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DRl K K K R I . I WOLTKKS

Kcgclinkstraat 16

Postbus 63, 7255 /.H Hengelo (J ld

Telefoon 05753-1455, !>.«.«. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zclhem), Steenderen,

Kaak, Kronkhorst, Olburgen, R ha.

Koldijk, Wichmond- V ierakker

en omstreken

Gepaneerde
Snitsels

Dik bevleesde
Hips

100 gram 1.35 500 gram 2.95
Mager
Varkens poulet

Runder soepbeen-
deren met veel vlees

500 gram d
Ti 500 gram 1l i

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram

SCHOUDERKARBONADE

(max. 2 kg per klant) 500 gram 2.99

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 -Hengelo GId.

Tel. 05753-1269

NIEUW!!

Wil je ook een te gekke
DINOSAURUSTAART?

Voor een feestelijke taart bel je

BAKKERIJ KREUNEN
tel. 05753-1474

RUNDERLENDE

500 gram 9.80
GEHAKT CORDON BLUE

2 4AJB
r„ «O«

BOTERHAMWORST

100 gram 1.25

ONTBIJTSPEK

lOOgram 1.4O

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (GId)

Tel. 05753-1301

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

KERKSTRAAT 6

De grote spaaractie m Klein Westland
gaat nog een paar weken door. Spaar
mee voor een diner, U met het toch.
ƒ 300,-- aan kassabonnen in sept. en
okt. sparen is een diner t,w.v. ƒ 50,--.

Groente en fruit reklame:
RODE of WITTE KOOL per stuk 0,98
nieuwe oogst grote Spaanse
MANDARIJNEN 25 voor 5,98

Rauwkost reklame:
U met toch dat ons verspakket bete-
kent bij ons dagelijks vers.
AARDAPPELSALADE kilo 7.98
WITTE KOOL HAM SALADE 500 gram 4,98

Uit onze kaasafdeling:
JONG BELEGEN kilo 9.98
ANANAS GEMBER KAAS

100 gram 2.25
BRIE SELECTION 100 gram 1.69

TOT ZIENS!!

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

DEZE WEEK:

supergrote POTCHRYSANTEN
diverse kleuren geen l̂ ^fT geen

alleen bij ons voor slechts

RIETEN MANDJE opgemaakt met

CALABASSEN van 10.95 voor 7*95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Vanaf 18 Okt. 1993 bij ons

verkrijgbaar de nJGUWSte CD van

Boh Foi Toch
Platenbar

de SPANNEVOGEL

ANBO afd. Hengelo GId
organiseert woensdag 20 oktober a.s.
een LEZING over

OSTEOPOROSE
(Botontkalking)

ledere geïnteresseerde is hartelijk welkom!
TOEGANG GRATIS.

M ode show
Op donderdag 14 oktober

om 20.00 uur

een flitsende najaars
en wintermodeshow

U bent van harte welkom

Deelnemers modeshow:

mode

^

J U W E L I E R - O P T I C I E N

FLEUR decor
Kerkstraat 5 - Hengelo (J ld . - Tel. 05753-4165

Huidverzorging

Wandeltocht Zelhem
op 16 en 17 oktober

Star tp laa ts : campiniz
't /.onnetje, Ruurloscwx'g.
Star t t i jdcn: 30 km van 9.00-
10.00 uur . Overige afstanden
van 10.00-14.30 uur. WSV
de Ploeg, t e l . 05753-3013.

Te koop slachtkippen ƒ 3,50
per stuk. K) stuks ƒ 30,--.

W. Keniperman, Lamstraat 5,
Toldijk. lel. 05755-1329.

Te koop Surprise eet-
aardappelen, kunnen ook
eventueel opgeslagen wor-
den. H. Lubbers, Kervelse-
weg4,HengeloGld,tel . 1625.

Te koop walnoten. Maat-
schap Loman, Broek weg 7,
Hengelo GId. Tel. 05753-
1705.

Te koop binnensilo, 2 ton,

marathonwagen (opknap-
per), ijzeren deur + kozijn,
180x225, h o o i t i anspm t -

Iniiid, 2-wielige wagen.
Tel. 05753-3835.

Spalstraat 12, Hengelo GId

's maandags gesloten

De verbouwing van
kantoor Keijenborg is gereed!

- Het gebouw is zowel van buiten als van binnen vernieuwd en
daarmee weer bij de tijd. De vernieuwde bankhal biedt onze
cliënten veel ruimte voor oriëntatie en mede daardoor veel
privacy.

- Op zaterdag 16 oktober is er een feestelijk Open Huis voor
alle cliënten van ons kantoor te Keijenborg. Voor de kinderen
is er een speciale verrassing.

- Om 14.00 uur zal Schuttersgilde St. Jan onder muzikale be-
geleiding van Harmonie St. Jan een vendelhulde brengen.

- Vanwege de verhuizing zal de bank gesloten zijn op donder-
dag 14 en vrijdag 15 oktober.
Tevens is de geldautomaat 14 oktober buiten gebruik. Vanaf
15 oktober draait de automaat weer in het vernieuwde bank-
gebouw. (Uiteraard zijn bank en geldautomaat in Hengelo
tijdens deze dagen normaal toegankelijk)

Coöperatieve Rabobank "Hengelo-Keijenborg" B.A.

Kantoor Keijenborg
Telefoonnummer 05753-8480
Telefaxnummer 05753-3733

Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren

DAMESSALON; a l lmi voorns a f s p r a a k . Mrtnnn (KÏK-222U

HERENSALON; /owd met als /onder

afspraak, telefoon 05755-2524

Z-E weg 6, Toldijk
A,in i\<- vvci^ / i i tphrii l )i iet i nchcin

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem



Wij y.ijn heel gelukkig met de geboorte van onze
dochter

Katharina Elisabeth Kari

We noemen haar KARI

Benno en Hetty Rondeel

2 oktober 1993

Roessinkweg 30
7255 PC Hengelo Clld.

Wij /ijn dankbaar en ge lukkig met de geboorte van
on/e /.oon en mijn broertje

JORRIT

Hij is geboren op 5 oktober 1993.

Ton Knoef
Marja Knoef-Wunderink

Sybren

Ruurloseweg 22a
7255 DJ Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1 108

Om niemand te vergeten hopen wij dat U dit als een
persoonli jke u i tnodig ing beschouwd.

Op zondag 17 oktober 1993 /ijn wij

BENNIEen HKRMIEN
BERKELAAR-ENGBERS

25 jaar getrouwd.

Wij wi l len dit samen met U vieren op vrijdag 22
oktober 1993.

U bent van harte welkom op on/e receptie van
14.30-17.00 uur of vanaf 19.30 uur in /aal "Den
Bremer", Z.-E.weg 37 te Toldijk.

Oktober 1993
Schiphorsterstraat 5
7227 NG Toldijk

Op vrijdag 22 oktober a.s hopen wij

FRITS en JOKE WIEGMAN-KETS

met onze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig

huwelijk te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30 uur
in Hotel-Café-Restaurant Herfkens te Baak.

Oktober 1993
Molenweg 3
7223 DN Baak

woensdag 13 oktober

15.00 uur optreden

clown in de bibliotheek

te Hengelo Gld.

Toegang gratis!

mooie RIBLAPPEN 500 gram 8.75
SLAGERSHAM 100 gram 1.50
BOTERHAMWORST 100 gram 1.20
ROOKWORST uit eigen keuken

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

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

BIIENHOF STRATENMAKERS BE DRI | F

André Bijenhof
Tel. 05755-1944

05753-1136
06-52939311

Op zaterdag 23 oklober a.s. hopen wij ons 40-jarig
huwelijk te herdenken.

HERMAN KLEIN KRANENBER(J

en
MINA KLEIN KRANENBERCJ-WEENK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00-16.30 uur in
/aal Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo (lid-.

Oktober 1W3
J u l i a n a l a a n 2
7255 EE Hengelo ( l i d .

H i e r b i j w i l l e n wij iedereen bedanken voor de
felicitalie's, in welke vorm dan ook, hij ons 40-jarig

huwelijksfeest.
Mede door Uw toedoen is het voor ons een fijne dag
geworden.

JOS en MARIETJE BESSKLINK

Kerkstraat 2K, Keijenborg

T.T.V. Bekveld 25 jaar
UITNODIGING
Op donderdag 14 oktober a. s. houdt de T.T.V.
Bekveld ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
een receptie.
Gelegenheid tot gelukwensen vanaf 20.00 uur in
/aal Wolbrink, Bleekstraal 3 te Hengelo Gld.
Er is een tentoonstelling en er /.ijn videobeelden

aanwezig.
Ook gelegenheid om het jubileumboek te bestellen.

Tot /iens.

Jubileumcommissie
T.T.V. Bekveld

Verzorgingscentrum "de Bleijke"
De jaarlijkse "Familiedag" is weer een succes
geworden, dit mede door:

Rabobank Hengelo Gld/Keijenborg

Supermarkten:
Edah, Albert Heijn

Bakkers:
Kreunen, Hekkelman, Schabbink, Bruggink

Slagerij Stapelbroek

Bloemen/fruit:
Beo/Wijnbergen, Kuipers

Elektro: Arendsen Expert

Schilders: Harmsen Vakschilders

Slijterij 't Hoekje

die voor de verloting prijzen beschikbaar stel-
den, waarvoor middels deze advertentie onze
dank.

KINDERBOEKENWEEK 1993
1 3 T / / W 2 3 O K T O B E R

Joke van Leeuwen.
Ze schreef het. Ze tekende

het. En het is gratis.
'Het weer en de tijd'.

Een geestig verhaal

voor kinderen vanaf

9 jaar over een

jongetje dat met een

kleurwedstrijd een
verblijf van twee
nachten in een

vakantiehuisje wint.
Gratis bij aankoop van

ten minste f 19,50 aan
kinderboeken, zolang

de voorraad strekt.

.
Een heel lief boekje

voor een heel lief prijsje
Prentenboekje met

24 vertederende

pagina's van Helen
Oxenbury voorde

allerkleinsten. Slechts
f 3,95, zolang de
voorraad strekt.

t l . K

We bukken een tuurt

HENGELO GLD
KERKSTRAAT 17

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster 1993 worden
de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:
10 t/m 16 okt. - Geestelijk Gehandicapten
24 t/m 30 okt. - Stichting Vluchteling.

PUBLIKATIE WET AROB

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 29 september t/m 5 oktober
1993 waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

B.G.H. Wieggers, Kervelseweg 11d.
Hengelo Gld

H.W. Engbers, Vordenseweg 49,

het uitbreiden van een garage/berging

Het gemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur.
De milieuvergunningen en -meldingen
liggen in het gemeentehuis, afdeling
grondgebiedszaken, sectie VROM. ter
inzage op werkdagen van 08.30 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Tevens liggen de milieuvergunningen elke
vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage
in de bibliotheek, Sterreweg 14.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot
bovengenoemde afdeling, telefoon 1541.
toestel 26.

WONINGWET

het bouwen van een schuur ter vervanging
Hengelo Gld van een kippenhok

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.

| MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

Er is een melding ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:

Woninginrichting Grootbod, voor het van toepassing worden van het Besluit detailhan-
del, op een reeds opgerichte zaak t.b.v. woninginrichting, gelegen aan Raadhuisstraat
11-13 te Hengelo.

Hengelo, 12 oktober 1993.

| WET MILIEUBEHEER
Er is een aanvraag ingekomen van:
Mts. H.G.J. en W.H.G. Niesink, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een melkrundvee- en varkenshouderij
met loonwerkersbedrijf, gelegen aan Weeninkweg 1 te Hengelo.
Het voornemen bestaat de vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften
om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken.
De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 13 oktober 1993 tot en
met 12 november 1993.
Hierna kunt u (totdat de procedure helemaal afgewerkt is) de stukken inzien bij de
afdeling Grondgebiedszaken.
Tot en met 12 november 1993 kunt u schriftelijk bij het gemeentebestuur bezwaar
maken. U kunt daarbij vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Tot bovengenoemde termijn kunnen op verzoek mondeling bezwaren worden inge-
bracht. Hierbij wordt tevens gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over de
ontwerp-beschikking tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwe-
zigen.
Zij, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven of aantonen dat
zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later beroep in te
stellen.
Onder voorschriften is een milieuvergunning verleend aan:
- de heer A. Bijenhof, voor het oprichten en in werking hebben van een bedrijf, voor de

ontwikkeling en assemblage van schokdempers en de reparatie en afstelling daarvan
t.b.v. motoren en auto's, gelegen aan Hummeloseweg 7a te Hengelo;

- Harmsen Vakschilders, voor het oprichten en in werking hebben van een schilderswerkplaats met spuitinrichting, gelegen aan
Zelhemseweg 21 te Hengelo;

- de heer P.J. Hilderink, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning, voor een melkveebedrijf, gelegen aan
Bronkhorsterstraat 2 te Keijenborg.

De beschikkingen liggen ter inzage van 13 oktober 1993 tot en met 12 november 1993.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot en met 12 november 1993 worden ingediend door:
a. de aanvrager:
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de ontwerpbeschikking tijdig bezwaren hebben ingebracht;
d. belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling geschillen van
bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hengelo, 12 oktober 1993.

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week van
4 oktober 1993 tot 11 oktober 1993 een
aanvraag ingevolge de Woningwet is in-
gekomen van:

Landinrichtingscommissie "Hengelo-
Zelhem", voor het plaatsen van een kan-
toor-unit gedurende een periode van
circa4 maanden, gelegen aan Hengelose-
straat 26b te Hengelo;
de heer N. van Bentum, voor het vergro-
ten van een berging, gelegen aan Berken-
laan 11 te Hengelo;
mevrouw J.M.J. Hendriks-Toebes, voor
het gedeeltelijk vernieuwen van een ga-
rage, gelegen aan Holterveldseweg 4 te
Hengelo.

Hengelo, 12 oktober 1993.

GOMA METAALWARENFABRIEK GECERTIFICEERD

l - ' i i t t i : Dkk HroimtTs fotografie

V.l.n.r.: dhr. F. A. Atema, hoofd commerciële /aken, dhr. J. Oortgiesen, hoofd produktie, dhr. R. Heunk, hoofd

kwaliteitszorg en dhr. A. I eunissen, directeur (lomu Metaalwarenfabriek H.V., tonen trots en hlij het behaalde
ISO-certificaat.

Vrijdag l oktober j . l . hield Goma Metaalwarenfabriek
B.V. aan de Ruurloseweg te Hengelo ( ïk l een Open Dag
voor genodigden en relaties en maakte tevens van de
gelegenheid gebruik voor de officiële overhandiging van
het ISO-cert if icaat voor kwal i te i t sbewaking.
Vanaf 14.00 uur was het een komen van de gasten, die het
bedrijf be/ichtigden.
Om plm. 16.15 uur werd met het officiële gedeelte begon-
nen met een welkomswoord van de heer F. A. Atema. die
vervolgens dhr. A. van tier Houwen, directeur van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost (ielder-
land. het woord gat .
Dhr. v.d. Houwen begon: we / i j n hier bij e lkaar in een
"kippenhok" en /o is (lorna Metaalwarenfabriek ooit be-

gonnen in ecu kippenhok. De heren Oortgicsen en Tennissen
startten daar met de produktie en door hard te werken,
creatief te /.ijn en k w a l i t e i t te leveren, staat er nu dit
prachtige bedr i j f . Ook de werkgelegenheid is hier gestimu-
leerd. Door samen, directie en medewerkers, de schouders

er onder te /ellen, is dit alles tol stand gekomen. Ook met
medewerking van de gemeente Hengelo ( l i d , die het bc
lang van het bedri j f in/ag. Hierna overhandigde dhr. v.d
l louwen het IS( ) -ce r t i f i caa t off ic ieel aan de directeur, dhr.
A. Tennissen.
De/e verleide iets over de beweegredenen en de op/et om
voor het cer t i f icaa t in aanmerk ing te komen. Het was
allereerst van belang dal al le neu/en in het bedr i j f de/.elfde
kant opwe/en, maar daar waren we er nog niet mee. ()m het
projekt echt goed te begeleiden, werd dhr. R. M e u n k be-
noemd tot projektleider. die er ont/ettend veel t i j d en
energie in heef l gestoken. Daarvoor wen! hij bedankt .
We hebben nu het kwa l i t e i t s ce r t i f i caa t wel , maar dat bete
kent niet dat we op on/e lauweren kunnen gaan rusten, /.ei
dhr. A. Tennissen, wan t om het ha l f jaar is er een controle

en om de 3 jaar volgt de procedure voor nieuwe certificering.
Hij dank te iedereen die heeft meegewerkt om dit cer t i f icaat
te behalen en riep a l le medewerkers op, / ich hiervoor te
b l i jven inspannen.



— aowoljtl».-.»" *"eldigvan8oktob,rt
Aanbiedingen ge-u.y

JONGE J
* * *
een uitstekende

borrel

19,95^®-̂

N /sïLlFLORIJN " ' DE VIEUX MET DE

?RANSE BRANDYSSENJENEVER

19.95
~4.95

•̂~

FLORIJN
NEVE

19.95
7.75

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Gemak dient dr mens.
Het l.iatste nieuws op het
gebied van komfort:
zitmenibeleti waarvan de
diepte wordt atsternd op
uw lichaamsbouw
- desgewenst - zelfs met
een verstelbaar relax-
mechanisme!

V a k k u n d i g grm.i.ikl
bankstel, bcst.i.mdr uit ren

•itsh.ink en 2 l.iuteuils.
Instelb.itc /itdicplc.
Krl.ixmrc h.mismr optioneel.
Stoften in diverse kleuren en
dessins, l let houtwerk k, in in
diverse kleuren worden

uitgevoerd,
Als afgebeeld 5995.

Buffetkast niet
i;em,i.ikt v, in gep.ilineerd
l utopees eiken. Koperbesl.ij;
/or^t vooi een levendig
.iksent. 2650.

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286
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r/\ AWoningborg

Een traditioneel gebouwde vrijstaande woning.
Vrijwel overal inpasbaar en veel variatiemogelijkheden.
Voorzien van ruime entree, grote woonkamer met
aangrenzend een open keuken en ruime bijkeuken.
Op de etage 3 slaapkamers, badkamer en een hobbykamer.
Vraag die brochure aan over deze vrijstaande woning of
maak een afspraak. Ook hebben wij nog diverse andere
brochures van zowel vrijstaande als dubbele woningen.
Uiteraard zijn wij er ook voor:
agrarische bouw, bedrijfspanden, verbouwingen e.d.

B O U W M A A T S C H A P P I J

WEUSlËNENK
Molenenk 5, 7255 AX Hengelo (Gld.). Tel. 05754-1886, fax 05754-1787

THUISADVIES

DUURT KORT
MEESTAL MAAR 'N HALF UUR

KOST NIETS
MAAR LEVERT WEL VEEL OP

SPAART GELD
MEER DAN U DENKT

Hoeveel kunt u, als inwoner van de gemeente Hengelo, verdie-
nen in 'n half uurtje? Vijftig gulden, honderd gulden, of zelfs
meer? Ontdek 't door even de tijd te nemen voor een gratis
thuisadvies van uw energiebedrijven. Dat werkt zo: voor een
gas-advies belt u het speciale telefoonnummer en maakt een af-
spraak met één van onze thuis-adviseurs. Of u stuurt de groene

antwoordkaart in. Op een tijdstip dat 't u uitkomt, komt de advi-
seur dan bij u thuis met een draagbare computer. En hij berekent
korte tijd hoeveel energie u kunt besparen en wat dat oplevert!

Kortom, een advies dat niets kost, maar waar u behoorlijk wat aan
over houdt Bel voor een gratis advies: 08340 - 55111 (PGEM

Doetinchem) of 05750-24555 (GAMOG rayon Zutphen). De actie loopt van half september tot half
november 1993.

Slijterij

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

Oktober BOKBIER maand

1 krat bokbier 24 stuks

Gratis 2 glazen

1 Six pack - 6 stuks

12 stuks
hierbij 1 glas gratis

6.90
13.80

PGEM GAM G

In ons café ook BOKBIER

van het vat.

SPORT GOED HALFMAN B.V.
met SPORTGOED boomkwekerij

tuinaanleg
ROOZegaarde Sport hoveniersbedrijf

SPAAR ENERGIE! VOOR 'N BETER MILIEU. Spuistraat 13, Hengelo (ild. Rondweg 2a - Hengelo (Jld.

Tel. 05753-1424

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Te koop stoof'peren ƒ 0.50/kilo. smeerolie voor ket t ing-

/.aag ƒ 2.--/liter, aanhangwagen torsie-as. 2 x l m; ± 5 jaar

oud, ƒ 6(M),—. H. Zweerink, Bakermarksed i jk l 5, Baak,

164.05754-1809.

33e HKRFSTKLKl RKNWANDKLKH H T

Op /aterdag 16 en /omlag l 7 oktober organiseert de wandel-

sportvereniging "De Ploeg" uit /.elhein weer haar jaarlijkse

hert 's tkleurenvvandeltocht, dit maal voor de 33e keer.

De s t a r t p l a a t s is c amping "Het Z o n n e t j e " aan de

Ruuiïoseweg te Zelhem. De camping is bereikbaar per

( i . V . M . bus. halte "Het Zonnetje".

De afstanden voorde/e wandeltocht / i jn: 30. 20. 15, l O en

5 km. Halverwege elke afstand is er gelegenheid om te

rusten.

De s t a r t t i j d voorde 30 km is van 9.00 tot 10.00 uur . t e r w i j l

er voor de overige afstanden tussen 10.00 en 14.30 uur

Onze vernieuwde

VEZO
is nu ook op maandagmorgen vanaf 10.00 uur open.

onze openingstijden:

Maandag : 10.00 - 18.00 uur
Dinsdag : 9.00 - 18.00 uur
Woensdag : 9.00 - 18.00 uur
Donderdag : 8.30 - 18.00 uur
Vrijdag : 8.30 - 20.30 uur
Zaterdag : 8.30 - 16.00 uur

Super Merk artikelen met
gratis Super Spaarzegels.

tot ziens bij:

VEZO
Zuivelweg 7

7255 XA Hengelo

NEEM MAAR VAN MIJ AAN, DAT 'T GEZELLIG IS!

gestart kan worden.

KEEP THEM ROLLING BU HET ACHTERHOEKS
MUSEUM 1940-1945 IN H K N ( i K L C ) ( J L I )

Om te vieren dat het Achterhoeks Museum 1°40-1°45 nog

4 maanden kan b l i j v e n / i t t e n in de oude AH supermarkt te

Hengelo ( i ld . is groep Achterhoek/Twente van Keep them

Rol l ing benaderd voor een Concours d'Hlegance.

De leilen van de/e vereniging tot instandhouding van

his tor ische m i l i t a i r e voertuigen komen dan ook met een

t w i n t i g t a l voertuigen naar het cen t rum v a n Hengelo Gld,

midden voorliet museum. Op /omlag l 7 oktober van 14.00

tot 17.00 uur zijn er Willy's Jeeps, Dodges.c IMC's. Chevrolet

kraan wagens en /e l fs een echte gepantserde DingoScoutcar

te he/ichtigen.

De/e voertuigen /ijn a l lemaal ineen /oorigineel mogeli jke

staat teruggebracht en de eigenaren /u i len er graag iets over

ver te l len .

Na tuu r l i j k is het Achterhoeks Museum de/e hele middag

ook geopend en dat b l i j f t het tot en met 30 j anua r i l W4 in

de/e locatie op iedere /ondagmiddag van 14.00 tot 17.00

uur. In de he r f s tvakan t i e ( v a n 17 t/m 24 oktober) is het

museum iedere middag van 14.00 tot l 7.00 uur geopend.

Voor KADO'S naar ,DE SPANNEVOGEL'



Oktober - de Wijnmaand
zowel

Franse, Spaanse, Duitse,
Portugese, Bulgaarse, Hongaarse,
Zuid Afrikaanse als Californische

wijnen
SLIJTERIJ - WIJIMHANDEL 'LEEMREIS'

SPALSTRAAT 40 - HENGELO (GLD) - TELEFOON 05753 1274

Waarvoor u ook spaart, hij < ! < •

Rabobank v ind t u a l t i j d dr spaarvorm

die hi- t In-sU- bij u

past. Wilt u de hooo

stc rente.' ( ) t wi l t u

ic-dcr moment o\cr uw

geld kunnen hese hik

ken misschien.'

Ook u\v spaargeld

verdient een

persoonlijk advies.

U kunt ook aan een combina-

tie van die twee denken. Hoc- dan ook.

voordat u gaat sparen, is het verstandig

om eerst even bij de Rabobank langs te

gaan voor een persoon

l i j k advies.

Want u beurijpt , hij de

grootste spaarbank van

Nederland weet men

als &>een ander hoe u
o

uw spaargeld kunt ha len .

Rabobank Q
meer uit

Rente nu tot 6,

Rabobank. Aangenaam.
o

S0FIATAGRI

FIATAGRI

Donderdag 14 oktober a.s. verzorgt het fabrieksteam
van Fiatagri een tweetal demonstraties in Hengelo Gld.

Een demonstratie die u beslist niet mag missen!
U bent van harte welkom!

Aanvangstijden: 's morgens vanaf 10,00 uur en
's middags vanaf 13.30 uur.

Locatie: Mts. Riefel-Wissels
Riefelerdijk 2 Hengelo Gld.

Wissels
M C H A N S A

HET ADRES VOOR KWALITEIT EN 24-UURS-SERVICE

Winkelskamp 1 Hengelo Gld. Telefoon 05753-4360. b.g.g. 05753-3491

EERLIJK IS HEERLIJK
Heerlijk duurt het langst.

Zeker met een echte Texeler
onderdeken of dekbed.
Want dan kunt u eindeloos
genieten van de weldadige,
behaaglijke warmte die allee
zuiver wol u biedt.
De pure wol van de originele Texels.e
schapen heeft van nature vele goede
eigenschappen. Een groot isolerend en

absorberend vermogen bijvoorbeeld.
Dat slaapt verrukkelijk: altijd de juiste
warmte in ieder jaargetijde, zonder
hinderlijk transpireren.
Wilt u zelf het comfortabele genot van
een eerlijke, natuurlijke slaapomgeving
ontdekken? Kom dan langs en maak
kennis met het complete assortiment
Texeler dekbedden, onderdekens en
kussens. Natuurlijk bij:

DEK JE DROMEN TOE MET EEN TEXELER.

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

N A T I O N A L E

W O O N M A A N D

W I N K E L

oktober

Wie heeft er 25 sept. v. m. in

het gemeentehuis een ver-

keerde jas meegenomen?

(iaarne r u i l e n in het gemeen-

tehuis.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

GLAS -VERF- BEHANG

Kerk- en andere diensten

/()NI)A(; 170KTOBKR 1993

Remigiuskerk

10.00 uur ds. P. F. de Vries Kindernevendiensi

"Ons Huis"

10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

(ioede Herder Kapel

10.15 uur ds. R. Molemuker

Vrij/. Herv. Kerk

10.30 uu r ds. H. van Nieuwenhuize, Epe

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 16 oktober 19.00 uur Eucharis t ievier ing

Zondag 17 oktober 10.00 uur Woord en Communieviering met

zang van het gemengd koor

Dinsdag l
1
) oktober 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: /aterdagsom l°.0()uurWeekendviering;

zondags om 10.00 uur Hoogmis.

Hui/e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dagelijks Ro/enhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagmorgen OS.00 uuren is uitsluitend bedoeld voor spoed-

geval len.

Op /.aterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

12 OKTOBER

Dr. E i j k e l k a m p , te l . 2262

15- 1XOKTOBKR

Dr. Eyck (praktijk dr. Ei jkelkamp) , tel . 2262

19 OKTOBKK

Dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen OS.00 uur.

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

2262.

Dinsdag: zie boven.

Woensdag: dr. Eyek, Kastanjelaan 7, Hengelo (J ld . tel. 1277.

Donderdag: dr. Koning. Kas tan je laan l , Hengelo Gld. tel. 1266.

Apotheek Hengelo (Jld, Spalstraat 2S, tel. 05753-1010

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag S.00-12.30 uuren 13.30-

1S.OO uur, za.. zo., feestdagen l 1.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenreeepten kun t u in het weekend, bu i ten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (Jld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420

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

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vr i jdag 13.30-14.00

uur. maandag en donderdag 19.00-19.30 u u r e n volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo (ild

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

Dag en nacht bereikbaar, t e l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - l l

Kruiswerk Oost-(»elderland

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

telefoonnummer 06-8806 (bi jna gratis. 3 cent per m i n u u t ) . Via

dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon (p laa t s het

(uit leen)spreekuur is.

Netwerk Thuis/.org Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen 09.00 on 12.00

uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - te l . 05750-

16463.

Regionale Stichting voor Thuis7.org en Maatschappelijk Werk

Zutphen

Spreekuur: maandag t/m vrijdag van S.30-9.30 uur.

- Gezins-/bejaardenverzorging voorde gemeenten Hengelo (Gld),

Vorclen en Steenderen: /.utphenseweg l c. Vorden.

te l . 05752-214S.

- Maatschappelijk werk voorde gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 05753-2345.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Steenderen:

J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 05755-1659.

- Gezins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk Zelhem:

Stationsplein 12, Zclhem. tel. 0X342-215 I .

-Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen. tel. 05750-43SOO.

Bezoek-adres: Hogestraatje 3, Zutphen.

Correspondentie-adres: Postbus 4012. 7200 BA Zutphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging opehr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

m de gezondheidszorg. Voor vragen, hu lp of bemiddeling bij

problemen, bel (dagelijks van 19.()()-2().00 u u r ) tel . 08330-

21025. 08340-41275 of (maandag t.e.m. vri jdag) 08343-1214.

Vrijwil l ige Thuiszorg, t e l . 08340-35000, d a g e l i j k s van 9.00-

10.00 uur en van l S.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar, tel . 05754-1351

Pedicure

Y. Abbink, Toldijk, tel. 05755-13S6

Diëtiste

H. Zweerink-Stege. Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak, t e l .

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

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst : 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. OS346-65000. dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

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.

Tol.

Diverse JUBILEUMKAARSEN
leuk om te geven - fijn om te krijgen

met uw persoonlijke tekst
Verzorgd door

„DE SPANNEVOGEL"
de kadOWJnkel van Hengelo

's morgens bestellen - 's middags klaar!

Voor Toyota is
afstand geen

probleem!
Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-
standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke
prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin
een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-
cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.
Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota
dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-
ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een
onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en
brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;
• prijsopgave vooraf;
• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met
Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en
modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

^Ó>°

**£«<

Maak kans op een sprookjes-

achtig weekend in Euro

Disney en ontmoet Aladdin

in Adventureland* of één van

de andere Euro Disney-prijzen

(zie actieverpakking).

•V»na( 4 ijnuin 1994 in Euro Disnsyljnd. wi|iigmgen voorbehouden

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

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

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,

en Gelegenheidskaarten bent U bij ons

op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

WifotMteefal
drukwerk

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


