
49e Jaargang no 18 dinsdag 29 aprfl 1960

CLAM
Verschijnt dinsdags In:
Hengelo, Keljenborg,
Velswijk Zelhem, Baak,
Steenderen, Vierakker,

Wichmond

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

Liefde bloeit in de
Anjer groeibriljanté

Solitairring (klassieke Briljant hanger
chaton) in geel- of wit- (klassieke chaton) in
goud v.a. 0.03 crt witgoud v.a. 0.03 crt

Slagring (klassieke
chaton) in geel- of wit-
goud v.a. 0.06 crt
(2x0.03 crt)

Briljanten oorknopjes
(klassieke chaton) in
witgoud v.a. 0.06 crt
(2x0.03 crt)

Fa. Köhler-Wissink
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 15 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1374

DE GEHELE WEEK:
500 gr magere
SPEKLAPPEN

500 gr kerry- of
champignongehakt

100 gram
GEPAN. SNITZEL

3 stuks BEIERSE
BRAADWORST

268
548
140

225

VLEESGERECHTEN

VOOR 2 PERSONEN:

Goulash

Zigeuners nitzel

Ossetong in madeirasaus

Varkenshaas in rooinsaus

Wiener rostbraten

Biefstuk stroganoff

1250

1495

1495

1795

UIT ONS SNACKBEDBIJF:

l ds braadworst, 80 st. 22.50

l ds fricandellen, 40 st. 1125

l ds gehaktballen, 20 st. 18.—

(expurlk wali t ei t)

l kg huzarensalade 5.95

500 gr nasi of bami 325

Maandag en dinsdag
500 gr GROVE VERSE WORST

500 gr FIJNE VERSE WORST

250 gr HAAGSE LEVERWORST

QQQ

398

100

Donderdag

500 gr MALSE RUNDERLAPPEN

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN

250 gr ZURE ZULT

398

398

100

Vrijdag en zaterdag
500 gram

SCHOUDER-
KARBONADE
(max. 2 kg per klant)

500 gram

varkensrollade (haasje)
150 gr LEVERKAAS

100 gr CORNED BEEF

100 gr GEBR. RUNDERROLLADE

100 gr SELLERY SALADE + ham

298
798

130

199

225

125

KEURSLAGER

Keurslsger Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLO • TEL. 05753 1269

Voorjaarsaanbieding
Stofzuiger
1000 watt motor
adviesprijs 371.— bij ons nu

Dubbeldeurs koelkast
190 Itr koel en 35 Itr diepvries
adviesprijs 749.—

Diepvrieskast
260 liter
adviesprijs 899.—

Diepvrieskist
280 liter
andviesprijs 829.—

bij ons nu

bij ons nu

bij ons nu

299.-

579,

827.-

649,

InstalLbedrijf BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 1215

toüette spray
Betoverend en fris geurtje van
Yardley. Bevat een melange van
o a rozen, jasmijn, kruiden.
nakon(26nH.).
NuvanJ3t95voor

3 stukken zeep in fraaie
geschenkdoos. Keuze uit
roos, jasmijn, viooltjes, vetiver.
Nu van&98~voor

Vlinderbroche
Geëmailleerde broche met
parelmoer effect Met veiligheids-
sluiting. Keuze uit vier modekleuren.
Nu van aSS'voor

Setkohl/tatfal
potloden
6oog-make-up potloden inde
kleuren: zwart, donkerblauw, blauw,
bruin, grijs en groen
Nu van&es'voor

DROGISTERIJ l ENSELINK

GROTE
PAARDEN-
MARKT
MEIMARKT

398woensdag 30 april te Hengelo Gld
(Koninginnedag)

Hengstenmonstering van diverse paarden-

rassen

Dealer van het komplete assortiment van

RALEIGH,JGAZELLE, PEUGEOT,
GITANE. JAN JANSSEN

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

Racespecianst /an de Achterhoek
Rijwielhandet

Suselbeek
Kruisbergseweg 34 v*ELSWIJK (gem Zelhem)
tel 08344 367

Damesklompschoenen
ook in mooie open modellen

Herenklompschoenen

voor de schoonmaak en tuin

Enka zeemlappen

van 3.95 voor

V.oertrekkers

van 4.50 voor

Gieters
inhoud 11 liter
van 13.95 voor

2.95

2.95

8.95
Hogedruk bloemspuiten

van 23.90 voor 16.50

„DE HEIDE SMID" B.V.
Halle Heideweg 16 - Halle - Tel. 08343-741

Tel. 05753-7271

ruurloseweg 52 telefoon: 1392

verser een
voor Moederdag

Pak een 'SPAARTAART' 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.
ü ontvangt dan een waardecheque. Op vrijdag 9 mei en
zaterdag 10 mei staat een geweldige slagroom-feesttaart
voor u gereed, tegen inlevering van uw waardecheque!

Lage pi ijzen + een gratis f eesttaart, twee goede re-
denen om juist bij ons al uw boodschappen te doen'.
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Herdenking

4 mei 1980
Hoewel bijna 60% van de bevolking nè 1945 is geboren en derhalve de
onderdrukking, de onvrijheid en de gruwelen van de tweede wereldoorlog
niet persoonlijk hebben ondervonden, is het ook 35 jaren nadien toch nog
zinvol andermaal tot herdenking en bezinning te komen.

Enerzijds herdenken en het brengen van een posthuum eerbetoon aan al-
degenen, die onze vrijheden met het hoogste offer hebben gekocht en
anderzijds bezinning voor wat blijvend moet worden gedaan, om te bereiken
dat de vele gebrachte offers niet tevergeefs zijn geweest.

Aan dit herdenken kunnen we ook in de gemeente Hengelo Gld op 4 mei
a.s. inhoud geven, door bij de volgende handelingen aanwezig te zijn, dan-
wel daaraan medewerking te verlenen;

19.30 uur
samenkomst in de Synagogestraat, alwaar een krans zal worden gelegd bij
het monument, dat aldaar is geplaatst ter nagedachtenis aan de Joodse
gemeenschap alhier; vandaar gaan de aanwezigen in een stille tocht via de
Regelinkstraat naar het plaatselijk monument bij het gemeentehuis.

19.30-19.45 uur het luiden der klokken

19.45-20.00 uur
de gezamenlijke koren brengen een hymne ten gehore, waarna door de
burgemeester bij het monument een krans zal worden gelegd en aansluitend
de namen van de oud-inwoners der gemeente Hengelo Gld, die aan het
oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen, zullen worden voorgelezen

20.00- 20.02 uur algemene stilte
de gezamenlijke koren zullen aansluitend hierop het volkslied zingen, ge-
volgd door het blazen van The Last Post.

De nabestaanden van de hierna te noemen oud-inwoners en de overige in-
woners kunnen hierna desgewenst bloemen bij het monument leggen, dan-
wel langs het monument defileren.

Men wordt verzocht vanaf 18.00 uur de vlaggen halfstok te hangen, waarbij
de vlag de grond niet mag raken. Na zonsondergang dient de vlag weer ge-
hesen en daarna ingehaald te worden.

De namen van hen, die ons in de
lijden onderstaand weergegeven;
lan Rouwenhorst
Hendrik Willem Enzerink
Louis Meijers
Jacob Philips
Simon Philips
Uri Meijer Philipp Jacobs
Philip Philips
Samuel Jacobs
Herman Stoltenborg
Gerda Johanna Stoltenborg
Hermina Gerdina Stoltenborg
Johan Stoltenborg
Christina Johanna Wuestenenk-

Agterkamp
Leo Meijers
Jans Philips
Abraham Philips
Aron Meijers
Rebekka Jacobs
Bertha Philips

oorlog ontvielen, worden in volgorde van de data van over-

Rachel Philips
Louis Philips
Billa Baer
Theodorus Wilhelmus Sanders
Erna Philips-Bönnlnger
Louis Philips
Jennie Philips
Julia Cohen
Louis Philips
Mina Philips
Frits Cohen
Klara Fortuin-Engers
Alexander Cohen
Sara Jacobs
Hans Cohen
Levie Meijers
Jetta Bamberg
Jacob Philips
Gerrit Arnoldus Barink
Emanuel Jacobs

lohannes Hendrikus Vennegoor
Karel Jacobs
Etje Jacobs-de Groot
Albertus Johannes Taken
Jeannette Meijers-Spier
Bernard Luimes
Zweerzina Johanna Cornegoor
Willem Meenink
Jacob Storm
Johan Bobbink
Bernardus Verboom
Willem Hammink
Theodora Hendrina van Uum-

van Ditshuizen
Theodora Johanna van Uum
Johannes Everhardus Josef van Uum
Johanna Antonia Ankersmlt-Kulpers
Maria Berendina Seesing-Salemink
Leo Augustinus Salemink
Gerhard Hendrik Wolsink

biedt u dagelijks verse groente en
fruit en dagelijks vers gesneden
rauwkost groente

2 kg Franse
Golden Delicious
zeer lekker van smaak 275

NIEUWE OOGST

geschr. krielaardappelen

per zak plm 750 gram 125
15 zoete
Jaffa sinaasappelen 295
vers gesn. rode rabarber

deze week per zak

In onze grote VERKOOP BLOEMENKAS

vrijdag en zaterdag

1 grote potchrysant
250

uitzoeken uit diverse kleuren

Tevens ieder dag aanvoer van

bloeiende tuinplanten
Ruime keuze

KOM. KIJK EN ZIET,

WAT WIJNBERGEN U BIEDT

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

Zilverprijzen gedaald
Doordat wty de beursprys volgen:

kannen wij op de meeste uitgeprUsde

artikelen

nu een korting van f 5.»
per gram geven
HOELANG??

9RO.°T KORMEll N K
horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

Spslstraat 27 - Hengelo Gld • Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

Nieuws over de
LEGO BOUWWEDSTRIJD

MEISJES EN JONGENS,

Nog tot en met zaterdag 3 mei kun je een bouw

werk inleveren voor de Lego bouwwedstrijd.

Groot of klein, eenvoudig of ingewikkeld, alles

is welkom.

Na 3 mei gaat een jury van 3 vakmensen be-

kijken wie het mooiste en het meest origineel

gebouwd heeft.

Er zijn mooie hoofdprijzen en voor ledere deel-

nemer een klein prijsje voor het meedoen.

We hebben al een heleboel inzendigen. Kijk

maar in de etalages bij Smeitink.

STEVORD

HUSQVAUNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vmnal 890.—

Naalmachlnehandel reparatie-Inrichting

BORGONJEH
Kerkstraat 18 • VOEDEN TeL 0575*4385

Spalstraat 19 Hengelo Gld - TeL 05755-1418

ULTRA FINISH B.V.
Lakspuiterij en Moffelinrichting

Zelhemseweg 20-22 - Hengelo Gld

Op korte termijn hebben wij in ons bedrijf

plaats voor

enkele
produkliemedewerkers(sters)

Werkzaamheden die bij Ultra Finish worden

verricht:

— ontvetten

— lakken

— montage

inpakken

Voor verdere inlichtingen: mej. Lobeek,

tel. 05753-1716-2844

l goed nieuws voor hen die in het bezit zijn of komen van een bouwterrein

type gkp 610, bouwkosten f 118.000,— type gkp 612, bouwkosten f 127.000,-

een jong, energiek aannemersbedrijf heeft in samenwerking met architektenburo de wijs b.v. te

Hengelo gld. enkele woningtypes ontworpen

N • '

type gkp 611, bouwkosten f 115.000,—

bovengenoemde bouwkosten zijn inkf. btw.

niet in deze bedragen zijn de definitieve aan-

sluitkosten van gas, water, elektra, riool en

het architektenhonorarium

inlichtingen DIJ:

architektenburo de wijs b.v.
st michielsstraat 2 - 7255 ap hengelo gld
tel. 05753-1975

info-avond: elke eerste vrijdag van de maand
van 79.00-20.30 uur

eerstvolgende info-avond: op vrijdag 2 mei

de veertiendaagse

8

Geldig van 30 april f.e.m.
l liter
JONGE BOKMA

l liter
OUDE BOKMAN

l liter
CATZ VIEUX

l liter
FLORIJN CITR.-BRANDEWIJN

l liter
POLLEN BESSENJENEVER

l fles
GORDON'S DRY GIN

l fles
OUDE VESTE JAMAICA RUM

l fles
TAYLORS PORT Reserve 1974

l fles (dry - medium of cream)
3ANDEMAN SHERRY

l fles
CHATEAU NEUF DU PAPE

voor kwaliteit, des kundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ CONCORDIA

Boek van de Maand
„Dat kan ons niet gebeuren..." is een

ander verhaal van de bezettingstijd. Over
Nederlanders die tot nu toe de geschiedenis-
boeken niet haalden. Rijkelijk voorzien van
uniek documentatiemateriaal;

t/m 31 mei f 22,50.

t/af fam ons

Daarna f 10,- duurder.
Zolang de voorraad strekt

Bij

WOLTERS BOEKHANDEL • Kerkstraat 17 • Hengelo Gld



PEUGEOT 504 GLD

PEUGEOT 504 GLD

PEUGEOT 504 GLD

PEUGEOT 504 GL

PEUGEOT 305 SR

PEUGEOT 304 SL

SIMCA 1308 GT

SIMCA 1307 GLS

DATSN FH

OPEL MANTA GTE

OPEL ASCONA

TOYOTA COROLLA

MITSUBISHI

CITROëN DYANE

1978

1977

1974

1977

1979

1977

1976

1977

1978

1976

1973

1977

1978

1976

Automobiel- en spuitbedrijf

A. RIDDERHOF
PEUGEOT-DEALER
BLEEKSTRAAT 14 - 7255 XZ HENGELO GLD

TELEFOON 05753-1947

Voor de tweede keer in HENGELO GLD

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 15 mei
in het zwembad en op de fiets

Aanvang 's morgens 7 uur in het zwembad

eerst zwemmen, dan een fietstocht

Aanmelden 15 mei op het zwembad

Kosten f 1.— per persoon, starten tussen 7-9 uur

Na afloop een herinneringsvaantje

Fietsen alleen mag ook

Kom met het hele gezin
ZWEMVERENIGLNG HE-KEU

Na afloop nog even bijtanken bij

TANKSTATION JOU J
HUMMELOSEWEG 21 - HENGELO GLD
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Gezond vakantiebruin
en fit als een hoentje

Do en!... Verwen Uzelf...
me' zo > Tonnebadkuur var 7 è tO dage»

Ervaai zelf Koe fit U zich voelt, a» na hè» eerste zonnebad
Hoe goed ü er weer tegen kunt En op de Koop 'oe
U wordt zo bruii alsot U pas met vakantie beni gewees'

*Ae\ apparatuur van Eu'ofif bruint U veiliger dan ondei de spaanse zon.
Zondet verbranding zonder uitdroging van de huid

^ie' voor hel lichaam. Beerlijk voor de huid Je Bikker ei echi 'an op
Be» voor mformatie'

a
M
r

DROGISTERIJ MARIANNE
Tel. 2062 - Hengelo Gld

Wij adviseren ook. indien U een eigen
zonnebank ol -dak wilt aanschaffen

^iX::

TUINPLANTEN
Plant ze nu, het kan nog

ATTENTIE! Verkoop alleen op zaterdag

Hoveniersbedrijf en kwekenj

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

Zomerinlevering zegelboekjes
voor de bouw

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

bij J. BERENDSEN,

lekink 12, Hengelo Gld

P.S. Boekjes volledig Invullen

Het bestuur CNV

Vakantiewerk
Gevraagd

aardbeienplukkers
(sters)
Te beginnen eind juni

FAM. WULLINK

Banninkstraat 54, Hen-

gelo Gld, tel. 05753-1427

Ttiiiulerij en binderij „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

Plakletters
Ook grote maten in voor-

raad

Letters encjjfers per stuk

verkrijgbaar

Voor binnen en buiten

VERFCENTRUM

lenselink

Borden aanvullen?
Buitenkansje: borden van normale maat en

model. Ook normale pry's:

DIEP BORD 1.95, PLAT BORD 1.95

ONTBIJTBORDJE 1.65

Nu als aanbieding: by aankoop van 6 diepe en

6 ontbijtborden:

6 platte borden kado!

STEVORD

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

„HONG KONG"
Spalstraat 4 - Hengelo Gld • Tel. 05753-2500

Wij zijn op Koninginne-
dag en 5 mei
normaal geopend
Openingstijden van v.m. 11.30 uur

tot 22.00 uur n.m.

Bestellingen en tafelreservering s.v.p. vroeg-

tijdig opgeven

DE GEHELE WEEK
Holl. Golden Delicious
4 kilo

Maroc sinaasappels
vol sap, 18 voor

Grote hagelwitte

bloemkool
3/4 POt

appelmoes

2.95
3.95
1.75

59
RAUWKOST elke dag vers

EXTRA AANBIEDING

in de bloemen-afdeling

3 cactussen voor 4.50
Volop PERKPLANTEN
alle soorten

Zie onze

DROOGBLOEMEN-AFDELING

Haal een koopje bijj Joopje

Joop Kuipers
Telefoon 1227 • Hengelo Gld

Hoek Raadhuisstraat-Spalstraat

bloemen-, groente- en fruithuis

LET OP DE RECLAME IN DE WINKEL

Te koop consumptie-aard-
appelen en voorgekiemde
pootaardappelen, Surprise
W. B. Jansen, Velswijk-
weg 39, Velswijk, Tel.
08344-384

Te koop voorgekiemde
pootaardappelen, Surprise
bij H. Groot Roessink,
Varsselseweg 6, Hengelo
Tel. 1525

Te koop ingekuilde mais
G. W. Bannink, Scharf-
dijk 7, Hengelo Gld
Tel. 7244

Te koop een damesbrom-
mer Kaptein Mobylette en
een electrische gazon-
maaier bij G. M. Harm-
sen, Hogenkampweg 30,
Hengelo Gld, Tel. 1330

Renata's
staan goed en
passenbeter!

renata
jeugdschoenen
Beste maatje^met jonge voeten!

Kerkdiensten enz.
ZONDAG 4 MEI

Vrljz. Herv Kerk

Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis, zondag
B.30 uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mis.
Door de week H. Mis om 8 uur

Avond- en weekenddienst wijkverpi.

Geen opgaaf ontvangen

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieplereiniger
Verbluffend resultaat

Huur 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

RADI-THERM

Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
3105 SB Luttenberg
Fel. 05724-598

Jowé

R.K. Kerk Keljenborg

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

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. R. J. van ingen, tel. 2002

Avond- en weekenddienst doktoren

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

van 28 april t.e.m. 4 mei

Dr Eljkelkamp, tel. 2262

Alarmno. brandweer
Fel. 19?.2 Hengelo Gld

Alarm rijkspolitie

Tel. 05753-1230, politiebureau Hen-
gelo Gld. Na 23.00 uur: meldkamer
Rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-
664455

ROZEN
HEIDEPLANTEN
SIERHEESTERS
CONIFEREN
VRUCHTBOMEN
HAAGBEPLANTING
BOSPLANTSOEN
LAANBOMEN
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
POTGROND
SPOORBIELZEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

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

Wie heeft vrijdagavond 11
april, tegen half elf bij
Wolbrink een damesfiets
meegenomen i.p.v. heren-
fiets? Graag terug bezor-
gen bij Sabine Boers, Lelie
straat 6, Hengelo Gld,
Tel. 2355

WiJ/y Hoogeveen-
Geifz

schoonheidsspecialiste -
pedicure

De Heurne 52 • Hengelo G.

Voor afspraak:
telefoon 05753-1795

handels- en
familie
DRUKWERK

Wolters
Tel. 05753-1455

GEMEENTENIEUWS

Vorig jaar zijn op vele punten in deze gemeente ge-
vaarlijke situaties gesignaleerd, ten gevolge van
onvoldoende uitzicht voor het verkeer op de weg,
veroorzaakt door opgroeiende gewassen aan of nabij
wegen.
Krachtens de Algemene Politieveroreding voor deze
gemeente is het mogelijk daartegen maatregelen te
treffen.
Artikel 37 van genoemde verordening bepaalt o.m.
dat de eigenaren van aan of nabij de weg staande
of gelegen gewassen, welke naar het oordeel van
burgemeester en wethouders gevaarlijk zijn voor de
veiligheid van het verkeer, het vrije zicht belemme-
ren op de weg of anderszins hinderlijk zijn voor het
verkeer, verplicht zijn na aanschrijving van genoemd
college binnen een door hen te stellen termijn deze
gewassen geheel of gedeeltelijk te verwijderen.
Het gemeentebestuur meent er goed aan te doen
betrokkenen vroegtijdig in kennis te stellen van het
voornemen om het komende seizoen gebruik te
maken van bovenomschreven bevoegdheid.
Teneinde te voorkomen, dat dergelijke aanschrij-
vingen grote schadelijke gevolgen kunnen hebben, is
het voor belanghebbenden aan te bevelen zich af
te vragen in hoeverre deze aangelegenheid voor hen
van toepassing kan zijn. Dienaangaande kan men zich
zonodig in verbinding stellen met het bureau ge-
meentewerken.
Belangehebbenden wordt dan ook dringend aange-
raden hiermee reeds bij het inzaaien van hoogop-
gaand gewas, b.v. mais rekening te houden, opdat
aldus voor alle partijen de meest bevredigende op-
lossing kan worden verkregen.

NIEUW ALARMNUMMER V.D. RIJKSPOLITIE

055 - 664455

Vanaf 22 april 1980 is het alarmnummer van het dis-
trict Apeldoorn van de Rijkspolitie waartoe ook uw
woonplaats behoort, gewijzigd.
Voor alarmmeldingen, dag en nacht, krijgt u het
op hierboven vermelde alarmnummer altijd een
politieman of vrouw aan de lijn. Hij/zij kan, als dat
nodig is, een van de surveillance-auto's van de Rijks
politie in uw directe omgeving waarschuwen.
Deze auto's surveilleren door het gehele district en
hoeven niet, zoals wel eens gedacht wordt, uit
Apeldoorn te komen. Ze zijn alijtd beschikbaar.
Nogmaals; dit geldt dus voor ALARMMELDINGEN
Voor minder dringende politiezaken belt u het poli-
tiebureau in uw woonplaats.
Nog even de zaak op een rijtje:
U heeft dringend de politie nodig
U belt het alarmnummer
U krijgt altijd een politieman aan de lijn die onmid-
dellijk maatregelen kan nemen.
Minder dringende zaken:
U belt het nummer van het politiebureau in uw woon
plaats. U vindt dit nummer in de gids en de plaatse-
lijke kranten.
Bij twijfel? Alarmnummer bellen!!

TOERTOCHT OP HEMELVAARTSDAG

De RTV Vierakker-Wichmond organiseert naast de
rijwielvierdaagse ook een toertocht op Hemelvaarts-
dag. Men kan kiezen uit twee afstanden: 35 en 50 km
Inschrijving is mogelijk vanaf maandag 12 mei, 18
uur. Dit kan geschieden bij café Worm, Dorpsstraat
25 te Wichmond. De start op Hemelvaarstdag is om
10 uur. Een ieder die op eigen krachten de eind-
streep haalt, ontvangt een herinneringsvaantje.

NVEV

Ruim 100 NVEV-leden genoten van een demonstratie
over de Magnetron oven. In samenwerking met de
fa. Winters gaf demonstratrice mevr. de Graaf, uit-
gebreide informatie over deze oven.
Een magnetron-oven is geen oven zoals we gewend
zijn. Het werkt op electriteit, maar er zitten geen
verwarmingselementen in. Deze zijn vervangen door
een elektronenbuis, die microgolven uitzendt. Deze
golven brengen de moleculen in het voedsel dat in
de oven staati in beweging en hierdoor ontstaat
warmte In principe is het zelfde effect dat ontstaat
als men zijn handen snel en stevig tegen elkaar wrijft
Zeer verrast waren de dames over de ongekende
mogelijkheden van deze magnetron-oven; ze genoten
bovendien bijzonder van het lekkere hapje dat de
demonstratrice in een ommezien had klaargemaakt.
Presidente mevr. Versteege-Eskes bedankte mevr.
de Graaf dan ook heel hartelijk voor de op zo pret-
tige wijze gegeven informatie. Ook de fa. Winters
werd bedankt voor de medewerking en de aange-
boden consumptie.

~-~~-~~-~-'-rL'~-~~-'l-~—~~-~-~-~-~—'~~-~~-~-~~-~-~-~~~-'~l

Belofte....
Elk voorjaar, koud en guur herhaalt zich het-

zelfde beeld

N.O. wind die heel gauw verveelt

En dan ineens . . . nog onverwacht

is daar een weelderige bloemenpracht

Volop kleur in rose, rood, wit en geel

een ontroerend, prachtig tafreel

Ondanks regen en kou wordt het ons mensen
weer gegeven

de wondere kringloop in de natuur intens te
mogen beleven.

U. G-D.

Advertenties voor het volgende num-
mer van „de Reclame", dat verschijnt
op dinsdag 6 mei, waarin dus adver-
tenties voor Moederdag kunnen wor-
den opgenomen in verband met het
gesloten zijn op woensdag 30 april
(Koninginnedag)

gaarne inleveren
op dinsdag 29 april

Adm. „De Reclame"

W.K.250CC
HfNGELO(GlD)

13 JUU

KEURING CIRCUIT 'T ZAND

Vorige week woensdag hebben de motorcrossers
Kees van der Ven en Gerrit Wolsink het circuit
't Zand gekeurd. Deze keuring was op verzoek van
de Hamové die op zondag 13 juli a.s. de Nederlandse
ronde om het wereldkampioenschap 250 cc motor-
cross organiseert op dit circuit. In aanwezigheid van
de eigenaar de heer de Fremery werd de baan aan
een inspectie onderworpen en met de motorfiets ge-

Het oordeel van de beide rijders was dat be-
houdens enkele kleine wijzigingen het circuit in een
prima staat was en goed geschikt voor de wereld-
kampioenswedstrijd. Vooral voorKees vander Ven,
die hier als Nederlandse favoriet van start gaat.

land- en tuinbouw-
machines
slijpinrichting

moforkeffingzagen,
veesc/ieermach/nes
schaatsen, messen,
zogen, moforen,
moforze/sen, mofor-
maa/ers, pompen

Branderhorstweg 5
Keijenborg, Tel. 05753-2026

NIEUW en GEBRUIKT

Met grote blijdschap en

dankbaarhêid~geven wij u

kennis van de geboorte

van onze dochter en mijn

zusje

MARION

Johan Harmsen

Gerry Harmsen-

Familiedrukwerk?

de allernieuwste

Geboorte- Huwelijks- £_
yerlovings- en Jubileumkaarten

vindt u in de kollektie van
Menkveld

Mark

Hengelo Gld, 23 april 1980.

Tolweg 1.
i

infei
verkrijgbaar bjj uw drukker

IMkUI (//

Drukkerij Wolters, Kerkstraat 17, Hengelo G, 05753-1455



DANSEN
Koninginnedag 30 april

THE EVENING STARS
Zondag 4 mei

NEW FOUR
Discobar „Invention" ook
zondagsmiddags geopend

Hengelo Gld. telefoon O5753-1461

Maandag 5 mei - Bevrijdingsdag

RE-UNION
's middags van 3 tot 6 uur en 's avonds

Koninginnedag

30 april

Bevrijdingsdag

5 mei
zijn de kantoren

van de Rabobank
de gehele dag

gesloten

Rabobank
geld en goede raad

0202

DISCOBAR-KEIJENBORG

l
Koninginnedag 30 april
en

Bevrijdingsdag 5 mei

Misschien had u er al een vermoeden van.

En ja hoor, het is waar:

ERIC VRIEZEN

en

JANNIE KREMEB

gaan trouwen op vrijdag 2 mei a.s.

Allereerst gaan ze naar het stadhuis te Hen-

gelo Gld, waar het huwelijk om 13.30 uur

word volrokken.

Daarna is er receptie van 15.00-16.00 uur in

zaal Suselbeek te Wolfersveen.

Tijdelijk adres: Loakendiek, Veldhoek,
Hengelo Gld

Op zaterdag 3 mei a.s. hopen onze geliefde

ouders

W. WASSEVELD

en

G. J. WASSEVELD-BBUIL

de dag te herdenken dat ze 45 jaar getrouwd

zijn.

Dat ze nog lang voor elkaar gespaard mogen

blijven, is de wens van hun dankbare kin-

deren en kleinkinderen

Zoelen, Herman en Tini

Wim, Tineke, Harry

Hengelo Gld, Wim en Joke

Roger

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds na 7 uur

in zaal Concordia te Hengelo Gld.

Op zaterdag 3 mei hoopt

oma T. ESKES-REUSINK

haar 90e verjaardag te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 20.00

uur in zaal Langeler te Hengelo Gld.

Haar dankbare kinderen,

kleinkinderen, verloofden en

achterkleinkinderen

7251 PR Vorden, april 1980.

..Bolderhorst", De Horst 3.

Overweldigd door alle goede dingen die we

hebben ervaren bij ons afscheid van Hengelo,

willen we op deze wijze U allen, die hier op

welke manier dan ook aan heeft meegewerkt

heel hartelijk bedanken.

Ook aan U onze beste wensen en hartelijke

groeten!

M. EN N. JANSEN

9207 CK Drachten,

De twee gebroeders 17

Tel. 05120-12713

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 GESLOTEN

STOFFEN AANBIEDING
Spijkerstof
140 breed nu per m 7.50

Stretch badstof
160 breed nu per m 15.--

Wafelstof
200 breed nu per m 10.—

gratis oranjeballonnen

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

Th. J. Hanrath, arts

AFWEZIG
vrijdag 2 mei

Dr Eijkelkamp, Koldeweiweg, Ke^jenborg,
Tel. 2262, neemt waar

691e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop loten
dinsdag 6 mei
Debltante Ned. Staatsloterij:

Boerman - lederwaren
Spalstraat lOa - Hengelo Gld - Tel. 05753-1379

BESTELDE LOTEN WORDEN EEN WEEK GE-
RESERVEERD

Tuinstoelen
Terrasstoelen
Tüinbanken
Parasols
Tuintafels
Visstoeltjes
Ligstoelen
Ligbedden
enz., enz.

met altijd korting

„DE HEIDE SMID" B.V.
Halle Heideweg 16 - Halle - Tel. 08343-741

Tel. 05753-7271

YOGA is ontspanning
is gezellig

ledere dinsdagmorgen
van 9.30 tot 11.00 uur

in dorpshuis „de Horst"

te Ketfenborg

Bij voldoende deelname eventueel

ook's middags

Inlichtingen en opgave bij:

mevr. Gerritsen-van Gerven

Koldeweiweg 23 - Keijenborg - Tel. 2891

Aan de Uilenesterstraat 15 te Ketfenborg

vindt U weer een grote sortering bloeiende

tuin-, perk- en balkonplanten
mot vele nieuwe soorten tegen scherpe prezen

geraniums - hang- en fuchsia's
tomatenplanten

ook zelfbediening

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 (op Els) • Keyenborg

Telefoon 05753-1395

Wisseling der wacht....
maar Oranje blijft

Boeken en tijdschriften met veel
nieuws en foto's
over ons vorstenhuis

X JULIANA, EEN MENSENLEVEN

X KONINGIN JULIANA FOTO-ALBUM

X TROUW EN TE GOEDER TROUW

X ZILVER OP ORANJE

X KONINKRIJK, VRIJHEID - BLIJHEID

X ORANJE KNIPSELBOEK

X JULIANA, VORSTIN NAAST DE RODE
LOPER

X HET AANZIEN VAN DE 32 JAREN
VAN JULIANA

X HET AANZIEN VAN DE VORSTEN-
HUIZEN

X BEATRIX,
ONZE JONGE KONINGIN

X ONS KONINGSHUIS

X VORSTEN VANDAAG

Verder foto's en tekst in o.m.
PRIVó - STORY - LIBELLE enz.

KERKSTRAAT 17 • HENGELO G - 05753-1253

Koninginnedag 30 april
en

Bevrijdingsdag maandag 5 mei

is ons bedrijf
de gehele dag gesloten

H.C, il[BÜDWMAT.CENTRORII U.B. i
\\// <*« tx>u<Ml 4;/t» »*n/ t»i «C/ \\//
\y Kruiirxig<i(w«g t3 Hengelo IGI. T(l OS753 7171 \/

BATAVUS • UNION - MERCIER
Kom nu voor uw tour-, sport-, kinder-, trim-

of racefiets naar

RIJWIELSPECIAALZAAK

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 2889

CAFETARIA CONCORDIA
HENGELO GLD

zoekt een

HULP
voor één of meerdere dagen -

avonden in de week

Sollicitaties, mondeling of schriftelijk aan Con-

cordia, Raadhuisstraat 36, Hengelo Gld

Tel. 05753-1461

Vakanliebonboekjes inleveren
voor de bouw

zaterdagmorgen 3 mei
van 9 tot 12.00 uur

in zaal Concordia

Het bestuur FNV

Unie van Vrijwilligers
af d. Hengelo Gld

BEJAARDEN, denkt U aan onze

feestmiddag
zaterdag 3 mei
half drie in „Ons Huis"

Het Bestuur

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal ia - Hengelo Gld - Tof. 05753-1606

% Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

EN TOCH IS

UW SLAGER

GEMEENTE HENGELO GLD
Het gemeentebestuur maakt bekend, dat de
aangifte van kinderen, die met ingang van het
schooljaar 1980-1981 openbaar onderwijs gaan
volgen, dient te geschieden bij het hoofd van
de desbetreffende school.

Openbaar basisonderwijs
De kinderen moeten vóór l oktober 1980 de
leeftijd van 6 jaar hebben bereikt.

Aangfite kan geschieden voor:

de openbare lagere school,
Rozenstraat 14 te Hengelo Gld
Bij het schoolhoofd de heer G. L. Dijkstra,
telefoon school 1510, of mondeling aan de
school op donderdag 8 mei a.s. van 19.00 tot
20.30 uur.

Openbaar kleuteronderwijs
De kinderen, die de leeftijd van 4 jaar hebben
bereikt en nog niet zijn aangemeld en zij die
in het schooljaar 1980-1981 die leeftijd zullen
bereiken dienen te worden opgegeven bij me-
vrouw J. Wenneke-Aartsen, hoofdleidster van
de openbare kleuterschool, Rozenstraat 16 te
Hengelo, telefoon school nr. 1911.

Het gemeentebestuur voornoemd,

J. E. de Boer, burgemeester

K. Verhoeff, loco-secretaris
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slagerij

HAWILAPPEN heel kilo 1098

FRICANDO 500 gram

SCHNITZELS
gepaneerd of ongepaneerd

DINSDAG 6 MEI

VERSE WORST grof of fijn

WOENSDAG 7 MEI

GEHAKT H.O.H.

kilo 698

kilo 598

ZWAN SAKSISCHE

SMEERLEVERWORST 200 gram 158

KATENSPEK 100 gram 108

AALRAUCHSCHINKEN 100 gram 178

laag geprijsd

CANADA DRY
GINGER ALE literfles

ZWARTE KIP
ADVOCAAT
fles 0,6 liter

1 literpak

GROLSCH
PIJPJES PILS
krat 24 fles 1125

HENKES

JONGE JENEVER | 395
1 liter van 1475 voor

BAILY'S

IRISH CREAM
fles van 1795 voor 1595

ZUTPHEN • BORCULO • HENGELO (GLD.)
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV RIJSSEN GROENLO GOOR VORDEN

ft*^HSb-.iial

«l»

Maandag
5 mei
gehele dag
gesloten!

tOOSVlCEE
*1 vruchtenmix

ROOSVIÜL'
1) VKl« H T I N .'l fles 0,6 liter

geen 298
of 279

BETUWE

HAVITURE
aardbeien, kersen of
abrikozen
van 229 voor

VAN NELLE GOOD MORNING

THEEZA
van 109 voor
THEEZAKJES 05
van 109 voor W W

AD VAN GELOVEN

SATEH
pak van 169 voor

BRINTA
pak 500 gram nu

HONIG

JULIENNESOEP
2 pak van 222 voor l WW

HARING "
in tomatensaus
ovaal blik, 400 gram
van 245 voor

RIOX

Hazelnootpasta
glas 200 gram,
van 189 voor

SAR O MA
INSTANTPUDDING
alle smaken
pak geen 55 of 49

MAAR
NU

»RS« Al. i\ •»'

KOKOSMACRONEN
pak 6 stuks
van 169 voor

W.K.

LEKKERBEKJES l £Q
van 189 voor l V V

STANDENSTOEL
met 4 cm plaatkussen
van 42,95 voor 3495

AMSTERDAMMERS

Rek met 6 eierdopjes ̂ ^—
en zandloper 32 b
van 495 voor

pak 6 stuks
van 145 voor

AFTER EIGHT
doos van 395 voor

MILKY WAY
mini, grote zak

CURVER

KOELBOX
25 liter, 3 kleuren
van 39,50 voor 1995
BADSET
wc mat + badmat
van 34,95 voor 2395

GREEN SPOT
limonade
1 literfles van 139 voor

VERS VAN HET MES!

GOUDSE KAAS
v.v. kilo

HAUST

PANEERMEEL
pak van 78 voor

MONA FRANSE

FRUITKWARK
van 89 voor

VOOR MOEDERDAG

FATAL
Eau de toilette QRfl
met zeep, van 1295 voor W W

ANDRELON

DOUCHEFRIS
met spons
van 4,95 voor

WEENSE SNIJDER
800 gram,
gratis gesneden

Setó 3

OPBERGBUSSEN
bloemdessin
van 1895 voor

ANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG W REKLAMES GELDIG VAN 1/5 TOT 7/5 1980


