
62e jaargang no 16 dinsdag 4 mei 1993 UITGAVE.
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.ff. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Champignon of Dikke Rib
Kerriegehakt 7 QC

A AP 50°9ram ' « w w

500 gram

Mager gezouten
Spek

500 gram

Mager
Runderpoulet

l iWV500 gram

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag,vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram
SCHOUDERKARBONADE

(max. 2 kg per klant) 500 gram

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

4.95

4.95

4.95
2.99

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

* geraniums - hang
fuchia's - stam

* chrysanten-
stekken

* paprikaplanten
* tomatenplanten

enz.
OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - 05753-1395

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER
DC <
UJ

Bakkerij Bruggink
2J RAADHUISSTRAAT 19 -
CC

TEL. 1358
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De lekkerste
Moederdag
verrassingen

De bakker
deze*
efcedag
versbata

* Moederdagschelp deze week 9.95
met verse aardbeien en slagroom

¥ All you need is love petit fours
* veel bonbon- en chocolade

geschenken in de winkel!
* Moederdagtaart bestellen? tel. 1474

slagroom, mocca, chipolata, vruchten enz.

BAKKERIJ KREUNEN
tel. 05753-1474

De zaak voor moeders met smaak

iTGEVERU GHERRE - GAANDEREN

NIEUW KADO VOOR MOEDERDAG

Deze „verse" uitgave van een uitgever van
vele ,,sterke" merken handelt over bloemen,
groenten en kruiden van de Oude Boerenhof.
Het is een uitgave van de uitgever van de
Achterhoekse Almanak en met kleuren-illus-
traties van illustrator en schilderes Marian
Schuurman.

Uiteraard verkrijgbaar bij DE ZAAK

WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

In centrum van de plaats en Achterhoek

Het gebonden boek kost slechts ƒ 24,50

Restaurant „'t Olde Schot"
vraagt

personeel
voor in de bediening en voor in de

keuken voornamelijk in het weekend.

Tel. 08342-3750.

Bloemen kleuren
Moederdag (9 mei)

Speciale Moederdag-aanbiedingen:
voor buiten:

Terra COtta pOt met schotel met planten vanaf U "»•

Verder ruime keus in:
- Maleise potten
- Terra cotta potten
- Wilgenmanden

- Buitenplanten

- Chrysantenstekken 1O voor 2.5O
- Koolplanten

- Zaden

voor binnen:
- leuke Boeketten
- Rozen in kokers
- Plantenbakjes
- Bloemstukjes
- Biedemeijers
- Bloeiende / groene planten

Vlijtig Liesje 3.95 perstuk 3 voor 1O.OO

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

KWALITEIT EN
KWANTITEIT

voor betaalbare prijzen

* Capaciteit tot
70 personen

* Maandag gesloten
* Groot terras

Gelegen zijweg
Zfelhem-Ruurlo.

Varsselsestraat 11
Tel. 08342-3750
7021 MV Zelhem

HOUDEN VAN MOEDER IS GOUD EN ZILVER

Driekleuren-gouden
oorknopjes met zirkonia

Gouden set
collier 45 cm
armband 18V2 cm

Gouden oorknopjes

.(f

Goud met zirkoniaZilveren
zirkoniaringen

Zilveren
oorhangers

Zilveren
broche

Gouden ring
met 10 diamanten

Gouden fantasiering

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

-

-«.»

MODE IN
MONTUREN

Nieuwe kleren, een nieuwe 'look'...
dus een nieuw montuur!

Kom kiezen uit de
nieuwe collectie topmodellen
en laat u modieus adviseren.

Ja 't is nog heel veel
klein-pittig-charmant, maar houd U

van een iets grotere bril,
ook die hebben wij voor U!

OOG VOOR DETAIL

de optiek speciaalzaak

GROOT KORMELINK
>% brillen en contactlenzen
Hengelo G. Spalstraat 27 Telefoon 05753 -1771

's maandags gesloten

Ons telefoonnummer
wordt gewijzigd.

Met ingang van 6 mei a.s. zal ons telefoonnummer worden

gewijzigd in 05 15«5"o4UU in verband met het in

gebruik nemen van een doorkiescentrale.

Wij zullen onze cliënten hierover nog nader informeren.

Rabobank "Hengelo-Keijenborg"

Rabobank S



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter

ILSE GERDIEN

Wij noemen haar ILSE

Marinus en Betty Kornegoor-Luimes

26 april 1993.

Covikseweg 2
7221 CM Steenderen
tel. 05755-2580

10 mei 1968 25 jaar 10 mei 1993

WIM EN ALIE TEN PAS-LAMMERTINK

zijn op 10 mei 1993 25 jaar getrouwd.

Dit willen wij met onze kinderen en

ouders vieren.

U kunt ons hiermee gelukwensen op

10 mei a.s. van 16.30 tot 18.00 uur in

zaal Langeler, Spalstraat 5

te Hengelo Gld.

Ruurlosteweg 79,

7255 MA Hengelo Gld.

Op vrijdag 7 mei is het 40 jaar geleden dat wij zijn

getrouwd.

We hopen dit te vieren met onze kinderen en klein-
kinderen en u op zaterdag 8 mei a.s.

WIM AALDERINK

GERDA AALDERINK-BOBBINK

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 18.00 uur
in zaal "Den Bremer", Z.E.-weg 37 te Toldijk.

7221 CM Steenderen, mei 1993.

Covikseweg 21.

Dodenherdenking 4 mei 1993
Voorafgaand aan de kranslegging
op de algemene begraafplaats,
in de Synagogestraat en bij het
gemeentehuis, houden de
gezamenlijke kerken op 4 mei een
korte oecumenische gebedsdienst
in de Remigiuskerk,
ter nagedachtenis aan allen,
die toen en nu door het
oorlogsgeweld zijn gestorven.

Deze dienst begint om 18.45 uur.

Na afloop kunt u tijdig aansluiten
bij de herdenking bij het monument.

De gezamenlijke kerken

Gelegenheid tot verzilveren
van Schildersbonnen

op maandag 10 mei a.s.
's avonds van 18.30 tot 20.00 uur bij mevr.
F. R. Ooms-Lubbers. Vordenseweg 24,
Hengelo Gld.

Het bestuur
Hout- en Bouwbond CNV
afd. Hengelo Gld.

Verzilvering van R.B.S.
en Schildersbonnen

op zaterdagmorgen 15 mei a.s. van
9.00-12.00 uur in Hotel Langeler te

Hengelo Gld.

Het bestuur
Hout- en Bouwbond FNV
afd. Hengelo Gld.

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit
Hollandse SPITSKOOL kilo 1.25

Vol sap. SINAASAPPELS
25 stuks voor slechts 4.98

Rauwkost aanbieding:
BROCCOLIMIX 500 gr 4.98

CARIBIC SALADE 500 gr 4.98

STiMP STAMP ' 2 kilo 4.98

Kaasreklame:

Jong BELEGEN KAAS kilo 9.98

Extra BELEGEN KAAS
' 2 kilo 6.50

KERNHEMMER 100 gram 2.50

Een gezonde Moederdagtip:
Geef eens een mooi
OPGEMAAKTE RIETEN KOFFER
of een leuke FRUITSCHAAL of
FRUITKOKER

Verder hebben wij dagelijks aan-
voer van verse Hollandse AARD-
BEIEN tegen scherpe dagprijzen

Haal uw dagelijkse vitaminepil
bij Klein Westland

TOT ZIENS

SLIJTERIJ

'l HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND MEI

l Itr de Vink 28% lichte borrel 15.95
l Itr Florijn jenever 19.45
l Itr Florijn oude jenever 22.95
l Itr Florijn vieux 19.05
l Itr Florijn c.b. 13.95
l Itr Joustra beerenburg 21.45
l Itr 't Hoekje bessenjenever 13.95
l fles de Kuyper peachtree 16.95
l fles Amaretto floryno 14.95
l fles Cahors rode bordeaux 7.95

05753-1252
WOENSDAGS GESLOTEN

MOEDERDAG
Kado-idee voor iedere vrouw,
een geschenkbon, extra
leuk verpakt.
Ook munten voor een zonnekuur
zijn een welkom geschenk, (ƒ 7 ,50
per munt)
Huidverzorgingsstudio

Anja Holland
't Oude postkantoor
Raadhuisstraat 23 - Hengelo Gld
Tel. 05753-3279

Zonnebank open ma-vrij 8.30-23.00 uur
za 8.30-18.00 uur

•TJB G€M€€NT6 HENGELO
KY Jj Provincie Gelderland

•fflf A J Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
^2ÏÉ^Sr Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN
Volgens het collecterooster 1 993 worder
de komende periode de volgende col
lectes gehouden:
9 t/m 15 mei - NOVIB/UNESCO
23 t/m 29 mei - Astma Fonds.

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

ledere eerste donderdag van de maanc
is er een zitting van de sociale verzeke
ringsbank in het gemeentehuis, van 09. OC
tot 10.00 uur.

OPEN DAG STORTPLAATS
"DELANGENBERG"

Op zaterdag 1 5 mei 1 993 houdt de afval
verwerkingsdienst Oost-Gelderland op
stortplaats "De Langenberg" te Zelherr
open huis.
Van 13.00 tot 16.00 uur is de stortplaats
geopend voor iedereen die geïnteres
seerd is in de afvalverwerking in deze
regio.
Ter plaatse wordt een informatiemark
ingericht waar aandacht zal worden be
steed aan ondermeer het hergebruik var
materialen- kringloop en energiewinning
uit stortgas.

BEKENDMAKING
BOUWPLAN

De burgemeester van de gemeente Hen
gelo maakt ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 19a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat burge-
meester en wethouders van die gemeente
voornemens zijn vrijstelling te verlenen
als bedoeld in artikel 18a van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ten einde mede
werking te kunnen verlenen aan het bouw
plan van:
A. H. J. Ankersmid, Akkerwinde 16
Hengelo Gld., voor het plaatsen van een
tuinhuisje.
Het bouwplan ligt met ingang van 6 me
1993, gedurende 14dagen, ter gemeente-
secretarie (afdeling Grondgebiedszaken)
voor een ieder ter inzage.
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan een ieder schriftelijk bezwaren
tegen het voornemen de gevraagde vrij-
stelling te verlenen indienen bij burge-
meester en wethouders.

Hengelo, 4 mei 1993.
De burgemeester voornoemd.

WONINGWET
Burgemeester en wethouders van Hengelo
maken bekend, dat er in de week van 19
april 1993 tot 26 april 1993 een aanvraag
ngevolge de Woningwet is ingekomen van

de heer R.B.M. Kok, voor het oprichten van
een berging/dierenverblijfplaats, gelegen
aan Zelhemseweg 1 2a te Hengelo.
V.O.F. Hendriks, voor het oprichten van
een dubbele woning met garage, gelegen
aan Dreef 2 en 4 te Hengelo.

Hengelo, 4 mei 1993

| PUBLIKATIE WET AROB ]
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 21 t/m 27 april 1993
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen,

aan: ten behoeve van:

G. Loman, Broekweg 7, Hengelo Gld het uitbreiden van een fokvarkensstal

A.H.M. Elizen, Kreunenskamp 11, het uitbreiden van de woning
Hengelo Gld

R. J. Piek, Kreunenskamp 9. Hengelo Gld het uitbreiden van de woning

A.F. Sueters, Prunusstraat 27, het uitbreiden van de woning met een bij-
Hengelo Gld keuken

A.H. Sessink, Prunusstraat 25. het uitbreiden van de woning met een bij-
Hengelo Gld keuken

B. J. ten Dam, De Heurne56, Hengelo Gld het uitbreiden van de woning met een bij-
keuken

J.H.M. Bouwmeister, Zelhemseweg 12. het oprichten van een garage/berging
Hengelo Gld
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.

| WIJZIGING INZAMELDATUM GROF VUIL l
ATTENTIE!! De volgende ophaaldatum voor grof huisvuil wordt gewijzigd! De ophaal-
kalender vermeld dat 14 mei 1993 de volgende datum is dat grof huisvuil wordt
opgehaald. Deze datum is echter gewijzigd; In plaats van 14 mei wordt het grof huisvuil
nu opgehaald op. Donderdag 13 mei 1993.
Wie binnen de bebouwde kom van Hengelo en Keijenborg woont hoeft grof huishou-
delijk afval niet meer tevoren aan te melden. Het kan gewoon op de ophaaldag,
donderdag 13 mei a.s., aan de straat worden gezet. Wie buiten de bebouwde kom of
in Varssel of Veldhoek woont wordt verzocht het grof vuil uiterlijk woensdag's 1 2.00 uur
voor de ophaaldatum aan te melden. Het telefoonnummer is (05753)-1541 . Als grens
voor de bebouwde kom worden de borden "Hengelo" en "Keijenborg" aangehouden.
Onder grof huisvuil wordt verstaan al het huisvuil dat niet in de grijze container past,
zoals bankstellen, wasmachines, koelkasten e. d. Voor een milieuvriendelijke verwer-
king van de koelkasten wordt zorggedragen. Ook gebundeld snoei-atval en grof
tuinafval kan worden aangeboden. Buiten de inzamelrondes om wordt geen grof vuil
ingezameld. Namens de beladers verzoeken wij u dringend zich aan de volgende
spelregels te houden:
- bied uw grof vuil dusdanig aan dat het handzaam gebundeld is;
- stukken of bundels grof huisvuil mogen geen grotere inhoud hebben dan 1 m3 of

zwaarder zijn dan 25 kg;
- het grof vuil dient op de inzameldag voor 8.00 uur aan de weg te worden gezet.
Wij wijzen erop dat bouw- en sloopafval niet als grof vuil wordt beschouwd. Dit afval
wordt niet in de grof vuil ophaalronde meegenomen.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met het gemeentehuis, telefoonnummer
(05753)-1541.

| AFKONDIGING VERORDENINGEN |
Burgemeester en wethouders van Hengelo brengen ter openbare kennis, dat met
ingang van 6 mei 1993, gedurende drie maanden, voor een ieder ter gemeente-
secretarie (afdeling Grondgebiedszaken) ter inzage liggen:
1. het raadsbesluit van 26 januari 1993, nr. 10-IV/JN, met bijlagen, inhoudende de

vaststelling van een nieuwe brandbeveiligingsverordening;
2. het raadsbesluit van 26 januari 1993, nr. 11-IV/JN, met bijlagen, inhoudende de

vaststelling van de Bouwverordening 1992;
3. het raadsbesluit van 30 maart 1993, nr. 51-IV/JN, met bijlagen, inhoudende de

vaststelling van een verordening tot aanvulling van de onder 2 vermelde Bouw-
verordening 1992.

De stukken zijn tegen betaling van de kosten voor een ieder verkrijgbaar.
De verordeningen treden in werking op 1 juni 1993.

Hengelo Gld., 4 mei 1993.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo.

| MELDINGEN WET MILIEUBEHEER |
Op 6 april 1993 is een melding ingevolge de Wet Milieubeheer ingekomen van:
de heer G.J. Smeitink in verband met het aanpassen van een melkstal, tanklokaal en
afzonderingsstal aan de Hogenkampweg 16 te Hengelo.

Hengelo, 4 mei 1993.

r^y Ontbijt op bed... en dan pakt ze uit!
PHILIPS HP2835
Met de sotinefle van Philips epileert
u snel en effectief, zelfs de kortste
boortjes «orden met wortel verwij-
derd.

PHILIPS HRÓ183
Sleeklofzuiger. Ideaal om erbij te
hebben voor de bovenverdieping
oi voor in de stacaravan.

MORS MRS4000M
Ontdooien, verwarmen, koken,
warmhouaen... Met deze fraaie
magnetron kan het allemaal!
Met een inhoud van 20 liter,
een in 7 standen regelbaar
vermogen van 650 Watt, een
tijdschakelaar tot 35 min.,
een glazen draaiplateau en
ingebouwde verlichting.

299
ie worden ingepakt bij:

PHILIPS HD7210
luxe 10 kops koffiezetter met worm-
boudkan: uw koffie blijft niet alleen
langer warm moor ook langer lekker!

PHILIPS HD4384
Deze waterkoker schakelt automa-
tisch uit en is beveiligd legen droog-
koken. l tter kookt In 3,5 minuut.

PHILIPS HP2705A
Luie, lodyshave met een comfortabel
scherend scheeiblod. Werkt snoerloos
en kon dus makkelijk overal mee
naartoe.

ROWENTA MH51
Gezien op TV? Dé manier om londbe-
derf leaen Ie gaan. Compleet met in
totaal 8 verwisselbare borsteltjes.

MOULINEX ME80
Dit handige lichtgewicht strijkijzer
k uitgerust met spray-mogelijkheid
en een glodgepolijste zoolploat.

NOVA FR401
Handige rechthoukige friteuse met
een grote inhoud en 2000 Walt ver-
mogen. Mei afwasbaar ontireukfilter.

MOULINEXMA35
Ideaal em erbii te hebben voor bel
snel en makkelijk maken van sausen, |
milkshakes, babyvoeding eni_.

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

ENE l N K
OLAS-VERF-BEHANG

PHILIPS HR2300
Niets h zo lekker als zelfgemaakt
ijs. Banaan, aardbei, sinaasappel,
olies kan en hel goal heel makkelijk.

VIBESSELINK
l ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhulsstraat-Bannlnkstraat
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

HALFMAN B.V.
boomkwekerlj

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Bondweg 2a - Hengelo G.
TeL 05753-1424



ZWEVERINK adviseerd

voor MOEDERDAG 1993.

Verwen moeders eens met een flets, of iets

voor de flets, b. v. een tas.
Mocht het fietsen wat moeilijker gaan,
denk dan eens over een SPARTAMET.

ZWEVERINK
fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Henge.o Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

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

Snitsels 100 gr 1.60
Mosterdspek 100 gr 1.50

Thiiringer bloedworst 100 gr 1.50

SLAGERIJ

NIEUWEftHUIS
Past. Tbutestra&t 9
KEIJENBORG
T«l. 05753-1320

Remigiuskerk - Hengelo Gld

Zondag 9 mei JEUGDDIENST
AANVANG 10.00 UUR

Thema: Racisme

VOOR JE HET WEET

BEN JE ZELF AAN DE BEURT

VOORGANGSTER: MIA TANKINK

KOOR: INTERKERKELIJK JONGERENKOOR

EXTRA AANBIEDING:
voor MOEDERDAG

'/z kg champignons

1 kg witlof

1 kg bananen
2 kg

2.45
1.98
5.98

1.98
3.50

Let op de aanbieding in de winkel

MOEDERDAG - BLOEMENDAG

GROTE SORTERING

BLOEMBAKJES
PLANTEN
SNIJBLOEMEN
GEM. BOEKETTEN

Bloemen-, groente- en f ruithuis

Joop Kuipers
TEL 05753-1227 HENGELO GLD

VOLOP TUINPLANTEN
fuchsia - geranium enz.

ROOZEGMRDE
SPALSTRAAT13
HENGELO GLD

Moederdag!

Verras haar met een fijne likeur
van Slijter Leemreis

Ruime sortering
zie de etalage!!!

Slijterij

LEEMREIS
Spalstraat 40
Hengelo Gld
Tel. 05753-1274

Moederdag, geschenkendag
„DE SPANNEVOGEL"

het adres voor al uw GESCHENKEN

Naast de KLEINMEUBELEN, KLEEDJES e.d.
een schitterende

KADOSHOP
met kado's

voor iedereen.

Ook een MC - CD of een accessoire is leuk om
te geven.

Graag tot ziens in onze gezellige winkel

„DE SPANNEVOGEL"

Ambachtelijk «lager

Jan Stapelbroek

I Magere RUNDERLENDE
l 500 gram

( BIEFTARTAAR
i 100 gram

I ROLLADESCHIJVEN
\ per stuk

( BOTERHAMWORST
{ 100 gram

9.95

1.55

1.19

1.10

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

9 mei Moederdag

Een passend geschenk

vindt u bij:

DEMIBYOU
Fraaie horloges v.a. 49.—
l jaar garantie

Vergulde armbanden
v.a. 39.95

Maandagmorgen gesloten

ZutphenseWeg 8 - Vorden

Tel. 05752-3785

Gevraagd: medewerkers
ijsverkoop (jongens -
meisjes) 16 a 17 jaar, div.

plaatsen. Leuke bijver-
dienste! Meer weten?
Tel. 05753-1042
Evenementenburo
Ambiance

| Deze aanbiedingen zijn 14 dagen j
j geldig

•• ^£

l Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 f

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

Kom bij ons ideeën

opdoen voor uw interieur

Wij tonen u de zes typen

'Luxaflex' Raambekleding in

een skala van tinten en

dessins. En als u uw keus

hebt gemaakt kunt u

meedoen aan een wedstrijd

waarbij u het aankoopbedrag

kunt terugverdienen.

Dus kom gauw even langs!

Aktie loopt tot l juni 1993

' L u x a f l e x ' R a a m b e k l e d i n g i n 1024 tinten e n d e s s i n s .

Uw Luxaflex * produkten specialist

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

»... _. . .__ _, Raadhuisstraat 45 Hengelo Gid. Tel 105753) 1286
Wetllg gedeponeerd handelsmerk. Een Huneer Douglai Produkt.

STUNTAANBIEDING

spijkerbroeken
merk EDWIN

Bn 4 verschillende wassingen

maten 28 t.e.m. 36 - model Houston

normale prijs 139.90

NU per stuk O V. V D

14Q Q5per 2 stuks ~ r • ̂  *ƒ

Alles zo lang de voorraad strekt.

Omdat dit blad niet overal tegelijk ver-
schijnt, starten wij met deze aktie vanaf
woensdag.

W l D E F A S H l O N

- NET EVEN ANDERSl KLEDING^A/ETEVE/

Spalstraat 32,
Hengelo (Gld.)

's Maandags gesloten, verder de hele week geopend

Heeft u trouwplannen of jubi-
lea? Laat u rijden in een fraaie
oldtimer. Inl. 05753-3555.

Te koop motorgrasmaaier
met opvangbak, 43 cm i.g.st.
f 150,--. Tel. 05754-1809.

Te koop goudfazanten en
pauwen. Tel. 05754-1779.

Te koop gevr. kinderbox mot
verstelbare bodem, tel. 05753-
1733.

Café Meezen
Steenderen

Tel. 05755-1204

Te huur:

Partytent
en

biercaroussel
Ontbijt op bed?
Maak een keus uit ± 20

soorten zachte of krokante

broodjes bij BAKKERIJ
KREUNEN.
Moederdagaanbieding:

4 broodjes halen,
[5e GRATIS.|

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten
tevens Toto

Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Lieve huisvrouw wil graag

l of enkele halve dagen

per week op uw baby of

kleuter passen. Brieven

onder no. 18-1 bureau

de Reclame

Te koop 2,25 ha kuilgras
op stam. Tel. 05753-2083,

Na 17.30 uur.

Wie heeft er voor mij:

thuiswerk, typen, schrij-

ven, inpakken enz.

Brieven onder no. 18

bureau de Reclame

KRUISWERK OOST GELDERLAND ORGANI-
SEERT ZWANGERSCHAPS INFOBFURS

Op zaterdag 15 mei 1993 van 10.00 tot 16.00 uur orga-

seert het Kruiswerk Oost Gelderland met medewer-
king van een aantal instellingen en btxlrijven een

grote informatieve /.wangerschaps infobeurs in de
schouwburg Amphion te Doetinchem, die gratis toe-
gankelijk is.

Tijdens deze beurs is het mogelijk informatie te
krijgen over alles wat te maken heeft met zwanger-
schap, bevallen en baby's. Er zijn deskundigen van
het kraamcentrum, wijkverpleging en thuiszorg-

winkel. Daarnaast zullen ook vroedvrouwen, de
kraamafdeling van het Slingeland ziekenhuis, de

stichting borstvoeding natuurlijk en de stichting spel

en opvoedingsvoorlichting aanwezig zijn. Verder
hebben een groot aantal bedrijven en instellingen

hun med'ewerking aan de beurs toegezegd, zodat de

bezoeker een goed beeld kan krijgen van de moge-

lijkheden die er met betrekking tot dit onderwerp

op de markt aanwezig zijn. Er is kinderopvang aan-

wezig, kinderen kunnen terecht bij een speelhoek die

wordt ingericht door stichting Okido, zij zorgen

deskundige leidsters die d'e kinderen tijdens
de opvang begeleiden.

Er wordt tijdens de beurs tweemaal een modeshow
gelopen met medewerking van zwangere medewerk-
sters van Kruiswerk Oost Gelderland. Zowel 's mor
eens om 10.30 uur als 's middags om 14.00 uur laten
zij mode zien, die de aanstaande moeder er op haar
voordeligst uit laat zien.

Kruiswerk Oost Gelderland geeft een eigen infor-

matieboek uit ten behoeve van aanstaande ouders,

dit boek is in herdruk en wordt tijdens deze beurs

opnieuw uitgebracht en wordt na de modeshow uit-

gereikt aan enkele zwangere medewerksters uit de

ei^en organisatie. Hebt u interesse dan kunt u dit

boek tijdens de beurs aanschaffen voor f 5.—. Na de

beurs is het boek verkrijgbaar in de thuiszorgwin-

kels in Doetinchem en Zutphen, of te bestellen via

hel nummer van het Kruiswerk 06-88.06. Dan zijn de

kosten f 8.50 incl.

De beurs is geopend van 10.00 tot 16.00 uur en is

voor iedereen die om welke reden dan ook geïnteres

seerd is in zwangerschap, bevalen of baby's gratis

toegankelijk.



FLEUR DECOR GEEFT ACTE DE PRESENCE OP

UNIEK EVENEMENT

„The Home and Garden Fair" is een unieke beurs
voor binnenhuis- en tuinarchitecten, bloemen en
planten experts. Ook dit jaar presenteren ze zich
weer in en rond het schitterende historische land-
goed Beeckestijn te VelZen-zuid. Deze unieke expo-
sitie trekt ieder jaar opnieuw vele binnen- en buiten
landste bezoekers.

„The Home and Garden Fair" is een ware belevenis
voor iedereen die waarde hecht aan een creatieve
leef- en woonomgeving. U kunt kennis maken met de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van binnen-
huis- en tuinarchitectuur. Bloemen en planten
experts presenteren de meest fraaie creative ideeën
voor zowel binnen- als buitenshuis. In een cultuur
historische sfeer ziet u een spranktelende show van
hè

4
, allerhoogste niveau.

Alle deelnemers en exposanten, waaronder decora-
teurs, interieurarchitecten, tuinarchitecten, antiqi-
tairs, bloemendecorateurs en kwekers, behoren tot

de *x>p binnen hun vakgebied en genieten grote natio

nale en internationale bekendheid.

In deze prachtge ambiance zal ook de Achterhöekse

Fleur Decor acte de presence geven. Fleur Decor is

een exclusieve speciaalzaak in bloemen, boeketten,

bloemstukken en kado-artikelen. Dit Hengelose be-

drijf zal op originele en artistieke wijze haar bij-

drage leveren aan de unieke „Buitenfair".

Voor „The Home and Garden Fair" 1993 kun
4
 u

terecht op landgoed Beeckestijn, Rijksweg 136,

Velzen-zuid. Openingstijden dinsdag 18 mei t.e.m.

donderdag 20 mei van 10.00 tot 21.00 uur.

De entreeprijzen voor deze expositie bedragen per

persoon f 15.— voor volwassenen en f 7.50 voor

kinderen t.e.m. 12 jaar.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Fleur

Decor, Kerkstraat 5 te Hengelo Gld, tel. 05753-4165.

AMNESTY IN HENGELO GLD

Ook u kunt schrijven voor vervolgde mensen voor
wie Amnesty zich inzet.

Dat kunnen mensen zijn die opgepakt of bedreigd
worden, gedood zijn of „verdwenen" omwille van
het uiten van hun vreedzame overtuiging, of omdat
zij door hun huidskleur, sekste, afkomst, taal, geloof
of anderzins behorten tot een bepaalde groep.

Ook kunnen het gevangenen zijn die geen eterlijk
proces of redelijke straf krijgen; gevangenen die
mishandteld of gemarteld zijn of daarmee worden
bedreigd of ter dood veroordeelden.

U ziet, redenen genoeg om ons op woensdag 5 mei
van 19.00 tot 20.30 uur te komen helpen schrijven
in „dfe Bleijke".

ROMMELMARKT-FANCY FAIR IN VELSWIJK

Op zondag 16 mtei a.s. organiseert carnavalsver.
„De Doldraejers" uit de Velswijk en Wittebrink tus-
sen 10.00 en 16.00 uur een grandioze rommelmarkt

annex fancy fair in en bij het buurtschapshuis D'n
Draejer in de Velswijk.

Gedurende deze dag zullen er diverse extra activi-
teiten plaatsvinden, waaronder de landing van een
aantal parachutisten om 14.00 uur. Een van dezte
parachutisten zal een zeer bekende Vedswijker zijn.

Naast de rommelmarkt zijn er diverse andere attrac
tics, waaronder een kop van Jut, rad van avontuur,
bussen gooien, Achterhöekse wafelkraam en diverse
andtere vermakelijkheden. Ook is er gelegenheid tot

het werpen met eieren op bekende Velswijkse per-
sonen, gekluisterd aan een schandpaal. Tevens zullen
vele stands worden ingericht waar gelegenheid is tot

het nuttigen van een hapje en een drankje. Het ge-
heel zal bestaan uit ca. 50 stands, waar iedereen iets
van zijn of haar gading kan vinden.

De opbrengst van deze dag zal worden gebruikt voor
de aanschaf van nieuwe kleding voor de Raad van

Elf van de carnavalsvereniging.

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

van 20 april fce.m. 26 april 1993

In deze periode is er door ons aangifte opgenomen

terzake:

diefstal 35 overhemden uit een kledingrek

eenvoudige mishandeling te Keijenborg. Onderzoek

loopt nog

diefstal van een grondboor aan de Kervelseweg

insluiping bij een woning aan de Heurne. De dader

is via een plat dak door het badkamerraam naar

binnen gekropen. Er wterd niets gestolen

diefstal van een hoogfrequentmodulator aan de Rijn-

weg

diefstal van een uitlaat van een motor

diefstal van een hele motor vanaf de Scharfdijk

diefstal van een schepemmer met stok

Op 20 april is er een blauwe „discofiets" in de strui-

ken gevonden. De eigenaar kan de fiets op het

bureau weer ophalen.

Op zondag 25 april vond er ook een aanrijding met

gewonden plaats op de kruising KroezerijWeg met

de Kruisbergseweg.

Tijdens de wegrace zijn er ongteveer 80 parkeerbon

nen uitgedeeld.

In deze periode nog 2 maal bemiddeld bij sociale

problemen.

Jaap Henk Holland

REUMA
DESnilE

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

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN
Statenlaan 128, 2582 GW Den Haag.

Bankrck.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324

De Nederlandse Lever Darm Stichting

VOOR ELSJE SMAAKT ALLES HETZELFDE
ZE HEEFT AL 3 JAAR EEN INFUUS.

Elsje heeft een spijsverteringsziekte.
Zonder infuus krijgt zij onvoldoende voe-
ding binnen en raakt zij ondervoed. Die
ellende duurt nu al 3 jaar.
Elsje is niet de enige; elk jaar moeten
ruim 21.000 kinderen met een spijsverte-
ringsziekte het ziekenhuis in.

Ook volwassenen lijden aan deze ziek-
ten, in Nederland maar liefst 2 miljoen.
Sommigen hebben een ernstige aan-
doening zoals een maag- of leverziekte,

galstenen, chronische darmontsteking of
darmkanker. Anderen tobben met een
prikkelbare darm, chronische verstop-
ping, diarree of andere problemen.

De Lever Darm Stichting wil deze men-
sen helpen met wetenschappelijk onder-
zoek, voorlichting en patiëntenzorg.
Daarbij is uw financiële hulp onmisbaar
Steun ons daarom met uw gift, dan kan
Elsje straks misschien weer gewoon
eten.

Giro 2737 Bank 70.70.70.538
De Nederlandse Lever Darm Stichting,

Postbus 25,3620 AA Breuketen, lel. 03462-64943

GEEF OM KINDEREN MET SPIJSVERTERINGSZIEKTEN

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk v» aar je mee

bezig bent, als je zo'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten"

Door donateur te worden van
de Zeehondencrèche in Pieterburen
steunt u het werk en geeft u zee-
honden een herkansing op overleven
in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ttr waarde van f.

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen ruir
Stichting Zeehondencréche. Antwoordnummer 9SO.

• WSO WL Pieterbur.n Giro 8020 l

z e e h o n d e n c r è c h e p i e t e r b u ren

In hoger sferen?
.... komt u zeker als u bij ons binnen slapt.

Want daar ligt de nieuwste Intercard-huwelijkskollektie
Keuze ruimer dan ooit.
En.... wij helpen u graag met de tekst

Hiiitcrcanl

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16 • 7255 CC Hengelo Qld. - Tel. 05753-1455

JUBILEUMKOLLEKTIE
50

De Kennemer Jubileumkollektie,
speciaal voor die hoogtijdagen, ^ -.
welke om zo'n exklusieve
uitnodiging vragea

DRUKKERIJ WOLTERS
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Voor KADO'S naar ,DE SPANNEVOGEL1

GEHAKT CORDON BLEU
per stuk 2.35
SPEKLAPPEN

500 gram

FIJNE SNIJWORST
100 gram

4.10

1.45

1.50

Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

9 mei - MOEDERDAG
Verwen moeder eens goed! y

Bloemen, Planten, Bloemstukjes,
Cadeau-artikelen, leuke Poppen enz.

Kijk bij Bloemsierkunst

„JOLANDA"
Kerkstraat 20a, Keijenborg,
tel. 2977 y

Hoe dat moet!

De Perkplanten zijn er weer! y
Geraniums V
mooie grote, alle kleuren 4 voor lOiOO

Moederdag Taartendag

of geef moeder van die heerlijke

bonbons uit eigen bakkerij

Je kunt moeder natuurlijk ook ver-
wennen met een heerlijk ontbijt

met diverse lekkere broodjes
en croissants.

Aanbieding deze week;

Hazelnoot schuimharten

7.95
alle Broodjes

6 halen, 5 betalen

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld/

C ÎOLENMKKERS TeL 05753-1200

Voor het lekkerste brood en banket
moetje bij je windmolenbakker zijn.

MOEDERDAG-TIPS
uit onze huishoudafdeling

BRABANTIA PEDAALEMMER

van 44.75 nu 32.50

CURVER BADBOX

van 28.50 nu 19.75

MEPAL VOORRAADBUSSEN

van 7.35 nu 5i25

van 6.95 nu 4.15

KOOKPAN R.V. STAAL

inhoud ca. 7 Itr nu 39>95

HANGDROOGREK

ca. 6 meter nu 6.95

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

Voor moederdag:
VRUCHTBOMEN

CONIFEREN

BOMEN IN POT

ROZEN

VASTE PLANTEN

SIERHEESTERS

COMPOST

TUINTURF

BOOMSCHORS

GAZONGRASZAAD

VELDKEIEN

VOLOP PERKPLANTEN
Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN BV
Rondweg 2a • Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

Moedert
Hvrtewens

Hanger
'met
Diamant

Normaal 149,-

99.-.
Choker

met Diamant

799.-
Cachet

Ringen

Normaal 139,-

Een echt gouden sieraad maakt blij. Dat
. is bekend. En als er ook nog eens een ̂

échte diamant in zit, dan is de
verrassing kompleet! Zo'n waarde-

vol kado geeft u toch graag?
Laat dan nu haar hartewens in

vervulling gaan. Voor zulke prijzen
wilt u haar gezicht wel eens zien...

Vorstelijke
Entourage-ring

Met 10 diamanten.
Keuze uit Saffier,

Robijn of Smaragd.
Normaal 899,-

Nu slechts

Ringen
met
Diamant

Normaal 69,-

^Oorbellen
met Diamant

maal

Solide
Diamantringt

, Met 2 diamanten.

Normaal 279,-

799-
Solitair

Ring

Normaal 149,-. Nu slechts

79.-

Memoire^
Ring
Uit te breiden met 1

of meer briljanten.

Met briljant van 0.01

A.GROOT KORMEUNK \23O» f
horlogene goud & zilver

ElgwiMr T. van den Hul
Hengelo G SpallIrMt 27 Telefoon 057H-4038

Attentie Attentie Attentie
Voor de Reclame die verschijnt op dinsdag
25 mei a.s. dienen de advertenties als volgt
te worden ingeleverd:

* advertenties met printjes, logo's enz.
dienen uiterlijk dinsdag 18 mei om
11.00 uur in ons bezit te zijn.

* advertenties, die bestaan uit alleen
tekst dienen uiterlijk woensdag 19 mei
om 11.00 uur in ons bezit te zijn.

Dit alles in verband met Hemelvaartsdag.

Gelieve hier de nodige rekening mee te
houden!!!

DRUKKERIJ WOLTERS

De mooiste tijd
om moeder
te verrassen

PPH1 15,- PPG 300 NU M 65.-

PULSAR
In onze Pulsar collectie vindt
u de mooiste dameshorloges
nu extra vriendelijk geprijsd.
Charmant gebaar van Pulsar,
geldig tot moederdag.

Tijdelijk verrassende
moederdagprijzen van Pulsar!

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

Zondag is het dé dag om moeder eens extra in het zonnetje
te zetten. Bijvoorbeeld met een fleurige bos bloemen in
prachtige voorjaarskfeuren. Fleur Decor heeft een
uitgebreide sortering snijbloemen, [ i
boeketten, bloemstukken, kado artikelen
en zijdèbloemen... u vindt het allemaal in
onze exclusieve speciaalzaak.

Natuurlijk kunt u nu alvast bestellen.
Kom maar eens langs» Met een bloemstuk
of kado van Fleur Decor komt u altijd
goed voor de dag! GRATIS BEZORGEN

OOK OP ZOND AG!

r

KM JONG
KERKSTRAAT 5 HENGELO GLD. TEL, 05753 - 4165

'S MAANDAGS GESLOTEN

DE SMID

HEREN, ZONDAG
H MOI Dl R D AG!

puur of voor de mx

14.95uitstekende borrel

19.95
FUORINC
AMARETTO
AMANOELUKEURCITROEN BRMW.

borrel van f l o n

14.95
13.95 VERHUUR

tapinstallaties
o.a.SINCLAIR

MEDIUM SHERRY

—
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293



A N T I
R I M P E L S E T

Op basis van
magneetveld-therapie,

De unieke werking van cle

BeautyFace is gebaseerd op de

combinatie van magnetisch veld,

warmtebron en speciale crème.

Het magneetveld stimuleert de

deling van de witte bloedcellen.

Zuurstoftoevoer en afvoer van

afvalstoffen nemen sterk toe.

Zichtbaar resultaat:

uw huid wordt weer stevig

en veerkrachtig en uw rimpels

vervagen of verdwijnen

(afhankelijk van uw huidconditie).

De BeautyFace:
een doorbraak op

het gebied van
rimpelbestrijding

* eenvoudig
te hanteren

* korte
behandelings-

duur

* ook voor
gezichts-
massage

Als je haar echt wilt ver-

rassen geef je moeder een

Gazelle. Die loopt super-

licht, is bijzonder sterk en

bovendien prachtig

om te zien.

Echt een cadeau om

'\x / moeder dit jaar eens extra

in het zonnetje te zet ten.

Ga daarom snel naar de

Gazelle-dealer en maak van

moederdag een feestdag.

RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLO

Kieftendorp 11-7255 MG Hengelo Gld. • Tel. 05753-7278

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden ^3F\fcCL»LC

winters
Spalstraat 8 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1280

Wij verzorgen in diverse
mogelijkheden Uw

bruiloften en partijen
van 25 t/m 300 pers.

o.a.:
Diners
Koffietafels
Warm en Koude Buffetten
Barbecue

Ook voor
Oud Hollandse Spelen

Herman • Ria Winkelman

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT,

WINRELMAN
Sl. Janjtroot 3, Keywiburg, Tekfoon 05753-1267

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f' Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
9 MEI 1993

Remigiuskerk
10.00 uur MiaTankink Jeugddienst Kindernevendienst.

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
10.00 uur ds. A. B. Elbert

Goede Herder Kapel
10.15 uur

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 8 mei 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 9 mei 10.00 uur Woord en Communieviering met zang

van het gemengd koor

Dinsdag 11 mei 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdagsom 19.00uurWeekendviering;

zondags om 10.00 uur Hoogmis.

Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dagelijks Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagmorgen 08.00 uuren is uitsluitend bedoeld voor spoed-

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

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

5 MEI (BEVRIJDINGSDAG)
Dr. Eijkelkamp, tel. 2262

7 -10 MEI
Dr. Eyck (praktijk dr. Eijkelkamp), tel. 2262

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 8.00-12.30uuren 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.

Dierenartsen praktijk 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

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld
Maandag t.e.m. vrijdag 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)plaatshet

(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.

RegionaleStichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur gezins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk:

ma t/m vr van 8.30-9.30 uur.

Regio-kantoren:

- Hengelo Gld., Kastanjelaan 15, tel. 05753-2345;

- Steenderen, J. F. Oltmansstraat 7

maatschappelijk werk: tel. 05755-1659

gezins-/bejaardenverz.: tel. 05753-2345;

- Zelhem, Stationsplein 12, tel. 08342-2151.

Spreekuur alpha-hulpverlening:

ma t/m vr van 8.30-9.30 uur, hoofdkantoor Zutphen, Hoge-

straatje 3, tel. 05750-43800

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene 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.

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar, tel. 05754-1351

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

Moederdag
Bekijk bij ons in de winkel de

vele leuke kado-artikelen

Of verwen moeder met een
mooie badhanddoek.

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

Attentie Attentie Attentie
Voor de Reclame die verschijnt op dinsdag
25 mei a.s. dienen de advertenties als volgt
te worden ingeleverd:

* advertenties met printjes, logo's enz.

dienen uiterlijk dinsdag 18 mei om

11.00 uur in ons bezit te zijn.

ir advertenties, die bestaan uit alleen

tekst dienen uiterlijk woensdag 19 mei

om 11.00 uur in ons bezit te zijn.

Dit alles in verband met Hemelvaartsdag.

Gelieve hier de nodige rekening mee te
houden!!!

DRUKKERIJ WOLTERS

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel. 05753-1307

Woningbouwvereniging "THUIS BEST"
w 99

is op zoek naar een

OPROEPKRACHT m/v
De functie zal bestaan uit:
- archiefwerkzaamheden
- typewerkzaamheden
- andere voorkomende werkzaamheden

Van de kandidaten wordt enige ervaring op
administratief gebied verwacht. Zij dienen te
beschikken over een grote mate van flexibili-
teit en accuratesse. Ervaring met WP 5.1 strekt
tot aanbeveling.

Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige infor-
matie kunt U binnen 10 dagen richten aan de
directeur, Postbus 22,7255 ZG Hengelo (Gld.).

'ÏN
Hendriks
"de Timmenje"
Kruisbergseweg 10
Hengelo Gld
Tel. 05753-1448

Yellow Balau Smaragd
houten tuinmeubelen

1 set 'Djakarta'
1 taf el af m. 180x90 cm ƒ 335,00
2 tuinbanken 'Medan' 135 cm ƒ 590,00
2 stoelen ƒ 530,00

ƒ1.455,00

set prijs ƒ 1.280,00 i.p.v. ƒ 1.455,00

275,00
1.060,00

1 set Toba'
1 tafel af m. 90x90 cm ƒ
4 stoelen ƒ

ƒ1.335,00

set prijs ƒ1.1 75,00 i.p.v. ƒ 1.335,00

* Alle prijzen zijn incl. 17,5% b.t.w.
* Alle prijzen zijn af "de Timmerije"
* In bouwpakket

9 MEI - MOEDERDAG
kwaliteitsscharen
vleesmessen

VOOR DE TUIN:

snoeischaren
graskantscharen
gazontrimmers
zelfbouw horredeuren
droogmolens
bloembakken enz.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bcnnlnkslrut 4 • 72S5 AW H*ng»lo (Gld.) • T»l 05753-1220

Nieuwe cirkelschudder
PZ FANEX 5000 hydr.

ƒ 5000," excl.

Nieuwe cirkelhark
KUHN werkbr. 320 cm

ƒ 3500,- excl

Smederij Besselink
Keijenborg • tel. 05753-1375

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. 05755--!


