
49e jaargang no 22 dinsdag 27 mei 1980

TEGEN ONKRUID EN GROEN WORDEN

VAN PADEN EN TEGELS

TISIN VLOEIBAAR
Is een vloeistof, met water te verdun-
nen, daarna gieten of spuiten

100 cc is voldoende voor 40 m2

Binnen 14 dagen resultaat en het hele
seizoen geen onkruid meer

Verkrijgbaar btf

D.A. DROGISTERIJ

lenselinlf
KERKSTRAAT l TEL. 05753-1300

Sportief en

Soepel en buigzaam dooy ae
califorma-maakwijze. Een
verend voetbed met tee^greep
prima kwaliteit er een 'deale
pasvorm zijn de kenmerken
van een CRISTALL sanaaa'
Het loopt vlinderlicht oo .

De modeschoen net >oe*oed

WULLINK'S SCHOENHANDEL

Aan de Uilenesterstraat 15 te KeJJenborg
vindt U weer een grote sortering bloeiende

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

geraniums - hang- en fuchsia's
chrysantenstekken - torn.planten

ook zelfbediening

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 (op Els) - Ketfenborg

Telefoon 05753-1395

^

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

DAAR KOOPT U DE GROENTE

ELKE DAG VERS

RECHTSTREEKS VAN DE VEDLING

75
125

300

l zak vers gesn. spitskool

1/2 kg tomaten

15 zoete
Sunkist sinaasappelen

Volop de bekende

rauwkost- en

stoof potgroente
elke dag vers gesneden

Bij onze grote verkoop bloemenkas 'volop

bloeiende perkplanten
en nog verschillende soorten

chrysantenstek

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

De VAKANTIES zjjn nog niet eens begonnen
doch nu al nadenken over de aanschaf van

SCHOOLMATERIAAL
voor het seiaoeiv 10HQ 1081, o.a.: -^.—-«i»

schoolagenda's

multobanden en interieurs

schriften

tekenmateriaal
o.a. potloden, passers

studieboeken

Let wel, alles tijdig bestellen om zo straks evt.
teleurstelling te voorkomen

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1253

PHILIPS stereo draagbare radio, cassetterecorder,

TV en wekkerradio

SPECIALE ZOMERPRUS ƒ 920.-

FA WINTERS
Spalstraat 8 - Hengelo Gld

DE GEHELE WEEK:

268
225
140
225

500 gr magere
SPEKLAPPEN

500 gr
VERSE KIP

100 gr
GEP. SNITZEL

3 stuks BEIERSE
BRAADWORST

VLEESGERECHTEN
VOOR 2 PERSONEN:

Goulash 695

Zigeuneronitzel 995

Ossetong in madeirasaus 1250

Varkenshaas In roomsaus 1495

Wiener rostbraten 1495

Biefstuk stroganoff 1795

UIT ONS SNACKBEDRIJF:

l ds braadworst, 80 «t. 22.50

L ds fricandeUen, 40 st. 1125

l ds gehaktballen, 20 st. 16.—
(exportkwaliteit)

l kg huzarensalade 5.95

500 gr nasi of bami 825

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
300 gr BOTERHAMWORST 100

Donderdag

500 gr MALSE RUNDERLAPPEN

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN

250 gr ZURE ZULT

398
398

100

Vrijdag en zaterdag
500 gram

SCHOUDER-
KARBONADE
(inax. 2 kg per klant) 298
100 gr LEVERKAAS 130

100 gr PEKELVLEES 195

100 gr GEBR. RUNDERROLLADE 225

100 gr KOMKOMMER SALADE 99

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

Lange tricol NACHTHEMDEN
12.50

Schröder
bU de kerk Hengelo Gld

Eindelijk!

DE NIEUWE

Lego aanvuldoosjes
ZIJN ER

STEVORD

GEVRAAGD

leerling
voor alle voorkomende werk-
zaamheden

lubbers
raadhuisstraat 45 hengeto gld.

teteloon 05753-1286

de veertiendaagse

§f
Geldig van 28 mei f.e.m. I

l liter
§ 3-STERREN GENEVER

^ l liter
2 BOLS VIEUX

3 1 fles
CATZ KRUIDENBITTER

- l liter
t| FLORIJN CITR.-BRANDEWIJN

5 1 liter
IN MAAKBRANDEWIJN

6 1 fles
COINTREAU

71 fles
BOLS CHERRY-BRANDY

81 tweeliterkruik (dry of medium)
LINSON SHERRY

O l fles
** TVIANDORALA NOTENWIJN

1O l fles (rode Bordeauxwijn)
1V CHaTEAU DE HARTES

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ COIMCORDIA

Geniet's op de fiets

Je hebt er geen
'rijbewijs voor nodig.

Milieuvriendelijk en
energiegevend! Je kunt 't

alleen doen of samen: met je
gezin, in een groep.

Oergezellig! En, wat natuurlijk
het belangrijkste is: hartstikke gezond.

Fietsen is goed op elke leeftijd en
voor alle leeftijden is er de juiste fiets:

een stevige, duurzame en toch
vederlichte GAZELLE.Het probleemloze,

van ouds vertrouwde merk. In vele
kleuren en modellen. U vindt ze bij:

FA. SLOTBOOM
Kleftendorp 11 • Hengelo Gld - Tel. 05158-7278

GAZELLE fietsen rijden op
E VREDESTEIN banden



f

Bij iedere f 25r boodschappen
een kansenvelop.

Een rondu/ucht tuinnen. Ja, u /eest
het goed Dat kan. En toe/ op een
zeer makke/ij'ke manier. U hoeft a//een
maar voor f 25,- boodschappen te
halen bij uw VTVO-supermarkt en u
maakt a/ kans op een rondvlucht
boven Nederland Die rondvlucht is
maar een onderdeel van een hele dag
te gast zijn bij Martinair in Lelystad
Vraag voor meer informatie naar de
Martinair-folderaan de kassa

Altijd prijs. Hoofdprijs,kor-
tingcoupons of 10 spaarzegels.

.

«PHi

Deze actie van uw VIVO-winkelier en
Martinair, die loopt van 28 mei i/m 17 juni
1980, is best bijzonder, u heeft altijd prijs.
De hoofdprijs bestaat dus uit een dagje uit bij
Martinair in Lelystad In totaal zijn er rond-
vluchten voor 2.000 mensen beschikbaar.
Er zijn trouwens ook nog andere prijzen.
Zoals bijvoorbeeld interessante kortingcoupons.
Die geven u recht op korting op merkartikelen,
welke zeker de moeite waard is. Ook kunt u
tien VIVO-spaarzegels winnen.

Wat moet u doen?
U haalt bij uw VIVO-superfnarkt voor f 25,-

boodschappen. U ontvangt dan een kansen-
envelop. In die envelop zit, als u geluk heeft,
de hoofdprijs. Als u niet zo gelukkig bent dat u
de hoofdprijs wint, hebt u in ieder geval of een
interessante korting op een
merkartikelte ,„***»-•""""" \
pakken of tien f^ANSKARRT f
VJVO-spaarzegehi
U mag zovaak t
meedoen als
u wilt ' \^> ,„*»**"

\~~***'

Familie kan mee.
A Is u het gezellig vindt een familielid,

vriend of vriendin mee te nemen, dan kan dat
De prijs hiervoor bedraagt f 130,- per persoon.
Uw introducé maakt dan hetzelfde programma
helemaal mee.

"

31 Bekende merken doen mee
aan de actie.

Tijdens de actieperiode zijn er interessante
kortingen te krijgen op 31 merkartikelen
Met klinkende namen, kijkt u maar.

\page
UNOX

(HONIG)

caivé förnora
, ;- ROKWEE

rS nutella
!)T!Tm

Nutroma
»tai»#7ff

floodapptft)» teeuwezegei

Gedurende de 3-weekse actieperiode zijn er
per week 10 merkartikelen in de aanbieding.
Als u met een kansenvelop een kortingcoupon
treft van een artikel, dat net die week in de
nnnhipr/inn is r/nn nnnt het on de COUDOn
vermelde kortingsbedrag af van de aan-
biedingsprijs.

Kleurwedstrijd met mooie
prijzen.

Ook aan de kinderen is gedacht
Uw VIVO-supermarkt heeft een leuke kleur-
wedstrijd georganiseerd En... er zijn mooie
prijzen te winnen, zoals Lego-vliegtuigbouw-
dozen, Martinair-stewardesspoppen en een
grote opblaasbare DC-10 Als u nog geen
kleurplaat heeft haal er dan een bij de kassa.
Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen.

De kleurplaat tot en>met zaterdag 7juni
as. inleveren bij uw VTW-supermarkt
In totaal zijn er 30 prijzen per supermarkt
Trouwens, ieder kind dat een kleurplaat
gekleurd inlevert krijgt een mooie Martinair-
sticker. De prijswinnaars
worden in de supermarkt
bekendgemaakt

Exclusief bij
Vivo: Martinair-
artikelen.

Of het allemaal nog
niet genoeg is, kunt u bij
ULU ViyOsupermarkt
tijdens de actieperiode
Martinair-artikelen kopen, die u nergens anders
kunt kopen. Dat zijn 2 Lego-bouwdozen
van Martinair vliegtuigmodellen (Cessna en
DC-9) voor f 9,50 per stuk En dat is echt geen
geld voor urenlang bouwplezier. En een fraai
uitgevoerde Martinair-vliegtas voor f 13,95.
(Zolang de voorraad strekt^ Een koopje van de
bovenste plank De aan de actie deelnemende
VIVO-supermarkten herkent u aan een groot
actie-affiche op het raam. Uw VIVO-supermarkt
wenst u veel succes en... een goede vlucht!

•̂

Doe mee'.
3 weken lang kans op
kortingcoupons^o;

De actie loopt

rondulucht,

'

\

~Z/yy^tftxfc
"^w&è&m
Nutella
pot350gnam
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Leeutvezegel
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CalvéSlasaiis
flesOf5liter

^^Èjcira
Pot200gmm_

^^Exnns^soèn
tomaat, groente, kin of

RuitetiTroef
WitteBotumin
lomatensaus
Sperziebonen

1
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Kotex Damesverbi
,

pak 20 stuks

flaconlöKter
Deze aanbiedingen zijn geldig
win 28 mei t/m 3 ,uni 1980
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slagerij
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV

^^^^^H^FTïrTmTTïï TiïnTfil

VARKENSLAPPEN
heel kilo.

BRAADSAUCIJZEN
500 gram

'& Een Pev^ds

^1cniKarm^ra!:r̂ UOV.Ö

%*«**S£aÉ*Tffff

T

A 00 cm,
vat

GRATIS
SPIDO RONDVAART
en
energiewedstrijd

WAST ZON DER KOKEN

WEL GOED SCHOON

SUCADE- Of
BIEFLAPPEN 500 gram

ARDENNER SNIJWORST 100 gram 118

HAUSMACHER LEVERWORST ioog 98

f 90
100 gram l fcw

STEGEMAN PATES
diverse soorten

Maandag 2 juni

SPEKLAPPEN kilo 498
Dinsdag 3 juni

SCHOUDERKARRONADE kilo 598
Woensdag 4 juni

RIBLAPPEN kilo 998

~ -lang geprijsd

SCHWARZKOPF

ZEVEN KRUIDEN
SHAmPUU 4 soorten per fles

ALL ZEEPPOEDER
koffer, 2 kilo altijd

JUANITA

SINAASAPPELSAP
pak 1 liter

ROOMBOTER
pak 250 gram

FLORIJN
CITROENBRANDEWIJN OOK
1 literfles van 11,25 voor WWW

ZELLER GRAFSCHAFT 505
q.b.a. wijn, 1 literfles van 675 voor W W W

A 50 A 00

250

(s\
2kg

600

ARIEL
ZEEPPOEDER
koffer 2 kilo
geen 695
of 625

MAAR NU

«*-
MARGARINE

i

GROLSCH
RIER
KRAT 24 FLES

^>\.«»

950 g
geen

geen 13,95
of 11,95

MAAR NU
Sff

NIEUW!
ZACHTE KANEELfiROKKEN
zak 200 gram

DREFT

MINI KOETJESREPEN 1 Qft
arote baal, van 259 voor • v^V

GOLDEN WONDER CHIPS
papr. of nat., grote baal
120 gram, van 79 voor

VLOEIGAAR AFWAS
flacon 600 gram
van 289 voor

TIMSON

APPELSTROOP
beker 350 gram, nu

BOLLETJE BESCHUIT
rol geen 98 maar

BUTS

NEGERZOENEN QQ
pak van 159 voor l W W

MONA YOKI DRINK
3 smaken,
1 literpak van 179 voor

ROODMERK KOFFIE
pak 250 gram vacuüm gem.
geen 345 maar

LUPACK

HAMBURGERS
blik 4 stuks

RIETEN

POPPEWAGEN
rood gelakt
van 1995 voor 1595
?ANDENSTOEL
niet ovale armleuning
van 2995 voor 2695
POLYETHER

SCHUIMKUSSEN
met katoenen overtrek
van 795 voor

BOURSIN

KRUIDENKAAS
80 gram, van 198 voor

MARSALA

NOTENWIJN
fles van 460 voor

HANSON

PERSONEN-
WEEGSCHAAL
van 1295 voor

BRINKERS

BAK EN BRAAD
pak van 79 voor

HERSCHI SINAS
1 literfles, geen 85 of 79
maar

TRISAN PLASTIC

KINBERSERVIES
van 995 voor

RAAK SHANDY
1 literfles

UNICURA ZEEP
ongeparfumeerd,
pak 2 stuks, van 259 voor

™WEROGGE

gratis

AD VAN GELOVEN

SATEH
pak van 169 voor

ODISSA SHAMPOO
200 cc, 3 soorten
van 198 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG W REKLAMES GELDIG VAN 29/5 TOT 4/6 1980
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Grandioze
Recht toe... Recht aan...
Dood gewoon de mooiste kwaliteits
merkkeukens verkopen zonder zich
aan gangbare prijzen te storen.

Veel een veel goedkoper dan waar ook!
Kom zelf eens naar onze showroom.
Prijzen om de vingers bij af te likken.
Hoe kan dat???

Showroom-
keukens

PRIMEUR voor NEDERLAND.

HCI TOPPER
Tijdelijk EXTRA Goedkoop

afzuigkapP60

Keuze uit 3 modellen eiken

In allerlei maten, modellen en kleuren
kompleet|volgens opstelling. A(\Q/
Numet kortingen tot zelfs HU /O
Wij maken het u gemakkelijk:
levertijden in overleg l Gratis Opslag.

Massief eiken front
met ronde spoelbak

bestaande uit
ATAG Koelkast
ATAG Gas-Electro-
Fornuis mocca
ATAG Afzuigkap

Blok 150 cm ,

oQQ —— nu ^nu *0* Biok 200 cm

329,
379,--

Keuken
Wandkasten
Van uitstekende kwaliteit

Wit 50 cm breed l Wit 60 cm breed

nu59,~" nu 69,—
Wit 80 cm breed Wit 100 cm breed

nut 9j™"" nuö9,™""
Formica wandkasten „beige"
50 cm breed 60 cm breed

nu
80 cm breed

nu
100 cm breed

nu 84, — nu 95, —

Uitsluitend afgehaald a contant.

A

sanitair heef t de H C1
u hee, wat te bieden en
beslist niet duur

een enkel voorbeeld:
Komplete badkamer, in kleur
uitsluitend, 1e keus, bestaande uit.

Badkombinatie, kunststof bad
75x170
badoverloop + ketting
Badmengkraan IS.
S. koppelingen
Doucheslang, metaflex 125 cm
Ophangschelp voor douche,
Selekte handdouche
Wastafel, Sphinx. „Marina" 65x47
ophanghaken
zuil „Marina"
Planeet
Spiegel 060 cm + klemmen
één gats mengkraan I.S.
Closetpot sphinx
laaghangend reservoir Gebberit
zitting + deksel
pot schroeven
Hoekstopkraan.
Closetrolhouder Geesa.
2 lids handdoekenrek Geesa
zeephouder
Glashouder + glas
Spons • zeep houder
dubbele jashaak.

deze totale kombinatie:
kost nu slechts .joor-

Incl. B.T.W. lOOO,
Deze badkamer staat in onze
showroom kompleet opgesteld
Badkamer no. 9.

,,'n Prachtige
qootsteenmengkraan
met garantie, (type ARWA no. 2.)

alleenbiideH.C.I.-j395

Paniek in onze overvolle magazijnen.
Wij moeten ruimte maken:
Hiervan kan u profiteren.
Kunststof Duropal. Aanrechtbladen.
60 cm breed. Vele kleuren,
nu slechts gQ _ t per str. meter.

Dubbele spoelbakken met afdruip-
gedeelte. Ongelooflijk maar waar...
geen alleen bij de H.C.I. QQ _

(zo lang de voorraad strekt)

Ronde spoelbakken voor inbouw
moccabruin, met R.V.S. randen
alleen nu -4AQ

Grote inkopen,
lage prijzen.
dit geld zeer zeker
voor onze afdeling

Wand- en
vloertegels:
enkele voorbeelden:
Vloertegels 1esrt afm. 10x20.
Hoge slijtvastheid, geen 48,— m2

maar slechts f\m r/\
type 1014 £4,5U

Mozaï'k speciaal,
echt iets voor de luxere badkamer,
type blauw 4655 nu O C ^^ |Y|2

Plavuizen
afm 20x20 rood genuanceerd
fabrikaat J/D.lQg ...

Vele rest partijen wandtegels

va. 15,— m2
Kom naar onze showroom.
bij ons keuze uit ± 1000 soorten
tegels.

Betonmolens, alle
maten uit voorraad
leverbaar.

Ruimte problemen:
de H.C.I. lost dit voor u op.
Met onze kollektie hang- legkasten.
Hangkasten:
af m.60x60x177

nu165,—"

af m. 60x70x177

Legkasten:
af m.60x40x177

nu
af m. 70x40x177

nu l vu,— nu 191,—
afm.60x80x177 afm. 80x60x177

nu 184,— nu 215,—
afm.60x90x177 afm. 90x60x177

H.C.I BOUWMATCENTRUM U.B.l

Wie bouwt kijkt eerst bij HCI Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121. Binnenweg 4, Ulft, Tel.: 08356-3141



Op maandag 2 juni a.s. hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

J. W. DIMMENDAAL
E. DOÏMENDAAL-V. D. BRINK
Henk - Tine
Erik • Helga
Ernst

7261 XR Ruurlo, mei 1980.
Sophialaan 51.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 17.00
uur in café Ras, Julianaplein 4 te Ruurlo.

Inplaats van kaarten

Op donderdag 5 juni a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwe-

lijksfeest te vieren.

J. B. HENDRIKS
M. A. HKNDIilKS-WOLBRINK

Baak, mei 1980.
Beukenlaan 3.

Receptie van 14.30 tot 15.30 uur in Hotel Herf-

kens te Baak

Met grote verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het plotselinge overlijden van

J. W. LUBBERS
echtgenoot van W. Lubbers

Wij zullen ons hem blijven herinneren als een
prettig en kundig commissielid.

God sterke zijn vrouw en kinderen.

Bestuur en Aktiviteitencommissie

„Ons Huis"

TOLDIJK

OPGAVE KLEUTERS
voor het cursusjaar 1980-1981
tussen de middag en van 15.15-
15.45 uur aan de school.
In aanmerkign komen kinderen die
voor l okt. 1980, 4 jaar worden

TRIUMPH BADPAKKEN nu 50,

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

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

Racespecianst /an de Achterhoek
Rijwielhandei

Suselbeek
Kruisbergseweg 34 >/ELSWIJK (gem Zelhem)

tel 08344 - 367

HUSQVAUNA El M LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.—

Naalmachlnehandc l reparatie-inrichting

BORGOHJEÜ
Kerkstraat U • VOB OEN Tel. Q57524S85

Spalstraat 19 Hengelo Gld - TeL 05753-1418

Op dinsdag 3 juni a.s. hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

We willen dit vieren in zaal ,,Concordia" te
Hengelo Gld.

A. F. LANGWERDEN

J. W. LANGWERDEN-

LENDERINK

Hengelo Gld, mei 1980.
Tentendijk 5.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur

692e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop loten
maandag 2 juni
Debitante Ned. Staatsloterij:

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

BESTELDE LOTEN WORDEN EEN WEEK GE-
RESERVEERD

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
afdeling Hengelo Gld

Verrast door de bloemen, giften, persoonlijke
en schriftelijke feliciaties en de grote belang-
stelling voor ons feest, ter ere van ons 35-jarig
bestaan, zeggen wij U daarom bij deze heel
hartelijk dank.

Het Bestuur

GEZOCHT

woonruimte
te huur voor ongeveer l jaar
voor arts echtpaar zonder kinderen

Brieven onder no 22 bureau de Reclame

Vrijdag 30 mei a.s. zijn wij

na 18.00 uur gesloten

SLAGERIJ RATERINK
Raadhuisstraat 10 - Hengelo Gld - Tel. 1301

Wij zoeken een

W.A.O.-er of een scholier
die bereid is tijdelijk lichte inpakwerkzaam-
heden te verrichten gedurende 2 a 3 dagen
per week.

Th. F. Seesing en Zonen B.V.
St Janstraat 38 - Keijenborg - Tel. 05753-1641

VOOR

T U I N P O M P E N
EN ONDERDELEN

„DE HEIDE SMID"
TEL. 08343-741
TEL. 05753-7271

EN TOCH IS

UW SLAGER

Wasaufomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal ia - Hengelo Gld • Tof. 05753-1608

Va Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Voor familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1455

H.H. Hengelsportliefhebbers

Nog enkele dogen, n/, l juni en het vis-

se/zoen is weer open

Uw hengelsportuitrusting nog aanvullen
of vernieuwen?

Wij staan voor u klaar!

De nieuwste LAVI'S TELESCOOPHENGELS
Europa 2000 t.e.m. 8 m
INSTEEKHENGELS Europa 2000, van 5 t.e.m. 9 m
JONGENSHENGELS, ook in telescoop
HENGELSTANDDABDS - FOUDBAALS - VIS-
MANDEN - VISKOFFEBS
SCHEP- en LEEFNETTEN in diverse maten
De nieuwste serie WERPMOLENS Byobie Powerfull
Verder diverse MOLENS om te snoeken, voor karper
witvis, en de nodige ZEEWEBPMOLENS
WERPHENGELS
ZEEWEBPHENGELS, 2- en 3-delig en telescoop
VISPABAPLU'S - VISPAKKEN - VISSTOELTJES
Een grote keuze PENNEN en DOPPEBS en WEBP-
DOBBEBS
Laatste nieuws! WU hebben voor U de
COMMANDOBE NYLON in alle maten,
nu ook op rollen van 25 en 100 m
Voor de liefhebbers, zolang de voorraad strekt:
een partij TELESCOOPHENGELS Europa 2
met 20% KOBTING

H. HULSTIJN
RAADHUISSTRAAT 16 - HENGELO GLD

Jowé
land- en tuinbouw-

machines
si i| pi n richting

mororkerr/ngzagen,

veescheermac/iines

schaatsen, messen,

zagen, motoren,

motorzeisen, 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
Huur slechts ƒ 15.— p. dag

DROGISTERIJ

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
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKVVEKERIJ EN
TUINAANLEG
G. J. HALFMAN
& ZN B.V.
Hofstraat 7 - Hengelo Gld

Last van m/eren

Het ideale middel
hiervoor zijn de

MIERENLOK-

DOOSJES

Veilig voor huis*-
dieren

Verkrijgbaar
per 2 stuks

Drogisterij

LENSELINK
Kerkstraat l
Hengelo G, tel. 1300

Te koop gitaar. Kuipers
Poelsweg 15, Keijenborg

Te koop gasfornuis met
oven, merk Pelgrim.
A. Zeevalkink, Pr. Bern-
hardlaan 36, Steenderen

Te koop eetaardappelen
G. Memelink Holterveldse

l, Hengelo Gld

Te koop perkplanten.
G. Roenhorst, Riefeler-
dijk l, Hengelo Gld,

1745

W///y Hoogeveen-
Ge/fz

schoonheidsspecialiste •
pedicure
De Heurne 52 - Hengelo G.
Voor afspraak:
telefoon 05753-1795

Kerk- en andere diensten
ZONDAG l JUNI

VrJJz. 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 27 mei t.e.m. l juni
Dr Hanrath, Telefoon 1277

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. Eil, Telefoon 1420

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 Hengelo Gld

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

R.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

R.K. Kerk Ketfenborg
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.

Agentschap:

familie- en handelsdrukwerk

B. A. WENTINK
Paardestraat 2 - STEENDEREN - Tel. 05755-1310

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455



Vakantiewerk
Gevraagd

aardbeienplukkers
(sters)

Te beginen plm eind juni

Fam. WULLINK
Banninkstraat 54, Hengelo
Tel. 05753-1427

Meisje, 15 jaar, zoekt werk
voor zaterdags, liefst om-
geving Hengelo G.-Zelhem
Tel. 08344-460

Te koop PZ cyclomaaier
135. J. J. Wiggers, Men-
ninkweg 2, Hengelo Gld

Te koop bergmeubel en
raamkozijn. Tel. 05753-1376

Te koop studieboeken
(z.g.a.n.) voor vormings-
klas Mater Dei, tegen rede
lijke prijs. Anja Vink,
Kerkekamp 53, Hengelo G
Tel. 05753-2853

Voor het scheren van uw
schapen. H. J. Langwer-
den, Banninkstraat 29,
Hengelo Gld, 05753-1506

Te koop r.b. drag. maal
a.d. telling l juni. J. Bruil
Lankjiorsterstraat 9,
Hengelo Gld, 05753-1244

Te koop jonge konijnen
Vlaamse Reus Hummelose
weg 17, Hengelo Gld

Te koop rode, spits- en
bloemkool planten. Niesink
Past. Thuistr. 10, Keijen-
borg

MONDI KEUKENS VAN
SUPERLAGE PR0ZEN+'
Kwaliteitskeukens hoeven niet duurte zijn. MONDI bewijst 't! U ziet zo, dat MONDI-keukens uiterst
laag geprijsd zijn. Niettemin verlenen wij op iedere MONDI-keuken S jaar schriftelijke garantie,

zó overtuigd zijn wij van dé kwaliteit van MONDI!
Kom MONDI bewonderen en profiteer van groot voordeel in echte kwaliteitskeukens!

Hier alvast twee voorbeelden uit het grote MOND I-assortiment:

Voor opstclllna andersom
(spiegelbeeldig gelden detelide prijic

ledere MonDI keuken kan word...
uitgebreid, in ieder* gewenste afmeting.

Bovenstaande modellen «n al die andere MONDI
keukens (totaal lo'n 40 standaard modellen) met

kwaliteltivoordeel *ijn verkrijgbaar bij uw mONDI de«le.

Voor opstelling andersom
(spiegelbeeldig) gelden dezefTde pnjien.

ledere MONDI-keuken kan word* n
uitgebreid, in iedere gewenste afmeting.

Bovenstaande modellen en al die andere MOND!
keukens (totaal lo'n 40 standaard modellen) met

kwallttitsvoordeel lijn verkrijgbaar bij w» MONDI-dealer. MONDI-KEUKENS

Bouwmaterialencentrum SCHEPPER
BRINKWEG 32, ZELHEM. TEL. 08342-13 76.

EXTRA RECLAME
DE GEHELE WEEK

2 krop zware sla

18 Jaffa sinaasappels
vol sap

10 grote Jaffa's

l zak aardappelen
5 kg

Reclame In onze BLOEMEN AFDELING

l chrysantje
en l kaaps viooltje
samen voor

VOLOP

alle soorten perkplanten

75
395
350
145

245

Haal een koopje bij Joopje

Joop Kuipers
Telefoon 1227 • Hengelo Gld
Hoek Raadhuisstraat-Spalstraat

bloemen-, groente- en fruithuis

Schutterij

„Eendracht Maakt Macht"
HENGELO GLD

JAARVERGADERING
op dinsdag 3 juni 1980
in zaal Wolbrink, Bleekstraat 8
aanvang 20.00 uur

1 Opening.
2 Notulen.
3 Jaarverslag
4 Verslag penningmeester

M

5 Bestuursverkiezing. Aftredend en herkies-
baar J. v.d. Lende en J. Sessink. Eventuele
tegenkadidaten kunnen zich opgeven bij

de secretaris, p.a. Westerstraat 62, Hen-
gelo Gld, tot 2 dagen voor de vergadering.

6 Pauze
7 Verkiezing kascommissie
8 Bespreking ingekomen stukken en kermis '80
9 Rondvraag

10 Sluiting

KOMT ALLEN KOMT ALLEN

H.H. vissers opgelet!!
KIJKEN KOST NIETS

Ook in Hengelo Gld ztyn nu de

te koop, zoals:

TELESCOOPHENGELS, WERPHENGELS,
INSTEEKHENGELS, MOLENS, SCHEPNETTEN,
LEEFNETTEN, KRUISNETTEN, TUIGEN,
PALINGREPEN, VISKOFFERS enz. enz.

Nieuw soort HENGELSTEUNEN

Loop even binnen en u krijgt gratis een Dam hengel-
sportfolder 1980, btf:

HENGELSPORTHUIS

A. LOONEN
SPALSTRAAT 12 - HENGELO GLD

Bij aankoop van een hengel
TUIG JE GRATIS

Zonne-
truitjes

moderne kleuren

14.95

H. J. BUUNK & ZN

Leuke bonte KATOENTJES
nu per mtr 5.

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

BATAVUS • UNION • MERCIER
RIJWIELSPECIAALZAAK

REIND ZWEVERINK
Wij zijn ook ruim gesorteerd in

TASSEN, MANDJES, RACEKLEDING,
SHIRTS, SCHOENEN, BROEKEN m. zeemleer

en ONDERDELEN

HOME-TRAINER te huur

IEKINK 8 - TEL. 2888 - HENGELO GLD

Na het overweldigende succes met de plaatjes
voor het album Voetbal '80, waarbij er bij ons
tenminste 10.000 zakjes over de toonbank
gingen, nu de kans om te verzamelen voor het

VOETBAL ALBUM
EUROPA '80

Europees kampioenschap voor landenteams

Zakjes met 6 plaatjes 35 et per stuk

Bij aankoop van plaatjes: één album gratis

KERKSTRAAT 17 - HENGELO G - 05753-1253

DANSEN
Zondag l juni

BOB EAST SHOW BAND

Discobar „Invention" ook

rondagsmiddags geopend

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461



STICHTING ZWEMBAD LAAT DAUWZWEMMERS
IN DE KOU STAAN
Bij de aanvang van de dauw-zwem fietstocht op
Hemelvaartsdag 15 mei, werden wij getrakteerd op
een koud bad.
Normaal wordt er gezwommen bij 22° C en nu was
het water net 17° C.
Voor velen een wel erg koude douche op de vroege
morgen.
Sommigen doken in het water en meteen weer op
de kant.
Gelukkig was de fietstocht inspannend en gezellig
om weer op temperatuur te komen.
Hopende dat het water het verdere seizoen op tem-
peratuur is, wensen wij allen een prettig zwem-
seizoen toe. De gezamenlijke bibberaars en fietsers
buiten verantwoordelijkheid van redactie en Hekety

JAAR DIRIGENT
Onlangs werd op de repetitie-avond van Hengelo's
Gemengd Koor de dirigent, de heer B. Nijhof uit
Zutphen, gehuldigd in verband met zijn 12'/2-jarig
juüiieum als dirigent van het koor.
In de eerste paar jaar was het nog Excelsior, maar
na de samenvoeging van Excelsior en Sancta Cea-
cilia, werd het Hengelo's Gemengd Koor.
In de pauze verraste de voorzitter, de heer Geurtzen
dirigent en leden met de bekendmaking van dit
jubileum. Geheel buiten medeweten van de dirigent
word ook diens vrouw in de hulde betrokken.
Als blijk van waardering ontving de heer Nijhof
uit handen van de voorzitter een fraai stukje hout-
snijwerk van de bekende Hengeloër Jan Notten,
voorstellende een dirigent in aktie.
De dirigent was bijzonder in zijn sas met dit fraaie
stukje werk. Mevrouw Nijhof kreeg een bloemstuk
aangeboden.

GEMEENTENIEUWS
Het college van burgemeester en wethouders van
Hengelo heeft het voornemen ook dit jaar weer
hoorzittingen te houden voor de inwoners van de
gemeente.
Tijdens deze gespreksavonden heeft een ieder de
gelegenheid om vragen te stellen over het gevoerde
gemeentebeleid c.q. suggesties te doen over be-
paalde punten.
Desgewenst kan men zich daartoe vooraf ook schrif-
telijk wenden tot burgemeester en wethouders.
De zittingen zullen op onderstaande data worden ge-
houden :
a dinsdag 27 mei 1980 in hotel Leemreis, Spalstr. 40
te Hengelo Gld;
b woensdag 28 mei 1£80 in café-restaurant ,,de Sprok
kelaar", Sarinkdijk 3 te Varssel;
c donderdag 29 mei 1980 in café Winkelman, St Jan-
straat 3 te Keijenborg Aanv. 20.00 voor elke zitting

NIEUWE GEMEENTESECRETARIS
VOOR DE GEMEENTE STEENDEREN
In de onlangs gehouden raadsvergadering van de
gemeente Steenderen, werd tot nieuwe gemeente-
secretaris benoemd de heer J. P. C. M. Vriens uit
Woensdrecht, die de heer E. P. G. Bouwens als
zodanig zal opvolgen in deze functie in de gemeente
Steenderen.

CLUBWEDSTRIJDEN PONYCLUB HENGELO
De ponyclub Hengelo hield weer haar jaarlijkse club
wedstrijden.
De wisselbeker werd ditmaal gewonnen door Rob
Niesink.
Dressuur klasse B:
l Rob Niesink, 136 punten, 2 Walter Hofstede, 126
punten, 3 Marijn Nieuwenhuis, 123 punten.
Dressuur klasse L:
l Wilma Stege 131 punten, 2 Harald Stapelbroek
128 punten, 3 Roelien Tiesinga 127 punten.
Springen B:
l Marijn Nieuwenhuis, 2 Wilma Stege, 3 Harald
Stapelbroek.
Springen L:

.^itte de Kreek, 2 Erna Regelink.
Van de zijde der ouders was voor deze wedstrijden
een grote belangstelling, hetgeen door het bestuur
bijzonder op prijs werd gesteld.

CONCERT VAN ZANG EN MUZIEK
Op zondag l juni wordt in de Kapel te Bronkhorst
een concert gegeven door de zangver. Zanglust uit
Steenderen en de groep Flaganten o.l.v. Wim
Megens. De aanvang is om half drie.
De groep Flaganten zijn een aantal musici die
muziek maken op oude instrumenten.

CONCOURS L.R. HENGELO
Op zaterdag 7 juni a.s. organiseert de L.R. Hengelo
een kringconcours. De toegang hiervoor is gratis.

NVEV

De leden van NVEV afd. Hengelo gingen tot besluit
van het seizoen op reis naar Israël, helaas niet echt,
maar door middel van dia's van de heer Mennink
uit Vorden.
Deze nam de dames mee vanaf Schiphol naar Jeru-
zalem. Het was een prachtige reis, de dia's toon-
den vele moskeeën en plaatsen met historische
achtergrond, zoals in de Bijbel beschreven. Maar
ook langs de woestijnen, de dode Zee en onherberg-
zame oorden leidde de reis.
Kris kras door Israël namen de dames een kijkje in
kibboetsen en plaatsen als Bethlehem, Nazareth en
Tel-Aviv en genoten bovendien van een prachtige
zonsopgang boven .het meer van Galilea.
Opvallend was de strenge bewaking, overal in het

land waren soldaten aanwezig. Het is te hopen dat
in de toekomst het leven voor de mensen in Israël
wat rustiger wordt.
Do presidente mevr. Versteege-Eskes dankte de heer
Mennink heel hartelijk voor zijn boeiende reisbe-
schrijving; op deze maneer zagen en hoorden de
Hengelose dames ook eens iets uit een heel ander
werelddeel, waar men toch geen voorstelling van
had.
In de pauze werden veel resultaten van de cursus-
sen haken, leerbewerken en boeren- en Hindeloper
schilderen bewonderd, hetgeen de tot nog toe niet
zo aktieve dames aanmoedigde, het ook eens te
proberen.
Tot slot wenste de presidente allen een prettige
zomer toe en tot ziens in september of eerst nog
op één van de reisjes, welke op 10, 12 en 19 juni
/.uilen plaatsvinden.

DEEL VAN DE BIJBEL NU AL IN 1685 TALEN

In vijf talen verscheen in 1979 de bijbel voor het
eerst en in negentien talen het nieuwe testament.
In het Boyki en Moldavisch was nog nooit iets van
de bijbel gepubliceerd. Boyki wordt gesproken in
Nigeria en Moldavisch in het grensgebied van Roe-
menië en de Sowjet Unie.
Voor het eerst werd de volledige bijbel uitgegeven
in het Bari van Zuid-Soedan, het Gouro van de
Ivoorkust, het Ndebele van Zimbabwe-Rhodesië, het
Lango van Oeganda en het Zande van Zaïre.
Het Ndebele beschikte al sedert 1884 over een eigen
nieuw testament, maar het oude testament was nog
nooit vertaald. In drie van de andere talen ver-
scheen het nieuwe testament pas na de Tweede
Wereldoorlog en in het Zande in 1938.
De gehele bijbel kan nu gelezen worden in 273, het
nieuwe testament bovendien in 472 talen en één of
meer bijbelboeken in nog eens 940 talen.

ir dat men het weet

ERFHUIS OF ROMMELMARKT?

De rommelmarkt van de chr. muziekvereniging
Crescendo heeft VVV Hengelo Gld op het idee ge-
bracht, dit als toeristische attractie, eens in de vorm
van een erfhuis, te doen plaatsvinden, compleet met
afslager.
Gedacht is aan de maand juli en als plaats van han-
deling boerenhoeve „Hakken" van fam. Stege aan
de Gompertsdijk te Hengelo Gld.
Mocht zo'n erfhuis niet geraliseerd kunnen worden,
dan vindt er een rommelmarkt plaats in de Kerk-
straat te Hengelo Gld.
Er is zowel voor het houden van een erfhuis als een
rommelmarkt, nog materiaal nodig. Zij die oud
materiaal ter beschikking willen stellen kunnen dit
bezorgen bij de fam. Stege of bij Crescendo opgeven

Te koop grandioos 2/1 kap
huis met garage, aan het
H. van Velzenplein. Inl.
tel. 05753-2790

Worden
aanstaande

echtparen wel
goed voorgelicht?

Daar valt tegenwoordig
dachten \vn niet over »e

klagen Alleen als het aankomt
op hè' Kie/en vjn verlovmy

Huwelijkskaarten ontbreekt er

soms nogal eens wat aar dt
voorlichting1

A/eest t daarom verstandig

•n voor de feestelijkhede
even de kleine moeitr om hi)

ons binnen te lopen en doe im
keu/t uit die prachtige stijkolK

Kennemer
Kaarten
Kollektie
Dikke boeken
vol itKvi-n en

tekstsuyij'
liggen voor u
klaar'

In plaats van
kaarten...

ii' shiu'ii naai
in mv verloving uw

huwelijk en < K ' ijeboorte >/ar
n b.ibv kunt .

uw familieleden, vnenden en
kennissen natuurliih OOK

mondelui : <jte >teller
Veel gemakkelijker er

stijlvoller is het echter bij ons u
knven uit cie
Kennemer

Kaarten Kollektie
Dan laat u <Men dat u weei hoe

het hcxjrt'

Drukkerij
WOLTERS
TEL. 05753-1455

Liefde heeft geen kaartje nodig.
Wel als liefde een verloving of huwel i jk
wordt. Dan wilt u toch een gebeurtenis mei
stijl creëren. Qat kap^erheug ons met
een bezoek en bekijk onze verlovings en
hüweli jkskollekties, waaronder die van
,,Kennemer Kaarten".
Een eindeloze keus voor uw gelegenheid.

Daar val i tegenwoordig - dachten wij - niet
over te klagen. Alleen als hei aankomt op het
kie7.en van ver lovings- en huwc l i j k skaa r t en
ontbreekt er soms nogal eens wat aan de
voor l i ch t ing!

Weesi u daarom verstandig: neem vóór de
Teestelilfheden' even de k l e i n e moei te om
bij ons jannen te lopen en doe!|iw keu/e ui t
o.a. die prachtige s i i j l x olie giM

„Kennermr Kaarten''-kpfjéktie.
Vol ideeën en tekstsuguesi

Kerkstraat 17
Hengelo Gld

Kerkstraat 17
Hengelo Gld

«HE
Familiedrukwerk?

de allernieuwste
1 Geboorte- Huwelijks- ^

Verlovings- en Jubileumkaarten
i vindt u in de kollektie van 41

intercaril
verkrijgbaar b\j uw drukker

Drukkerij Wolters, Kerkstraat 17, Hengelo Gld


