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CLAM
JAAR

Verschijnt dinsdags in
Hengelo, KeUenborg,
VelswUk-Zelhem, Baak,
Steenderen, Wichmond,
Vlerakker

UITGAVE:
DBIJ. WOLTERS
Kerkstr. 17 • Postbus 8
7255 ZG Hengelo Gld
Tel. 05753-1455
b.g.g. 1253

Ja, U leest het goed! Reeds 50 jaar bestaat het week-
blad „DE RECLAME"

Dit is voor ons een reden'om met vreugde feest te vieren.

50 jaar lang hebben de adverteerders en vele anderen
de uitgave van „DE RECLAME" mogelijk gemaakt en wij
zeggen hen hiervoor heel veel dank!

Om dit jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan,
willen wij dit feestelijk herdenken.

In de volgende nummers* komen wij hierop nader terug.

REDACTIE „DE RECLAME"

Dubbele beglazing
= minder stoken

• Geen koude tocht meer voor de ramen

• Minder last van beslagen ruiten

• Aanzienlijk minder gasverbruik

• 15% Rijkssubsidie

Thermopane of
voorzetramen

Alles volgens fabrieksvoorschriften ge-
plaatst
Met 10 jaar garantie

Vraag vrijblijvend prijsopgave
en bel 05753-1300

VERFCENTRUM

lenselink
HENGELO GLD

nUSQVAUNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naalmachlnchandcl reparatle-lnrlchtüig

BORGONJEN
Kerkstraat 18 • VOEDEN TeL 057520385

Spalstra&t 19 Hengelo Cld • TeL 05755-1418

WIJNBERGEN
wenst u een gelukkig 1981

75
350
195

DEZE WEEK

1 zak vers gesneden
boerenkool

25 Clementine mandarijnen

5x 1/2 kg Golden Delicious

Zie verdere aanbiedingen in onze groente- en
fruitwinkel

Oké dag volop vers gesn. groente

Altijd 't hoogst in kwaliteit
Altijd 't laagst in prijs

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

Woensdagsmiddags gesloten

DE GEHELE WEEK:
Bij aankoop van een eigenge-
maakte r ook worst

500 gr zuurkool gratis

500 gr
BALKENBRIJ

500 gr BAK-
BLOEDWORST

248

298

100 gr gebraden
ZEEUWS SPEK

100 gr rauwe
CASSELERRIB

500 gr
BLOEDBROOD

150

180

248

UIT ONS SNACKBEDRIJF:

l ds braadworst, 80 st. 22.50

l ds fricandellen, 40 st. 12.—

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

l kg huzarensalade 5.95

500 gr nasi of bami S.25

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag
500 gr GROVE VERSE WORST

500 gr FIJNE VERSE WORST
150 gr SNIJWORST

Woensdag
500 GRAM

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
250 gr BOTERHAMWORST

398
398

125

275
248

125

Donderdag
500 gr VLEESKLUIVEN 98

500 gr MALSE RUNDEBLAPPEN 398

500 gr MALSE VABKENSLAPPEN 398
150 gr GEBBADEN GEHAKT 125

Vrijdag en zaterdag
500 gram

SCHOUDER-
KARBONADE
(max. 2 kg per klant)

500 gram

hamlappen
100 gr SLAGEBSHAM

100 gr PEKELVLEES

100 gr GEK. OSSETONG

100 gr CASSELLEBBIB

298
498

180

195

250

195

KEURSLAGER

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



In plaats van kaarten

Maandag 12 januari a.s. hopen wij samen met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te vieren.

P. C. J. B. GEBRITS
J. TH. M. GERRITS LANTERS

's Morgens om 11.00 uur zal een H. Mis uit
dankbaarheid worden opgedragen in de
parochiekerk van St Willibrordus te Hengelo G.

7255 XB Hengelo Gld, januari 1981.
Tramstraat 5.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in
Hotel ,,'t Averenck" te Hengelo Gld.

Ons zilveren huwelijksfeest, dat wij op 25 nov.
j.l. mochten beleven temidden van onze kin-
deren, opa, familieleden, buren, onze vele
vrienden en kennissen, werd een onvergetelijke
dag, welke wij niet licht zullen vergeten.
Enorm veel dank voor die belangstelling, die
op velerlei wijzen tot ons kwam.
Met recht een feest voor vrienden en door
vrienden gemaakt.

HEBMAN EN GEBDA BEBENDSEN

Hengelo Gld, januari 1981.
„Vogelenzang", Heideweversweg 2.

J E U G D D I E N S T
HERVORMDE GEMEENTE HENGELO GLD

zondag 11 januari a.s.
Aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds G. H. Verhaere

Tot ziens

De jeugddienstkommissie

Karnavalsver. „De Keidarpers"

GROOT PRINSENBAL
op zaterdag 17 januari
IN ZAAL WINKELMAN

met o.a. binnenkomst nieuwe Prins
om 21.11 uur

en buutreedners en met muzikale medewerking
v.h. Arnhems combo dansen v.a. plm 22 uur

Entree f 5.—, onder voorbehoud

Leden op vertoon van hun kaart vrij entree

Aanvang 20.30 uur, zaal open 20.00 uur

Komt allen op deze avond en veel plezier
gewenst

Het bestuur

F.C. Olburgen
Bij deze willen wij de Steen-
derense winkeliers en kaste-
leins heel hartelijk bedanken
voor de prijzen door hen
beschikbaar gesteld voor de
Bingo-avond van 27 dec. /./.

F.C. OLBURGEN

HOUT bestellen?
Bijenhof's bouwmarkt
bellen!

A. BIJENHOF
aannemersbedrijf - bouwmarkt
Humineloseweg 20 - Hengelo Gld - 05753-2425

Voor een perfecte Kf J OPLF/D/NG

naar AUTORIJSCHOOL

L O O N E N
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld
Tel. 05753-1845

Wij lessen met de nieuwste

OPEL ASCONA 2000
VAMOR + Ml gedipl. instrcuteur en instructrice

Ook te bereiken op Spa!straat 12, telefoon 2396

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 11 JAN.

Ned. Herv. Kerk
10 uur Ds Verhaere, jeugddienst

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

van 5 t.e.m. 11 jan.
B. A. M. Eijkelkamp, Telefoon 2262

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
H. EU, Telefoon 1420

STOP NU

MET ROKEN

Anti-rook
33

ANTI-ROOK 33 is geen tabakssmaak-vervor-
mer, nicotine, filter o.i.d., doch een natuur-
produkt, bereid uit het extract van de onrijpe
Avena Sativa, speciaal samengestelde appel-
ciderazijn en diverse kruldenextracten.
Door zyn zuivere samenstelling veroorzaakt
het geen onprettige bijverschijnselen.
Het bevat dan ook geen chemische stoffen.
ANTI-ROOK 33 is een wetenschappelijk samen-
gestelde kuur van 33 dagen, die bty juist ge-
bruik in plm 33 dagen de behoefte aan roken
(nicotine) sterk vermindert of wegneemt. Het
is een hulpmiddel voor mensen die wel ,,willen"
doch net niet „kunnen" stoppen met roken.

VERKRIJGBAAR BIJ

Drogisterij „MARIANNE"
Ruurloseweg 5 - Hengelo Gld

Mijn auto van toen
is nu een oldtimer

Toch ging ik in mijn tijd
als man met mijn tijd mee.
Anderen letten op mij en
hadden aandacht voor mij.
Als ik nu in 1981 leefde,
zou ik dat bij de tijd zijn
ook in de keuze van mijn
kleinste wensen op het ge-
bied van kleding laten uit-
komen.
Ik liep een fris modepandje
in en koos de kollektie bij
modehuis Langeler waar
ook vaak prettige mode-
aanbiedingen te vinden zijn
voor alle seizoenen.

modef|uis Q

EN TOCH IS
rwi

UW SLAGER

Leer succesvol autorijden!
VAMOB AUTOEIJSCHOOL WE U E BS
HELPT U DAARBIJ GAABNE

WU lessen in BMW S18 en HONDA automattc

Theorielessen te KeJJenborg en Hengelo Old

AUTOBIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 • KeUenborg • Tel. 1807

Wasaufomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal ia - Hengelo Gld - Tof. 0575&1006

Va Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

HEIJINK
heeft

veel tapijt en
veel gordijnen
in de opruiming

Zelfs tot

60% korting
WW""-'

Meubel- en tapijtenhuis

,De Spannevogel'
Hengelo Gld

Bouwondern. Wullink B.V.
wenst allen een voor-
spoedig 1981

Te koop aardappelen en
appels, Golden Delicious
55 et per kg, goudreinetten
65 et per kg en schrootjes
Ie en 2e keus. B. J. Wae-
nink.^Regelinkstraat 13,
Hengelo Gld, Tel. 2050
ledere zaterdag van 9 tot
14 uur

Wie ttelpt ons?
Gevraagd huishoudelijke
hulp yoor drie middagen
in de week. J. Hiddink,
Het Stapelbroek 4, Hen-
gelo Gld, tel. 7274

Op korte termijn gezocht
woonruimte (voor l per-
soon) bij voorkeur in dorp
Hengelo Gld. H. Geerdink
Oude Winterswijkseweg 7
Lichtenvoorde,
Tel. 05443-4317

SPORT GOED
MET SPORTGOED

van SPORTHUIS
ROOZEGAARDE

Banm'nkstr. 5, Hengelo G.

HANDEL IN

hooi en stro
Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-5664

HEIDEPLANTEN
SIERHEESTERS
LAA^BOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
HAAGBEPLANTING
BOSPLANTSOEN
M3TE PLANTEN

:ONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
POTGROND
SPOORBIELZEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

JMKWEKERIJ EN
AANLEG

G. J. HALFMAN
& ZN B.V.
Hofstraat 7 • Hengelo Old

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Duur slechts ƒ 15.— p. da£

DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1800

Wf/fy Hoogeveen-
Geifz

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

Jowé
land- en tuinbouw*
machines
slijpinrichtinq

zagen, moforen,
motorzeisen, mofor-
moaiers, pompen
motorkettingzagen.
veescheer machines
schaatsen, messen,
Branderhorstweg 5
<eijenborq, Tel. 05753-2026

NIEUW en GEBRUIKT

de veertiendaagse

Geldig van 7 t.e.m. 20 jan.

IA1 1.

4 1 liter
Coebergh KERSENBRANDEWIJN l 1.75

SONNEMA BEERENBURG

JOSPH GUY COGNAC

MARTINI (wit of rood)

voor kwaliteit, deskundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ CONCORDIA

Zondag 11 januari

ANTIEK-
BEURS

dorpshuis „de Horst

Keijenborg

Openingstijden van 11.00-18.00 uur

^r.' • * -T" 'A" • .• • , . • . • • !• • • Wn.'.• • .• • • • »££• • mm:

DANSEN

Zondag 11 jan.

N E W F O U R

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ:

alle plaatselijke banken





Pak uw
voordeel bij

'S
SCHOENHANDEL

voor uw
handels-en familie

zoals:

enveloppen

rekeningen

briefpapier

enz. enz.

Kerkstraat 17

HENGELO GLD

Telefoon 05753-1455

hom(u'81door
Frolic hondenbrood pak

g 500 gr. van 1.98 voor

l Felix diner pak 350 gr.
van 1.59 voor

WhlskaS 4 soorten p. blik
nu
Proset Haarspray
normaal of sterk van 3.75
voor

Palmoltve shampoo
4 soorten deze week

//i

dezev/eek

tft
Robijn wasverzachter
flacon l '/i liter geen 2.79
maar nu
Pareln
Bastognekoeken
pak van 1.75 voor

Buys negerzoenen pak
van 1.59 VOOr
de molen gevulde
koeken pak 6 stuks van
1.59 voor
Belga choc. truffels
pak 200 gr. van 2.79 voor

Roosvice
fles0.6litervan2.98voor
Classe Royal Bier
krat24fles0.3 litervan
9.36 voor

Calvé pindakaas
V.S. prijs

LassieToverrijst
pak 400 gr.

V.S. prijs
Olvarit blauw potje

V.S. prijs

Olvarit rood potje
V.S. prijs

Liga pak
V.S.prijJ

Heineken Bier krat,
24"es V.9.pr.js
SpacitronlUterfles

V.S. prijs
Witte Reus koffer

V.S.pHJs

Dagverse magere
yoghurt l liter

V.S. prijs

Slagerij geldig van 8/1 t/m 10/1

Haas of Ribkarbonade
kilo

magere Riblappen
kjlo

Schenkel 500 gr.

Tartaar
500 gr.

FlletAmercain
150 gr.

Gekookte lever
150 gr.

Boterhamworst
100 gr.
Rollade

Speklappen
kilo

Nescaf é extra grote pot
200 gr. -»• gratis blikje
koffiemelk van 9.25 VOOr
Honig macaroni groen of
rood pak 500 gr. van l .39
voor

Croma pak van 82 voor

Goudse kaas v. v. jong
heel kilo

Veluws volkorenbrood
800 gr.

Sesambol len pak 6 stuks

Brixtoiletblok
p. stuk normaal l .79 nu
3 stuks voor
en 2.50 terug via bank of giro

Huisvuilzakken
komokeur pak 20 stuks van
2.98 voor W*

Pedaalemmer inhoud
12literbruingebloemd
nu slechts

bijpassende
broodtrommel met
schuifdeksel slechts

Glasservies 24 delig
„Victoria" kristalhelder nu
van 69.50 VOOr
Huishoudemmer
l O liter rood of bruin van
2.15 voor

ö?5

3Ö?5

159

Schouder
Lkarbonade

kilo

max.3kilo
p. klant

Gehakt
half om half kilo

^^ S^ jSaatfMff^

^sW î̂ ssW ^^^^

Henkesjongejenever |
fles l liter

Henkes
Vieux
'fles l liter MARKTl

Reklames geldig van 8/1 t/m 14/1 VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
/UTPHEN - BQRCUIO • HENGELO (GLO ) • RUSSEN • GROENLO • GOOR • VORDEN



Opruiming
Wij ruimen op van

15 t.e.m. 31 jan.
Vele koopjes

Zie de etalage

KOM GERUST BINNEN

EN BEKIJK DE AANBIEDINGEN

Op voorradige goederen
geven wij

10% korting

Grotenhuys
Spalstraat 18, Hengelo Gld, Tel. 1823

HOUT bestellen?
Bijenhof's bouwmarkt

A. BIJENHOF
aannemersbedrijf - bouwmarkt
Hummeloseweg 20 • Hengelo Gld • 05753-2425

Cordroy broeken
59.--

Spijkerbroeken
49.-- 39.--

Panlalons
59.-- 49.--

Overhemden
1 9i-- 25.-- 35.--

Kostuums
diverse prijsklassen

Zware kwal. winterjas
129.-

Truien
v.a. 29.»

Jacks
v.a. 69.--

Kolberts
diverse prijsklassen

Jongensjacks
29.-

Jongens truien
1&-- 12.50

Jongens blouses
20,- 15,-

Is vers P rp^t^rtpn K&UliSiSliï̂ ïyĵ r̂ U^̂VIWvIvw 1 vvlQ&lfclvll l |̂H

voor nog lagere prsjzen • fc^JTJj ?3322^W
(Zie etalages) fl̂ ẐÎ IBHLjBlIHBHHBÜH

HENGELO-TEL.05753-1383

B. A. M. Eijkelkamp, huisarts

AFWEZIG
van 19 t.e.m. 30 jan.

Waarneming: Th. J. Hanrath, Kastanjelaan 7,
Hengelo Gld, Tel. 1277

Klinkes
\ \ \ \

Koop;
in onze balans

OPRUI
PRIJZEN DIE DE DUURTE EEN DREUN GEVEN!!

Let op de voordeelstippen in onze dames-, heren-
en kinderkonfektie

rood 10% korting

groen 20% korting

geel 25% korting

Haal voor weinig geld modekoopjes bij

Wasaufomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal ia • Hengelo Gld • Taf. 0575IMB06

1/2 Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

CENTR. VERWARMING
ƒ 1000.- korting en 10 ]r ga-
rantie wanneer u uw wo-
ning 2 dagen beschikbaar
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
voor zelfbouwpakketten

RADITHERM
Meppel • Luttenberg
Lemelerweg 56
3105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

DAT ZEGT GENOEG
Anita pump 40.--

Moccasins 45.--

Cristall pump v.a. 45.»

Dameslaarzen 75.--

Dames pantoffels, kleine maten 7.50

Dames molières 50.»

Heren molières, zwart en bruin 45.--

Heren muilen, leer 25.»

Meisjes bandschoenen 10.»

Jongens molières v.a. 10.»

Renata molières 20.-- en 35.-

Renata {k hoog 20.-- en 30.--

Jongensboots v.a. 20.--

Jongenslaarzen 60.»

Zaalsportschoenen, leer 25.--

Korte herenlaarzen 50.-

Op het overige schoenwerk 10% korting

WULLINK'S
Schoenhandel



50 JAAR „DE RECLAME"
Met Ingang van januari 1981 verschijnt het week-
blad „DE RECLAME" 50 jaar.

Dit heugelijke feit willen wij feestelijk vieren.

Ter gelegenheid hiervan houden wij op woensdag
28 januari a.s. vanaf 's avonds half acht een
receptie in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 te
Hengelo Gld, waar u ons kunt komen feliciteren.

Drukkerij Wolters
Uitgever „DE RECLAME"

DERKSEN
Goederenhal - Jeansshop

NU SPECIALE
OPRUIMINGSAANBIEDINGEN

Kinder corduroy jacks en
meisjes chints jacks nu 59.--
Kinder Lois corduroy en spijker-
broeken, alle maten een prijs 49.50
Love stretch corduroy broeken

van 119.-- nu 98.--
Kinder nylon jacks
alle maten, een prijs 39.90
Jongens flanel hemden 12.50
Lois en Lee corduroy broeken

nu 59.-

Op goederen buiten de opruiming

10% korting
SPALSTRAAT 32 - HENGELO GLD

Jan en Riek
hep de deuzen uut e pakt en biedt ow
now un echte olderwetse

OPRUUMING
UUTDEOLDEDEUZE
Ut opruumingsfees begint 15 januari

Bekiek ut ow moar, en hier een greep uut
de opruuming

Da mes pump, suède 45.—

Dameslaarzen, kort en lang v.a. 85.--

Adam en Eva schoenen 50.--

enkele paren v.a. 30.--

Jongensschoenen 25.--

Tr imschoenen met steun 25.—

Heren werkschoenen (hoog en laag) 40.—

Rubberlaarzen (kort, groen) herenmaten 17.50

Zie de uutstalkasten

Buuten de opruuming 10% korting

HERMANS
schoenhandel
Jan en Riek Hermans - Keijenborg - Tel. 05753-1669

GEMEENTE HENGELO GLD
Onteigening Molenenk

Het hoofd van het gemeentebestuur van Hen-
gelo maakt ingevolge artikel 84 van de Ont-
eigeningswet bekend, dat met ingang van 15
januari 1981 gedurende één en twintig dagen
ter inzage ligt het besluit van de raad der ge-
meente Hengelo Gld van 4 november 1980, met
bijbehorende kaarten en lijsten, tot onteigening
van een aantal percelen, c.q. perceelsgedeelten
gelegen in het bestemmingsplan Molenenk.
De onteigening dient ter realisering van het
bestemmingsplan Molenenk (industrieterrein,
openbaar groen e.d.)

Het hoofd van het gemeentebestuur
van Hengelo Gld,
J. E. de Boer

Hengelo, 6 januari 1981.

Nog volop

kwaliteits FRUIT
voor vriendelijke prtfzen,

o.a.:

goudreinetten
Lombarts
Golden Delicious
FRLITBE DRIJF

HORSTINK
Prinsenmaatweg l,
Steentieren, Tel. 05755-1243

Jowé

DE GEHELE WEEK
bij de ENIGE echte groenteman

25 mandarijnen
zonder pit

25 sappige
handsinaasappels

2 kg Golden Delicious
Woensdag

l zak hutspot
Donderdag

l zak witte kool
Vrijdag en zaterdag

l kg blanke witlof

l kg spruiten

350

500
195
65
50
245
150

In de bloemenafdeling
GROTE SORTERING

groene en bloeiende
planten

Vrtydag en zaterdag reclame

SNIJBLOEMEN

DIT ALLES BIJ

Bloemen-, groente- en fruithuis

Joop Kuipers
Telefoon 1227 • Hengelo Gld
Hoek Raadhuisstraat-Spuistraat

OOK HET ADRES VOOR

MODERN BRUIDSWERK

HAAL EEN KOOPJE BIJ JOOP JE

iand- en tuinbouw-
machines
slijpinrichting

zagen, moforen,
moforze/sen, motor-
maaiers, pompen
motorkettingzagen,
veescheermachines
schaatsen, messen,
Branderhorstweg 5
Keijenborq, Tel. 05753-2026

NIEUW en GEBRUIKT

Biedt zich aan voor 2 mor-
gens of middagen hulp in
de huishouding. Tel. 08344-
529

Te koop Peugeot 204 (1973)
Tel. 05753-2312

Te koop z.g.o.h. bromfiets
Zündapp (78) 4 versn.
Weevers, Remmelinkdijk 6
Keijenborg, Tel. 1430

Te koop aardappels en
appels, Golden Delicious
55 et per kg, goudreinetten
35 et per kg. B. J. Wae-
nink, Regelinkstraat 13,
Hengelo Gld. ledere zater
dag van 9 tot 14 uur.
Tevens schrootjes, Ie en
2e keus

Te koop complete water-
pompinstallatie, drukketel
van 500 l, automaat,
schakelkast enz. Deze
week nog in werking. B. J.
Lebbink, Raadhuisstr. 61

Te koop 6x9 konijnen-
kooien, w.v. 18 voedster-
kooien met nestblokken en
36 opfokkooien, compleet
met drinknippels en voe-
derbakken. Tel. 05753-3031
na 6 uur

NWVWV»

Karnavalsver, „De Keidarpers"

GROOT PRIISENBAL
op zaterdag 17 januari
IN ZAAL WINKELMAN

met o.a. binnenkomst nieuwe Prins
om 21.11 uur

en buutreedners en met muzikale medewerking
v.h. Arnhems combo dansen v.a. plm 22 uur

Entree f 5.—, onder voorbehoud

Leden op vertoon van hun kaart vrJJ entree

Aanvang: 20.30 uur, zaal open 20.00 uur

Komt allen op deze avond en veel plezier
gewenst

Het bestuur

HET DANSSEIZOEN BEGINT OP
2 5 J A N U A R I 1 9 8 1

op zondagmiddag

in café-restaurant „DE ENGEL" te STEENDEREN
Groepen worden naar leeftijd ingedeeld

Opgeven bij dansschool Jacobs, tel. 08330-16941

af persoonlijk inschrijven op zaterdag 17-24 jan.
van 12-14 uur in café-rest. „De Engel"

Dr A. Ariënsstraat l, Steenderen

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 18 JAN.

Ned. Herv. Kerk
opgaaf ontvangen

Goede Herder Kapel
Geen opgaaf ontvangen

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 jan.
Dr Hanrath, Telefoon 1277

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

HETAC-NIEUWS

De Hengelose tafeltennisclub HETAC die ruim een
jaar geleden werd opgericht, heeft in het seizoen
1979-1980 reeds met 4 jeugdteams aan de afdelings-
competitie van de NTTB deelgenomen. Gezien de
nog jonge vereniging boekten de jeugdige spelers
redelijk resultaten. Ook hebben verschillende spelers
deelgenomen aan zeskampen en tournooien in prak-
tisch de gehele Achterhoek, waarbij veel ervaringen
werden opgedaan. De club telt thans ongeveer 40
jeugdleden, die tot voor kort elke donderdagavond
van half zes tot half acht enthousiast trainden in de
gymnastiekzaal onder de deskundige leiding van de
heer N. G. M ik in de komende compe-
titie zal weer met verschillende teams worden mee-
gedaan. Per l jan. 1981 heeft de vereniging de be-
schikking gekregen over de gymnastiekzaal op vrij-
dagavond van half zes tot 11 uur. Door deze uitbrei-
ding kan de reeds lang gekoesterde wens van het
bestuur in vervulling gaan om ook een senioren-
afdeling op te richten. Hiermee is reeds een begin
gemaakt en is er een fusie met ,,Keijles" te Keijen-
borg op handen. Het ligt in de bedoeling de junioren
van half zes tot acht en de senioren van 8 tot 11 uur
te laten trainen.Het bestuur nodigt iedereen van 18
jaar en ouder uit om eens een kijkje te gaan nemen
in bovengenoemde zaal op vrijdagavond tijdens de
training of zaterdagmiddag tijdens de jeugdcom-
petitie. U kunt zich daarbij eventueel als lid of dona-
teur aanmelden Voor de aanschaf van materiaal en
zaalhuur is veel geld nodig. De contributie is hier-
toe ontoereikend. Het bestuur is daarom van plan om
van half januari tot half maart een sticker-actie te
organiseren, om de kas wat te verstevigen. U kunt
zich als lid of donateur aanmelden aan het adres:

3, Hengelo Gld, Tel. 2059

NIEUWE PRINS IN DE VELSWIJK

Wanneer u dit leest, is inmiddels bekend wie de
nieuwe Prins Carnaval tijdens het komend carnaval
is in Velswijk en Wittebrink.
Tijdens het prinsenbal op 10 jan. j.l. in ,,Den Drae-
jer" werd de nieuwe prins onthuld.

«QtMANDS flOC W* OWemWW

LEER BETER DANSEN
bij dansschool

H O U T M A N
door herscholing

clubs voor verloofden en
gehuwden

INSCHRIJVING:

Dorpscentrum te Yorden
zaterdags van 5 tot 7 uur

Zaal Eijkelkamp
woensdags van 7 tot 8 uur

T.E.M. 81 JANUARI 1981

Ballroom - Latijnse en Disco-dansen



Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij
u kennis van de geboorte van ons dochtertje
en zusje

MABIëLLE HENBIKE

Wij noemen haar:
MABIëL

Elly en Wim Reindsen
Gerwin

7255 DG Hengelo Gld, 4 januari 1981.
Ruurloseweg 51.

r uw blijken van medeleven en gebed bij
het zo onverwacht overlijden van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder en oma

JOHANNA PETBONELLA ANTONIA
THUSS-OOSTENDABP

betuigen wij U onze oprechte dank.

familie Thuss

Hengelo Gld, januari 1981.

WIJNBFRGEN
Onze specialiteit:
iedere dag: een grote sortering

vers gesneden groente

Deze week extra voordelig

1 zak gesn. koolraap

295
350

2 kg Granny Smith appels
(lekkere groene harde appel)

25 Clementine mandarijnen
zonder pit

Eet nu SINAASAPPELEN
lekker zoet en vol sap, mooi formaat
Deze week bij uw echte groenteman

20 stuks 395
Het adres voor

bloemen, groente en fruit

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

Als vanouds bekend voor een goed verzorgd

BRUIDSBOEKET

Zondag 18 januari

Bingo-avond
MET VELE AANTREKKELIJKE
PRIJZEN

AANVANG 20.00 UUR

Café

Winkelman
KEIJENBORG

mJSQVAUNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naalraachlnehandel reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 15 • VOEDEN TeL 0575MS35

Spalstraftt 19 Hengelo Cld - TeL 0575M418

Onze balans-opruiming
begint donderdag 15 jan.

Vele koopjes

10% korting
op courante artikelen

extra korting
op werkkleding

Zie onze etalages

NIJENHUYS
Hummeloseweg 8 - Tel. 1445

GEMEENTE HENGELO GLD
„Kcijenborg-zuid 1979"

De burgemeester van Hengelo maakt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6,
juncto artikel 23, lid 2, van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang
van 19 januari 1981, gedurende één maand, ter
gemeentesecretarie, (afd. A.Z.) voor een ieder
ter inzage ligt:
het besuilt van Gedeputeerde Staten van Gel-
derland, dd. 8 december 1980, nr. B 4332/5-RO
102, waarbij goedkeuring is verleend aan het
mede ter inzage liggende bestemmingsplan
,,Keijenborg-zuid 1979" en de van dat bestem-
mingsplan deel uitmakende voorschriften.
Ingevolge het bepaalde in artikel 29 van meer-
genoemde wet kunnen de inspecteur van de
ruimtelijke ordening en de gemeenteraad ge-
durende de bovenvermelde tervisieligging van
één maand, schriftelijk in beroep komen bij
de Kroon.

De burgemeester voornoemd,
J. E. de Boer

Hengelo, 5 januari 1981.

dubbele beglazing
= minder stoken

Geen koude tocht meer voor de ramen

Minder last van beslagen ruiten

Aanzienlijk minder gasverbruik

15% Rijkssubsidie

Thermopane of
voorzetramen

Alles volgens fabrieksvoorschriften ge-
plaatst
Met 10 jaar garantie

Vraag vrijblijvend prijsopgave
en bel 05753-1300

YERFCENTRUM

lenselink
HENGELO GLD

GEMEENTE HENGELO GLD
Onteigening Fokkink

Het hoofd van het gemeentebestuur van Hen-
gelo Gld maakt ingevolge artikel 84 van de
Onteigeningswet bekend, dat met ingang van
15 januari 1981 gedurende één en twintig dagen
ter gemeentesecretarie voor een ieder ter in-
zage ligt het besluit van de raad der gemeente
Hengelo Gld van 4 november 1980, met bij-
behorende kaarten en lijsten, tot onteigening
van een aantal percelen, c.q. perceelsgedeel-
ten, gelegen in het bestemmingsplan Fokkink.
De onteigening dient ter realisering van het
Fokkink (woningbouw, aanleg wegen, open-
baar groen e.d.)

Het hoofd van het gemeentebestuur
van Hengelo Gld,
J. E. de Boer

Hengelo, 6 januari 1981.

OPRUIMING vanaf donderdag 15 januari
Degelijke Holl. dames en heren FIETSEN, kleur bruin
26" wielen, m. remnaaf, in karton, meeneempr. 299.—

Idem met SA 3-versnellingsnaaf 365.—

GLOEILAMPEN per pak van 10 stuks tot 20t>/0 korting

Roestvrij stalen KOOKPANNEN, per set 15o/0 korting

KOELKASTEN, WASMACHINES en DROGERS
iets beschadigd, bodemprijzen

KLEUREN TV, Ned. fabr. nu vanaf 998.-

KLEUREN TV, grootbeeld video en bandrecorder-
aansluiting 20 kanaals nu vanaf 1498.—

Idem, 16 kanaals, met afstandsbediening 1648.—

STEREO COMPACTAPPARATEN
3 in l, met boxen, vanaf 599. —

STEREO RACKS, compleet met boxen vanaf 899.-

Yele andere STEREO APPARATUUR
voor opruimingsprijzen

l Grundig stereo bandrecorder' 2x7 watt,

overjarig, van 1198.— voor 599.—

Portable STEREO radiorecorders nu vanaf 198.—

En nog ve/e andere aanbiedingen, zie ook de etalages

Div. inruil zwarf-wif en kleuren TV en 1 Grundig con-

certmeubel

ELIESEN - BAAK
ELEKTRONIKA EN TWEEWIELERS
Emmerikseweg 46 • Tel. 05754-264

•^v;\r\v\VJVT-Ja«^«^:%vT^;t-*-'<»<'T*'.v

DANSEN

Zondag 18 jan.

R E N D E Z - V O U S

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Opruimingsstunt
Complete grenen slaapkamer
140x200 v. 1760 gulden v.

3250 centen

HEIJINK
Meubel- en Tapijtenhuis De Spannevogel
Ruurloseweg 2 - Tel. 05753-1484 - Hengelo Gld



Automatisch
sparen...

een goed recept.
De Rabobank kent 2 vormen

van automatisch sparen:
met vaste óf met wisselende „
maandbedragen.
Informeer er naar bij uw
Rabobank in de buurt.

Rabobank
Voor automatische

spaarders.

•:,-:-,

AS. DONDERDAG

OPRUIMING
met zeer vele koopjes

„Molenenk 1979"

De burgemeester van Hengelo maakt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6,
juncto artikel 23, lid 2, van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening bekend, dat met ingang van
19 januari 1981, gedurende één maand, ter
gemeentesecretarie (afd. A.Z.) voor een ieder
ter inzage ligt:
het besluit van Gedeputeerde Staten van Gel-
derland, dd. 9 december 1980, nr. B 4331/5-RO
102, waarbij goedkeuring is verleend aan het
mede ter inzage liggende bestemmingsplan
,.Molenenk 1979" en de van dat bestemmings-
plan deel uitmakende voorschriften.
Ingevolge het bepaalde in artikel 29 van meer-
genoemde wet kunnen de inspecteur van de
ruimtelijke ordening en de gemeenteraad ge-
durende de bovenvermelde tervisieliggiing van
één maand, schriftelijk in beroep komen bij de
Kroon.
Het beroepschrift dient in tweevoud ingezonden
te worden aan de Raad van State, Afdeling
voor de Geschillen van Bestuur, Binnenhof l,
postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

De burgemeester voornoemd,
J. E. de Boer

Hengelo, 5 januari 1981.

GEMEENTE HENGELO GLD
Aangifte t.b.v. hondenbelasting 1981

l Ieder die over 1980 géén aanslagbiljet ontving
en toch houder is van een hond, dient dit vóór
1 februari a.s. schriftelijk te onzer kennis te
brengen.

2 Zij die in 1980 wel een aanslagbiljet ontvingen
maar per 1-1-1981 geen houder van een hond
meer zijn en hiervan nog geen bericht hebben
gedaan, worden tot l februari in de gelegen-
heid gesteld hiervan opgave te doen onder
vermelding van de redenen waarom men geen
houder meer is.
Wanneer vóór deze datum geen afmelding is
ontvangen, wordt voor 1981 een aanslag op-
gelegd gelijk aan die van 1980.

3 Zij, die in 1980 in de hondenbelasting werden
aangeslagen en thans nog houder zijn van een
hond, behoeven geen aangifte te doen, zij ont-
vangen automatisch hun aanslagbiljet 1981.
Zodra men in de loop van het belastingjaar
houder van een hond wordt of geen houder
meer is>, dient hiervan eveneens ^kennisgeving
te worden gedaan.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld,
Gemeentesecretarie,
afdeling financiën

Balans-opruiming
Nachthemden

Dusters

Onderjurken

Jupons

B.H/s

Corsetten

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

10."

25.»

10.--

7.50

5.--

10.--

Sterk in prijs verlaagd zijn:
ondergoed • handwerkpakketten

handdoeken theedoeken

lakens en slopen

dekbed overtrekken

STOFFEN sterk afgeprijsd
van 10 tot 50%
Op alle majo's 20% korting

NEVEDAWOLper100grv.£95
nu per 100 gr 3.-

ZIE ONZE 6 ETALAGES,

ZE ZIJN VOL MET KOOPJES

BIJ DE KERK - HENGELO GLD

OPRUIMING
WONINGINRICHTING GROOTBOD

bankstellen - kasten - klein-

meubels - vloerbedekking -

vinyl - overgordijnstoffen -

matrassen - dekens etc.

Atle opruimingsgoederen zijn herkenbaar aan de op-
ruimingskaarten

Niet afgeprijsde goederen

10% korting
Loop vrijblijvend binnen en kijk rustig naarNie sterk
afgeprijsde goederen

Woninginrichting

GROOTBOD
Regelinkstraat l - Hengelo Gld - Tel. 05753-1469

Een geldig i-ybewUs voor het besturen van een
auto, kan binnen afzienbare tyd in uw bezit

Rijschool JAN DENEKAMP
beschikt over alle hulpmiddelen, kennis en
ervaring, hiervoor nodig.

Lessen in een nieuwe Datsiin Bluebird

Sarinkkamp 14 - Telefoon 05753-2144

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

DROGIST E KM

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1 sno


