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Is uw woonkamer ook zo nodig

aan een nieuw behang toe?

dan eens vrtJbmvend rond
op onze ruim Ingerichte

BEHANGAFDELING
Honderden dessins behang voor-

radig, w.o. diverse

BEHANGKOOPJES

SPECIALE AANBIEDING

WANDTEXTIEL

90 cm, breed nu slechts O.™ 5

VINYL
linnenstructuur,
nu slechts

VERFCENTRUM

14.95

lenselink
KERKSTRAAT l TEL. 05758-1800

Aan de Ullenesterstraat 15 te Keyenborg
vindt U weer een grote sortering bloelende

tuin-, perk- en balkonplanien
met vele nieuwe soorten tegen scherpe prijzen

geraniums - hang- en fuchsia's
chrysanténstekken - tom.planten

ook zelfbediening

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 (op Els) • Ketfenborg

Telefoon 05753-1395

Sportief en
toch fijntjes
Soepel en buigzaam door de
california-maakwijze. Een
verend voetbed met teengreep
prima kwaliteit en een ideale
pasvorm zijn de kenmerken
van een CRISTALL sandaal
Het loopt vlinderlicht op

Oe modeschoen net voetbed

WULLINK'S SCHOENHANDEL

TE KOOP:
4 OPEL KADETT SPECIAL 1979

l OPEL KADETT COMBI 1979

l OPEL KADETT CITY 1978

l OPEL ASCONA 16N 1976

l OPEL ASCONA 16S 1975

l OPEL KADETT SPECIAL 1975

l OPEL KADETT SPECIAL 1974

l OPEL KADETT SPECIAL 1972

GARAGE BERGERVOET
NeuzendUk 5 -Velswyk-Zelhem

Tel. 08344-321 of 489

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

Wichmond

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

altijd op z'n best
1 zak vers gesneden
komkommer

2 kg Granny Smith

95

350

75250 gr taugé

Let op onze scherpe groenteprUzen

ledere dag vers van de velling

Dageüjks vers gesneden
GROENTE, RAUWKOST EN
STOOFPOT

In onze grote verkoop bloemenkas
deze week

5 prachtige
GERANIUMS

Verder volop bloeiende

tuinplanten

10.-

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

WOENSDAG VOOR HEMELVAARTSDAG

de gehele dag geopend

SLAAPZAKKEN
met schoonheidsfoutjes vanaf 32.50
Zeer grote maten, beperkte voorraad

(dus haast U) o ^

HEIJINK ̂  "
MEUBEL- EN TAPIJTENHTJIS
„DE SPANNEVOGEL"

Ruurloseweg 2 • Hengelo Gld

Kleuterschool „Kleutervreugd"
Molenstraat 12 - Keijenborg - Tel. 1237

DINSDAG 20 mei om 3 uur n.m. is er gelegen-

heid aan de school

kleuters op te geven
die vóór l oktober 1980 4 jaar worden

De leidsters

In verband met Hemelvaartsdag
donderdag 15 mei a.s.

zijn alle winkels a.s. woensdag
tot 6 uur geopend

Hengelose en Keijenborgse
Middenstandsvereniging

DE GEHELE WEEK:
500 gr magere
SPEKLAPPEN

500 gr kerry- of

champignongehakt

3 stuks ROLLADE
SCHIJVEN

3 stuks BEIERSE
BRAADWORST

268

548

225

225

VLEESGERECHTEN

VOOR 2 PERSONEN:

Goulash 695

Zigeunersnitzel 085

Ossetong in madeirasaus 1250

Varkenshaas in roomsaus 1495

Wiener rostbraten 1495

Biefstuk stroganoff 1795

UIT ONS SNACKBEDRIJF:

l ds braadworst, 30 st. 22.50

L ds fricandellen, 40 st. 1125

l ds gehaktballen, 20 st. 16.—
(expoi tkwa li t ei t)

l kg huzarensalade 5.95

500 gr nasi of bami 825

Onze dagreklames:

Maandag en dinsdag
500 gr GROVE VERSE WORST

500 gr FIJNE VERSE WORST

250 gr HAAGSE LEVERWORST

398
398

100

Woensdag
500 GRAM

gehakt + kruiden
250 grr BOTERHAMWORST

250
100

Vrijdag en zaterdag
500 gram

SCHOUDER.

KARBONADE
(max. 2 kg per klant) 298
150 gr LEVERKAAS 130

100 gr GEBRADEN GEHAKT 99

100 gr GEBR. VARKENSROLLADE 225

100 gr ZALMSALADE 199

KEURSLAGER

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

NET
EFFE

GEZELLIGER

DONDERDAG 15 MEI
Hemelvaartsdag

Openingstijden discotheek:

van 14.00-17.30 uur
van 20.00-0.100 uur

ZATERDAG 17 MEI
Optreden in het café van
de Doetinchemse formatie

GRIND
Aanvang 20.30 uur

•
Toegang gratis

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

ZWEMVERENIGING HE KEU

Bij hef dauwzwemmen geen gezeur, maar voor uw
GAS en WATER naar uw erkende installateur.

EEF JANSSEN - St Janstraat • Keijenborg

De Ware
fietser
rijdt stevig door

. . trapt vederlicht
op een sterke fiets

. in een eigentijdse kleur
... en wil geen problemen.

Kiest dus een

GAZELLE
(Op VREDCSTEIN banden)

Bij:

Fa. Slotboom
Weftendorp 11
Hengelo Gld

Tel. 7278

Ga niet op vakantie . . . . zonder

uw EUROCHEQEUS (in 5 dagen leverbaar) of REISCHEQUES

en uw IDEALE REIS- en INTERNATIONALE AUTOMOBILISTENVERZEKERING
Nadere informatie aan de balie van onze kantoren van de Rabobank S



JOS HERWERS'
MOOIS! OCCASIONS

hebben een naam

Garantie zonder eigen risico

DATSUN CHEBRY 120A, okergeel, 25000 km 1977
DATSUN CHERBY 100A, S-uitvoering, 20000 km 1977
DATSUN CHEBRY 120A COUPé, met div. ace., 20000 km 1979
DATSUN 120Y, 2-deurs luxe, geel, 50000 km 1976
DATSUN 120Y, 4-deurs luxe, blauw, slechts 12000 km 1978
DATSUN 120Y COUPé, blauw, 55000 km 1977
DATSUN VIOLET, 4-deurs, grtfs-blauw, 35000 km 1978
DATSUN VIOLET, 4-deurs, wit, 18000 km 1979
DATSUN VIOLET COUPé, rood, 30000 km 1978

DATSUN BLUEBIRD 1600, blauw, 65000 km 1977
DATSUN BLUEBIRD 1800, rood, 40000 km 1978
DATSUN 160J hardtop SSS,sportcoupé, slechts 18000 km 1977
FIAT 127 1050CL, 3-deurs, rood, slechts 12000 km -1979
FIAT 131 MIAFIORI 1300, oranje, 34000 km 1976
TOYOTA COROLLA, 2-deurs, groen, 65000 km 1976
TOYOTA COROLLA, 2-deurs, geel, 47000 km 1977
OPEL KADETT, 2-deurs special, rood, 50000 km 1978
MAZDA 323,1300, 2-deurs, blauw, 65000 km 1977
AUDI SOLS, 2-deurs, geel, 49000 km 1976

INRUIL 01
FINANCIERING

MOGELIJK
BOVAG [G DATSUN

AUTOBEDRIJF

JOS HERWERS BV
v

Huinmclosrwru 10, 7255 AH Hengelo (Gld) Tel. Or.753-22 \\. f

Heeft U de nieuwe

DATSUN BLUEBIRD
af gezien?

EIKEN 15
VAN ALLE TIJDEN

04067

De secrétaire die u altijd
al had gewild. In extra
mooie uitvoering;
natuurlijk in eiken.
Formaten 94 x 108x45
cm. Een prachtig, eigen-
lijk onmisbaar meubel
voor

1398.
Het robuuste klassieke
model in eiken. Veel
komfort door de dikke,
met draion ribstof
beklede kussens

695.

GINKGO
meubelen

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld telefoon 05753-1286

de veertiendaagse

ei nurrop
Geldig van 74 f.e.m. 27 mei

l liter
J FLORIJN JENEVER

2
l liter
DE KUYPER VIEUX

31 liter
ABRIKOZEN BRANDEWIJN

j. l liter
4 SONNEMA BEERENBURG

l liter

l fles
JOGNAC JOSEPH GUY

7 1 fles
BAILEY'S IRISH CREAM

ZWARTE KIP ADVOCAAT

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJ1 :RIJ CONCORDIA

Wilt U weer een mooie
BLOEMENTUIN

Wij zijn weeryruim gesorteerd in

alle soorten

PERKPLANTEN
vers uit onze kassen

OOK VOOB HANDELAREN

Tevens

geraniums, fuchsia's
en tomatenplanten

Inpakmateriaal meebrengen

Zelfbediening

Kwekerij HUBERS
Pastoriestraat l - BAAK

Telefoon 05754406

Dealer van het Komplete assortiment van

RALEIGH,GAZELLE, PEUGEOT,
GITANE JAN JANSSEN

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

Racespecianst /an ae AcnterhoeK
Rijwielhandei

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

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 u/f Hengefo en

Ke/jenborg kunnen zich vanaf heden ALLEEN SCHRIF-

TELIJK opgeven voor deelname aan de Braderie.

Opgaven vóór 25 mei a.s. bij hef secretariaat van de

HKM:

Kerkstraat 13 - Hengelo Gld

Diegene die zijn land- en tuinbouwgewassen of
boomkwekertygewassen wenst te verzekeren

tegen hagel- en/of stormschade bij de Onder-

linge Noord-Nederlandse Hagelverzekering,

wordt verzocht dit spoedig op te geven.

Premie per f 100.— verzekerd bedrag:
tarwe en gerst 0,20
fabrieksaardappeien 0,20
cons. en pootaardappelen 0,30
mals 0,40
wortelen, waspeen 0,50
bieten, conservenbonen, erwten

witlof, koolsoorten, selder^,
prei, sjalotten 0,60
uien 1,30
spinazie 3,00
andere gewassen en gewassen
onder glas prys op aanvraag

Vertegenwoordiger: MAK. en ASS. KANTOOR

G. J. HAARING
Hofstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1228

DANSEN
Zondag 18 mei

EXCALIBUR

Discobar „Invention" ook
zondagsmiddags geopend

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Door
eigen
import

super lage prijzen
KOLOMBOORMACHINE boorkop 16 mm, cap. 22

mm. 12 snelheden, 220 volt, 775.- nu

HAAKSE SLIJPMACHINES
Makita 2000 w 2.30 en 11.80 mm

Hitachi 2000 w HU 350.-
B en D 2000 w met gratis slijpschijven

HAAKSE SLIJPMACHINES
115 mm, Makita, Hiatachi vanaf .. .

TAFELSUJPMACHINE
400 w. 16 cm slijpschijven nu

HANDCIRKELZAAO
Makita 17 50 w, 235 mm, nu

Skil, 850 w, met widia blad 316.- nu

6CHAAFMACHINES
Makita en Hitachi 425.- nu

BANDSCHUURMACHINE
Makita, 498.- nu ...

BOORMACHINES
.Makita klopboor, 13 mm, 650 w, 2 toeren In stalen
kist 476.-nu

Hitachi klopboor 13 mm, 600 w,
2 toeren 425.-nu
A.E.G. klopboor, 13 mm, 500 w.
electronic toeren 268.- nu ..
Bosch klopboor, 10 mm, 400 w,
electronic toern 269.- nu

i

595.-

190.-

185.-
350.-
215.-

290.-

385.-

325.-

285.-

310.-

189.-
Halle Heide weg 16 • H ALLE Telefoon 08343-741

Telefoon 05753-7271



Een geldig rtfbewUs voor het besturen van een
auto, kan binnen afzienbare UJd In uw bezit
zijn.

Rijschool JAN DENEKAMP
beschikt over alle hulpmiddelen, kennis en

ervaring hiervoor nuiïig.

Lessen In een nieuwe VOLVO 343

Sarlnkkamp 14 • Telefoon 05758-2144

WasQuïomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal ia • Hengelo Gld - Te?. 05753*1606

1/2 Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

HUSQVAJBNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 899.—

Naalmachlnehandel reparatie-Inrichting

EORGONJEN
Kerkstraat 18 • VOBDEN Tel. 057520385 .

Spalstraat 19 Hengelo Gld - TeL 05753-1418

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 18 MEI

Vryz. Herv. Kerk
Geen dienst

Avond- en weekenddienst doktoren
Voor spoedgevallen zaterdags van 9-9.30 uur en zon-
dags van 12-12.30 uur

van 12 t.e.m. 18 mei
F. Schreuder, telefoon 1266
Hemelvaarsdag 15 mei: Dr Egkelka mp, Tel. 2262

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 Hengelo Gld

Alarm rijkspolitie
Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

K.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis, zondag 8.30 uur Hoog-
mis, 10.30 uur H. Mis. Door de week H. Mis om 8 uur

B.K. Kerk Keyenborg
R.K. kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis,
dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge-

zinsmis 8.30 uur
Zelhem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur voor-
avondmis
Huisze Maria Postel: maandag, vrijdag missen 9.30 u.

HOUTSNIJWERK VAN J. NOTTEN BEKROOND

Op de onlangs gehouden Internationale Huishoud-
beurs werd het stuk houtsnijwerk van Jan Nottéh uit
Hengelo Gld met een Ie prijs bekroond.
Dit houtsnijwerk dat een afbeelding van het be-
roemde schilderij van Rembrandt, de Nachtwacht
voorstelde, werd door een jury uit vele honderden
inzendingen beloond met de Ie prijs.
In 1978 won Jan Notten eveneens een Ie prijs met
zijn inzending een uit hout gesneden pijp met jacht-
taferelen, terwijl in 1979 een 2e prijs werd behaald.
Het idee om de Nachtwacht, het schilderij van Rem-
brandt uit te snijden werd geboren op een visite,
waar werd gezegd: dan kun je de Nachtwacht wel
maken. Jan Notten nam de uitdaging aan en het

resultaat is bekend.
In het vervaardigen van dit werkstuk zit menig
uurtje, maar daar geeft Jan Notten niet om. Hij heeft
er veel plezier aan beleefd.

CHAUENGE

HINGEIO(GID)

Vakaniiewerk
Gevraagd

aardbeienplukkers
(s ter s)

Te beginnen eind juni

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

W///y Hoogeveen-
Ge/'rz

schoonheidsspecialiste •
pedicure
De Heurne 52 - Hengelo G.

Voor afspraak:
telefoon 05753-1795

Plakletters
Ook grote maten in voor-
raad

Letters encjjfers per stuk
verkrijgbaar

Voor binnen en buiten

VERFCENTRUM

lenselink

Tapijt vuil?
De

Mr Steam
helpt!

Huur f 25.— _*

2e keer gratis

HEIJINK
Meubel- en tapijten-
huis •
Ruurloseweg 2
Hengelo Gld

Jowé
land- en tuinbouw-
machines
slijpinrichfing

mo/orkerf/ngzagen,
veescJieermac/iines
schaatsen, messen,
zagen, moforen,
moforze/sen, motor-
maaiers, pompen

•

Branderhorstweg 5

Keijenborg, Tel. 05753-2026

NIEUW en GEBRUIKT

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
Buur slechts ƒ 15.— p. dag

ÜROGISTER1J

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

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

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

G. J. HALFMAN
& ZN B.V.
Hüfstraat 7 - Hengelo Gld

Gevraagd op zeer korte
termijn

KOOKSTER
voor een paar uur per dag
voor kampgroepen in onze
CJV kampé*erboerderij
,,De Haverkamp"
aan de Vierblokkenweg in

elo Gld
Aanmelden a.s. woensdag
néi 18 uur, Tel. 05753-7219

Te koop Oud-Hollandse
dakpannen, blauw en rood
H. Waenink café de Zwaan
SpalstraatS, Hengelo Gld

Te koop rode-, spits- en
bloemkoolplanten. Niesink
Past. Thuisstraat 10,

Laat uw

schapen scheren
door

Marcel Jansen
Hogenkampweg 14,

Keijenborg, Tel. 05753-2074

Biedt zich aan hulp in de
huishouding voor 2 halve
dagen in de week. Omge-
ving Baak-Steenderen.
Brieven onder no 20 bur.
de Reclame

Te koop beregeningsmate-
rialen. Tevens gelegenheid
tot het boren van bronnen
t.e.m. 8 duim. Inlichtingen
Verheijj Steenderen, Tel.

1593

HAMOVE ORIëNTERENGSRIT

Traditiegetrouw organiseert Hamove op Hemel-
vaartsdag weer een oriënteringsrit met verrassingen
Zoals elk jaar zal deze rit weer een aantal leuke
vragen bevatten, gejcoppeld aan een ritje door de
mooiste omgeving van Hengelo Gld.
Ruim halverwege de rit is er een half uur rust in de
molen te Varssel voor een gratis kopje koffie.
Na afloop 'savonds prijsuitreiking met gratis dansen
bij zaal Wolbrink. Zie voor bijzonderheden de adver-
tentie in dit nummer.

7E CJV WANDELTOCHT IN HENGELO GLD

Op zaterdag 17 mei a.s. organiseert het CJV MJong
Hengelo" wederom haar jaarlijkse Meitocht, een
wandeltocht over 5, 10, 15 km. De start en finish
zijn bij „Ons Huis" aan de Beukenlaan te Hengelo G
Door de keuzemogelijkheden kunnen zowel jong als
oud, groot als klein aan de wandeling meedoen. De
routes leiden ook dit jaar weer door de prachtige
Hengelose buitengebieden Onderweg kan uiteraard
weer worden gerust en bij een standje een versnape
ring of een verfrissing worden genomen.
Peze op 17 mei te houden tocht is reeds de zevende
in zijn reeks en elk jaar waren er meer deelnemers.
Iedereen krijgt bij het eindpunt een prachtige medail
Ie, ongeacht voor de hoeveelste keer men meedeed.
Het aantal keren van deelname staat op de medailles
vermeld.
Inschrijving en start zijn op 17 mei bij ,,Ons Huis"
tussen 12 en 2 uur.

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP ZIJSPANCROSS

Niet minder dan 33 zijspancombinaties gaan op
zondag 18 mei in Halle de strijd aan met het Neder-
lands kampioenschap als inzet.
De kampioens-zijspancross werd Halmac op het aller
laatste moment toegewezen, omdat een eerder ge-
plande wedstrijd in het Limburgse Treebeek werd
afgelast.
Halmac verwacht in elk geval erg veel van dit
attractieve gebeuren. Immers, niet langer voeren de
gevestigde combinaties in ons land de toon aan.
De aanstormend jeugd heeft zich al gepresenteerd
in de persoon van Jan Bakens uit Asten, die met
zijn co-piloot Piet van Deutekom bewijst sterk ge-
noeg te zijn om het mannen als Ton van Heugten en
Wil van der Laan moeilijk te maken.
De laatste twee, het zal insiders genoegzaam be
kend zijn, stellen dit seizoen alles in het werk om
elkaar af te troeven, na de sensationele ontknoping
van de titelstrijd in 1979, waarbij Ton van Heugten
uit Amersfoort tenslotte aan het langste eind trok.
De strijd ontbrandde al in de eerste kampioensstrijd
cLe op Koning n i i n l . c n werd verreden. Daar
hielden de twee kemphanen elkaar in evenwicht,
door elk een manche-overwinning te veroveren. Toch
was het de, huidige kampioen die uit Holten de
meeste kampioenspunten meebracht. De Amersi-
foorter (met bakkenist Frits Kiggen) naast zich-
pakte liefst 57 punten, terwijl zijn tegenstrever v.d.
Laan met passagier Jaap van Vliet genoegen moest
nemen met 41 punten.
Achter dit tweetal strijden mannen als Han Vels (hij
wil op eigen grondgebied voor een daverende ver-
rassing zorgen), Cor den Biggelaar, August Muller
Tony Bens en niet te vergeten Jan Bakens.
Het gaat 18 met in Halle spannend worden. Dat
staat vast. Behalve het geweld van de zijspa
zullen in het bijprogramma junioren in de 250 ei
cc over het twee kilometer lange circuit razen.
Meer dan 100 solisten zorgen naast de driewielers
voor voldoende opwinding. Halmac is klaar voor de
strijd die om 13.00 uur begint. De training start om
9.30 uur 's morgens.

UW HENGELO GLD VIERT 35-JARIG BESTAAN

De Unie van Vrijwilligers af d. Hengelo Gld vierde
feest ter ere van haar 35-jarig bestaan.
's Morgens kwamen de UVV-sters met echtgenoten
samen in de kleine zaal van Concordia waar, nadat
alle UVV-sters een corsage, aangeboden door de'
echtgenoten, opgespeld hadden gekregen, mevrouw
Kramer namens alle UVV-sters de dames van Dijke,
Zilvold en van Hengel als dagelijks bestuur een met
de drie pijlen van de UW opgemaakte kop en schotel
aanbood.

na volgde een druk bezochte, gezellige receptie
bugemeester en wethouders, afgevaardigden

van diverse instellingen en verenigingen en van de
, -a fde l ingen uit Boreulo, Neede en Eibergen hun

'kwensen aanboden.
Een afvaardiging van de Klepperklumpkes bood een
( ' i - e n > t Vrentebrood aan, terwijl mevrouw Holtes een
dom- haar gemaakt kleed beschikbaar stelde voor de

a ing op een volgende bejaardenbijeenkomst.
Verheugd was men over de aanwezigheid van mevr.
van I loogstraten-Wigman, die destijds de stoot tot
opricht'ng heeft gegeven, alsmede over de komst
van de dames Arends en de Schipper, leden van het
eerste uur.
's Middags volgde in ,,Ons Huis" een feestmiddag

FIAT FIAT

Meimaand aanbieding

Sterke prijsverlaging
van de DIESEL 131 L, 131 Super,
131 Super panorama,
allen niet de 2500 cc motor en 5 ver-
snellingen vanaf f 20500.— tncl. BTW

FIAT 132 2500 diesel f 24800.— Incl BTW

De FIAT 127 SPORT en TOP
plm f 700.— goedkoper

De FIAT 127 8-deurs voor de prtys
van 2-deurs

AUTOBEDRIJF

H E N K W I E N D E L S
Ruurloseweg 50 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1871

Advertenties voor het volgend nummer
van „de Reclame" dienen uiterlijk woens
dag 14 mei vóór 12.00 uur ingeleverd te
worden.

voor de Hengelose bejaarden. Toen goed half drie
Thomasvaer en Pieternel op het toneel verschenen
waren ongeveer 180 bejaarden aanwezig. Op rijm
werd een overzicht gegeven van de belangrijkste
gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Aan het slot
werden alle UVV-sters op het toneel geroepen en
zong men gezamenlijk het UVV-lied.
Hierna werd mevrouw Geertsma-Driebergen die van
de oprichting af lid is geweest en nog steeds mee-
werkt (droeg tijdens Thomasvaer en Pietrnel al weer
een gedicht voor) gehuldigd. Haar werd een met
orchideën opgemaakt vaasje aangeboden.
Na de pauze waarin getracteerd werd op thee met
gebak, zong het bejaardenkoor de jarig UW toe.
De dames de Schipper, Scheffer en de heren Mee-
nink en Lenselink droegen enkele gedichten voor.
Na de tweede pauze volgde een zangspel, betrekking
hebbende op de 11 provincies.
ledere provincie werd vertegenwoordigd door een
UVV-ster. in een klederdracht uit die provincie, die
of het volkslied of een ander lied, betrekking heb-
bende op die provincie, zong.
Mevrouw van Drjke leidde de dames in door enkele
bijzonderheden over de provincie te noemen en te
vertellen welke klederdracht gedragen werd.
Dit alles werd muzikaal begeleid door de heren Len-
selink en Lubberjs, die reeds de hele middag voor
een gezc uiden gezorgd. Nadat de
UVV-sters in de klederdrachten de zaal ingegaan

:1
 op/.ij gescnoven en op

muziek van de boerenkapel van Concordia werd er
onder het genot van een drankje en een hapje nog
een uurtje gedanst.
N.i een kop koffie met krentebrood kwam er een
- • n . I t i middag en konden allen terugzien

>laagde herdenking van het
rig bestaan.

BILJART DISTRK TSl' EESTAVOND
Mede door de grote successen die de Hengelose
biljarters behalen bij wedstrijden op hoog niveau,

zal de districtsfeestavond in het licht staan van en

voor Hengelo.

Het zijn met name Jan Lenderink, Henk Meerbeek

bezorgen van

'n sportieve grote naam van biljartend Hengelo, door

in het gewest kampioen te worden in verschillende

klassen.

Voeg hierbij d die dit jaar ook op dit gebied

grote n ; i l c n , d ; ; i i is het leest compleet.

Aan de biljartvei nh.i '54 is de organisatie

van deze avond o. lie <>p zaterdag 24 mei

in zaal Cmicordiu in i . a^el» (Jld zal plaatsvinden.

Alle districtskampioenen zullen op deze avond ge-

huldigd worden.

Cl B HENGELO GLD
Op de laatste bijeenkomst van het seizoen kon de

presi.k ' i i i mevr. Dinkelman-Groot Roessink weer

veel uames l kom heten en in het bijzonder twee

nieuwe leden ie deze avond zouden

De gasten w.. . a ten Brinke uit Hengelo

en Jan.;i.i ui . Hd, beiden werkzaam op de
recherchescncioi te Xulphen.
De heer ten . > p voortreffelijke wijze uit-
leg over de ien van een politie-agent
en sprak « i e opleiding van een
rechercheur.
Na dr pau/e neer Jans tn een film die

\vas in Rotterdam. In deze film kwam naar
von i te werk gaat.
Na de f i l m v cnheid tot het stellen van
vragen en van deze gelegenheid werd dan ook druk
gebruik gemaakt.
Beide heren werden hartelijk bedankt voor hun bjj-
drage aan deze mooien maar ook leerzame avond.

Agentschap:

familie- en handelsdrukwerk

B. A. WENTINK
Paardestraat 2 - STEENDEBEN - Tel. 05755-1810

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455



HEMELVAARTSDAG
Donderdag 15 mei

VROEG
UIT DE VEREN

EOPEND:
VAN 'S MORGENS 6 UUR
TOT 'S AVOND 8 UUR

Dauwtrappers kunnen vroeg terecht

DISGOBAR „CANDLELIGHT"
St Janstraat 69 - Keijenborg

Bode 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;

Daarna f 10,- duurder.
Zolang de voorraad strekt

Bij

WOLTERS BOEKHANDEL - Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

HOUTDRAAIBANK 1 m t/center nu

UNTZAAGMACHINE

BANDZAAGMACHINES
voor hout en metaal 1035.- nu
COMPRESSORS
alle typen en cap. vanaf

ook compressors toebehoren zeer goedkoop

425.-
395.-

750.-

750.-

TAFELCIRKELZAAGMACHINE8 zware uitvoering
2 pk, 220 volt, verstek en traploos regelbaar
nu 450.-

ACCULADERS vanaf
KABELHASPELS 10 t/m 50 meter, met SPECIALE KORTING
OOORSLUPSCHIJVEN ijzer en steen. 180 -230 mm fabr.pr.

BETON MOLENS 140 liter met voetrem 535.*

met handwiel. 140 liter 495.-

170 liter, met voetrem. zware uitvoering 695»—

VLAKSCHUURMACHINES
Makita met stofzak 485.- nu

ELECTRI LASTOESTELLEN traploos regelbaar. om schakel-

baar 220 volt - 380 volt

150 ampère compleet

200 ampère compleet

200 ampère op wielen met ventilator .

325.-
525.-
650.-

GEBR. WISSELINK BV

Holle Heideweg 16 - HALLE - Telefoon 08343-741
Telefoon 05753-7271

Voor uw familie-en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

Op 2 mei 1980 overleed onze lieve vader en opa

BERNARDUSJOHANNES VAN ONNA
weduwnaar van A. D. Dressel

op de leeftijd van 85 jaar.

Hengelo Gld, J. W. van Onna

H. E. van Onna-Hulshoi

Karin

Peter

Doetinchem, A. D. van Onna-Steverink

L. A. Steverink
Ronnie

Martin

Connie

Hengelo Gld, 2 mei 1980.

Kerkstraat 7.

De begrafenis heeft op woensdag 7 mei plaats

gehad op de Algemene Begraafplaats te Hen-

gelo Gld.

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk

bedanken voor de spontane reacties, die we

gekregen hebben bij de heropening van tapperij

„de Zwaan" en opening van broodjeszaak

,,Smikkel-in".

HARRY WAENINK
AUGUST EN LIESBETH SMEENK

Hengelo Gld, mei 1980.

Spalstraat 3.

BOEKENTIPS

T.e.m. 30 juni van 32.50 voor 17.50

WACHTEN OP CELUK
Voorkeurboek van 2e kwartaal

Zolang de voorraad strekt

DAT KAN ONS NIET GEBEUREN
Boek van de maand
Tijdelijk van 32.50 voor 22.50

Vanaf dinsdag 13 mei leverbaar

AORNT PEPPELENKAMP
De herdruk van het allereerste Aornt-boek

van Herman van Velzen

De bekend»* s»M-i<> Kijk op bestaat uit

KIJK OP,.. . .
Provincies - Boerderyen - Kastelen • Kerken
Molens - Prtfs 32.50

KERKSTRAAT 17 - HENGELO G - 05753-1253

EN TOCH IS

UW SLAGER

CAFETARIA ,CONCORDIA'
HENGELO GLD

Met ingang van 19 mei a.s. zijn

wij elke maandag gesloten

Voor de rest van de week staan wty graag
voor u klaar, elke dag vanaf 11.00 uur

Wilma en Herman Garritsen

Hemelvaartsdag

(donderdag 15 mei)

ORIëNTERINGSRIT
voor auto's, motoren, bromfietsen

Start 1.30 uur bU café Wolbrink

Inschreven vanaf 12.80 uur

Elke deelnemer ontvangt een
aardige attentie

's avonds prijsuitreiking

met gratis dansen

Organisatie: Hamove

Wandeltocht
5 - 10 - 15 km

zaterdag 17 mei
Me/tocht iio 7

Start „Ons Huis" van 12 tot 2 uur

Inschrijfgeld f 3.50

Beloning: medaille

Org.: CJV Jong Hengelo

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

ZONDAG

CIRCUIT
„KAPPENBULTEN"

HALLE
Aanvang 13.00 uur

Aanvang training:
9.30 uur

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP

zijspancross
met deelname van 33 COMBINATIES

Verder in het programma:

Junioren 250 cc

Junioren 500 cc

Organisatie: HALMAC C l̂ MCL.
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VOOR DE BARBECUE

BARBECUE WORST
per stuk

VERSE

KUIKENBOUTEN 500 gram

VOLOP VOORRADIG!!
DIVERSE SOORTEN VLEES IN MARINADES

VARKENSROLLADE heel kilo 990
BARBECUE SCHIJVEN perstuk 98
GEBR.ROSBIEFolROLLADE 100 gram 198
BERUNER LEVERWORST 100 gram

KALFSGEHAKT 100 gram

89
98

MAANDAG 19 MEI

SPEKLAPPEN kilo

DINSDAG 20 MEI

SCHOUDERKARBONADE kilo

WOENSDAG 21 MEI

GEHAKT H.O.H. kilo

laag geprijsd

BLEU BAND
MARGARINE pak 250 gram

KARNEMELK
pak 1 liter

ERVO ROLLEN IJS
VANILLE OF AAROBEIEN

per rol

OMO
KOFFER 2 KILO altijd

slijterij

VAT 69 WHISKY
fles van 1695 voor

1495
PISANG AMBON
fles van 1350 voor 1095

VEENENDAAL SUPERMARKTEN RV
^^^^^^•wfjfwjiw ïonïTij

x^

CROX

HALVARINE
kuip 500 gram
van 85

VOOR

85°

AFTERNOON
THEEZAKJES
VAN NELLE

pak geen 129
of 115

MAAR NU

KRAKELINGEN
grote baal ± 30 stuks
van 275 voor

DEZE WEEK VOLOP BARBECUE-VOORDEEL
BIJ UW V.S.-MARKT

KLINKHAMER

GRONINGER KOEK 7 5
3 soorten, van 198 voor • I W

HONIG

VERMICELLI
middel of fijn
pak 250 gram van 99 voor

CLASSE ROYAL
PILS
krat 24 fles
van 912 voor

CADUM OF
PALMOLIVE ZEEP
pak 3 tabletten
van 169 voor

HERSCHI

PUB LIMONADE
1 literfles van 79 voor

HIBACHI

DUBBELE
CARBECUE
van 1295 voor 1095

JOLLY

DUOPUDDING
van 155 voor

PINDA SATHESAUS 325
oot 350 q., van 384 voor WftaW

HOUTSKOOL
zak 2 kilo
van 349 voor

GOUDSE KAAS
V.v. jong belegen
heel kilo

MOEZELWIJN

ZELLER
GRAFSCHAFT
1 literfles, van 645 voor

AAN M AAK-
BLOKJES
pak van 135 voor

DANEROLE

CROISSANTS
blik 6 stuks
van 289 voor

CHATEAU
LA RAMONETTE 1973
een jonge frisse CAI
rode bordeaux B M
nu per fles WWW

BARBECUE PENNEN
kaart 10 stuks
van 249 voor

TUINFAKKELS
pak 3 stuks
van 275 voor

GROF

VOLKORENBROOD I
ROO nram

RAUWKOST SALADE 425
nrnfp not van 475 voor •••W

800 gram

CÖBERCO DAGVERSE

HALFVOLLE MELK
1 liter

KUIKEN
DRUMSTICKS
pak 500 gram

BRIKETTEN
zak 2 kilo
van 349 voor

SERVETTEN
pak 100 stuks
van 115 voor

^^BÎ ^DH^^HB^HBBHmBKHMMGlBHHBHB%^^^BHBHB^^^>**̂ ^^H ^̂ ^̂ ~

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG W REKLAMES GELDIG VAN 16/5 TOT 21/5 1980


