
49e jaargang no 17 dinsdag 22 april 1980

CLAN
Verschijnt dinsdags In:
Hengelo. Keijenborg,
Velswijk-Zelhem. Baak,
Steenderen, Vierakker.

Wichmond

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo
Tel. 05753-1455
b.g.g. 1253

Als u op bepaalde stoffen in de
huishuoding allergisch reageert,

moeten die stoffen dan wel

zo nodig?

Wasmiddelen, afwasmiddelen

hebben naast hun bedoelde wer-

king, voor sommige mensen ook

nog een erg onaangenaam bijver-

schijnsel: ze veroorzaken een

allergische reaktie.

Mini-Risk een serie pro-

dukten zonder over-

bodige bestanddelen

Er zijn nu al 8 Mini-Risk produkten:

MINI RISK HUIDCBEME

MINI-RISK SHAMPOO

MINI-RISK TOILETZEEP

MINI-RISK ANTI-TRANSPIRANT

MINI-RISK AFWASMIDDEL

MINI-RISK TEXTIELVERZACH-

TER - ANTISTATISCH MIDDEL

MINI-RISK HOOFDWASMD3DEL

MINI-RISK VOORWASMIDDEI,

D.A. DROGISTERIJ

lenselink
KERKSTRAAT l TEL. 05753-1300

WOENSDAG 30 APRIL
Koninginnedag

DANSEN
vanaf 's morgens 11.00 uur

Orkest:

TAKE IT EASY
ZAAL

WINKELMAN
KEIJENBORG

GOMA metaalwarenfarbiek B.V.
te Hengelo Gld, vraag met spoed

enige medewerkers
voor haar produktie-afdeling

Personen met enige ervaring genieten de voor-

keur, doch dit is geen vereiste.

Sollicitaties, mondeling of schriftelijk, gelieve

U te richten aan:

GOMA metaalwarenfarbiek B.V.
Ruurloseweg 80a - 7255 MA HENGELO GLD

(ma. t.e.m. vr. 8-17 uur)

T.a.v. dhr. Teunissen

Met de

PHILIPS
MAGNETRON
koken, ontdooien, ver-

warmen in recordtijden en

energiebewust

Nu 100.- korting
per apparaat

ALLEEN BIJ

Winters
Spuistraat 8 - Hengelo Gld

DE GEHELE WEEK:
500 gr magere
HAMLAPPEN

500 gr kerry- of
champignongehakt

3 stuks
Beierse Braadworst

3 stuks
Rollade-scmjven

498

548

200

225

VLEESGERECHTEN

VOOR 2 PERSONEN:

Goulash 695

Zigeunersnitzel 995

Ossetong in madeirasaus 1250

Varkenshaas in roomsaus 1495

Wiener rostbraten 1495

Biefstuk stroganoff 1795

UIT ONS SNACKBEDRIJF:

l ds braadworst, 80 st. 22.50

l ds fricandellen, 40 at. 1125

l ds gehaktballen, 20 st, 16.—

(exportkwaliteit >

l kg huzarensalade 5.95

500 gr nasi of bami 325

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag
500 gr GROVE VERSE WORST QQQ

500 gr FIJNE VERSE WORST 398

250 gr HAAGSE LEVERWORST 100

Woensdag
500 GRAM

gehakt + kruiden
250 gr BOTERHAMWORST

250
100

Donderdag

500 gr MALSE RUNDERLAPPEN

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN

250 gr ZURE ZULT

398
398

100

298
Vrijdag en zaterdag
500 gram

SCHOUDER.
KARBONADE
(max. 2 kg per klant)

500 gram

verse kip 298
150 gr GEKOOKTE WORST 180

100 gr PEKELVLEES 199

100 gr GEBR. VARKENSROLLADE 225

100 gr KOMKOMMER SALADE 99

GROTE LEVERWORST 199

KEURSLAGER

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

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal ia - Hengelo Gld - Tof. 057534006

Va jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

SPECIALE AANBIEDING

Dames nachthemden
nu 15.--

Deze aanbieding is geldig t.e.m.

zaterdag

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

VAN DER MOND VOEDINGSMARKT
ruurloseweg 52 telefoon: 1392

versier een is taart
voor Moederdag i

v

Pak een 'SPAARTAART
1
 bij de kassa en spaar de GRATIS

'KERSEN'. U krijgt bij elke volle ƒ15,- boodschappen
een gratis KERS! Plak de kersen op uw spaartaart,
twintig kersen maken hem kompleet! Lever uw volge-
plakte taart uiterlijk vrijdag 2 mei '80 bij ons in.
U ontvangt dan een waardecheque. Op vrijdag 9 mei en
zaterdag lOmei staat een geweldige slagroom-feesttaart
voor u gereed, tegen inlevering van uw waardecheque!

Lage pupzen + een gratis feesttaart, twee goede re-
denen om juist bij ons al uw boodschappen te doen!

O

357

Kermis- en Oranjecommissie

BAAK

D A N S E N
zaterdagavond
26 APRIL
Aanvang 19.30 uur

ZAAL HERFKENS, BAAK

orkest: TAKE IT EASY

COöP. AAN- EN VERKOOPVERENIGING

„BAAK EN DREMPT"
Do Coöperatieve Aan- en Verkoop vereniging
„Baak en Drempt" hield op l april 1980 haar
jaarlijkse ledenvergadering, waarop de jaar-
stukken 1978-1979 werden goedgekeurd.

De in het boekjaar behaalde resultaten waren
zeer bevredigend en laten een nabetaling aan
de leden toe van f 2.30 per 100 kg afgenomen
mengvoer en f 0.40 per 100 kg afgenomen stik-
stofmeststoffen.

In een extra vergadering op 24 april a.s. wordt
door het bestuur aan de leden goedkeuring ge-
vraagd voor een volledig samengaan van de
C.A.V.V. „Baak en Drempt" met negen andere
coöperaties in „Coöperatie Gelderland", die
gevestigd zal z^jn in Doetinchem.

Om een nauw contact met de leden-afnemers
te handhaven is het gehele werkgebied van
„Coöperatie Gelderland" ingedeeld in zes
rayons.

Eén van deze rayons omvat de gebieden van
de huidige vereniging te Baak, Keijenborg en
Vierakker.
Het rayonkantoor is dan gevestigd bij de
coöperatie te Baak.

Het doel van deze samenwerking is om ook
in de toekomst op een goede manier de coöp-
eratieve taak voor onze leden-afnemers te kun-
nen blijven vervullen.

Daartoe moeten op tjjd de bakens verzet
worden.

De coöperatieve samenwerkingsvorm ver-
andert niet, alleen de uiterlijke verschijnings-
vorm wordt aangepast aan de eisen van de tijd

EN TOCH IS

AF* IM OS

rwi

UW SLAGER



Als U aan een nieuwe lamp

toe bent

Komt U vrijblyvond even langs

UITGEBREIDE KOLLEKTIE

hang-, wand- en staande

VERLICHTING

Fa. Ordelman &
Dijkman

Spalstraat 14 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1285

HENGELOSE TONEEL VERENIGING
OPVOERING VAN HET TONEELSPEL „DE STAP TERUG"

zaterdag 26 april
ZAAL LANGELER - HENGELO GLD - AANVANG 20.00 UUR

ENTREE f 3.00 (VOORVERKOOP) - HAAST U

TONEEL: ontspannend en /eerzaam

Een avondje uit, goed voor u

glanzend chintz
Een ongedwongen chintzjack met

badstof voering en afgebiesde schouders.
Daaronder een modieus dwarsgestreept tricot

poloshirt.

HENGELO-TEL.05753 1383

GLAS VERF BEHANG
v/h Winkelman

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

schildersbedrijf
berrê harmsen

Braderie Hengelo Gld
op woensdag 23 juli
en donderdag 24 juli 1980
in de Kerkstraat te Hengelo Gld

Leden van de HKM en de verenigingen uit Hengelo en

Ke/jenborg kunnen zich vanaf heden ALLEEN SCHRIF-

TELIJK opgeven voor deelname aan de Broderie.

Opgaven voor 75 mei a.s. bij het secretariaat van de

HKM:

Kerkstraat 13 - Hengelo Gld

Bij uitstek de winkel van de
dauwverse groente

Let iedere dag op onze scherpe

veilingpryzen

RAUWKOST, iedere dag vers gesneden

Koolsalade JQO
deze week per pak

2 grote bossen radijs 150
l zak geschrapte

worteltjes
4- peterselie 85

Volop verse Hollandse AARDBEIEN,

TOMATEN - KOMKOMMERS

prachtige geranium
slechts 209

KOM, KIJK EN ZIET, WAT WIJNBERGEN

U NOG MEER BIEDT

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1473

F. SCHREUDER, arts

Wegens vakantie AFWEZIG
van 5 tot 21 mei

De praktijk wordt op Kastanjelaan l waar-

genomen door dokter van Heukelum.

De apotheek is normaal geopend

PEUGEOT RACEFIETSEN
399.-10 VERSNELLINGEN

slechts

FA. SLOTBOOM
Kieftenclorp 11 • Hengelo Gld • Tel. 05753-7278

Mijnvakantiebaan
levert een bloeiende

Privé-rekeningop!
Privé-rekening:

zeer eenvoudige wijze
om al je geldzaken
te regelen.

Informeer bij de
Rabobank in de buurt.

abobank

i
0050

JARENLANG WOONPLEZIER!
Kom kijken en kies voor Ginkgo
kwaliteitsmeubelen... \
Dan wordt het prachtig in ' C N ^

Deze prachtclub is
bekleed met een rijke
velours en afgewerkt
met koordfranje.
De prijs is: 1175,-
Het fraaie noten wijn-
tafeltje kost slechts 29,-

DE TIJD VAN HET l
EIKEN INTERIEUR

-

TUD OM AAN
TAFEL TE GAAN

De kloeke eiken kast
meet 128x44x 192 cm.
Een fraai, stijlvol
meubel met een zee
van royale bergruimte

1995,-
Een van de mooiste eet-
hoeken in fraaie noten-
kleur. De tafel heeft een
doorsnee van 140 cm.
4 stoelen + tafel 695,-

Een bankstel waarnaar
u met genoegen kijkt
maar waarin u met nog
meer plezier zit...!
In eiken met een mooie
sterke stof bekleed.

2245,-
Bijpassende massief
eiken salontafel 140 x
60 cm 725,-

De massief eiken eet-
hoek heeft stoelen met
biezen zittingen rondom
een al even robuuste
tafel. De stoelen zijn
per stuk 225,-
De tafel kost 265,-
Het dressoir is 204 cm
breed. Het is uit mooi
eiken gemaakt en past
precies bij de kast.
De prijs is: 1795,-

Het bankstel waar u al
zo lang naar uitziet. Hier
is het. Helemaal in
eiken, prachtig van
vorm en bekleed met
een rijke draion bloem-;
stof...
Dit is de prijs: 3698,-
De salontafel, ook van
robuust eiken is acht-
kantig en heeft een
prachtige inleg van
plavuizen. Formaat
100x100 cm 895,-

Deze prachtfauteuil in
soepel analine-leer is
een en al komfort.
Kom hem, op z'n
stevige vijfteens voet,
eens bewonderen.
Hij kost: 1249,-
Dit leuke ledikant in
naturel heeft een
lattenbodem inklusief.
Afmetingen: 90 x 200
cm. Dit is de vriendelijke
prijs. 398,-'
Het bijpassend nacht-
kastje kost 139,-

Leuke sofa-tafel.
Naar authentiek model
Nostalgie voor een
betaalbare prijs 149,-

GINKGO
meubelen lubbers

raadhuisstraat 45 hengelo gld
D

telefoon 05753-1286



Op 26 april a.s. hopen wij ons 25-jarig huwe-

lijksfeest te vieren met onze kinderen.

J. LOSKAMP

T. LOSKAMP-WILLEMSEN

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00

uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo.

7255 BE Hengelo Gld, april 1980.

Kervelseweg 25.

1900 1980

Op zaterdag 3 mei a.s. hoop ik mijn 80e ver-

jaardag te vieren.

B. RUESINK-HEIJINK

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 16.00

uur in de kleine zaal van Concordia, Raad-

huisstraat 36, Hengelo Gld.

Hengelo Gld, april 1980.

Ruurloseweg 18.

Hartelijk dank aan allen, die op welke wijze

dan ook, mijn 80e verjaardag tot zo'n fijne

dag hebben gemaakt.

G. SPELHOFEN-SCHD3VEN

Hengelo Gld, april 1980.

Haarweg 2.

Heden overleed door een noodlottig ongeval

onze lieve huisgenoot, de heer

H. KOSTERING

op de leeftijd van 92 jaar.

Hij zal bij ons in dankbare herinnering blijven

voortleven.

A. B. Wolsink

M. Wolsink-Gosselink

7255 AA Hengelo Gld, april 1980.

Spalstraat 25.

Van ons is heengegaan mijn lieve man, onze

vader en opa

FKKDKRIK WILLEM JANSEN

echtgenoot van A. Groot Roessink

op de leeftijd van 75 jaar.

Hengelo Gld, A. Jansen-Groot Roessink

Loenen, F. J. van 't Hekke-Jansen

A. J. van 't Hekke

Alkmaar, J. Schuurman-Jansen

G. Schuurman

Hengelo Gld, A. Jansen

F. J. Jansen-Harmsen

en kleinkinderen

Hengelo Gld, 13 april 1980.

Kruisbergseweg 7.

De begrafenis heeft op vrijdag 18 april plaats

gehad op de Algemene Begraafplaats te

Hengelo Gld.

De blijken van medeleven die wij van u ont-

vangen hebben tijdens de ziekte en na het over

lijden van onze inniggeliefde man, vader en

opa

ROELOF KREUNEN

zijn voor ons een grote steun geweest, waar-

voor wij u hartelijk danken.

Namens ons allen,

J. A. Kreunen-Stoter

en kinderen

Hengelo Gld, april 1980.
Marktstraat 6.

Zomerinlevering zegelboekjes
voor de bouw

op zaterdag 3 mei
's morgens van 9 tot 12 uur

tuj J. BERENDSEN,

leldnk 12, Hengelo Gld

P.S. Boekjes volledig invullen

Het bestuur CNV

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 899.—

Naalmachlnehandel reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 18 • TOBDEN Tel. 0575MS85

Spalstraat 10 Hengelo Gld - TeL 05753-1418

Dealer van het komplete assortiment van

RALEIGH,GAZELLE, PEUGEOT,
GITANE, JAN JANSSEN

Sinds vele jaren hei adres voor
fietsen, frames, onderdelen impenals
hometrainers en Kleding voor
trimmers en wielrenners

Racespecianst van de Achterhoek
Rijwielhandei

Suselbeek
Kruisbergseweg 34 VELSWIJK (gem Zelhem)
tel 08344-367

Spalstraat 3 Hengelo Gld.Tel. 05753-2488

NIEUW IN HENGELO GLD

M I L K . S H A K E
WOENSDAG 23 APRIL

van 14.00-17.00 uur

BEKER MILKSHAKE

van 1.75 voor 1.00

Onttrekking gedeelte zandweg
aan het penbaar verkeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo brengen ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 10, 2e lid van de Wegenwet,
ter openbare kennis, dat voor belanghebbenden
ter gemeentesecretarie ter inzage is gelegd
hun voorstel aan de raad om een gedeelte van
de zandweg, gelegen tussen de Remmelinkdijk
en de Kroezerijweg, welke zandweg onder num
mer 118 voorkomt op de wegenlegger van de
gemeente Hengelo, aan het openbaar verkeer
te onttrekken.
Eventuele bezwaren tegen dit voorstel kunnen
tot en met 13 mei 1980, schriftelijk bij de raad
van de gemeente Hengelo worden ingediend.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Hengelo

J. E. de Boer, burgemeester

K. Verhoeff, loco-secretaris

Hengelo, 22 april 1980.

DE GEHELE WEEK

395
395
175
75

Elke dag vers gesn. RAUWKOST

Jaffa sinaasappels
18 voor

Maroc sinaasappels
18 voor

Blank witlof
kilo

Bladspinazie
kilo

Extra aanbieding in de
BLOEMEN-AFDELEVG

Hangplantje 125
ZIE ONZE

DROOGBLOEMEN AFDELING

Volop PLANTEN voor de tuin

Haal een koopje bij Joopje

Joop Kuipers
Telefoon 1227 - Hengelo Gld

bloemen-, groente- en fruithuis

LET OP ONZE SCHERPE

PRIJZEN IN DE WINKEL

INRUIL-SENSATIE!

Door de grote inru/ ' /okfie te

koop p/m 30 inruf/banksfef/en

Verkoopdagen: donderdag en

vrijdag bij

HEIUINK
Meubel- en Tapijtenhuis
„DE SPANNEVOGEL"

Ruur/oseweg 2 - Hengelo Gld

De leden van de Hengelose en
Keijenborgse Middenstandver.
delen mede, dat de zaken op

WOENSDAG 30 APRIL
(Koninginnedag)
en

MAANDAG 5 MEI
(Bevrijdingsdag)

DE GEHELE DAG
ZIJN GTSLOTEN

FEEST,,.
Hiervoor hebben wij o.a. in voorraad

crèpe-papier, crèpe slingers,
karton
in oranje en vele andere kleuren

Vlaggetjes, hoedjes, toeters,
ballonnen, serpentines,
slingers, roltongen enz.

LAMPIONS
compleet met stokje en kaarsen
leverbaar

Koninginneband
speciale Multoband met opdruk 17.50

KERKSTRAAT 17 - HENGELO G - 05753-1253

Voor familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1455

Zwembad
Hengelo Gld

Evenals voorgaande jaren bestaat ook nu de gelegenheid om tegen gereduceerd

tarief abonnementen aan te vragen.

De voorverkoop zal geschieden op enkele avonden.

De voorverkoop te Ketyenborg: maandag 28 april en maandag 12 mei in dorps-

huis „de Horst" van 19.00-21.00 uur

De voorverkoop te HengeloGld: donderdag 24 april, dinsdag 29 april, dinsdag

6 mei en donderdag 8 mei in het gemeentehuis, van 19.00-21.00 uur

Bij de aanvraag zal voor ieder persoon een pasfoto of de
oude stamkaart moeten worden overgelegd

De openstelling van het bad is bepaald op

zaterdag 17 mei 1980 te 14.00 uur

Gezinsabonnementen (ouders en kinderen van 4 t.e.m. 15 jaar) 95.— 110.—

Volwassenabonnementen (vanaf 16 jaar) 53.— 63.—

Kinderabonnementen (geb. na 30-4-'64) 30.— 35.—

Houders van een Pas 65, hebben op vertoon daarvan, in de voorverkoop van een

volwassenabonnement, reductie van 50%.

Kleuters t.e.m. 3 jaar hebben vrije toegang op het bad, mits zij worden begeleid

door een volwassene die in het bezit is van een toegangskaart.

Naam aanvrager

geboortedatum adres

wenst een abonnement voor een gezin • volwassene • kind voor het seizoen 1980.

Hij heeft voor ieder een pasfoto c.q. oude stamkaart overgelegd met aan de

achterzijde de naam en geboortedatum.

Het gezinsabonnement wordt mede gevraagd voor:

Naam echtgenote en kinderen, geb. na 30 april 1964 geb.datum

Hengelo Gld 1980 Handtekening

Verschuldigd bedrag f ontvangen op ....

Gezinsabonnement t

volgkaarten

volwassenabonn

kinderabonn.

1980

Uitgereikt dd.

DANSEN

Zondag 27 april

DUNCH

Discobar „Invention" ook

zondagsmiddags geopend

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

o 2è, e
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Gezond vakantie bruin
en fit als een hoentje

rr
55

M *

3

l

Bel

Doen!... Ver wen Uzelf...
me' ro > ronnebadkuur var 7 è 10 dager

3j Ervaai zelf hoe fit U zich voelt, al na hè» eerste zonnebad
Hoe goed o er weer tegen Kunt En op de Koop »oe
Ü wordt zo bruin alsot U pas met vakantie bent gewecs

Met apparatuur van Eurofit bruint U veiliger dan onder de spaanse zon
Zonder verbranding, zonder uitdroging van de huid

.je' voor hè) lichaam seerhjk voor de huid ie Bikker ei echi 'a*1 op
voor informatie1

DROGISTERIJ MARIANNE
Tel. 2062 - Hengelo Gld .,-<*|

Wi| adviseren ook, indien U een eigen
zonnebank ol -dak wilt aanschaffen



Alleen geldig op
vrijdag 25 april'80

KOOPJ

op de markt in Hengelo Gld

Bij de poelier:
kuikenvleugels

per kg O

5 kg veer U

GEKRUID per kg

5 kg veer

O.öU

Vishandel J. Hoekstra

A.s. vrijdag bij ons

heerlijke gebakken SCHOL
geen 2.50

maar 1.50 per stuk

„DE KAASPLANK"
voor binnen- en buitenlandse
KAASSOORTEN

l kg jong belegen

l kg Noord Holl. boerenkaas
jong belegen

4 metworsten
zonder kleurstof

Rambol
groene peper - noot mix 125 gram

Brie v.d. mat
100 gram

En natuurlijk onze opgemaakte
kaasplanken

TELEFOON 08337-305

9...

10.-

10.-

2.45

1.70

JOS HERWERS'
MOOISTE OCCASIONS

hebben een naam

Garantie zonder eigen risico

DATSUN CHERRY 1200, 3-derus luxe, 6 maand oud, blauw metallic
DATSUN CHERRY 100A FII, S- uitvoering, geel 1978
DATSUN GHERRY 100A FII, S uitvoering, rood metallic 1978
DATSUN CHERRY looA FII, S-uitvoering, brons metallic 1978
DATSUN CHERRY 120A FII, Z liter, rood 1978
DATSUN CHERRY 120A FII, coupé, rood 1977
DATSUN CHERRY 120A FII, coupé, diverse accessoires, rood 1979
DATSUN 120Y, 2-deurs luxe, groen 1976
DATSUN 120Y, 4-deurs luxe, blauw metallic 1978
DATSUN 120Y, coupé, blauw 1977
DATSUN VIOLET, 4-deurs luxe, blauw metallic 1978
DATSUN VIOLET, 4-deurs luxe, grijs metallic 1978
DATSUN VIOLET, 4-deurs luxe, wit 1979
DATSUN VIOLET coupé, rood 1978
DATSUN 160B, blauw 1977
DATSUN 180B, bruin metallic 1978
DATSUN 180B, rood 1978

TOYOTA COROLLA 30, okergeel 1977
FIAT 127, 8-deurs, 1050 CL, rood 1979
VAUXHALL VIVA, blauw 1975

INRUIL EN
FINANCIERING

MOGELUK
BOVAG £ DATSUN

AUTOBEDRIJF

JOS HERWERS BV
HummHosrwi-K 10, 7255 AH Ilrngrlu (Gld) Tri. 05753-22 \4. *

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepfereiniger
Verbluffend resultaat
Duur slechts ƒ 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

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

RADITHERM
Meppel • Luttenberg
Lemelerweg 56
8105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

ROZEN
HEIDEPLANTEN
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

Jowé
land- en tuinbouw-
machines
slijpinrichting

moforkeffffigzagen.
veescheermachfnes
schaatsen, messen,
zagen, moforen,
moforze/sen, motor-
maaiers, pompen
Branderhorstweg 5
Keijenborg, Tel. 05753-2026

NIEUW en GEBRUIKT

Wi/fy Hoogeveen-
Ge/tz

schoonheidsspecialiste •
pedicure

De Heurne 52 - Hengelo G.

Voor afspraak:
telefoon 05753-1795

KERKDIENST VRIJZ. HERV. GEMEENTE
Zondag 27 april: 17.00 uur Ds Rasch

AVOND- EN WEEKENDDIENST DOKTOREN
van 21 t.e.m. 27 april: Dr Sclireuder, tel. 1266

TENTOONSTELLING 2e WERELDOORLOG

Ter gelegenheid van de herdenking van de bevrij-
ding wordt vanaf 28 april t.e.m. 10 mei a.s. een
grote fototentoonstelling in ,,de Kamp" gehouden
De expositie geeft op 19 panelen met foto's en
teksten een beeld van de bezettingsjaren.
Zij biedt daarom de mogelijkheid aan hen die de
oorlog niet hebben meegemaakt zich daaromtrent
een indruk te vormen en voor de ouderen
de gelegenheid om even stil te staan wat er des-
tijds allemaal gebeurd is.
Getracht wordt om daarbij een aparte fototen-
toonstelling te houden met foto's en attributen van
en uit de bezettingsjaren van onze woonplaats of
omgeving.
Degenen, die hiervoor foto's in bruikleen beschik-
baar willen stellen worden verzocht telefonisch
contact op te nemen met de afdeling sportzaken
tel. 1541, toestel 25.

KEIJENBORG HOUDT ORANJEFEESTEN OP
30 Al'RIL

Door het Keijenborgse Oranjecomité zijn de fees-
ten ter gelegenheid van de verjaardag van Konin-
gin Juliana en de troonsbestijging van Koningin
Beatrix, georganiseerd op woensdag 30 april,
's Morgens om 7.30 uur worden de inwoners ge-
wekt met reveille en kanongebulder.
Voor de rest van de dag is door het comité een
aantrekkelijk progranpna samengesteld met voor
elk wat wils, voor jong en oud.
Om 9.30 uur wordt in de parochiekerk een Eucha-
ristieviering gehouden tot intentie van de nieuwe
Koningin.
Het comité hoopt dat alle inwoners zullen mee-
werken en het dorp een feestelijk aanzien geven
door de vlag uit te steken.
GEMEENTE NIEUWS
Op vrijdag 25 april 1980 is de gemeentesecretarie,
alsmede het bureau gemeentewerken, de gehele
dag gesloten.
Het spreekuur van burgemeester en wethouders
op vrijdagavond 25 april komt ook te vervallen.
Kadavers moeten op die dag worden doorgegeven
aan het politiebureau, tel. 1230.

UNIE VAN VRIJWDLLIGERS ZET ZICH AL
35 JAAR IN VOOR DE HENGELOSE
BEJAARDEN

Op de vooravond van de bevrijding, 4 mei 1945,
werd in Concordia een afdeling van de Unie van
Vrouwelijke Vrijwilligsters (nu Unie van Vrtfwilli-
gers) opgericht. De stoot tot deze oprichting gaf
de toenmalige burgemeestersvrouw, mevr A. van
Hoogstraten-Wigman, die meteen de eerste presi-
dente van de afdeling werd.
In de notulen van de oprichtingsvergadering
staat deze gedenkwaardige zin te lezen: ,,Staan-
de de vergadering bracht burgemeester van Hoog
straten de bUjde mare: de Duitsers capituleren in
Nederland".
De eerste daad van het bestuur was het ophan-
gen van een raamblijet in het burgemeestershuis
aan de Hofstraat, waarop te lezen stond: Every
soldier is welcome here". Hieruit blijkt duidelijk
hoezeer de prille UW nog verwant was aan de
begrippen als oorlog en bezetting. Het doel van de
vereniging werd in algemene zin geformuleerd
niet de woorden: ,,helpen waar te helpen valt".
Deze hulp bestond bijvoorbeeld uit naaien van
kleren voor evacueés, het uitzenden van kinderen
het sturen van pakjes naar de militairen in Indo-
nesië, collecteren.
In 1948 werden voor het eerst ontspanningsmid-
dagen voor de bejaarden (destijds sprak man van
ouden van dagen) georganiseerd. Nu 5 of 6 mid-
dagen per jaar. Ook voor de watersnoodramp in
Zeeland (1953) heeft de Hengelose UW zich
krachtdadig ingezet, behalve dat er kleding werd
ingezameld, werden er 6 meisjes uitgestuurd om
in het rampgebied behulpzaam te zijn.

Koninginnefeest 1980 Keijenborg
30 april

Deelname vogelschieten
voor dames en heren

Deelname behendigheidswedstrijden
voor bromfietsen

Kegelwedstrijden
waar iedereen aan mee kan doen

Opgave hiervoor op zondag: 27 april

a.s. van 10-12 uur in oafé ,de Smid'

Kerkstraat te KeUenborg

Het Oranjecomité Kejjenborg

Unie van Vrijwilligers
afdeling Hengelo Gld

4 mei 1980 bestaat de UW In Hengelo Old
35 jaar

Mocht u ons met dit jubileum willen geluk-

wensen, dan is daartoe de gelegenheid

zaterdag 3 mei
van half elf tot 12 uur in de kleine

zaal van Concordia

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan,

bieden wij de Hengelose bejaarden een feest-

middag aan op zaterdag 3 mei 1980, om half

drie, in ,,Ons Huis".

In 1960 werd begonnen met het bezoeken van de
bejaarden in het rusthuis (later in „de Bletyke").
Toen in 1965 de UW krap bij kas zat, werd be-
sloten een verkoopmiddag van zelfgemaakte ar-
tikelen te houden; daarna was zo'ii middag een
jaarlijks terugkerend feit en betekent dat een
welkome aanvulling van de kas.
ZO mei 1967 startte bejaardensociëteit; september
1968 trad de dansgroep „de Klepperklumpkes"
voor de eerste maal op, terwyl in mei 1969 een
bejaarden zangkoor werd opgericht.
Direct na de opening van ,,de Bleyke" (januari
1970) zorgde de UW voor een rijdend winkeltje
terwyl een jaar later begonnen werd met een
handwerkclub. In 1978 ging de UW voor de eerste
keer niet een groep bejaarden op vakantie.
Ieder jaar wordt er door de UW met de be-
jaarden een dagtocht gemaakt. Enkele UW-sters
werken mee aan „Tafeltje dek je", terwyl voor-
zitster en secretaresse zitting hebben in de stich-
ting Noodhulp Hengelo-Ketyenborg.
Startte de UW in 1945 met 30 leden, momenteel
zyii er 27 dames lid, terwyl enkele heren al
enige tijd medewerking verlenen.

JAARVERGADERING
HULPDIENST HENGELO KEMENBORG

Onlangs vond de halfjaarlijkse algemene bestuurs-
vergadering plaats van de Hulpdienst Hengelo-
Keijenborg. De hoofden van dienst mevr. Jansen-
de Nie (Hengelo) en mevr. Besselink, Keijenborg
gaven een overzicht van de aktiviteiten in het
laatste halfjaar.
Er werden meerdere kontakten gelegd door de
vrijwilligsters; geholpen in huishoudens, als daar
nog geen hulp door gezinszorg ingezet kon wor-
den ; autoritten verzorgd daar waar dat nodig was
Er is een begin gemaakt met het bezoeken van
nieuw ingekomenen in de gemeente. De bedoeling
is deze mensen wat wegwijs te maken in hun
nieuwe gemeente. Deze verwelkoming wordt zeer
op prijs gesteld en gaat men hier voorlopig mee
door. Mevr. van Hengel deed verslag van Tafeltje
dek je, dat erg goed loopt. Door een subsidie van
de gemeente kon men overgaan tot de aanschaf
van 15 nieuwe gamellen. Mevr. van Dijke deed
verslag van de financiën van de Hulpdienst.
Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen
van mevr. Jansen-de Nie, die naar Drachten ver-
huist. Mevr. Jansen-deNie is het eerste hoofd van
dienst van de nu bijna vijf jaar bestaande hulp-
dienst. Veel dank werd haar gebracht door de
voorzitter de heer Verhoeff voor het vele en sti-
mulerende werk dat zij voor de hulpdienst verzet
heeft Een pentekening van het Hengelose Bleek-
huisje (door A. Scholten) werd haar als kado aan
geboden door het bestuur.
Mevr. Hoef sloot-Vorst, tel. 2213, gaat per april
1980 de taak van mevr. Jansen-de Nie overnemen.
Zij zal samen met mevr. Dinkelman-Groot Roes-
sink, tel. 1241 nu de hulpdienst gaan leiden.
Voor Keijenborg zijn dat mevr. Besselink, tel.
2063 en mevr. v. Alderen, tel. 2028.

RTV ORGANISEERT
3e RIJWIEL A VOND VIERDAAGSE

Na het succes van de afgelopen jaren organiseert
de RTV Vierakker-Wichmond wederom een rij-
wiel avondvierdaagse op de data 12, 13, 14 en 15
mei. Deze voor de derde maal georganiseerde
vierdaagse biedt vele mogelijkheden en variaties
want zowel voor trimmers, recreatiefietsers en
toerrijders zijn in de fraaie landelijke omgeving

aantrekkelijke fietsroutes uitgezet. Daarnaast kan

men kiezen tussen twee afstanden: 20 en 35 km.

De routes zullen leiden door en in de omgeving

van Steenderen-Bronkhorst, Gorssel-Almen, Hen-

gelo-Varssel en Wildenborch-Lochem.

De routes worden duidelijk aangegeven d.m.v.

bordjes.

Onderweg krijgen de deelnemers nog een con-

sumptie aangeboden door de wielervereniging.

Aan een ieder die tenminste drie van de vier

tochten heeft uitgereden, wordt een herinnerings-

medaille uitgereikt.

TAPIJT
reinigen met de
diepstomer
met de allerbeste
met

Mr Steam
Grote keus in alle
soorten

lijsten
met museum- en
ontspiegeld glas
Alles bij ons in te
lijsten, ook uw
borduurwerken

HEIJINK
,,De Spanne vogel"
Ruurloseweg 2
Tel. 057534484

Renatate
staan goed en
passen beter!

reiiata
jeugdschoenen
Beste maatj« met jonge voeten!

WULLINK'S
SCHOENHANDEL

Donderdagavond
24 april
om 20.00 uur,

organiseert de

Keijenborgse
Schaakvereniging
een

OPEN SIMULTAAN
WEDSTRIJD
in dorpshuis ,,de Horst"

te Keijenborg

Deelname f 5.00

Iedereen is van harte

welkom

Vakanliewerk
Gevraagd

aardbeienplukkers
(sters)
Te beginnen eind juni

FAM. WULLINK
Banninkstraat 54, Hen-
gelo Gld, tel. 05753-1427

Te koop een diepvriesklst
200 liter. B. Branderhorst
Poelsweg 6, Keijenborg

LOSSE VERKOOP VAN

DAGBLADEN
DE TELEGRAAF

ALGEMEEN DAGBLAD

DE VOLSKRANT

DE GELDERLANDER

ZUTPHENS DAGBLAD

G.O.C.

Weekbladen

Opiniebladen

Kerkstraat 17, Hengelo G

Tuinderij en binder^ „Bea-
trijs", vaste planten en
bloemwerk (v.h. 't Mok-
kink) Koningsweg 6, Hen-
gelo Gld, tel. 05753-1710, ge
opend 13-17 uur. Dinsdags
gesloten

Vermis bij huis een jon-
gensfiets, donkergroen,
Gaarne terugbezorgen aan
Jurgen Damen, St Michiel
straat 4, Hengelo Gld

Te koop goed onderhouden
benzine motormaaier
Suffolk Puch Th. Wichers
Landlustweg 19, 7221 BR
St eenderen

Te koop aangeboden i.z.g.
st. bromfiets Kreidler
Floret, WA-verz. tot maart
1981. Th. G. Rondeel, Hol-
terveldseweg 8, Hengelo
Tel. 05753-1762

Wegens afschaffing te koop
Duitse Herder met papie-
ren, reu en hok. J. B.
Ibink, Hengeloseweg 60,
Zelhem

Biedt zich aan voor enke-
le uren per week. Liefst
omgeving Baak-Steende-
ren. Brieven onder no 17
bureau de Reclame

Maak zelf uw

CORSAGES
van nylon,

b.v. rood-wit-blauw

KREATIEF CENTRUM

„De Spannevogel"
Ruurolseweg 2, Hengelo

Jaarvergadering

op maandag 28 april
voor de leden van de bouw

en houtbond, af d. K e ij en -

borg

om 20.00 uur in „de Horst"

Het bestuur
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Supermarfrt J.H. Wansink
Raadhuisstraat 4, Hengelo(G).



D 24-30 april

VLEESWEEK
Iets doorregen

Runderlappen kilo 898
Magere varkensrollade kilo 9,98
Riblappen kilo 1098
Verse worst kilo 698
Magere varkenslappen kilo 850
Hamburgers 5 stuks 398
Gehakt h.o.h. kilo 698
Verse braadkuikens kilo 548
Schouderkarbonade kilo 598

Johma zomersalade 100 gram 98

Gekruide ham 100 gram 128

Palingworst 100 gram 85

altijd
laag geprijsd

ALMIRON AB
blik 900 gram

blik 400 gram

995
545

RIEDEL

APPELSIENTJE 1 liter

zonnebtoemofe

„ ' " "
reddvt «.v^v*v*j

reddy
zuivere

zonnebloemolie
60-65% meervoudig onverzadigd

OOK VOOR FONDUE!

hele
liter

slijterij

BALLANTINE WHISKY 1
fles 0,75 liter geen 1895 of 1795 maar l

FLES ORANJEBITTER 11QC
fles 0.7 liter aeen 1395 maar l l W V

VEENENDAA
*Aaf\ "Ó^W

^N"

DCDMADVTCM DU ZUTPHEN • BORCULO • HENGELO (GLO.)
'tl m AH K l tN BV RUSSEN - GROENLO • GOOR - VORDEN

wmmïm

N:-

ZEEPPOEDERVQORDEEL!

DORBELMAN
BIAÜW
zak 2 kilo
geen 575
of 525

MAAR NU
NOG

Heineken
bier
krat 24 fles
nu slechts 1125
Royal Club
Shandy
krat 24 fles

Mölny
T-luiers
pak 24 stuks

Zeiler
Schwarze Katz R 7 R
1 literfles U I V

Roosvicee
Rozebottelconfiture
Pot nu

Herschi
Cola
1 literfles

Hols
Donatin
zak 21/2 kg

oi

Volle
sterielmelk
doos 15 fles 14,50
1 liter

Slanky
smeerkaas
3 smaken

Brie v.d. Mat OftQ
150 gram bVw

Volkoren
tarwerogge
gratis gesneden
800 gram

Engels drop QQR
baal 1 kilo nu V W M

VICTORIA

Panky wafels 1 QR
pak 8 stuks l V V

DRIEHOEK

Aardbeiengebak 19Q
oak 6 stuks l •• W

IGLO-OLA
Aardbeien of sinas

IJslollies
pak 8 stuks

r DELMONTE

PERZIKEN
CH HALVE*

1 literblik
geen 298
of 229

MAAR
NU

L 189
ffe l+>', *» n " '

Juliana en Beatrix

Stickers per stuk 89
Rood-wit-blauwe

Vlag
150X 100 cm
nu 2395
Juliana en Beatrix

Ballonnen
zak 20 stuks

Toeters
met franje, nu 39

Oranjemutsen 55

Rood - wit - blauwe

Vlaggetjes Per stuk 10

FRISIA

Oranje spekken no
-roU r, , , WWzak nu

Kroningstaart
slagroom, ± 1 kilo
nu slechts

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG REKLAMES GELDIG VAN 24 TOT 30APRIL 1980


