
63e jaargang no. 40 dinsdag 4 oktober 1994 UITGAVE:

I)Rl K K 1 KI J WOLTKKS

Kegelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo < .M

Telefoon 05753-1455, !).«.«. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Kha,

Toldijk, Wichmond-V ierakker

en omstreken

Champignon of
Kerriegehakty

\L^A
500 gram

HACHÉEVLEES
(met gratis kruiden)
en 150 gram

ACHTERHAM

500 gram

Varkenshaas

samen voor

995
500 gram 9.95

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram O.i?D

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.̂ 71}

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

85 SPECIAALZAKEN
voor Uierwaren,
Gereedschappon

en Machines
IN NEDERLAND

STEINEL SENSORLAMP
• bereik 12 meter
• instelbare

verlichtingstijd
3 JAAR GARANTIE

Van 129,-voor

NU MET

GRATIS
KADOBON

Geldig van 3 oktober t/m 29 oktober 1994

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel 05753-1220

J

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

HAMLAPPEN

500 gram 6.45
COTELETTO'S

per stuk

100-ram 1 .70

BOTERHAMWORST

lOOgram 1.2 O

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

DRIE MAAL DUBBELDIKKE KINDER-PRETSHOW

In het kader van de spaarweek organiseert

Rabobank "Hengelo-Keijenborg" op zaterdag

22 oktober een voorstelling van Gerrit Schaap.

Alle kinderen tussen 4 en 1 2 jaar, ook zij die niet

bij ons sparen, mogen gratis naar de

DRIE MAAL DUBBELDIKKE KINDER-PRETSHOW

In zaal Wolbrink te Hengelo zal om 10.00 uur en om 13.00 uur een

voorstelling worden gehouden. Tegen inlevering van onderstaande

waardebon kan tijdens de spaarweek een toegangsbewijs worden

verkregen. Extra waardebonnen zijn op de bank verkrijgbaar.

r~J Rabobank "Hengelo-Keijenborg"

L

W A A R D E B O N

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u een gratis
toegangskaan voor de DRIE MAAL DUBBELDIKKE
KINDER-PRETSHOW.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:..
J

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

JUWELIER OPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753 1374

w
J/ff/ Veilig Verkeer Nederland

W/

afd. Hengelo Gld.

organiseert i.s.m. autorijschool Weijers uit Keijen-
borg een

THEORIE VERKEERS CURSUS

De cursus wordt gehouden op de vier dinsdag-
avonden 1,8, 15 en 22 november 1994, aanvang
20.15 uur in zaal Wolbrink aan de Bleekstraat 3 te
Hengelo Gld.

De kosten voor deze cursus zijn voor leden ƒ 20,00
en voor niet VVN leden ƒ 25,00.

U kunt zich opgeven op het adres Waarleskamp 37,
7255 WE te Hengelo Gld, tel. 3547.

HET IS WEER KINDERBOEKENWEEK!

OP WOENSDAG 5 OKT. OM
15.00 UUR KOMT DE CLOWN

IN DE BIBLIOTHEEK

TOEGANG GRATIS

IV koop VKRSK NOTEN.
/atcrdag S oktober van C ) - I 2
uur op Hui /c /cllc, Ruurlo-
scvvcy 92, Hengelo ( i l d .

( i evraagd serveerster, leef-
t i j d 16-35 jaar. Rest. "De Chi-
nese Muur" , Raadhuisstr . l ,
Hen-e lo Gld, te l . 05753-
3722.

HET IS WEER OOGSTFEEST
BIJ DE BAKKER

Daarom deze maand diverse grandioze aan-

biedingen met iedere dag een ander soort

brood of broodjes in de aanbieding.

De hele maand

Oogstbrood 1.75

Brood daar zit wat in en voor lekker
brood ga je naar

Bakkerij

H. Hekkelman

Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Tel. 05753-1200

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

Kalanchoë's 3 stuks 4.95

Kaaps viooltjes 3 stuks 4.95
Pokon vloeibaar voor
bloeiende planten 500 ml nu 4.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Wij nemen alleen

Hollandse Eikels
m

Inname 's woensdags en zaterdags
van 16.00 tot 17.00 uur.

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

Halfman b.v.
Rondweg 2a - Hengelo Gld - tel. 05753-1424

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
ANDIJVIE kilo 1.98
Conference handperen 3 kilo 5.98
Wegens groot succes deze week nog grote baal

aardappelen BILDSTAR of BINT 13.50

Rauwkost reklame:
HONOLULU 100 gram 1.25
KERRIE SALADE 100 gram 1.25

Kaasreklame:
JONG BELEGEN KAAS kilo 9.98
div.smaken ROOMKAZENIOOgram 1.98

Tot ziens.

Slijterij

'T HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

De hele maand oktober

BOKBIER
krat + 2 glazen

26.95

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

10 halen slechts 8 betalen

De lekkerste broodjes vind je bij Bakkerij Kreunen



In plaats van kaarten.

Zondag l> oktober /.ijn wij 25 jaar getrouwd.

A. J. DINKELMAN

J. B. DINKELMAN-GROOT ROKSSINK

We hopen dit maandag 10 oktober te mogen
vieren

(ielegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 17.00 uur
in Hotel Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

,,'t Beijerink"
7255 PP Hengelo (ïld, oktober l W4
Bijerinkdijk l

Voor uw blijk van medeleven, dat wij mochten
ontvangen, na het overlijden van mijn man en on/.e
vader

Theodorus Maria (Dick) Tacx

betuigen wij LI on/.e welgemeende dank.

Thea Tac.\-van den Berg
Lydia
Theo

Oktober 1994.
Raadhuisstraat 27, 7255 BL Hengelo (ild.

Op 9 oktober a.s. /ijn wij

TONNY KN <;F:KKT.IF: LOMAN

25 jaar getrouwd.

Indien u ons hiermee wilt lelieiteren bent u van
harte welkom op 14 oktober op on/.e receptie van
15.30 tot 17.00 uur in /aal "Den Bremer". /.utphen-
Kmmcrikscweg 37 te Toldijk.

7227 DE Toldijk
Zutphen-Emmerikseweg 15

dankbetuiging

Voor uw belangstelling en medeleven, /o w e l per-
soonlijk als schriftelijk, na het overlijden van on/.e
/org/ame moeder en oma

JOHANNA HKNDRIKA JANSEN-ZWKVKRINK

betuigen wij u on/.e oprechte dank.

Namens de lam. Hbbers
„De Ha/enhut"

Hengelo (C.kl). oktober 1994

Op vrijdag 7 oktober a.s. /.ijn wij

WIM en WILLY NIJKAMP-HARMSEN

40 jaar getrouwd.

Wij hopen tlit samen met on/e kinderen, klein-
kinderen en moetier te vieren.

Wij houden receptie van 14.30 tot 16.00 uur in /.aal
..Den Bremer", /.utphen-Emmerikseweg 37 te
Toldijk.

7227 N H Toldijk, oktober 1994
Voortseweg l

Chr. gem. koor Soli Deo Gloria
Bekveld

OLIEBOLLEN A KT l E

vrijdag 7 en zaterdag 8 okt.

Deze week

HerfstbrOOdjeS _S lekkere bolletjes
gevuld met rozijnen, suiker nibs, gebroken

hazelnoten, kaneel van 3.75 voor 3.SO

Maisbroodjes vano.eovoorO.SO
Appeltaartjes van 7.50 voor 6.75

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19
Hengelo Gld-tel. 1358

Week van het Brood
3-9 oktober 1994

De grote BROODSHOW

haal de wedstrijdkaart en win

fantastische prijzen

Te koop

Hoekwoning met garage

Julianalaan 2, Hengelo Gld, tel. 05753-4033

Indeling: hal, W.C.,L-vormige woonkamer met
open keuken en bijkeuken.
1e verdieping: 3 slaapkamers met ruime bad-
kamer.
2e verdieping: 2 slaapkamers.
Bouwjaar 1983, goed geïsoleerd, beschutte
tuin, grondopp. 241 m2.

Prijs ƒ 269.000,- kk.

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 8 oktober 1994, aanvang 15.30 uur

Heren: DV01 • c.v.v. Wilhelmina 1

ROOZECAARDE

N A T I O N A L E

DisbergenWoninginrichtingSindsi908
De nieuwste koiiekties vloerbedekking en

zijn weer zeer de moeite waard !

W O O N M A A N D

Als introduktie:

DeSSO Goyd - wollen tapijt - 5 sterren, zeer sterk

duurzaam garen van ƒ 359,- voor ƒ 289,-- p. str. meter.

Elke klant, die tijdens de woonmaand vloerbedekking of

gordijnen uitzoekt krijgt van ons een sfeer-kadootje.

W
W I N K E L

oktober

Iets nieuws in je interieur, daar knap je van op!

DISBERGEN
babymode

woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

WEEK
VANHFT
BRCX)D

3-9 oktober 1994
de grote BROODSHOW
haal de wedstrijdkaart en
win fantastische prijzen

Neem uw kind mee, want /o-
lang do voorraad strekt oen
gratis poppekast hij Bakkerij
Kreunen, de /aak voor brood
met smaak.

Te koop kwetsen, hand- en
stoofperen, verse walnoten
en appels, o.a. James C ïrieve.
('o\ en (ioudreinetten. Helst
's middags. I). ('ortiimme.
Voortseweg l I. Toldijk. tel.
05753-1558.

Pedagoge, gezin, /oekt woon-
ruimte-boerderij, 3 slaap-
kamers, in Hengelo Gld, huur
plm. ƒ 700,--. Brieven onder
no. 40H, bureau de Reclame.

Wie heeft er op het Lindese
feest een wijn rood jack met
op de rug het opschrift
" Donovan" meegenomen?
Meisje is /.eer gedupeerd.
Wie heeft de/e jas ergens
ge/ien? Tel. 05753-3X22.

DE GREEF
ACCOUNTANTSKANTOOR

Lid Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten

Wilhelminalaan 9 - 7255 DC Hengelo Gld

Voor dienstverlening op het

gebied van:

* Samenstellen jaarrekeningen

* Belastingaangiften

* Bijwerken administraties

* Loonadministraties

* Kredietaanvragen

* Accountantsverklaringen

* Advies en begeleiding

Wij werken voor:

* Produktiebedrijven

* Bouwbedrijven

* Middenstand

* Agrarische bedrijven

* Verzorgingstehuizen

* Starters

* Particulieren

Bel voor nadere informatie of een geheel vrijblijvende

afspraak 05753-2216 (ook 's avonds bereikbaar).

(k-vraagt! hulp in de huis-
houding voor een halve dag
per week. Tel. 05753-4336
(na l S.00 uur).

Te koop voederbieten.

Broekweg 3, Hengelo Gld,
tel. 05753-1890.

De Chinese Muur
Raadhuisstraat 1 - Hengelo Gld - tel. 05753-3722

WEEKAANBIEDING
Babi Pangang

Saté Babi
Foe Yong Hai
met witte rijst, nasi of bami

voor 2 personen

ƒ18,50
geldig van 4 tot 18 oktober (niet op zondag)

Verse Worst 500 gram 4.50
Rauwe Ham 100 gram 2.40
Leverkaas 100 gram 1.25

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

10 halen slechts 8 betalen
De lekkerste broodjes vind je bij Bakkerij Kreunen

Stel kijkgemak niet langer uit

neem Varilux Comfort'
V

roeg of laat krijgt iedereen boven de veertig te maken met
problemen bij het lezen. Uw armen worden te kort om dichtbij

nog scherp te kunnen zien; u heeft een "leesbril"
nodig. Een bril met de nieuwe Varilux

Comfort* brilleglazen van Essilor is dan voor
u de beste en meest praktische oplossing.

Bij een zeer natuurlijke hoofdhouding heeft u
weer het jeugdige en comfortabele zicht van
dichtbij tot veraf zonder hinderlijke overgangen,

tel kijkgemak niet langer uit en informeer bij
ons over Varilux Comfort* glazen van Essilor.

Uw VARILUX SPEOAUST

GROOT KORMELINK
t brillen en contactlenzen
Hengelo G. Spalstraat 27 Telefoon 05753 1771

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 8 oktober 1994, aanvang 14.00 uur

Dames: DVO 1 - WIK 2

Vogelvereniging "Exokan"

organiseert een

VOGELMARKT
op zondag 9 oktober

van 9.30 tot 12.30 uur in dorpshuis
"De Horst" te Keijenborg.

De toegang en het inbrengen van vogels
is gratis.

Verzilvering Herfst-vakantiebonnen
Op woensdag 12 Oktober is er gelegen-
heid om vakantiebonnen in te leveren vanaf
19.30 uur. Verder na telt. afspraak, tel. 2104.

Namens de Industrie en Voedingsbond CNV
E. Wentink
Oranjehof 32
7255 EC Hengelo Gld

winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - Tt L 05753-1280



Coniferen: plant ze nu
Wij hebben een groot assortiment voor u zowel

haag als solitair
Ook voor aanleg, onderhoud of
herfstbeurt van uw tuin.

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

Topkwaliteit binnen ieders
bereik bij Lubbers Woonwinkel

G. J. Halfman
Rondweg 2a, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1424

en zoon b.v,

LARDYBROOD

In de Week van het Brood kunt u kennismaken
met een nieuw exclusief produkt van uw Echte

Bakker: het Lardybrood.
Dit brood is vakkundig bereid met roomboterdeeg,
rozijnen, bruine basterdsuiker, speculaaskruiden

en kaneel. Heerlijk om te geven of te krijgen.

Geef eens een brood kado!

In de week van het Brood van 5.95 voor 4.95

echte bakker

Echt je proeft 't!
Muldershof 8 - Steenderen

Tel. 05755-1337

AMNESTY INTERNATIONAL H K N C J F L O (iLI)
Op woensdag .S oktober a. s. i s er de maandelijkse schrijt-
avond weer in "De Bleijke" van I^.OO tot 20.30 uur.
De daarop volgende vrijdag kunnen de brieven ook bij de
3e Wereldwinkel worden opgehaald.

Runderworst
500 gram f

Hamlappen

l k« 1O.OO

Shoarma-rollade

100 o ra m 2.15

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo (ild - Tel. 125S

LARDYBROOD,

fijn om te geven, lekker om te krijgen

Onder liet motto, 'geel'eens een Lnrdybrood cadeau',
gevende Nederlandse Hehte Bakkers een nieuwe impuls
aan het traditionele aanbod geschenkartikelen. Dooi de
introduktie van het Lardybrood wordt definitief afgere-
kend met liet hoofdbrekende 'wat moet ik nu weergeven'
probleem daar, volgens de bakkers, iedereen het nieuwe
brood onweerstaanbaar lekker /al vinden.
In de Week van het Brood, die gehouden wordt van 3 tot
en met S oktober,/iet hel nieuwe eadeautje compleet met

feesteli jke strik, het levenslicht. De opinie is dat 'good
looking Laidv' een lang leven is beschoren.
De bakkers die het Lardybrood op ambachtelijke wij/e
kunnen bakken / i jn herkenbaar aan het gele 'bakkertje'

logo.

DK SLANK-KLUP OOK IN HKNCiKLO (JI.D

Bent u ook /o iemand, die al de dieeten die in de bladen
staan al geprobeerd heeft? Hn heelt u ook het gevoel dal Giro I I 2 2 2 2 2

Bank 70.70

Bent U van plan uw woning in te richten,
lees dan onderstaande advertentie goed!
Bij een complete inrichting bere-
kenen wij geen werkloon dus:
GRATIS gordijnen en vitrage

confectioneren
GRATIS rails plaatsen
GRATIS trap bekleden enz.

N A T I O N A L E

W O O N M A A N D

oktober

en altijd 10% korting op
alle meubelen

Hengelo Gld:

3000 m2 compleet woon-
gebeuren voor jong en oud. Vele aanbiedingen door
onze gehele showroom

Ruurlo:

Speciaalzaak in zachte en harde vloerbedekking,
binnen en buiten zonwering en rolluiken
Tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTEIMHUIS

Ruurloseweg 2 - 7255 DH Hengelo Gld - tel. 05753-1484

Barchemseweg 40 - 7261 DD Ruurlo - tel. 05735-3193

10 halen slechts 8 betalen
De lekkerste broodjes vind je bij Bakkerij Kreunen

KORTINGSBON
Bij inlevering van deze advertentie ƒ 5,--

korting op het inschrijfgeld t/m 15-10-1994.

Dik zijn mag
Maar bent u zelf niet tevreden, kom dan naar

Stichting Beheer

Slank-klup
ƒ7,50 p.w.

Inschrijfgeld: ƒ 22,50
+ ƒ 7,50 1e weging

' elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
' goede begeleiding in kleine groepen

Ook lid worden, kom dan naar:
"Ons Huis" te Hengelo.

Voor informatie bellen mevr. Els Dijs, tel.
08340-60605, b.g.g. 05498-59675 (Joke Kragt).

Kxc/us/eve kwaliteit voor
een lage prijs vindt u ook
dit seizoen weer bij uw
Voorkeur Specialist.
Want met onze voordelige
merkencollectie brengen
wij de mooiste interieur-
textiel binnen bereik van

iedereen. Vandaag introduceren
wij bij u het nieuwste modebeeld.
Romantische stoffen, koninklijke
kleuren en edele natuurproduk-
ten staan daarin centraal.

i Barokmoticf.
Exclusieve Voorkeur stoffen in
goudgeel en royal- blue barok-
motief. Drie kwaliteiten: Loripes
(links), Lunella (midden) en
Lucapina (rechts). Ook andere
kleurstellmgen. 140 cm breed.
Inclusief *Q
maken p. m. vJt/.

® Glanzend Sat i jn .
100% Katoensatijn, verkrijgbaar in
10 sprekende uni kleuren. 140 cm
breed Inclusief
maken p. m.

(D Blauwe stof.
De grootste keus voor de laagste
prijs! Deze kwaliteitsstof is ver-
krijgbaar in 90 (!) uni kleuren.
150 cm breed.
Aktieprijs exclusief
maken p.m.

(D Vi t r age .
Soepel vallende voile in 10 zachte
transparant tinten. Geschikt voor
naadloze confectie, 300 cm hoog.

maken p.m.

•"> S isa l tap i j t .
Natuurvriendelijke kwaliteit,
verkrijgbaar m 10 verschillende
pigmenten. Geschikt om kamer-
breed te leggen: 400 cm breed
op latex rug. 4 ̂ A
P. str. m. 1/a.-

® Frisé tapijt.
Deze prachtige kwaliteit van
100% polyamide is een nieuwtje
voor Nederland. Verkrijgbaar in
13 materiële kleuren zoals ivoor-
wit, maisgeel en muskaatbrum.
Tapijt op stabilon rug.
400 cm br. P. str. m.

_ iVfH* _
PARADE TAPfT

,UBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

hel allemaal niet helpt.' Dan biedt de Slank-Klup mis-
schien wel de oplossing waar u naar op /oek bent!
l let is al lang bewe/en, dal het ge/.amenlijk afvallen nog
steeds het beste resultaat oplevert, /.o'n afvalklup beslaat
ook in l lengelo. In "()ns Huis" aan de Beukenlaan vindt
wekelijks een bijeenkomst plaats van de Slank-Klup.
l-nkele trouwe Hengelose be/oeksters van de weke
l i jkse klupbijeenkomsten is het reeds gelukt om meer
dan 20 kilo binnen een periode van ca. een half jaar k w i jt
te raken. ( iewoon door de wekelijkse Slank-Klup die-
eten /eer nauwkeurig Ie volgen.
Op de bijeenkosmten in "Ons Huis", iedere donderdag
avond van lu.()0 tot 2().()() uur wordt gewogen. Tevens
worden de deelneemsters (deelnemers mag ook!) bege
leid bij hun afvalproces en worden vragen over dieeten
en de voeding behandeld.
De leidster van de Hengelose Slank-Klup. l - l s Dijs. kan
u meer vertellen over de/e vorm van ge/.amenlijk a fva l -
len, tel. OS340-00605.

Klders m dit blad staat een koningsbon afgedrukt waar
mee men een reductie van ƒ 5,00 krijgl op hel inschrijf-
geld.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Kondweg 2a - Hengelo (ï ld.

Tel. 05753-1424

IXe Kinderkledingheurs

Truitje
nujuars- en winterkleding

Inbreng ma\. l .'S stuks

vrijdag 7 oktober van
16.30 tot 19.30 uur.

Verkoop /alerdag X oktober
van 10.00 lol 12.30 uur in
OBS Ro/egaardswcide te

Hengelo (lid.

Inl. lel. 2071
Inbreng is voor eigen risico.

Ha Ha fijn

19.95
14.95

KINGSTON
RUM

17.95KRUUT

18.95
BORDEAUX

Rouge

5.95

PORT
exclusieve

kwaliteit

13.95 ••

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293



W AANKOPEN IN HENGELO EN KEIJENBORG
waar nog voldoende parkeergelegenheid aanwezig is!

HEBBES!
Wij maken het

mensen met fiets-
koopplannen wel
erg makke l i jk .

l) 'r komt
geen gespeur
meer aan te pas.
Wie de nieuwe
Ga/elle-eollectie
onder de loep
neemt, vindt
gelijk de fiets
waar-ie al jaren
naar xocht.

G A Z E L L E EIETSEN R I J D E N OP V R E D E S T E I N B A N D E N .

RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

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

R I J N I E T M I N D E R . F I E T S G A Z E L L E

* ̂  ̂

Hotel ~ Café - Restaurant
Zalencentrum

De Kruitberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 10 t/m 80 personen
Koude en warme buffetten
Div. diners - Gelderse koffietafels
Barbeque voor ± 60 personen
Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen
Zaal l met een complete luchtbehandeling
Klootschiet parcours
Diverse Hollandse spelen
Gratis bruidsauto Rolls-Bently
u wordt gehaald en thuis gebracht
Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf

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

l Se KINDERKLEDINGBEURS TRUIÏJK OP 7 EN S
OKTOBER

Voor de 18e keer organiseert kledingbeurs T r u i t j e een
kinderkledingbeurs. De/e.keer gaat het om najaars- en
winterkleding.

Er mogen max imaa l 15 stuks k led ings tukken ingebracht
worden. De inbreng (welke wel voor eigen risico is) is op
vrijdag 7 oktober van 16.30-19.30 uur.
De verkoop wordt gehouden op /aterdag S oktober tussen
10.00-1 2.30 uur. De plaats van de/.e in- en verkoop van de
kinderk lcd ing is OBS Ro/egaardsweide aan de Ro/.en-
straat in l lengelo Gld.
Evt. inl icht ingen bij G. Mantel, te l . 05753-2071.
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GESTOKEN

Rabobank "Hengelo-Keyenborg" presenteert:
Gerr i l Schaap's DRIE M A A L D U B B E U M K K E
KINDER-PRETSHOW.
Dat wordt ge/el l ig .
In /aal Wolbr ink te Hengelo Gld wordt op /.aterdag 22
oktober tweemaal een fan tas t i sche kindervoorstelling

gegeven. De/c voors te l l ingen worden aangeboden door
Rabobank "Hengelo-Keijenborg", in het kader van de
Spaarweek. Alle kinderen lussen 4 en l 2 jaar / i jn van harte
w e i k o m e n kunnen genieten vaiule Drie Maal Dubbeldikke
Kinder-Pretshow. Tegen in lever ing van de bon elders in
de/e k ran t ontvangt men een toegangskaan voor de
voorstell ing.
Nu iets meer over de "Drie Maal Dubbeldikke Kinder-
Pretshow":
Een show die vol / i t met grappen en grollen, die afgeladen
is met lekkere on/in en waaraan de kinderen ook /elf
kunnen meedoen. In de poppenkast speelt / ich een verhaal
af dat door (verk lede) kinderen in beweging wordt ge/et.
De goocheltrucs l i j k e n wel echte wonderen en je kunt
ont /c t tend lachen als het niet goed l i j k t te gaan ... maar dan
opeens ...!!!
'Zingen Met De Oren", dat is pure pret. Met een stel reu/e
oren op je hoofd kun je ineens niet meer /ingen en de hele
/aal kan dat goed horen. Iedereen ligt dubbel.
Hou je van grie/.elen ... dan kun je lekker kippevel kr i jgen
bij de door/aagtruc. Natuur l i jk is het niet echt eng, maar
wel spannend. Wie durft?????
Er is een maffe act met ballonnen en aan het eind l i j k t het
wel carnaval. Groot leest dus.
Alle kinderen uit Hengelo en Keijenborg / . i jn welkom.

KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD
Speciaal voor de vluchtelingen uit Rwanda
V r i j w i l l i g e r s /etten / ich ook nu weer in voor Mensen in
Nood. Ditmaal /.amelen / i j k led ing in voorde vluchte l in-
gen uit Rwanda. De weeskinderen in ( ioma k r i j g e n daarbij
speciale aandacht. Mensen in Nood gaat een aanta l k leding-
transporten ver/.orgen voorde/e kinderen in Goma. Ook
v l u c h t e l i n g e n in andere gebieden in Rwanda en de omlig-
gende landen /.uilen van Mensen in Nood kleding en
dekens krijgen.
Mensen in Nood vraagt goede en nog draagbare k led ing ,
schoeisel, dekens en huishoudtextiel. Het l iefst ontvangt
Mensen in Nood de kleding in gesloten plastic /akken. De
kled ing in /amel ing /al plaatsvinden op de volgende p laa t -
sen:
In Hengelo Gld bij het oude Woag-gebouw aan de Lelie-
straat op vri jdagavond 14 oktober van 19.00 tot 2 1.00 uur
en op /aterdagmorgen 15 oktober van 9.00 tot 12.00 uur.
In Varssel bij de lam. Wissel ink aan de Varsselseweg 41.
van maandag 10 t/m vr i jdag 14 oktober.
In Keijenborg bij het gebouw van de Hond. St. Jans t raa t , op
/aterdagmorgen 15 oktober van 8.30 tot l l .00 uur.
Er zullen vri jwil l igers aanwe/ig /ijn om de k led ing in
ontvangst te nemen.

Voor verdere in format ie kan men contact opnemen met J.
van Mour ink , te l . 05753-3241.

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

63

Pruiken & Toupets
Kaal worden kan vele oorzaken hebben. Dit kan
ijfvoli>en hebben voor uw zelfvertrouwen. Met
t't-n toupet. p ru ik of haars tukje van Geert Hein t jes
voelt u / ich als herboren. U kent uzel f
weer. In onze haarboetiek advi-
seren wij u op diskrete w i j / e
over vacuüm haarwerk /on-

Haarwerkboetiek

GLAS-VERF-BEHANG Z-E weg 6, Toldijk
Reintjes

der plakken of klemmen en de merken Top Head,
Pierre Balmain, Free World en Arcos. Alle moder-
ne kapst-Ls / i j n mogel i jk , zowel voor dames, heren

en kinderen Voor een vr i jb l i jvend advies
kunt u langs komen of bellen

voor een afspraak.

Telefoon 05755-2524

Aan de weg Zutphen - Doetinehem

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

l»
GERARD BRANDENBARG

„Z E L H E

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

w
'eilig Verkeer Nederland

W
MEESTE WEGGEBRUIKERS KENNEN DE NIEUWE

VERKEERSREGELS NIET

De meeste weggebruikers kennende verkeersregels onvol-
doende en dan met name de regels die in het nieuwe
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens staan ver-
meld. Dit nieuwe RVV is in 1990 van kracht geworden.
Echter tot op heden is het merendeel van de weggebruikers
onvoldoende op de hoogte van de/e regels. Dit is de
conclusie van de s t icht ing Wetenschappelijk Onder/oek
Verkeersveil igheid. De/e hebben naar het voren staande
een onder/oek verricht.
Uit de studie b l i j k t dat slechts 14 procent van de onder-
vraagde weggebruikers de wij/igingen kent. Dat is dan ook
de reden dat VVN wil inspringen en een ieder de gelegen-
heid wil geven /i jn kennis weer op peil te brengen. De
veil igheid op de weg is van groot belang voor een ieder.
De afde l ing Hengelo van VVN organiseert in samenwer-
k ing met autorijschool Weijers uit de Keijenborg een
theorie verkeers cursus waarde verkeersregels besproken
/ui len gaan worden. De/e cursus kan door een ieder he-
/ocht worden op de dinsdagavonden 1. K. 15 en 22 novem-
ber 1994 in /aal Wolbr ink. Bleekstraat 3 te Hengelo ( i l d .
De cursus vangt die avonden aan om 20.15 uur.
De kosten bedragen per deelnemer voor de vier avonden
ƒ 25.00. Voor VVN leden ƒ 20.00. Opgave op het adres
Waarleskamp 37 te Hengelo (i ld. tel . 05753-3547.

JUBILEUMCONCERT "SANCLUST"

( )p /omlag 9 oktober a.s. geelt de gemengde /angvercni
ging "Sanclust" haar j aa r l i jkse concert, levens lus t rumcoi i -
cert, ter ere van het 75-jarig j u b i l e u m . Op het programma
staan naast het "Gloria" van Viva ld i . fees te l i jke werken van
Purcell (Ode tor the Bir thday of Oueen M a r v ) en \ a n
Handel (Coronation Anthem) .
Het koor wordt begeleid door het Barokensemble " l a

Kerk- en andere diensten

/ONDAG 9 OKTOBER 1994

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert Kerk & school

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

10.00 uur ds. D. J. Rekswinkel -Kets

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. C. van Dorp Hei l ig Avondmaal

Vrij/.. Herv. Kerk

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

K.K. Kerk Hengelo Gld
/aterdag S oktober 19.00 uur Euchar is t ievier ing niet /ang van
het gemengd koor
Zondag 9 oktober 10.00 uur Euchar i s t i ev ie r ing
Dinsdag l l oktober 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: /aterdagsom 19.00 uur Weekendviering:
/ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Hui /e Mar ia Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis:
d a g e l i j k s Ro/.enhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur en is ui ts lui tend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op /aterdag- en /ondagochtend wordt om l 1.00 uur een vrij
spreekuur gehouden: U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

7 - 1 0 OKTOBER

Dr. Eijkelkamp, lel . 2262

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende
morgen 08.00 uur en is u i t s lu i tend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Ei jkelkamp. Koldewciweg 2, Kei jenborg. t e l .
2262.
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan 1. Hengelo Gld, tel. 1266.
Woensdag: dr. Kle in Horsman, tel . 4550.
Donderdag: dr. Eyck. Kas tanje laan 7. Hengelo Gld. te l . 1277.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 2S, tel. 05753-1010
Openingst i jden: maandag t.e.m. v r i jdag 8.00-12.30 u u r e n 13.30-
18.00 uur . /a., /o., feestdagen l 1.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kun t u in het weekend, bui ten de
openingsti jden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (Jld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420
A. R. J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur ge/elsehapsdieren: maandag t/m vri jdag 13.30-14.(H)
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.

LEIFHEIY
ORIGINEEL

HAUSR
Supravezel-reinigingssysteem

Het reinigingssysteem dat
± 80% reinigingsmiddel en

water bespaart

Vloerwisser met nat-overtrek
voor reinigen van vloeren

Overtrek voor droog-reinigen

NU SAMEN VOOR

89.00
29.50

44330

99.-
BESSELINK
ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

Prunel le" . Vocale medewerk ing wordt verleend door
Mariel le Maaswinke l en Yvonne Mceuwisse. sopraan:
Mart in van dei •/e ijst. countertenor en Frank Hermans, bas.
De algehele l e id ing is in handen van Pau l i Yap.
Het concert v i n d t p laa ts op 9 oktober in de NH kerk te
Steendercn. aanvang 15.00 uur .
Na afloop is er in 't Anker gelegenheid om bes tuur en leden
van "vSanclust" geluk te wensen met hun j u b i l e u m .

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. vri jdag van 9.00 tol 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar, te l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11

Hulpdienst

mevr. Ri jpkema. te l . 2439 en mevr . l .ubhers. t e l . 2766. In
Keijenhorg mevr. Hakvoort. t e l . 2317 en mevr. van Aken, te l .
2627.

Netwerk l 'huis/.org Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t hellen tussen OM.(K) en 12.00
uur) . Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJsse l - t e l . 05750-
L6463.

/orgGroep ()ost-(ielderland

Kruiswerk, gezinsverzorgingen thuiszorgwinkel. 24 uur per dag
bereikbaar via te lefoonnummer 06-8806 (20 c t / m i n )
- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Hengelo ( ( l i d ) :

Zutphensevvcg l c. Vorden, le l . 05752-2129
spreekuur maandag t/m vr i jdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Steenderen:
J. F. Oltmansstraat 7. Steenderen, tel. 05755-1659
spreekuur maandag t/m vrijdag OS.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk /e l hem:
Sta t ionsp le in 12. Zelhem. te l . 0X342-2151
spreekuur maandag t/m vri jdag OM.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude Usselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, hu lp of bemiddeling bij
problemen, bel (dage l i jks van 19.00-20.00 u u r ) te l . 08330-
21025,08340-41275 of (maandag t.e.m. v r i j d a g ) 0X343-1214.
V r i j w i l l i g e Thuis/org, te l . 0X340-35000. dagel i jks van 9.00-
10.00 uu r en van 18.30-19.30 uur .

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar. t e l . 05754-1351

Pedicure
Y. Abbink, Toldijk. t e l . 05755-13X6
L. Evers-Janscn. tel . 2515
H. Oftenberg. t e l . 3435

Diëtiste

H. /ueerink-Stege. Bakermarksedi jk 15. 7223 KJ Baak. lel.
05754-1X09. Voorafspraken tussen 13.00 en 14.00 uur .

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdiens t : 033-7250X3

Kinder- en jeugdteletbon Achterhoek

Tel. 0X346-65000. dagel i jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.


