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DROGISTERIJ
LENSELINK

kerkstraat i.

BIO-GINSENG
voor overbelaste mensen in deze moderne tijd

Heeft U BIO-GINSENG (extra forte) nodig?
Deze vraag zult u zelf moeten beantwoorden als u onderstaand

gelezen heeft.

In deze moderne jachtige tijd, waar vaak het gezegde „ttyd is

geld", maar al te veel nagestreefd wordt, krijgt de mens steeds

méér en grotere spanningen te verwerken.

Mede door een verkeerde leefw^ze (d.w.z. te grote geesteUJke

inspanning en te weinig lichaamsbeweging, onvolwaardige voe-

ding, overmatig gebruik van genotmiddelen, milieu- en lucht-

verontreiniging) vergt de mens te veel van lichaam en geest.

Dit alles heeft tot gevolg dat men steeds meer te maken krijgt

met de volgende klachten: lusteloosheid, gebrek aan energie,

nervositeit, hoofdpijn, idigestie.

Steeds meer mensen slikken rust- en kalmeringsmiddelen.

De oorzaak van deze klachten ligt heel vaak bij het feit, dat

wy te overbelast leven.

Willen wy van het leven genieten zonder bovengenoemde klach-

ten, dan zullen wy lichaam en geest moeten sterken, d.w.z.

helpen voeden met stoffen welke daarvoor in aanmerking komen

BIO-GINSENG (extra forte) bevat deze voeding,

. speciaal samengesteld op

BIOLOGISCHE basis
VOOR DF MENS VAN NU

Weggeefprijzen

Krat HEINEKEN PILS
24 fles 30 cl slechts 1175
DÊeetmargarine BECEL
Kuip je 250 gram van 134 voor 101
D.E. KOFFIE
rood • pak 250 gram van 875 voor

snelf. - bonen - vacuüm gem. 349

rood - literfles slechts 59
CORNUCO CHIPS
gezinspak • paprika potato

99
dealer

slechts

VOEDINGSMARKT

V.D. MOND

59

Ruurloseweg 52 Hengelo Gld

Inleveren van vakantiebonnen
voor de LANDBOUW op

dinsdag 4 nov.

voor de BOUW op

dinsdag 11 nov.
's avonds 8 uur bij J. BERENDS E N

leldnk 12, Hengelo Gld

Het bestuur CNV

I
dinsdag 21 oktober 1980

Verschijnt dinsdags In:
Hengelo, Keljenborg,
VelswIJk-Zelhèm, Baak,
Steenderen, Vierakker,

Wichmond

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

b.g.g. 1253

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

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

G. J. HALFMAN
& ZN B.V.
Hof straat 7 • Hengelo Gld

W//// Hoogeveén-
Geifz

schoonheidsspecialiste •
pedicure
^ oor aispraak:

De Heurne 52 - Hengelo G.

telefoon 05753-1795

SPORT GOED

MET SPORTGOED
van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstr. 5, Hengelo C.

Denk aan de grote

DRANKEN-AKTIE
in DISCOBAB

„CANDLE-LIGHT"

CAFé-RESTAURANl4ili*«

„DE EIKEBOOM"

Keijenborg

t.e.m. 26 oktober

De Mr Steam
verwijdert alle vuil
uit uw TAPIJT

Huur f 25.— per dag

2e beurt GRATIS

Meubel- en TapUten-
huis

„De Spanne-
vogel"
Tel. 05753-1484

Jowé
land- en tuinbouw-
machines
slijpinrichting

motorkettingzagen,

veesc/ieermach/nes
schaatsen, messen,
zagen, moforen,
motorze/sen, mofor-
maa/ers, pompen
Branderhorstweg 5
Keijenborg, Tel. 05753-2026

NIEUW en GEBRUIKT

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts ƒ 15.— p. da?

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

KINDERPANTALONS
CORDUROY - maat 104 t.e.m. 170

van 35.-- tot 49.--

Geert Seesing
Kerkstraat 20 - KeUenbor? • Telefoon 05753-1306

DE GEHELE WEEK:
Bij aankoop van een eigenge-
maakte rookowrst

500 gr zuurkool gratis

500 gr
BALKENBBIJ

500 gr BAK-
BLOEDWORST

248

298

100 gr gebraden
ZEEUWS SPEK

100 gr rauwe
CASSELERRIB

500 gr
EISBEIN

UIT ONS SNACKBEDRIJF:

l ds braadworst, 30 st. 22.00

l ds fricandellen, 40 st. 11.25

l ds gehaktballen, 20 st. 16.—

(exportkwaliteit)

l kg huzarensalade 5.95

500 gr nasi of bami 8.25

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag
500 gr GROVE VERSE WORST 398

398
125

Woensdag
500 GRAM

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
250 gr BOTERHAMWORST

275

225
125

Donderdag
500 gr VLEESKLUFVEN

500 gr MALSE RUNDERLAPPEN

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr GEBRADEN GEHAKT

98
398
398

125

Vrijdag en zaterdag
500 gram

SCHOUDER-
KARBONADE
(max. 2 kg per klant)

500 gram

hamlappen
100 gr SLAGERSHAM

100 gr PEUÜELVLEES

100 gr GE BR. RUNDERROLLADE

100 gr SELLERY SALADE

298
498

iso

195

225

125

HAUSMACHER per stuk 295

Voor uw huisdier
2 grote HONDENWORSTEN

500 gr PEl^S

KEURSLAGER

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

JUBILEUM-
CONCERT

Chr. gem. koor

SOU DEO GLORIA
Bekveld

o.l.v. Joop van Neck

m.m.v.
John Woodhouse
and his magie organ

Zaterdag 8 nov.
SPORTHAL „DE KAMP'
Hengelo Gld

Aanvang 20.00 uur
Entree f 5.00

Voorverkoop:

H. J. Bobbink. rijwiellmndel

Hotel Langeler

B. Grotenhuys, manufacturen

Mannenschoenen
voorheren

Stoer en Stevig

MTULLINK'S Schoenhandel

Verlovingsringen
Köhler-

SPECIALE AANBIEDING

NEVEDAIDEALWOL
normaal 3.10 per bol

nu per bol

5 VOOR

Schröder

2.50

10.-

bij de kerk Hengelo Gld



JEUGDDIENST
GOEDE HEBDER KAPEL • VELDHOEK

zondag 26 oktober a.s.
Aanvang 10.15 nor

Voorganger: de heer Lemereis uit
Aalten

Muz. medewerking:
Halle's Interkerkelijk Jeugdkoor

Tot ziens in de Kapel

Jeugddienstcommissie Veldhoek

WIJNBERGEN
biedt u deze week
volop verse groente en fruit
tegen messcherpe prijzen

l/2kg vatverse zuurkool 35

MANDARIJNEN zonder pit

nu extra voordelig 20 stuks O «J U

Mooie kno/se/deri/

per stuk slechts

Paprika 2 stuks

rood, groen of geel

50

100
In onze grote verkoop bloemenkas
deze week ruime sortering in allelei soorten

BLOEMBOLLEN

tulpen

narcissen

70 sfuks 15G

70 sfuks 200

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

Als vanouds bekend voor een goed verzorgd

BRUIDSBOEKET

Ik „dokterde" een
gezond idee uit

Ik keek een heel eind voor-

uit in de geschiedenis. Ik

zie 1980.

Nog steeds wordt er ge-

dokterd aan een beter be-

staan. Men wil de economie

genezen. Laat men in 1980

dan goede kleding bij mode

huis Lange/er kiezen waar

't niet duur is en toch goed.

Is dat een gezond idee of

niet soms?

modetyuis

HOUT bestellen?
Biienhof's bouwmarkt
bellen!

A. BIJENHOF
aannemersbedrijf - bouwmarkt

Hummeloseweg 20 • Hengelo Gld • 05763-2425

A.s. zaterdag 25 oktober

GRATIS SIERGRAS
MET PLUIMEN

bij aankoop van f 25.- aan tuin-

planten

Alleen a.s. zaterdag
en zolang de voorraad strekt

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

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

•EEN RUIT. r
IS SDORTIEr
Sportief-klassiek kostuum in beschaafd
ruitdessin.

DE GEHELE WEEK

bij de enige echte groenteman

1 zak krielaardappels

2 kg handperen

Volop MANDARIJNEN zonder pit
tegen zeer lage prijzen

Woensdag

l zak hutspot

Donderdag

l zak witte kool
VrJJdag en zaterdag

l kg witlof

l kg bananen

In de bloemenafdeling grote sortering

droogbloemen en
droogstukjes

3 groene plantjes voor

65
25

245
95

495
OOK HET ADRES VOOR

MODERN BRUIDSWERK

Bloemen-, groente- en fruithuis

Joop Kuipers
Telefoon 1227 • Hengelo Gld
Hoek Raadhuisstraat-Spalstraat

HAAL EEN KOOPJE BIJ JOOPJE

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonn e straat ia • Hengelo Gld • Tef. 05753^1006

Va jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Woensdag 22 okt.

2e opvoering
toneelspel

,zwijgen uit angst'
ZAAL LANGELER
Aanvang 8 uur

Hengelose Toneel
Vereniging HTV

Bridgeclub Zelhem
heeft nog plaats voor
enkele paren en/of indivi-
duele leden
Vervoer kan eventueel ge-
regeld worden
Inlichtingen bij B. J. Leb-
bink, Raadhuisstraat 61,
Tel. 05753-1226, Hengelo G
of E. M. Kuiper, tel.
38342-1136, Zelhem

AANBIEDING

Kerdastone
steenstrips
van 34.— nu voor 24.—

Doe-het-zelf centrum

BIJENHOF
Hummeloseweg 7, Hengelo

Grote voorraad

HELMEN
Kueze uit plm 150 stuks

Integraal v.a. 50.—

Jetmodel v.a. 39.50

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo G

Uw adres voor

boekenrekken
Doe-het-zelf centrum

BIJENHOF
Hummeloseweg 7, Hengelo

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

RAD1-THERM
Meppel - Luttenberg
Lemeierweg 56
br)5 SB L-utienberg
l'ei. U5724-5U8

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-5664
Gevraagd op korte termijn
huishoudster voor hele
dagen. Adres te bevragen
bureau de Reclame

Gevraagd een medewer-
ker op agrarisch bedrijf
H. Harmsen, Varsselse-
straat 3, Zelhem, tel. 08342
1324

Spruitenplukkers gevr.
H. Groot Roessink, Tover-
straat 18, Baak, tel. 05754-
387

Te koop heren bromfiets
merk Puch, bouwjaar '78,
kleur geel, in zeer goede
staat verkerend. Tel. 05736
208

Te koop byzetkachel, gas
A.. J. Fokkink, Vordense-
weg 28, Hengelo Gld

Te koop zoete Huisman,
sterappels, moesappels
en stoof peren (St Remy)
M. J. Spekkink, v.d. Heij-
denstraat 19, Baak
Tel. 05754458

Te koop Surprise eetaard-
appelen. Lubbers, koster
Tel. 1625, Hengelo Gld

Te koop zoete en zure
appels (onbespoten)
G. Mentink, Winkelsweg l
Hengelo Gld

Walnoten te koop bij Vrug-
gink,-Vordenseweg 82,
Hengelo Gld

Weggelopen jonge lapjes-
kat (3-kleurig) op Humme-
loseweg. Gaarne bericht
aan W. Vrogten, Varssel-
seweg 18, Hengelo Gld,
Tel. 1702

Beschikbaar partij puin
Inlichtingen na 18.00 uur,
tel. 05753-1491

Te koop prima eetaard-
appelen, o.a. Lekkerland
en Parel, tevens voor win-
tervoorraad Surprise en
Pimpernel. H. van Kous-
wijk, -Ockhorstweg 6, Wich
mond, Tel. 05754-793

Nu te koop aardappels
voor winteropslag en alle
soorten hout, B. J. Wae-
nink,, Regelinkstraat 13
Hengelo Gld, tel. 2050

Het nieuwe
LEGO Treinen programma

Voor jongens van 6 tot 60 jaar.

Je ziet hier 'n klein stukje uit het nieuwe LEGO Treinen programma,
't Begint al met een eenvoudige handtrein,die trouwens heel gemakkelijk is
om te bouwen tot een elektrische. Daarnaast zijn er nog veel meer fantastische

lokomotieven, treinstellen, perrons, huisjes en
zelfs een heleboel LEGO mannetjes.
Die uiteraard allemaal bij elkaar passen.
Bovendien zijn er talloze elektrische snufjes
zoals: wissels, seinpalen, lichtseinen en trein-
verlichting. Zodat je zelf je eigen spoorbaan
kunt bouwen. Net zo uitgebreid en gevari-

i eerd als je zelf wilt Met alles erop en er
omheen. En als je vader wilt meespelen
mag 'ie dat toch best? Bij ons kun je alles
wat te maken heeft met dit nieuwe
LEGO Treinen programma in't echt zien.
Wij hebben ook 'n spoorboekje voor je.

Daar vindt je alles in terug. Tot ziens!

LEGO is elke dag weer nieuwen anders.

STEVORD
1
 LEGO is een geregistreerd handelsmerk.

DANSEN

Zondag 26 oktober

R E N D E Z - V O U S

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Bingo Bingo Bingo |
ZONDAG 26 OKTOBER

starten wij weer met onze

BINGO-AVOND
Er zijn weer vele aantrekkelijke prijzen

Aanvang 20.00 uur

U bent allen van harte welkom

TOT ZIENS BIJ

Herman en Ria Winkelman

Uftn Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ:

alle plaatselijke banken

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455
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DeViüomefkman

Nog3u)ekenlang
vwo Super-ümgoj

(/kunt nog
meedoen/
U bent nog niet begonnen met
meespelen? Doe dat dan snel
want er z$n maar (ie/st 600.000
prezen uan 30 bekende
merken. U ziet ze hieronder

•Ifi

Zo doet u mee/
Bij iedere ƒ 15.- aan bood
schappen bij uw VJVQ-winkeher

ontvangt u bij de kassa een

dicht Bing&envelopjK

dot is de luedsfrijdkaart

Als u het envehpje openknipt

ziet u op de wedstrydkoart

12 getallen en een produkt

afgedrukt In het enuetopte zit

ook een los vel met 12 getallen

Als u de kaart helemaal heeft

volgeplakt, heeft u Bingo en hijgt

u het afgebeelde produkt gratis.

U zuft wel begrijpen dat u de
kaart niet meteen kunt

uolptekken met de getaflen

die u erbij gekregen heeft

Dan zou het immers wel

heel gemakkelijk rijn en dar

hoort niet bij Bingo U moet

dus zoveel mogelijk enuebpjes

(en dus getallen) verzamelen.

dan hebt u eerder Bingo

U kunt uiteraard ook getallen

ruiten met bekenden. Dan hebt

u nog sneller Bingo. AJs u het
a/gebeeWe produkr niet wenst
kunt u ook 5CPo van de winkel-

waarde in geld ontvangen

Haal daarvoor een formulier

aan de kassa

Nog3 wekenlang
kansomteiunnen/
De arte loopt nog tot en met

U november1980

Nog 3 weken lang kunt u de
produfcten. die u hier ziet

afgebeeld winnen. Ga dus snel

naar uw VWOtuinkei haal uw

boodschappen en proefde

sensatie van het meedoen met

WVOSuperbingo

De VIDO bakker

GQbGNfE o? MPPE

Slijterij JJEZOAT

MAKGA&INe

49®

Voordeel van deVivO'Slager!

*/#



slagerij
DONDERDAG T/M ZATERDAG

TARTAAR heel kilo

VARKENSROUADE

„ 1008
SAUCIJZEN

6481000 gram

RIBLAPPEN kilo

GEKRUIDE ACHTERHAM ioogram 165
JOHMA EIERSALADE
GEBRADEN ROSDIEF
MAANDAG 27-10

BRAADRIBBETJES kilo 298
DINSDAG 28-10

SCHOUDERKARBONADE kilo 648
WOENSDAG 29-10

GEHAKT (H.O.H.) kilo 648

B J

laag ggpyqsd

a WATER 1 Mterfles

COBERCO DAGVERSE

VOL MELK
HALFVOLLE MELK

1 liter

1 liter

107

ROOMBOTER 219
pak 250 gram

GROCKO
SPINAZIE

pak 450 gram

-te

Ïl4i>
4^ •*> -_ r

slijterij

COTES DE BUZET
1978, een voortreffelijke
rode wijn
A.C. controle ROK
per fles Ü5lu

PISANG AMBONI
0,7 Itr.
van 13,60
voor

1225
LX l V

g£
l»tMO« l

HENKES
JONGE JENEVER * anc
fles 1 liter l £§/
van 14,95 voor

ZUTPHEN - BORCULO • HENGELO (GLD.)

DRIEHOEK

VLOEIDAR
ZEEP

Fles 1 liter
geen 345
of 298

MAAR NU

GROLSC
PULLEN PILS
Krat 20 fles
geen 16,95 of 13,95

MAA
NU

/J:':l

*

VAN HOUTEN

VARIATION BONBONS
luxe doos g» f\ ••
400 gram ^U
van 795 voor WWW

ST. NIC. SCHUIM
zak 200 gram
van 139 voor

compteta

CHOC. SIGARETTEN
pak 3 pakjes
van 149 voor

HERO

CON
aardbeien

COMPIHA
! grote pot,
> 400 gram

geen 298
F maar nu

TUREJAM
»n
voor

240

215

PEDAALEMMER
12 Itr., kleur blauw
van 2195 voor

PEDALETTE
4 Itr. van 1595 voor

1695
1195

LINNEN

PRIKBORDEN Qf|K
A r\ ^ cr\ <-»m mSL &JI ̂ ^B

VAN HOUTEN

CHOC. REPEN
pak 5 stuks
van 255 voor

kuip 500 gr.
van 95 voor

DRIEHOEK

1
^̂  ^̂
00._.. .__ ... ww

KNORR

SOEPPAKKET
van 179 voor

van 1295 voor

SCHENKKAN
voor literspakken
van 545 voor

MERGPIJPJES
pak 5 stuks
van 129 voor

CASINO WITBROOD
800 gram
gratis gesneden

JOLLY

SMULPUDDING
1/2 liter van 185 voor

SIEBRAND

PIKEURTJE
bessenwijn, 1 literfles

van 385 voor

PI K A DO R
DUITSE SMEERKAAS
4 smaken
125 gr., van 196 voor

SUPERUNIE
KOFFIE
Roodmerk vac.
pak 250 gram,
van 319 voor

•
DRIEHOEK VLOEIBAAR

SCHUURMIDDEL
van 145 voor

PLAKPLASTIC
21/2 meter
div. dessins
van 725 voor

STENEN
VERDAMPINGSBAKJE
„Wilde Flora"
van 498 voor

KNAKWORST
pot 8 stuks
van 119 voor

LAVONA
HAARVERSTEVIGER
flacon
van 395 voor

ZWITSAL

RARYZEEP
pak 2 stuks
van 209 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG W REKLAMES GELDIG VAN 23/10 TOT 29/10



ZATERDAG l NOV.

DANSAVOND
voor gehuwden en verloofden

Met medewerking van het

METRO KWARTET
Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar bij
CAFé-RESTAURANT-ZAAL

„DEENGEL"
STEENBEKEN - TEL. 05755-1203

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon

R*ENé

JAN EN DINIE BRUIL

7021 ME Zelhem, 11 oktober 1980.

Korenweg 7.

Voor de vele felicitaties, bloemen en geschen-

ken, die wij ter gelegenheid van ons 50-jarig

huwelijksfeest mochten ontvangen, zeggen wij

langs deze weg heel hartelijk dank.

FAM. WICHERINK-NIEUWENHUIS

Keijenborg, oktober 1980.

Kroezerijweg 1.

Unie van Vrijwilligers
afdeling Hengelo Gld

Gezellige middag voor bejaarden
op donderdag 30 oktober 1980

's middags 2 uur in „Ons Huis

Wilt u gehaald worden, dan opgave bij mevr.
Kramer, Raadhuisstraat 57, telefoon 1408

ALLES voor de doe-het-zelver

BI JENHOF'S doe-het-zelf centrum
Hummeloseweg 7 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1225

PLANT NU UW CONIFEREN

Salemonshof

tieideplanten
sierheesters
coniferen
rozen
vruchtbomen
fiaagbeplanting

Wij hebben een groot assortiment

voor u, zowel

haag- als solitair

Boomkwekerij en tuinaanleg E.V.

G. J. HALFMAN EN ZN
Ilofstraat 7 • HENGELO GLD - Tel. 05753-1424

bosplantsoen
laanbomen
vaste planten
j^azongraszaad
sportveldmengsel
compost

TEVENS

turfmolm
tuinturf
potgrond
spoorbielzen

BLOEMBOLLEN met kleurenfoto
uit voorraad leverbaar

Kerkdiensten enz.
ZONDAG 26 OKT.

Ned. Herv. Kerk
10 uur Ds Verhaere

Goede Herder Kapel
10.15 uur jeugddienst, dhr Lemereis

Vrljz. Herv Kerk
17.00 uur Ds A. P. Rasch, Drempt

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

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

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

Alarmno. brandweer
Fel. 1922 Hengelo Gld

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

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

van 20 t.e.m. 26 oktober
Dr Eijkelkamp, tel. 2262'

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

KLEDINGAKTIE VOOR „MENSEN IN NOOD"
Het aktiecomité van de Stiching Mensen in Nood te Hengelo Gld houdt op 24 en
25 oktober 1980 zijn jaarlijkse kledinginzameling.

Ge bruikte kleding, schoeisel, dekens, gordijnstoffen kunnen op die dagen afge-
geven worden bij de volgende adressen: Spalstraat 37 (coöperatie) en Varsselse-
weg 41 (Heide Smid) op 24 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur (koopavond) en op
25 oktober tussen 11.00 en 13.00 uur.

Het verdient aanbeveling om de kleding aan te bieden in een kartonnen doos of
een plastic zak.

Dit is slechts een van de vele akties van Mensen in Nood. Als de Nederlandse
afdeling van Caritas Internationalis kan Mensen in Nood beschikken over kana-
len in de hele wereld, welke voor een juiste bestemming van zowel kleding, als
financiële hulp garant staan.

BEJAABDENTOCHT UVV

Ruim 80 bejaarden uit Hengelo en Keijenborg maakten de hersttocht. Vla een
prachtige route over de Veluwe, door en langs de Kroondomelnen, bereikte men
Elburg. Na een kopje thee werd dit aardige plaatsje bezichtigd. Opvallend waren
de trottoirs van zwart-wit mozaik keitjes. Na een stukje door de Flevopolder
gereden te hebben bereikte men Harderwijk en het Veluwe motel „de Cantharel
waar een voortreffeüjk diner klaar stond. Nadat de presidente meegedeeld had
dat alle aktiviteiten van de UVV weer gestart zijn en de eerstvolgende bejaarden-
bijeenkomst gehouden wordt op donderdag 30 oktober, keerde men voldaan huis-
waarts.

CPB AFDELING HENGELO GLD

De presidente mevr. Dinkelman-Groot Roessink kon deze avond veel dames
welkom heten en in het bijzonder 3 nieuwe leden en de spreker van deze avond
de heer Hettema, direkteur van het bureau moderne voeding, in Hilversum.
De heer Hettema gaf een overzicht van de voeding van vroeger en heden, en
daaruit bleek dat er vroeger gezonder gegeten werd en dat het nu weer die kant
op moet aan de hand van rauwe groenten en bewuster klaar gemaakte maaltijden
De spreker legde ook uit hoe een maaltijd samengesteld kan worden met reform
artikelen en dat inlichtingen over deze artikelen in alle drogistenzaken in de
gemeente verkrijbaar is.
De presidente bedankte de lieer Hettema voor de fijne en leerzame avond en
de familie Takkenkamp voor het beschikbaar stellen van een tafel met reform
artikelen.

TENTOONSTELLING BLINDENWEZEN

Het nationaal overkoepelend orgaan van instellingen op het gebied van de hulp-
verlening aan blinden en slechtzienden,, De vereniging het Nederlandse Blinden-
wezen" gaat het land in met een hulp-middelen-tentoonstelling. De fondsenwer-
vende instellingen binnen deze vereniging hebben een moebiele tentoonstelling
mogelijk gemaakt.

De reizende tentoonstelling zal op dinsdag 11 november a.s. de gemeente Dron-
ten bezoeken. In samenwerking met de gemeente, die ruimte en een bijdrage ifi
de kosten beschikbaar stelde, wordt er van 10.00 uur tot 20.00 uur geëxposeerd in
de Schepenzaal van ,,de Meerpaal".

Niet alleen voor blinden en slechtzienden maar ook voor dienstverleners in de
ruimste zin van het woord en de geïnteresseerde belangstellenden, is deze ten-
toonstelling alleszins de moeite waard. Sedert de intrede van de elektronika in het
hulpmiddelenpakket zijn er talrijke unieke aanpassingen gevonden, o.a. een spre-
kende rekenmachine, een televisieloupe voor slechtzienden en de zgn. optacon,
een apparaat dat blinden in staat stelt normaal gedrukte tekst te lezen. Van
eenvoudig aangepaste naalden en spelletjes tot en met de meest ingewikkelde
vindingen zijn er tijdens deze tentoonstelling te zien. Voor blinden en slechtzien-
den en de ouder wordende mens worden er hulpmiddelen gedemonstreerd die het
leven van alle dag gemakkelijker kunnen make'n.

SCHOOLKWIS 1980 RABOBANKEN

De voorwedstrijd voor de door de gezamenlijke Rabobanken in de Kring Graaf-
schap georganiseerde schoolkwis is afgesloten.

Door een deskundige jury werden 12 basisscholen aangewezen om in een finale
te kunnen deelnemen, die op woensdag 29 oktober in het cultureel centrum in
Winterswijk zal worden gehouden. Een van de scholen die deelneemt, is de
St Bernardusschool te Keijenborg. De presentatie van de finale zal worden ver-
zorgd door Judith Bos en Dick Passchier.

In de finale is voor de schooldocumentatiecentra een bedrag van f 2500.— beschik-
baar naast de bekers voor de panels die als l, 2 of 3 eindigen.
Alle finale deelnemers ontvangen een herinneringsvaantje.



VANAF 20 OKTOBER
SPAARFEEST BI J DE RABOBANK

Iedereen diebinnenwillopenlswelKom!
Spaar deze weekbijdeRabobank.

v

deRabobankis Nederlanddeze week vooral
ookGevelland! Met leuke attenties voor
bestaande en nieuwe spaarders,
voor jong enoud.

öokdekalender ontbreekt
nietditkeer met fraaie gevels
van Nederland (zolang ae
voorraad strekt).

Datisnueenmaal de
traditiebiT de Rabobank in,

* ** ^W«i /-** ^

de feestelijke Spaarweek van het jaar.
Een goed begin is ons f750 waard.

Elke nieuwe spaarder die in deze week
bij de RabobankB"~«B een spaarrekening
opentbegint/^T/sJJI meteen goed.
^nieywe(\ JomSSmü spaarder krMu
bij een Meg\^^antenrninste f 25,00er van
ons op de nieuwe rekening f 7 50
spaarpremie bij! , ,v

Bababank
Loktsparenuit.

Oranjever. Toldijk
Zaterdag l nov.
Aanvang 20.00 uur

voor gehuwden en verloofden
en alleenstaanden
boven 25 jaar

ZAAL „DEN BREMER
Z.E.WEG 25 • TOLDIJK

NIEUWE OVERJARIGE

Kreidlers en Yamaha's
en Gazelle rijwielen
Nog enige

huurrijwielen

Grote voorraad

onderdelen
voor brommer en rUwiel I

l

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

reedt

BORfiONJER
Kerkstraat l* . VOBDEN TeL OS7SU28S

Spalstraat l» Hengelo Gld • TeL 05755-1418

EN TOCH IS

RATEREVK

FREDDIE HANSEN

en

HERIVIIEN STEENKAMP

Mede namens onze ouders geven wij u
kennis van ons voorgenomen huwelijk

waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op vrijdag 24 oktober a.s. om
half 2 in het gemeentehuis te Hen-
gelo Gld.

Kerkelijke inzegening om kwart over
2 in de parochiekerk van de H. Willi-
brordus te Hengelo Gld.

Doetinchem, Nelsonstraat 9
Hengelo Gld, Baaksevoetpad 2
oktober 1980

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal
Concordia, Raadhuisstraat, Hengelo

Toekomstig adres:
Caenstraat 420, Doetinchem

Donderdag 30 oktober 1980-D;V. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen dé dag te ge-
denken waarop wij voor 40 jaar in het huwelijk
zijn getreden.

Ter gelegenheid hiervan houden wij receptie
in de kleine zaal van ,,Concordia", Raadhuis-
straat 36 te Hengelo Gld van 16.00-17.30 uur,
waar wij u gaarne zullen ontvangen.

E. BLOM
H. M. BLOM-VAN ESSEN

Wilhelminalaan 7,

7255 DC Hengelo Gld

Op dinsdag 28 oktober zijn wij 25 jaar getrouwd

AB MENKVELD

en

RIEK MENKVELD-FLAMMA

Wij hopen dit met onze kinderen en kleinkin-
deren te vieren op vrijdag 31 oktober a.s.

Gelegenheid tot feliciteren van vier tot vijf uur
in zaal Langeler te Hengelo Gld.

Hengelo Gld, oktober 1980.
Banninkstraat 58.

UW SLAGER


