00 uur vinden de trai-

ningen plaats.

Dat de belangstelling bij de rijders voor deze race

groot is, blijkt wel dat er zich zo'n 300 coureurs voor

deelname bij de KNMV hebben aangemeld. Hierbij

zijn ook een aantal Belgen die hierdoor voor een

internationaal tintje zorgen.

Het feestelijke aan deze wedstrijd komt door de

organisatie van een barbecue op zaterdagavond in

de tent op het rennerskwartier voor renners, aan-

hang, officials, medewerkers van Hamove en andere

belangstellenden. Ook zal tijdens de wedstrijden

afscheid worden genomen van wedstrijdleider Cees

v.d. Goorbergh die na een lange periode als official

bij de KNMV er een punt achter zet

Om het publiek bij de wedstrijd te betrekken heeft

Hamove aan de toegangsprijs gedacht. Voor het pro-

gramma dat 9 wedstrijden bevat en dat 's morgens

om 10.00 uur begint is de entreeprijs f 15.— vanaf

14 jaar. Zaterdags tijdens de trainingen is de toegang

gratis. Als service voor het publiek staan er bij

start en finish een zit- en staantribune opgesteld die

vrijelijk toegankelijk is. Wel is het zo dat het

publiek bij start - finish geconcentreerd gaat worden

en niet langs het gehele circuit. De route naar de

start wordt vanuit het dorp bepijld en door deze te

volgen komt men op de juistte plaats.

Zondag 25 oktober motorraces in Hengelo GId.

Hamove hoopt op goed weer en dat het publiek

massaal opkomt.

Deinternationale races + Ned. kampioenschappen

staan voor 24 en 25 april 1993 gepland.

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. EP,LEPS,EVEREN,GINGNEDERLAND

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

KERKDIENST VRIJZ. HERV. KERK HENGELO

In de kerkdienst van zondag 25 oktober in de Vrijz.

Herv. Kerk te Hengelo GId, die om 10.30 uur aan-

vangt, zal ds. J. van de Wijk Janmaat voorgaan.

TWEEDE GELDAUTOMAAT BIJ RABOBANK IN

HENGELO GLD

Onlangs zijn de werkzaamheden gestart als voorbe-

reiding op de plaatsing van een tweede geldautomaat

Het nieuwe exemplaar wordt geplaatst naast de

bestaande, die gelijktijdig aan de situatie zal worden

aangepast

De werkzaamheden zullen niet leiden tot onderbre-

king van de mogelijkheid via één van de automaten

geld op te nemen. Wel zal het tot half november

duren, voor beide apparaten gelijktijdig kunnen

worden gebruikt.

De tweede automaat is vooral bedoeld om cliënten

meer mogelijkheden te bieden op de drukste

momenten van de week.

ELKE WEEK OP DE MARKT? NOOIT GEWETEN

Elke vrijdag staat een bescheiden kraam op de

weekmarkt voor de kerk,

Thee en koffi'e, honing en noten, handdoeken en '

sjaaltjes, sieraden en speelgo'ed worden daar ver-

kocht. Sommige mensen weten dat, hebben al eens

rondgesnuffeld. Enkelen kopen soms of regelmatig

deze produkten uit de Derde Wereld.

Uit het feit dat vele klanten etrugkomen valt af te

leiden dat ze over de kwaliteit van het gekochte

tevreden zijn.

Misschien is dit voor anderen een aansporing eens

te komen kijken. U vindt ons elke vrijdag van 2 tot

ongeveer half zes op de markt, op woensdag 28 okt.

ook op de paardenmarkt.

VOOR WIE IS DE GRIEPSPUrr BEDOELD?

Elk jaar geeft het Staatstoezicht op de volksgezond'-

heid een advieslijst uit met daarop de patiënten die

in aanmerking komen voor een griepspuit. Het gaat

om patiënten die een verhoogd risico hebben bij het

krijgen van griep. Om een aantal voorbeelden te

noemen:

hartpatiënten (hartinfarct, angina pectoris) hebben

bij het krijgen van griep het zwaarder te verduren

dan een gezond persoon, vandaar een bescherming

tegen d eernstige soorten griep d.m.v. een vaccin.

Mensen met longaandoeningen, zoals CARA. Ook

hier is het duidelijk dat voor deze patiënten een

zware griep extra belastend kan zijn.

Patiënten met verminderde Weerstand zoals mensen

die met middelen egen kanker worden behandeld.

Vaak moet bij deze laatste groep twee maal gevac-

cineerd worden.

Mensen met suikerziekte

Bij gezonde mensen is een vaccinatie in principe ni'et

nodig, tenzij u een grotere kans heeft op het ver-

krijgen van griep.

Overleg met uw huisarts als u niet precies weet of

u gevaccineerd moet worden.

In Hengelo GId krijgen alle mensen met een risico

een brief van de apotheker en huisartsen met infor-

matie over de griepspuit. Daarin staat ook de datum

waarop u de spuit kunt komen halen.

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

Het Integraal Kankercentrum weet raad
bij vragen van patiënten, hun familie en vrienden

NIJMEGEN 080 - 23 <*> W



en strijk op die premie
van f50,-
per man per dag*
* De premie geldt bij minimaal 3 mandagen

werk en is voor niet-particulieren f 35,- per

man per dag.

Regelink's Schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1655

Belastingadviesbureau

Mr. C. A. H. van den Brink
* Fiscale advisering
* Bedrijfsjuridische advisering
* Fiscale procedures
* Fiscale aangiften

Kerkhofweg 17 7221 AE Steenderen
Tel. 05755-1816 - 'Fax 05755-2614

BRUIDSBEURS 24 - 25 OKTOBER 1992

AANNEMERSBEDRIJF PEELEN
RABO BANK STEENDERENX
HAIR 2000 STEENDEREN

DRUKKERIJ WEEVERS VORDEN
BEAUTY CENTRUM STEENDEREN
TAXIBEDRIJF RADSTAKE VOORST

FOTO HANS TEMMINK HENGELO GLD
-•^ BRUIDSHUIS BEYER BESSELINK BELTRUM

KOHLER WISSINK JUWELIER HENGELO GLD
BAKKERIJ HEKKELMAN HENGELO GLD EN ZUTPHEN
/ BLOEMSIERKUNST KLOMPENHOUWER-HARMSEN

STEENDEREN

Zaterdag 24 OKTOBER 19.30 • 23.00 uur
Zondag 25 OKTOBER 11.00 -17.00 uur

Entree l 7,50 i nel. 1 kop koffie.

KAARTEN IN VOORVERKOOP BIJ DE DEELNEMERS

". • •'.'. \'

CAFÉ RESTAURAMT-ZAUL "DE ENGEL". DR. A. ARIEMSTRAAT 1. TEL. 05755-1203

Praktijk voor HOMEOPATHIE

G. W. Leusink
Praktijk gericht op: maag-darmklachten,

moeheid, allergie,
eczeem, migraine,
chronische ontstekingen.

Piet Mondriaanstraat 4
Zelhem, tel. 08342-3621

Spreekuur volgens afspraak.

Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren

DAMESSALON; alléén volgens afspraak, telefoon 05755-2220

HERENSALON; zowel met als zonder

afspraak, telefoon 05755-2524

Z-Eweg6, Toldijk
Aan de weg Zutphen - Doetinchem

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 25 OKTOBER

Remigiuskerk

10.00 uur ds. P. F. de Vries

Goede Herder Kapel

10.15 uur Jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur ds. C. F. J. Antonides, Terborg

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 24 oktober 19.00 uur Eucharistieviering met zang van

het gemengd koor

Zondag 25 oktober 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 27 oktober 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zon-

dag 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.

Weekenddienst doktoren

De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagmorgen 08.00 uuren is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

24 - 25 OKTOBER

dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.

2262.

Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, 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 uuren 13.30-

18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420

A.R.J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00

uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

Dinsdag 27 oktober
organiseert het Rode Kruis weer haar
jaarlijkse

BLOEDAFNAME-AVOND
te Hengelo Gld. in „Ons Huis"
Donors ontvangen een oproepkaart

Nieuwe donors
van harte welkom tussen 18.15 en
21.00 uur

GEEF BLOED-
GEEF LEVEN!

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

Onbetwist is BOSMAN

uw groenspecic'ist
Telefoon 05753-2619

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11

Kruiswerk Oost-Gelderland

Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via

telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via

dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon)plaats het

(uitleen)spreekuur is.

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. 05750-

16463.

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. Oltmansstraat 7, 7221

NA Steenderen, tel. 05755-1659.

Kantoor Zelhem: "Dennenlust", Stephanotisweg 4, 7021 ZR

Zelhem, tel. 08342-2151.

Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en algemeen maat-

schappelijk 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: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging opchr. grondslag vooralgemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel (dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-

21025,08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van 9.00-

10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak, tel.

05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Kleding inzameling Mensen in Nood

SPECIAAL VOOE JOEGOSLAVISCHE VLUCHTE-

LINGEN

Onder het motto: Laat ze niet in de kou staan,

zamelt Mensen in Nood dit najaar ondermeer kleding

in voor de vluchtelingen uit het voormalige Joego^

slavië, die alles achterlatend, in Nederlandse kazer-

nes zijn ondergebracht.

Mensen in Nood vraagt om goede en nog draagbare

kleding, schoeisel, dekens en lakens. Het liefst ont-

vangt Mensen in Nood de kleding in gesloten plastic

zakken.

De kledinginzameling zal plaatsvinden op 24 oktober

Er zullen vrijwilligers aanwezig zijn om de kleding

in ontvangst te nemen op de volgende plaatsen en

tijden:

Varssel: G. J. Wisselink, Varsselsteweg 41, dagelijks

tot vrijdag 23 oktober 22.00 uur

Hengelo: achterzijde Welkoopwinkel, Spalstraat

vrijdag 23 oktober van 19.00-21.00 uur

zaterdag 24 oktober van 9.00-12.00 uur

Keijenborg: E. Janssen, St Janstraat 39

zaterdag 24 oktober van 8.00-12.00 uur

De betrokkenheid met de vluchtelingen uit het voor-

malige Joegoslavië is groot. Veel mensen hebben de

afgelopen maanden al spontaan kleding aangeboden

bij het magazijn van Mensen in Nood. Daar is, met

de inzet van vrijwilligers, hard gte werkt om de kle-

dingwinkels in de kazernes op te ztetten en te be-

voorraden. Op deze manier worden de vluchtelingen

hier voorzien van kleding.

Mensen in Nood blijft zorgen voor de noodzakelijke

aanvulling van die winkels.

Ook naar vluchtelingenkampen in en rond het voor-

malige Joegoslavië zal Mensen in Nood kledingzen-

dingen verzorgen zolang dat nodig is.

Daarnaast gaat Mensen in Nood natuurlijk door met

het sturen van kleding naar andere rampgebieden

in de wereld. Ook de opbrengsten uit de verkoop van

kleding komt ten goede aan Joegoslavië en de Derde

Wereld.

De aküe wordt door de R.K. parochies van Hengelo

en Keijenborg en de Ned. Herv. Kerk georganiseerc.

BRUIDSBEURS 1992 STEENDEREN

Dit jaar wordt de bruidbeurs in Steenderen gehou-

den op zaterdagavond 24 en zondag 25 oktober. Door

dte enorme belangstelling in de afgelopen jaren is

nu gekozen voor 2 datums plus dat de ruimte bijna

is verdubbeld door het bij plaatsen van een luxe tent

aan de zaal van restaurant „de Engel" te Steenderen

12 deelnemers (ook uigebreid) tonen de bezoekers

allerhande op het gebied van huwelijk, bruiloft etc.

Dus alles wat bij zo'n heugelijke stap komt kijken.

Aan dte bruidsbeurs 1992 in Steenderen nemen dit

jaar deel: aannemersbedrijf Peelen, Rabobank Steen

deren, Hair 2000, drukkerij Weevers, Vorden, beauty

centrum, taxibedrijf Radstake, Voorst, foto Hans

Temmink, Hengelo Gld, bruishuis Beijer Besselink,

Beltrum, juwelier Köhler-Wissink, Hengelo Gld,

bakkerij Hekkelman, Hengelo Gld en Zutphen,

blotemsierkunst Klompenhouwer-Harmsen en café-

rest. „de Engel".

De entreekaarten welke ook recht geven op een kopje

koffie zijn vanaf heden bij de deelnemende zaken

verkrijgbaar.

DAMNIEUWS

Het Ie team speelde de 2e ronde van de bondscomp.

in Brummen. H. Vos dacht hier de score te kunnen

openen met l schijf voor en een winnende stand.

Maar helaas was hij te gretig en verloor door een

grote blunder. J. Heuvelink en H. Zonnenberg

stonden achter en verloren eveneens. Vervolgens

behaalden H. Luimes, J. Heijink en A. Hoebink

remises. G. Half man had een voordelige stand met

meer winstkansen, maar de nederlaag voor DCH was

al een feit zodat hij remise gaf. Ook J. Luiten, aan

bord 4 als invaller, behaalde een remise.

Het 4e deed het beter legen Ons Genoegen uit Almen.

Door winst van J. Schabbink en E. Berendsen be-

haalden zij l wedstrijdpunt. B. Goorman en J. Wen

tink verloren hun partij.

In de onderlinge competitie werden slechts 2 partijen

gespeeld:

W. Eijkelamp- D. Walgemoet 1-1, H. Groeneveld-

L. Koldenhof 1-1.

Stand:

Groep A: l H. Luimes 5-8, 2 G. Half man 5-7.

Groep B: l H. Vos 5-10, 2 A. Hoebink 5-7.

J. Luiten 5-7

Groep C: l J. Heijink 5-8, 2 H. Groeneveld 6-7.

Slijterij

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

Extra aanbiedingen maand oktober

Hooghoudt jenever 19.95

Bi] aankoop van iedere fles Franse
Cognac kortingsbon van ƒ 2,50 op

een helicoptervlucht.

Deze maand kans op gratis
helicoptervlucht bij iedere

aankoop.

Woensdags gesloten

05753-1252

WIJ LIJSTEN MET VEEL ZORG UW

borduurwerken of foto's in

OOK UW ADRES VOOR

FOTOLIJSTJES
in vele soorten en kleuren

en tevens alle maten

WISSELLIJSTEN

„DESPANNEVOGEL"

GESPREKSGROEP ECHTSCHEIDING

De Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maat-

schappelijk Werk in Zutphen start donderdag 12

november met een gespreksgroep rondom echtschei-

ding, onder leiding van Ria de la Rie, maatschappe-

lijk werkende.

De gespreksgroep is bedoeld voor inwoners van het

werkgebied (gemeenten Gorssel, Hengelo Gld,

Lochem, Ruurlo, Steenderen, Vorden, Voorst, Warns

veld, Zelhem en Zutphen), die problemen hebben

het verwerken van alle emoties rondom dte scheiding

en het alleen verder gaan.

In deze groep zullen thema's aan de orde komen,

zoals:

gevoelens van verdriet, angst, boosheid, schuld en

eenzaamheid;

reacties van familie, vrienden en kennissen,

hote is het om alleenstaande ouder te zijn en hoe

verwerken de kinderen de scheiding;

hoe ga je met je ex-partner om;

hoe vul je je toekomst

Wanneer u belangstelling heeft om aan deze groep

detel te nemen, kunt u zich tot uiterlijk 30 oktober

1992 aanmelden bij Ria de la Rie, zij is op werkdagen

van 8.30-9.30 uur bereikbaar onder telefoonnumer

05730-52758.

Zij maakt dan een afspraak met u om in een per-

soonlijk gesprek te bekijken of deelname aan dteze

groep zinvol voor u is.

De groep komt tien achtereenvolgende donderdagen

van 10.00-12.00 uur bijeen, voor het eerst op donder

dag 12 november 1992 in het nieuwe hoofdkantoor

van d'e Regionale Stichting voor Thuiszorg, geves-

tigd aan het Hogestraatje 3 te Zutphen.

POLITIE-INFORMATIEder

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Week van 6 t.e.m. 12 oktober 1992

Dinsdag: Op de Ruurloseweg werd een bromfietser

van de weg gehaald omdat hij op de rijbaan reed

i.p.v. op het fietspad.

Hij reed met hoge snelheid hetgeen ook later bleek

toen de bromfitets op de rollentestbank gezet werd.

Woensdag: Gezocht naar een dementerend (ouder)

persoon. Gelukkig kwam zij bij mensen aanlopen en

kon zij van daar af naar huis

Vrijdag: Aan dte Hogenkampweg werd bemiddeld in>-

zake overlast door een persoon. Het Maatschappelijk

Werk neemt over.

Een fiets met postcode kon bij de eigenaar worden

bezorgd.

Twee Zuid-Europese type's pleegden dezet dag bij

twee grootwinkelbedrijven in Hengelo met een hoe-

vetelheid geld, wisseltruc's, een greep uit de kassa.

De cassiëre werd afgeleid waarna f 700.— en

f 5850.— werd gemist

Indien iemand deze knapen opgevallen is, graag

1230 bellen.

Tevens blijkt een bedrijf uit Sappemeer winkeliers

te bellen terzake advertenties in blaadjes (o.a. voor

bejaarden). Men peutert deze mondeling los, int geld

geld, maar maakt de advertenties kleiner dan af-

gesproken. Er is dan geen verhaal (bewijs) mogelijk

Leg zoiets schriftelijk vast.

Zondag: Aan de Spalstraat werd een ondersteunings

paal van een boom uit de grond getrokken en een

plant uit een bloembalk gehaald. Getuigen zagen het

gebeuren, zodat wij ook bij dte twee verdachten uit-

komen.

Gevonden: portemonnaie blauw/groen, vijfje -f- f 25.-

Franke

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK


