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Karnaval
in het Zwanennest

op 16,17 en 18 februari
In dit weekeinde is onze discoteek geheel in kar-

navalssfeer versierd

Na het succes van vorig
jaar ztf wy ook op
Rosenmontag 18 febr.
geopend.

Op deze avond ver-
wachten wy een ieder
gekostumeerd

Voor de origineelst ge-
kostunieerden zijn er
leuke prij/en te winnen

AANVANG 20.00 UUR

ENTREE
GRATIS

Alaat en tot ziens
in het Zwanennest

CHEMISCH REINIGEN VAN TONGEREN

voor ouderen en voor jongeren

Nu ook verhuur van

karnavalskleding
Grote keuze - Kom snel reserveren!

Raadhuisstraat 29 - f.o. gemeentehuis - Henge/o G/d

CLAM
Verschijnt dinsdags In:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk-Zelhem, Baak,

Steenderen, Vierakker,

Wichmond

UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17 - Hengelo

Tel. 05753-1455

b.g.g. 1253

Dinsdag 19 februari

groot MUCKEY KARNAVAL
met Prins Nico en gevolg

TOP-ORKEST

(geen commentaar nodig)

Aanvang 19.30 uur

Vanaf woensdag 13 febr. is ons café
tijdelijk gesloten vanwege ver-
bouwing.

Tijdens deze periode is onze DISCOTEEK
GEOPEND op woensdags, donderdags en vrtf-
dags VANAF 16 UUR

Zaterdags en zondags VANAF 14 UUR
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

CAFÉ BAR DISCOTEEK

„DE ZWAAN"
H. WAENINK
SPALSTRAAT 3 - HENGELO GLD

Wi/fy Hoogeveen-

Geifz
schoonheidsspecialiste •
pedicure
De Heurne 52 - Hengelo G.

Voor afspraak:
telefoon 05753-1795

KARNAVALSVER. „HOEST MEUGLUK" HENGELO GLD
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PROGRAMMA 16, 17 en 18 FEBR. 1980
ZATERDAGMIDDAG

GROTE KINDERKARHAVALSOPTOCHT
m.m.v. alle lagere en kleuterscholen uit Hengelo, muziekkorpsen, praalwagens

etc., Prins en Raad van Elf van Keijenborg.

Opstelling vanaf 12.30 uur op parkeerterrein Leliestraat.

Jurering 13.00 uur. Prijsuitreiking 13.15 uur. Vertrek 13.30 uur precies.

Route: parkeerterrein - Tramstraat - Spalstraat - Bleekstraat - Oude Varsselseweg

Beukenlaan - Ruurloseweg - Kerkstraat - Raadhuisstraat - Banninkstraat - Wester

straat - Zonnestraat - Sterreweg - Kervelseweg - Raadhuisstraat - Gemeentehuis

(toespraak burgemeester - prins) - slot.

Na afloop VROLIJKE KINDERMIDDAG in zaal Concordia met traktatie voor

alle deelnemende kinderen.

WILT U VLAGGEN OP DE ROUTE'

Dit festijn is mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de Hen-

gelose middenstand, bedrijven, instellingen, waarvoor nog hartelijk dank.

ZATERDAGAVOND

RONDGANG Prins Felix met zijn Raad, met „muziek"

langs het Hengelose horeca-gebeuren. U kunt dus overal terecht.

ZONDAGAVOND

DE WEKELIJKSE DANSAVOND IN ZAAL CONCORDIA
voor jong Hengelo (en daarbuiten)

Mooie prijzen voor de origineelste kostuums, m.m.v. Prins Felix I met Raad van

Elf en The Tramps

MAANDAGMIDDAG

Groot karnavalsfeest
IN BEJAARDENCENTRUM „DE BLEIJKE"
Aanvang 14.30 uur. M.m.v. Prins en Raad van Elf, huisorkset en Hengelose

„sprekert". Ook hier is iedereen welkom.

MAANDAGAVOND

KARNAVALSBAL
GEKOSTUMEERD - voor alle leden van „HOEST MEUGLUK"

m.m.v. The Tramps - Prins Felix I en Raad van Elf.

Op deze avond trekking van de grote verloting

Lid worden of wenst u informatie?

A. GROOT KORMELINK, SPALSTRAAT 27, TEL. 1771

H. SEINEN, SNETHLAGEWEG 15, TEL. 1962
H. JOLIJ, HUMMELOSEWEG 21, TEL. 1283

Hoi ut geel vedan



Poppenhuispopjes
Keuze uit verschillende ge-

klede popjes

nu van 2.95 voor slechts

1.95

(Carnavals make up
Glitter schmink
Clown schmink
Cowboy schmink

Glimmer tipcreme

Dea zakdoekjes
gezinspak 80 zakdoekjes
Nu van 1.62 voor slechts

1.39

Voetverzorgingsset
Zo'n stevige eeltvijl en rasp

kunt u bij de verzorging van

uw voeten niet missen

Nu van 4.95 voor slechts

2.95

Dea wattenstaafjes

Dea toiletverfrisser
grote bus
Van 3.45 voor slechts

2.75

Charlie
De bekende eigentijdse geur

van het huis Revlon

Nu van 10.95 voor slechts

7.95

Dea textiel luierinleg
75 stuks

Nu van 4.60 voor slechts

3.85

lenselink

Bij hem vindt u dagelijks
aanvoer van verse groente en fruit

1 zak vers gesn. rode kool

2 kg gou d reinetten 1 1 v

2kg rauwe bieten 95

75

350

250 gr taugé

15 forse Jaffa sinaasappels

honingzoet en vol sap

EN ONZE VERKOOP BLOEMENKAS

DEZE WEEK

3 stuks

Kaaps viooltjes 500
vol knop, diverse kleuren

F A. W IJ N B E R G E N
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD - TEL 1473

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij

voor ons heeft betekend, delen wij u mede, dat

nog vrij plotseling, voorzien van de H. Sacra-

menten der zieken, in het St Jozef ziekenhuis

te Doetinchem is overleden, onze lieve man en

vader

WILHELMUS JOHANNES NIEUWENHUIS
echtgenoot van Hendrika Antonia Lambeek

in de ouderdom van 67 jaar.

Keijenborg, H. A. Nieuwenhuis-Limbeek

Zeddam, E. J. M. Leijzer-Nieuwenhuis

W. Leijzer

Keijenborg, R. J. J. Nieuwenhuis

en verloofde

Keijenborg, 5 februari 1980.

Ldndenhof 8.

De begrafenis heeft op vrijdag 8 februari plaats

gehad op het R.K. Kerkhof te Keijenborg

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest,

geven wij u kennis dat heden, na een liefde-

volle verpleging in de inrichting het",Groot

Graffel" te Warnsveld, is overleden onze ge-

liefde broer en oom

KABEL MAALDEB1NK
/

op de leeftijd van ruim 75 jaar.

Uit aller naam:

Familie Lubbers

Familie Pelskamp

Hengelo Gld, 7 februari 1980.

Berenschotstraat 3.

De begrafenis heeft op maandag 11 februari

plaats gehad op de Algemene Begraafplaats

te Hengelo Gld.

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Grote opruiming in APPELS
Op alle maten Golden Deli

cious 10 et korting per kg

gedurende de maand februari

Nu al te koop vanaf 40 et per kg.
zo als altijd prima kwaliteit

Fruitbedrijf Horstink
Prinsenmaatweg l • STE ENDEREN
Tel. 05755-1243

HOE l
VEELZIJ

'N
)IGE
T-TAPIJ

KOLLEKTIE
VAN ALLE

KANTEN KUNT
BEKIJKEN.

In de Desso-theek vindt u
alles dat Desso te bieden
heeft aan fraaie, sterke,
slijtvaste vloerbedekking
bijeen. U ontdekt
de warme kleuren,
de harmonieuze dessins.
Een kom plet e tapijt
kollektiein één oogopslag.

'n Opvallende
tapijtkollektie in de

U vindt 'm bij:

lubbers
^©©GDWDirfe

iMdhutetfrMl 45 f*09»logkJ.
MHoon 057&3-1286

DE GEHELE WEEK:

498
500 gr magere
HAMLAPPEN

100 gr gepaneerde
SNITZEL

Bij aankoop van een eigenge-
maakte ROOKWOBST
500 gr ZUURKOOL GRATIS

VLEESGERECHTEN

VOOR 2 PERSONEN:

Goulash of haché 595

Zigeunersnitzel 875

Ossetong in madeirasaus 995

Varkenshaas in roomsaus 1S95

Wiener rostbraten 1895

Biefstuk stroganoff 1695

UIT ONS SNACKBEDRIJF:

l ds braadworst, 30 st. 22.50

l ds fricandellen 40 st. 10.—

l ds gehaktballen, 20 st. 15.—
(exportkwaliteit)

l kg huzarensalade 5.95

500 gr nasi of bami 298

Onze dagreklames:

Maandag en dinsdag

500 gr FIJNE VERSE WORST 398

500 gr GROVE VERSE WORST 398

150 gram HAAGSE LEVERWORST 99

Woensdag

500 GRAM

gehakt + kruiden
250 gr BOTERHAMWORST

250
100

Donderdag

500 gr MALSE RUNDERLAPPEN

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gram LEVERKAAS

398
398

125

Vrijdag en zaterdag

500 gram

SCHOUDER.
KARBONADE
(max. 2 kg per klant)

500 gram

mager poulet

150 gram GEBRADEN GEHAKT

100 gram CORNED BEEF

100 gram GEBRADEN ROSBEEF

298
650

125

150

225

KEURSLAGER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1269

Karnaval Keijenborg
Dolle karnavalsdagen vier'n bi'j „DE SMID"

Op zondagsmiddags 17 febr. hebbe wi'j ut los veur de

kleinste blagen

'sOavensds bast ut geweld los veur de grot'n

Dan volt NICO l binnen met zien gevolg en batert deur tut

in de kleine uurtjes.

Maondagoavend 18 febr. knapt ut t'r weer ni'js tegenan en

ut karnavalsorkest

„THE SILVER STARS"
helptem doar uutstekent met

l'j kont d'r uut en in lopen, net zoaj wilt, doar vroage wi'j

gin geld veur, dat doew allene moar veur de konsumpsies.

DUS ONZE ROAD IS: GOAT DIE 2 DAG'N NOAR

„DE SMID" EN VIERT UT MET

ALAAF

,DE SMID' Keijenborg

Jubileumcross HALMAC
Zondag 17 febr. - circuit ,Kappen bulten' • H ALLE

Aan de start verschijnt de wereldtop

ZIJSPANNEN
Grogg, Bolhalder, Biggelaar, Ve/s, van Heugten, Ap Brus en

Bart Notten enz.

Als extra programma:

500 cc
met o.a. Gerrit Wo/s/nk, Benn/e Wi/ken en ve/e anderen

Aanvang 13.00 uur - Voorwedstrijden 11.30 uur
Training 9.30 uur

Uw drukker? WOLTERS



We konden goedkoop kopen:

kopjes met schotel
van bekend Duits merkporseleln

Die gaan we goedkoop aanbieden:

bij 6 stuks goedkoper

bij 12 stuks nog goedkoper

S T E V O R D

De overweldigende belangstelling en deelne-

mirig^die u ons heeft betoond na het zo" plotse-

ling overlijden van mijn lieve vrouw, onze

moeder en oma

HENDRIKA JOHANNA NOTTEN

echtgenote van J. G. Garritsen

heeft ons diep getroffen. Wij zijn u dankbaar

voor de steun en troost welke ons dit heeft

gegeven.

Uit aller naam:

J. G. Garritsen

Hengelo Gld, februari 1980.

Ie Berkendijk 4.

REGELINK
auto- en rijwielshop

Alles voor auto en fiets

Bi/maken van sleutels voor

auto, bromfiets en huis-

sleutels

RUUBLOSEWEG 48 • HENGELO GLD
TEL. 05753-2266

Bij deze zeggen wij u allen hartelijk dank voor

de vele felicitaties, cadeaus, bloemen of in

welke vorm dan ook, die ons 60-jarig huwelijk

tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

B. DENKERS
H. J. DENKERS-WEUSTENENK

Hengelo Gld, februari 1980.

Oude Varsselseweg 1.

T.T.V. BEKVELD
M.i.v. heden ztyn de trainingen hervat

dinsdags- en vrijdagsavonds

van 20 tot 22 uur

bty de fam. Berenpas,
Wichmondseweg 41, Hengelo IGd

jeugd van 19 tot 20 uur

Nieuwe leden van harte welkom,
in het bijzonder jeugdleden
(12 tot 16 jaar)

HET BESTUUR

GEVRAAGD voor tydelijk (plm 8 maand)

FLINKE HULP
op hoveniers bedrijf voor alle voorkomende
tuinwerkzaamheden.
Min. 3 dagen per week, werktijden in overleg

Hoveniersbedrijf en kwekery

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld - tel. 05753-2619

Wegens vakantie gesloten

van 19 t.e.m. 23 febr.

TACX Schoenmode
t.o. gemeentehuis HENGELO GLD

KERKDIENSTEN
ZONDAG 17 FEBR.

Ned. Herv. Kerk
Geen opgaaf ontvangen

Goed* Herder Kapel
Geen opgaaf ontvangen

Vrljz. Herv. Kerk
Geen dienst

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. Eil, tel. 1420

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis, zondag
8.30 uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mis.
Door de week H. Mis om 8 uur

Avond- en weekenddienst doktoren

Voor spoedgevallen zaterdags v. 9-
9.30 uur en zondags van 12-12.30 u.

van 11 t.e.m. 17 febr.
Th. J. Hanrath, tel. 05753-1277

Alarm rijkspolitie

Tel. 05753-1230, politiebureau Hen-
gelo Gld. Na 23.00 uur: meldkamer
Rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-
264455

Avond- en weekenddienst wijkverpl.
Geen opgaaf ontvangen

Alarmno. brandweer
Tel. 1922 Hengelo Gld

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 17
uur vooravondmis; zondag 8.30 uur
vroegmis, 10.30 uur hoogmis
dinsdag, donderdag missen 19.30 u.
woensdag gezmsmis 8.30 uur
Zelhem (kerk ned. prot. bond):
zaterdag 19 uur vooravondmis
Huize Maria Postelmaandag, vrijdag
missen 9.30 uur

Geslaagd
Voor het diploma MBA slaagden H. Jansen mej.
J. Hulshof uit Hengelo Gld

Achilles in de medailles
Op de gehouden rayonkampioenschappen in sporthal
,,de Kamp" te Hengelo Gld voor de jeugd t.e.m 12
jaar, behaalden bij de meisjes in groep A 2 Marian
Visser een 2e prijs.
Bij groep A 3 Clementien Lichtenberg een Ie prijs en
Eugenie Gosselink en 4e prijs.
Bij de jongens in groep A 3 Mark Besselink een Ie,
Patrick Willemsen een 2e en Werner Weustenenk en
3e prijs.
Tevens behaalden op de kampioenschappen voor 12
jaar en ouder in sporthal Rozegaarde te Doetinchem
de jeugdturnsters Erna Schouten in groep A 5 een
Ie prijs, Janita Buunk in groep A 7 een Ie prijs en
Beppie Harmsen een 2e prijs, terwijl bjj de jongens
Herbert Hekkelman een 2e prijs behaalde in A 5.
Bij de dames werd Jolanda Goossens no 2 in A 5,
Joke Harmsen no l en Sonja Jolij no 2 in A 7.
Tonnie Visser behaalde bij de heren een 2e prijs in
groep A 6.

zich beschikbaar.
In het bestuur kwam ook verandering: aftredend en
niet herkiesbaar waren: mevr. Buunk-Wullink en
mevr. Wiendels>-Sweers. Kandidaat hadden zich ge-
steld de dames H. J. Wolsink-Aaldering en H. Harm-
sen-Rossel, welke beide met volledige instemming
van alle leden als nieuwe bestuursleden werd aan-
genomen.
iJe vertrekkende bestuursleden werden door de pre-
sidente hartelijk toegesproken en dank gezegd voor
alles wat ze in de afgelopen jaren voor de vereniging
hadden gedaan, als waardering kregen ze een ge-
scnenk aangeboden .
Zo kwam aan deze uiterst gezellige en toch ook leer-
zame avond een eind en wenste de presidente allen
wei thuis en tot ziens.

CPB Toldijk

Dat demonstraties bij de dames zeer in trek zijn
bleek onlangs wel, de presidente mevr. Versteege-
Eskes kon ruim 150 leden welkom heten, in het bij-
zonder tien nieuwe leden.
De demonstratie betrof Coniimex- en Heineken pro-
dukten. Van beide werden dia's vertoond en de
demonstratrice van Conimex maakte een voortref-
felijk mihoen-gerecht klaar, waar alle aanwezigen
van konden proeven. Heineken bood hierbij een glaas
je bier aan, licht of donker, al naar gelang de wens
van de dames.
Alles werd in volle tevredenheid genuttigd en de ver
tegenwoordigera van beide firma's werd dan ook
hartelijk dank gebracht door de voorzitster en een
attentie aangeboden in de vorm van een bus, geverfd
in Staphorster stipwerk en gevuld met nieuwjaars-
rolletjes.
Na de pauze werd de jaarvergadering gehouden,
waarin het financieel verslag en het jaarverslag
werden voorgelezen. Dit laatste zoals elk jaar op
rijm gemaakt door mevr. Geertsma-Driebergen (ere
lid) en ook door haarzelf voorgedragen.
De kascommissie was zeer tevreden over de toe-
stand van da boeken over het jaar 1979 en ver-
leende de penningmeesteresse mevr. Hissink-Menk-
veld decharge.
Aftredend kascommissielid was mevr. Hulshof-Eg-
gink, in haar plaatst stelde mevr. Menkveld-Flamma

Op de bijeenkomst van CPB TokUjk kon de presi-
dente mevr. Helvoort-Harenberg een grote opkomst
welkom heten, waaronder 3 nieuwe leden.
Een speciaal woord van welkom sprak ze tot de
bloemiste mevr. Klompenhouwer-Harmsen, die deze
avond een inleiding zou houden.
Vervolgens las ze een meditatie.
De secretaresse mevr. G. Eskes-Hissink las de no-
tulen en deed enkele mededeingen.
Hierna was het woord aan mevr. Klompenhouwer,
die verschillende planten en bloemen besprak. Van
de gelegenheid om vragen te stellen werd druk ge-
bruik gemaakt.
5 dames waren de gelukkige in de verloting die ge-
houden werd en gingen met een mooie plant naar
huis.
De presidente bedankte mevr. Klompenhouwer voor
haar interessante en mooie lezing en overhandigde
haar een leuke atentie.
De avond werd besloten met samenzang.

AWBZ en de Kruisvereniging
Met ingang van l januari 1980 zal het kruiswerk
grotendeels door de Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten (AWBZ) betaald worden.
Aangezien de AWBZ een volksverzekering is, heeft
iedereen recht op het basispakket, dat de kruisver,
biedt.
In dit basispakket zit o.a. de hulp van de wijkver-
pleegkundige, het in bruikleen krijgen van verple-
gingsartikelen, de consultatiebureaus voor zuige-
lingen en kleuters enz.
Het blijft echter noodzaak dat u wel lid van een
kruisvereniging bent en blijft.
Bent u n.l. geen lid en verlangt u wel hulp van een
kruis ver., dan moet er per persoon ƒ 81.25 betaald
worden.
Daarom raden wij u aan, indien u geen lid bent, u zo
spoedig mogelijk bij een kruisvereniging op te geven.

Worden •
aanstaande

echtparen wel
goed voorgelicht?

Daar valt tegenwoordig
dachten wij niet over te

klagen Alleen als het aankomt
op her kiezen van verlovings- v
huwelijkskaarten ontbreekt er
soms nogal eens wat aan de

voorlichting!
Weest u daarom verstandig

neem vóór de feestelijkheder
even de kleine moeite om bi)

ons binnen te lopen en doe uw
keuze uit die prachtige stijlvolle

Kennemer
Kaarten
Kollektie.
Dikke boeken
vol ideeën en
tekstsuggesties

vv m liggen voor u

V^^r- Waar'. OS^a
In plaats van

kaarten...
rond te sturen, naar

aanleiding van uw verloving, jw
huwelijk en de geboorte van

een wolk van een baby . kunt u
uw familieleden, vrienden en

kennissen natuurlijk ook
mondeling op de hoogte stellen

Veel gemakkelijker én
stijlvoller is het echter bij ons te

kiezen uit de
Kennemer

Kaarten Kollektie
Dan laat u zien dat u weet hoe

het hoort!
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DANSEN

Zondag 17 februari

T H E T R A M P S

Discobar „Invention" ook

zondagsmiddags geopend

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

DRUKKERIJ

WOLTERS

GROOT KARNAVALSBAL

Prins Karnaval zal op deze avond leuke

prijzen uitreiken voor de leukst

uitgedoste karnavaffsten

CPB Hengelo Gld
Op de eerste bijeenkomst in 1980 werden de aanwe-
zigen door de presidente mevr. J. Dinkelman-Groot
Roessink een voorspoedig .jaar toegewenst.
De inleiding van deze avond werd verzorgd door de
2e presidente mevr. D. Bruil-Wullink, waarna de
secretaresse mevr. R. Harmsen-Lebbink de notulen
las. De penningmeesteresse mevr. D. Steege-Vrug-
gink bracht het financieel verslag uit.

Deze avond werd afscheid genomen van mevr. R.
Harmsen-Lebbink, die het bestuur ging verlten.
De presidente bracht haar dank voor het vele werk
dat ze voor de CPB heeft gedaan, in een heel mooi
gedicht. Als nieuw bestuurslid werd gekozen mevr.
B. Meulenbrugge-Norde.
Na de pauze volgde nog het gezellige bingospel.

Wossinkbos
De commissie Wossinkbos, die het trainingscircuit
van Hamove beheert, is een commissie die bruist
van plannen en aktiviteiten. Dit kwam naar voren
op een bijeenkomst die werd belegd in zaal v.d.
Weer, waar de plannen voor het nieuwe seizoen be-
sproken werden.
Zo zal het circuit, dat vorig jaar al een grondige op-
knapbeurt kreeg, weer radicaal aangepakt worden.
Er is een pomp geslagen, rijders zijn druk in de weer
een echt starthek te bouwen en ga zo maar door.
Zo zijn ook de bedragen bekend geworden, die men
moet betalen voor verzekering en trainingspas.

Voor de jeugd tot 16 jaar gaat het ƒ 25.— kosten en
voor 16 jaar en ouders ƒ 50.—. Niet-leden van de
Hamove moeten ƒ 10. meer betalen. Pasjes en ver-
zekeringsbewijzen kunnen verkregen worden bij H.
Teunissen, Hofstraat 10, Hengelo Gld. Btf de aan-
vraag dient men een recente pasfoto mee te brengen
Ook ondervond de commissie een uitbreding in de
persoon van Corrie Seesing.
De wedstrfjddata voor het nieuwe seizoen zjjn:
15 maart, 19 april, 3 mei, 14 juni, 16 augustus, uit-
wisselingswedstrijd met Vorden, 23 aug en de trial
zal gehouden worden op 20 sept.

Zijspanmotorcross in Halle
De wereld-zijspantop komt op zondag 17 februari in
Halle aan 't starthek om daar te strijden in Halmac's
jubileumcross. De vereniging bestaat dit jaar een
kwart eeuw.
Alle groten uit Europa op de driewielers

1
 zullen er

op 17 februari op het circuit Kappenbulten bij zijn.
Een greep uit het deelnemersveld van 30 combina-
ties: de officieuze wereldkampioen Emil Bollhalder
uit Zwitesrland, zijn landgenoot Robert Grogg, de
sterke Oostenrijkers Schneider en Felizeter, de Bel-
gen van Belligchen en Versluys, Böhler en Brock-
hausen uit Duitsland, een sterke Engelse afvaardi-
ging onder aanvoering van Terry Good, de Deen
Larssen en natuurlijk de sterkste zijspancrossers uit
eigen land.
Aan het hoofd daarvan staat onze vaderlandse kam-
pioen Ton van Heugten, maar ook Wil van der Laan
komt naar de Kappenbulten, evenals Cor den Bigge-

laar, August Muller, Tony Bens, Rein van Gastel.
Streekrijders zullen evenmin ontbreken. Han Vels
start met zijn nieuwe bakkenist Joop Wensink en
verder Ap Brus met Bart Notten in de bak.
Een hoofdprogramma van groot formaat.
Daarnaast rijdt Gerrit Wolsink in de klasse 500 cc
voor internationalen. Voor het eerst in de streek zal
hij zich presenteren op het merk Maico.
Hij zal als tegenstanders onder meer Klaas Pop-
pinga, Toon Karsmakers, Bennie Wilken en Robert
Vels ontmoeten.
Het programma wordt gecompleteerd door de klasse
junioren 250 cc, waarbij evenzeer keihard zal worden
gereden voor de ereplaatsen.
De wedstrijden beginnen op 17 februari om hall
twaalf en eindigen rond vijf uur. De trainingen van-
gen 's morgens om half tien aan.

Wandelen met Hamove
De winterwandeling, zonder sneeuw, doch met fraai
zonnig weer, die de sportcommissie van Hamove
voor de derde maal uitzette, heeft veel reacties op-
geroepen.
Liefst 531 personen lieten zich bij de Varsselse molen
inschrijven voor de uiterst plezierige taak om een
middag via allerlei wegen over het fraaie landgoed
't Zand te wandelen.
Er kon over twee afstanden gelopen worden: 7y2 en
12 km.

Zoals gezegd viel er door het fraaie weer te ge-
nieten van een mooie omgeving en natuur.
Na afloop was iedereen vol lof en kon onder het
genot van een kop koffie of frisdrank nog even de
benen gestrekt worden en een praatje gemaakt in
de molen.
Aangezien de sportcommissie haor programma voor
dit jaar klaar heeft met meerdere oriënteringsritten
en ook de fietstocht op 27 juli, zal het moeilijk wor-
den om nog zo'n fijne wandeling in te lassen.

Faitiiliedrukwerk?
de allernieuwste

Geboorte- Huwelijks- 4

Verlovings- en Jubileumkaarten
• vindf u in de koïïektie van

• Jülpferciinl?
' / verkrijgbaar by uw drukker A ff

Drukkerij Wolters, Kerkstraat 17, Hengelo Gld, Tel. 05753-1455



Zie het beter in kleur

51 cm beeld, 12 progr. toetsen

vanaf

56 cm beeld, 12 progr. toetsen

vanaf

1198.-

66 cm beeld, 16 progr. toetsen

vanaf 1498.-

Uitsluitend kwaliteitsmerken met ge-

moduleerde chassis

Van de allerlaagst geprijsde apparaten

is beperkte voorraad

ELIESEN
ELEKTRONIKA • TWEEWIELERS
Emmerikseweg 46 - BAAK

Tel. 05754-264 - b.g.g. 695

GLAS VERF BEHANG
v/h Winkelman

SPALSTRAAT 17 - 7255 AA HENGELO GLD - TEL. 05753-1292 - b.g.g. 05752-2634

schildersbedrijf
berró hormsen

DE IDEALE BIJVERWARMING

een elektr. oliegevulde

RADIATORKACHEL

voordelig in stroomverbruik

veilig voor kinderen

gemakkelijk te verplaatsen

scherp geprijsd

FA. O R D E L M A N & DIJKMAN
Spalstraat 12 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1285

rWL
Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ:

alle plaatselijke banken

DISCOBAR-KEIJENBORG

Elke zaterdagavond
treden bekende groepen op in onze
discobar

GEOPEND:

woensdags vanaf 20.00 uur

vrijdags vanaf 20.00 uur

Ingang café op deze avonden

Wy hebben een machine
aangeschaft voor het

bedrukken
van T-shirts
trainingspakken
Alle gewenste teksten en
logo's zijn mogelijk

Snelle levering
Scherpe prtyzen

DERKSEN
Spalstraat 32, Hengelo Gld

Maandags gesloten,
Woensdags geopend

Te koop Puch Maxi. Het
Karspel 56, Hengelo Gld

Gevonden op Bronkhorster
weg Keijenborg Noorse
schaats, maat 40. Tegen
adv. kosten terug te be-
komen bij J. Hoebink,
Hummeloseweg 17, Hen-

gelo Gld

Verloren bij Concordia
Hengelo Gld op 25 januari
een zwaar zilveren arm-
band (aandenken) naam:
Frank. Tel. 08344-332

Te koop werkbank met
laden, plm 2 m lang.
Beatrixlaan 12, Hengelo G

Weggelopen kleine bruine
bastaard herder, reu
Tjooitink, Toverstraat 12,
Baak, Tel. 05754-483

Te koop 4 krielkippen en
haan, 10 jonge hennen,
aan de leg en parkieten.
Spalstraat 47, Hengelo Gld

Tel. 2509

CENTR. VERWARMING

ƒ 1000.- korting en 10 jr ga-
rantie wanneer u uw wo-
ning 2 dagen beschikbaar

stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
voor zelfbouwpakketten

RADI-THERM
Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
8105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts ƒ 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

Jowé
land- en tuinbouw-

machines

slijpinrichting

moforkefffftgzagen,

veescheer machines

schaatsen, messen,

zagen, motoren,

motorzeisen, motor-

maaiers, pompen

Branderhorstweg 5
Keijenborg, Tel. 05753-2026

NIEUW en GEBRUIKT

ROZEN
HEIDEPLANTEN
SIERHEESTERS
CONIFEREN
VRUCHTBOMEN
HAAGBEPLANTING
BOSPLANTSOEN
LAANBOMEN

VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
POTGROND
SPOORBIEL2!EN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

G. J. HALFMAN

& ZN B.V.
Ho f straat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

VOOR

handels- en
familie
DRUKWERK

Drukkerij
Wolters

Tel. 05753-1455

Hengelose en Keijenborgse

ing
Hierbij geven wij u een opstelling van de hele - c.q. halve

dag sluitingen van de Hengelose en Keijenborgse zaken:

's maandags de hele dag zijn gesloten woensdags na de middag zijn gesloten

fa. Buunk
fa. Derksen
fa. Disbergen
fa. Groot Kormelink
fa. Grotenhuys
fa. Harmsen (schilder)
fa. Klem
fa. Köhler-Wisslnk
fa. Langeler
fa. Lentferink
fa. Loonen
Lubbers woonwinkel
fa. Lu r vink
fa. van Onna
Sporthuis Roozegaarde
Schröder textiel
Tacx schoenmode

Foto Hans Temmink
v.d. Weer manufact.

fa. Winters
fa. Wullink

fa. Besselink
fa. Beumkes

fa. Bobbink
fa. Boerman (leder)
fa. Bruggink
fa. van Burk
fa. Bijenhof

fa. Grootbod
fa. Harmsen,

Banninkstraat
fa. Hekkelman
fa. Heijink
fa. Horstink
fa. HulstUn
fa. Jansen

Wichinondseweg

fa. Kreunen
fa. Kuipers
fa. Lenselink

fa. Lubbers
Vordenseweg

fa. v.d. Mond
fa. van Neck
fa. Nijenhuis

fa Ordclman & Dijkman
fa. Baterink
fa. Begelink
fa. Bietman
fa. Scholten-v.d. Loop
fa. Slotboom

fa. Smeitink (Stevord)
fa. Stapelbroek
Drog. parf. Marianne
fa. TUdink
VS markt
Wansink Vivo
VVolters boekhandel
fa. Wtfnbergen

Op de Keijenborg zijn alle zaken 's woensdags na de middag ge-

sloten met uitzondering van:

kapsalon Passc/iier, 's maandags de gehele dag gesloten

fa. Seesing, 's maandags voor de middag gesloten

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 889.—

Naalmachinehandel reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VOBDEN Tel. 05752-1S85

Spalstraat 19 Hengelo Gld - Tel. 05753-1418

Een geldig i-ybewys voor het besturen van een
auto, kan binnen afzienbare ttyd in uw bezit
zijn.

Rijschool JAN DENEKAMP
beschikt over alle hulpmiddelen, kennis en
ervaring hiervoor iiuiïig.

Lessen in een nieuwe VOLVO 343

Sarinkkamp 14 - Telefoon 05753-2144

VRAGEN KOST NIETS
2 of 3 keer de tuin ver-

anderen wel

Vraag: daarom voordat u begint
eerst advies bU ons, zonodig met
tekening en kostenbegroting

Voor aanleg en onderhoud

van TUINEN

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKEBIJ

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - HENGELO GLD
Telefoon 05753-2619

GARAGE REGELINK

Reparatie en onderhoud van

a//e merken auto's

VERKOOP

nieuwe en gebruikte auto's

OPEL
OOK UW AUTO

Synagogestraat 6 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1573

geen bril

*U wilt echt liever contactlenzen en
wilt daarover uiteraard alles weten?

Een vrijblijvend bezoekje aan onze

contactlensspecialisten en alle moge-

lijkheden hoort U van ons.

GROTE KEUZE

NAAIMACHINES
Anker, Husqvarna,

Elna, Bernina

VOORRADIG

Zig-zag en automatisch

MOTOREN, RIEMEN, OLIE.
NAALDEN

Enige gebr. zig-zag naaimachines

B. J. HULSHOF
Vordenseweg 13 - Hengelo Gld
Telefoon 05753-1282

FA. KöHLER - WISSINK
Spalstraat 15 - Hengelo Gld - 05753-1374

Optiek - Horlogerie - Goud en Zilver

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal ia - Hengelo Gld - Te?. 05753-1600

Va laar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad
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Het was voor ons gezin een geweldig fijne

ervaring te mogen beleven, uw warme belang-

stelling, de vriendelijkheid, de attenties in

welke vorm dan ook, bij gelegenheid van

ons 2Ö~ Jarig huwelijksfeest op 2 iebr. 1980.

Wij willen u hiervoor gaarne onze dank be-

tuigen.

Mede namens de familie.

JOS EN JAN TIJDINK

Hengelo Gld, februari 1980.

Spalstraat 21.

Op donderdag 21 februari a.s. wordt onze opa

H. J. MENNINK

te Steenderen, 75 jaar.

Zondag: 24 februari gelegenheid tot feliciteren

in café-restaurant ,,de Engel" te Steenderen,

van 15.00 tot 17.00 uur.

De familie

Zondag 24 februari hoop ik mijn 91e verjaar-

dag te vieren.

Omdat ik thuis geen bezoek kan ontvangen,

kunt u mij komen feliciteren 's middags van

14 tot 16 uur bij café „Den Bremer" te Toldijk

W. TH. BEBENDSEN

Steenderen, februari 1980.
Muizegatweg 9.

Van ons is heengegaan mijn lieve man, onze

vader, groot- en overgrootvader

JOHAN ENGBERS
echtgenoot van B. E. Segboer

op de leeftijd van 73 jaar.

B. E. Engbers-Segboer

B. J. Maalderink-Engbers

D. J. Maalderink

Chr. J. Engbers

H. Engbers-Norde

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 9 februari 1980.

Bleekstraat 12.

De begrafenis heeft op donderdag 14 februari

plaats gehad op de Algemene Begraafplaats

te Hengelo Gld.

Hiermee wil ik U, ook namens de kinderen,

van harte dank zeggen voor uw medeleven,

betoond na het overlijden van mijn lieve broer

en onze oom

GEBHABDUS HAARINK

Uit aller naam:

H. B. Halfman-Haarink

Hengelo Gld, februari 1980.

Bejaardencentrum ,,De Bleijke".

Voor uw belangstelling, betoond tijdens het

overlijden van onze moeder, grootmoeder en

overgrootmoeder

JOHANNA HEBMINA HABMSEN
weduwe van H. Riefel

eerder van A. Memelink

betuigen wij u onze oprechte dank.

kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, febr. 1980.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de

ziekte en na het overlijden van onze lieve

moeder, groot- en overgrootmoeder

HENDRIKA JOHANNA ELLENKAMP
weduwe van Gerrit Remmelink

mogen wij U door deze oprecht dank zeggen.

Hengelo,Gld, fam. Jansen-Remmelink

Slangenburg, fam. Nusselder-Remmelink

Deurne (N.Br.), fam. Plantenga-Remmelink

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, februari 1980.

Levenslang achter de tap gestaan

Steeds met veel plezier gedaan.

Toen deelde Albeda ons mee

In februari krijgt u A.O.W.

Want 't werd zachtjes tijd voor Riek en Coen.

Om het iets kalmer aan te doen.

Gelukkig is er een nageslacht

Vandaar nu dan de overdracht.

Aloys en Johan draaien nu de tapkraan open

Tot ieders tevredenheid naar we hopen.

Onze herberg heeft al een eeuw bestaan

En weer treedt een nieuwe generatie aan.

Wilt U deze mijlpaal met ons gedenken?

Dan zullen wij op die dag een feestelijk glaasje
schenken/

Johan van Campen

Aloys Evers

Hierbij nodigen wij familie, buren, vrienden en be

kenden uit dit feest met ons te vieren op zater-

dag 23 februari in café Evers, Velswijk-Zelhem,

's avonds vanaf 6 uur.

Wij zeggen al onze cliënten dank.

Het bracht ons altijd brood op de plank.

We hopen dat de jongens 't ook zullen runnen.

En dat u ook hen de klandizie wilt gunnen.

familie C. Evers-Grobben

NEDERLANDSE RODE KRUIS
afd. Hengelo Gld

Algemene ledenvergadering
op dinsdag 26 febr. 1980

om 20 uur, zaal 4, „Ons Huis"

AGENDA:
1 Opening.

2 Notulen.

3 Jaarverslag secretaris.

4 Financieel verslag penningmeester.

5 Verslag kascommissie.

6 Verslag Welfare afdeling.

7 Bestuursverkiezing: aftredend, doch her-
kiesbaar: mevr. J. van Hengel-Esselen-
broek, heer E. Gasselink, hr G. J. Starink.
Voorstel uitbreiding bestuur met mevr. J.
G. J. v. Aken-Reuling, in vacature Th. H.
Beunk.

8 Bestuursmededelingen.

9 Benoeming kascommissie.

10 Rondvraag.

11 Sluiting.

M
AMIKO

vraagt voor haar produktiebedrijf te Steen-

deren, tijdelijke

vrouwelijke part-time
medewerksters
voor het Inpakken en sorteren van

haar produkten

Er kan een keuze gemaakt worden uit d e vol-

gende werktijden:

van 07.30-17.00 uur

van 07.30-12.00 uur

van 12.30-17.00 uur of

van 17.00-22.00 uur

Solliciaties persoonlijk te richten aan het be-

drijf te Steenderen, Dr. A. Arlënsstraat 29, op

de werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur

l Te koop S STALEN BUREAUS en STALEN KAST. DrukkerU Wolters, Kerkstraat >NVEV HENGELO-,GLD
17, Hengelo Gld, Telefoon 05753-1455

Vi//y Hoogcvcen-
Geifz

choonheldsspecialiste •
edicure
)e Heurne 52 • Hengelo G.

r oor afspraak:
elefoon 05753-1795

GRASLAND-
VERNIEUWING?

WU verzorgen voor U

MOLLENBESTKIJDING

SPUITEN - ONDERGRONDEN

INZAAI met püpmachinezaalfrees

of doorzaaimachine

Beleefd aanbevelend

H. D. J. ROOZEN
Lamstraat 4 - TOLDIJK - Tel. 05755-1474

OZEN
1EIDEPLANTEN

SIERHEESTERS
CONIFEREN

VRUCHTBOMEN
HAAGBEPLANTING

BOSPLANTSOEN
LAANBOMEN

VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST
TURFMOLM
FUINTURF
POTGROND
SPOORBIELZEN
TUINONTWERPEN

TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

G. J. HALFMAN

& ZN B.V.
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Alles op het gebied van
ANTENNES voor radio,
TV en 27 MC, o.a. 3 ele-
ment FM met imp. trafo
ƒ 27.—, channel antenne
Roton van 242.— voor 185.-
ELECTRO DE VRUGHT
Velswijk

Te huur gevraagd l • 10 ha
bouw-weiland. Inl. tel.
05753-1640

Jowé
land- en tuinbouw-

machines
slijpinrichting

moforketf/ngxagen,

veescheermach/nes

schaatsen, messen,

zagen, motoren,

motorzeisen, motor-

maaiers, pompen

Branderhorstweg 5
Keljenborg, Tel. 05753-2026

NIEUW en GEBRUIKT f

Vrijdag 22 februari

KRUISJAS-TOURNOOI
AANVANG 20.00 UUB

J»

ST JANSTRAAT 69 - KEIJENBOBG

• Familiedrukwerk?
» •

de allernieuwste

Geboorte-Huwelijks-^
^erlovings- en Jubileumkaarteri

vindt u in de kollektie van l

intcrcsiril
verkrijgbaar by uw drukker

Kan een geboortekaartje geen karakter
hebben?
Natuurlijk wel! Vaders en moeders, kom eens bij
ons langs en blader gezellig door onze prachtige
voorbeeldboeken, waaronder de

Kennemer Kaarten Kollektie.
Een bijzondere verzameling ideeën en teksten voor

geboorte-, verlovirigs- en huwelijkskaarten.

Verras uw familie, vrienden en kennissen met een
stijlvol bericht. Van u persoonlijk.

DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

Gemeente Zutphen
Aangifte van nieuwe leerlingn voor het schooljaar

1980/1981 openbaar voortgezet onderwijs

A Stedelyk lyceum (scholengemeenschap voor V.W.O. en H.A.V.O.)
(Isendoornstraat 3, tel. 05750-19451)

Bestaande uit:
1 afdeling gymnasium A, B, en G (zes-jarig);
2 afdeling atheneum A en B (zes-jarig);
3 afdeling H.A.V.O. (vijf-jarig).
Spreekuren van de rektor, conrektoren en brugklascoördinator: na afspraak

B Martinet-school voor M.A.V.O.
(Van Heemstrastraat 2, tel. 05750-12087)

Bestaande uit:
Een vierjarige opleiding, met daaraan verbonden een driejarige M.A.V.O.-
afdeling.
Spreekuur van de direkteur: na afspraak.
De eerste klas van de genoemde vormen van voortgezet onderwijs is een
brugklasse.
Toelating tot deze klasse geschiedt op grond van:
1 het advies van het hoofd van de basisschool en
2 de resultaten van een schooltoets, die in de basisscholen wordt afenomen.
De scholen onder A en B hebben het onderwijs

1
 in de brugklasse zo ingericht

dat overstap van leerlingen gedurende het brugjaar of op het eind daarvan
mogelijk is.

C Scholengemeenschap voor lager economisch- en administratief onderwijs
en lager middenstand*- (of detailhandel-) onderwys
(Tadamasingel 2, tel. 05750-16063)

De L.E.A.O.-opleiding bestaat uit een vierjarige opleiding.
Na de derde klasse naar keuze:
1 een administratieve richting of
2 een economische richting.

De L.M.O.-opleiding (detailhandelsschool) een vierjarige opleiding heeft tot
doel jongens en meisjes een basisopleiding te geven, gericht op het zelf-
standig ondernemerschap en op kaderfuncties voor alle branches in de
distributieve sektor.
De scholengemeenschap start met een 2-jarige ongedeelde brugperiode.
Daarna volgt een gescheiden opeliding.
Toegelaten kunnen worden leerlingen, die het 6e leerjaar van het basis-
onderwijs met goed gevolg hebben doorlopen.
Toelating tot de tweede klas van een der opleidingen is mogelijk voor leer-
lingen, die het brugjaar van andere vormen van voortgezet ondrwijs hebben
gevolgd.
Toelating tot andere klassen is eveneens mogelijk.
Spreekuur van de direkteur: na afspraak.

AANMELDING
school onder A
Aanmelding vóór l april 1980:
Voor de brugklas via de hoofden van de basisscholen of persoonlijk door
ouders/verzorgers.
Voor de andere klassen via de direktie van de school die de leerling op dit
moment bezoekt (b.v. M.A.V.O. 4 naar H.A.V.O. 4) of persoonlijk door
ouders/verzorgers.

school onder B
Aanmelding kan geschieden via de hoofden vai> de basisscholen
vóór l april 1980.

school onder C
Aanmelding kan geschieden via de hoefden van de basisscholen
vóór l april 198Q.

..

De leden van de afd. Hengelo Gld van het NVEV hebben op l februari genoten
van het toneelspel van Jong Gelre, afd. Hengelo. Deze brachten de klucht ,,Ach,
vader, lieg niet meer". De presidente mevr. Versteege zei in haar welkomswoord
zeer verheugd te zijn over de geweldige opkomst. Hieruit bleek toch wel aldus

spreekster dat een spel gebracht door mensen van eigen bodem, minstens zo hoog

gewaardeerd wordt als het tele-bingo voor de TV, waarvan deze avond de laatste

uitzending was. Het gelach was bijna niet van de lucht tijdens de vele goed ge-

speelde dolkomische situaties. Tot slot werden d espêlers beloond met een dave-

rend applaus, waarmee de aanwezigen hun waardering lieten blijken. In de pauze

werd, ter ondersteuning van de verenigingskas, een verloting gehouden en menig-

een keerde met een kadootje, maar in elk geval nog nagenietend, huiswaarts.

GESLAAGDE EHBO-EBS

Ter afsluiting van de EHBO-cursus heeft dokter Kamphuis uit Steenderen, hierbij

geassisteerd door de heer Bongers uit Zutphen, op 7 februari j.l. de cursisten ge-

ëxamineerd. Alle cursisten mochten het diploma in ontvangst nemen.

De geslaagden zijn de dames: J. H. Berendsen-Dokter, D. G. M. Schimmel-Wis-

mans, W. T. G. M. Beunk, R. J. Eskes, H. T. E. M. v.d. Mond en H. H. J. Roes-

sink, alsmede de heren J. J. Berendsen, R. B. v. Hal, M. A. v.d. Horst, J. H. Rhe-

bergen en G. Wolsink. De cursus stond onder leiding van dokter van Loon uit

Doetinchem en de plaatselijke bestuursleden de heren v. Dorth en Maandag.

BEJAABDENMIDDAG UW

120 bejaarden waren op uitnodiging van de plaatselijke UW naar „Ons Huis"

gekomen voor een gezellige middag. De presidente mevr. van Dijke heette allen

hartelijk wlkom en was erg buj over deze grote opkomst. De middag werd gevuld

met bingo, afgewisseld met voordrachten, terwijl tussendoor thee en koffie werd

rondgedeeld. Aan het slot deed de presidente enkele mededelingen, o.a. werd

gesproken over een week vakantie in mei in Diever. Spontaan gaven zich al

enkele bejaarden op. Na nog melding gemaakt te hebben van de viering van het

35-jarig bestaan van de UW in mei a.s., sloot de presidente deze bijeenkomst en

keerde men aDen voldaan huiswaarts.
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DAN SEIN

Zondag 24 febr.

T H E E V E N I N G S T A R S

Discobar „Invention" ook

zondagsmiddags geopend

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

CENTB. VERWARMING

ƒ 1000.- korting en 10 jr ga-
rantie wanneer u uw wo-
ning 2 dagen beschikbaar
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
voor zelfbouwpakketten

RADI-THERM
Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
8105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Buur slechts ƒ 15.— p. dag

DROGISTERIJ

L E N S E L I N K
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300
WU hebben een machine
aangeschaft voor het

bedrukken
van T-shirts
trainingspakken
Alle gewenste teksten en
logo's ztyn mogeUJk

Snelle levering
Scherpe prezen

DERKSEN
Spalstraat 32, Hengelo Gld

Maandags gesloten,
Woensdags geopend

Plakletters
Ook grote maten In voor-
raad

Letten enctffers per stuk
verkrijgbaar

Voor binnen en buiten

VERFCENTRUM

ZONDAG 24 FEBRUARI
Vrtfz. Herv. Kerk. 10.30 uur Ds v.d.

Doktersdienst: van 18 t.e.m. 24 febr.: F. Schreuder,
telefoon 05753-1266

Weekenddienst dierenartsen: A. R. J. v. Ingen,
telefoon 05753-2002

Bij ons kiest u uit meer
dan 4OO hatéma
gordijnen trefzeker

de uwe.

Wie gordijnen koopt, wil veel zien en heeft
veel te vragen. Daarom staat bij ons de
Hatéma Gordijnkollektor.
Die laat meer dan 400 gordijnen zien,
in romantisch, klassiek en modern.
En vertelt u ook alles over heel belangrijke
zaken als breedte, stof soort, krimp, in plooien
en komblnatiemogelijkheden. Tel ons advies
daarbij, en u weet zeker dat u de deur uitgaat
met gordijnen waar u vele jaren met plezier
naar zult kijken l

lubbers


