
50e jaargang no 7 dinsdag 17 febr. 1981

CLAN
Verschynt dinsdags In
Hengelo, KeUenborg,

VelswUk-Zelhem, Baak,

Steenderen, Wlchmond,

Vlerakker

UITGAVE:

DRIJ. WOLTERS

Kerkstr. 17 • Postbus S

7255 ZG Hengelo Gld

Tel. 05753-1455

b.g.g. 1253

de veertiendaagse"

'.

van 77 febr. f.e.m. 2 maart

14.75

16.50

15.95

15.45

l liter
3-STERBEN JENEVER

l liter
OUDE BOKMA JENEVER

l liter
MISPELBLOM BRANDEWIJN

l liter
DUJARDIN VIEUX

11Uer l 9 *C
POLLEN KERSENBRANDEWIJN l *•***

1 flCS R AK
ZWARTE KIP ADVOCAAT 3'*»3

l fles
PISANG AMBON • *.45

l fles
WHISKY „MANSION HOUSE" l *•*»

1 liter c AC
ZELLER GRAFSCHAFT Q.B.A. »-^5

l fles
FONSET LACON 1975 *.45

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ CONCORDIA

Slagerij ,De Roos'
voor goed en goedkoop vlees
EEM BEGRIP VOOR DE GELDERSE ACHTERHOEK!

Dikke rib 500 gr 698

Rosbief of lende 500 gr 798

Riblappen (botermals) 500 gr 625

Puur vleesgehakt 500 gr 325

Verse braadworst (heerlijk gekruid) 500 gr 395
•

Hamlappen (keimager) 500 gr 598

Wegens enorm succes nog eenmaal

VOORBOUTEN
plm 60 kg, kant en klaar voor de diepvries

per kg slechts 595

Ossestaart (dik bevleesd)

Soepvlees (m. kl. beentje)

Schenkel (zonder been)

500 gr 298

500 gr 375

500 gr 648

Alle soorten KARBONADE teSen concurrerende

prijs

De echte kogelbiefstuk

De fijnste leverworst

Hele kookworst

Gelderse bloedworst

500 gr 898

500 gr 275

500 gr 295

500 gr 175

Verder een keur van fijne VLEESWAREN

tegen de laagste prijzen

Ziet, u bespaart werkelijk guldens

HAAL UW VLEES BIJ

Slagerij ,De Roos'
Spalstraat 22 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2255

na 6 uur tel. 2864

! De D A-drogist

f uw LIJMEN SPECIALIST
:=

l VLOEIBAAR EMAILL]
| voor beschadigingen aafi wastafel, pannen, bad
[ in div. kleuren

j PORSELEINKIT
i repareren van porselei^, aardewerk, keramiek

| GLASLIJM
\ glasheldere lijm voor flUs en kristal

j PLASTICLIJM
\ voor hard en zacht plastic

l HOUTLIJM
ï snelle lijm, binnen 5 minuten vast

[ EPOXY LIJM
f uitzonderlijk grote lijnrtkracht, lijmt binnen 5 |
i minuten

j VLOEIBAAR METAAL
l hooghitte bestendig, vo£>r reparatie aan uit-
| laten, ovens, radiatorerf, motoren

j TEXTIELLIJM
| voor alle textielsooi

l VLOEIBAAR STAAL
| wordt zo hard als si
I lijmt o.a. ijzer, staal, aluminium, messing en j
l koper

| KNEEDBAAR HOUT
l voor opvullen van gaten en scheuren in hout

[ AUTORUITENLIJM
ï lijmt glas, onderling en aan metaal, ijzersterk, ]
| in seconden

f EN NOG VELE ANDERE SOORTEN LIJM

lenselink
\ Kerkstraat l - Hengelo Gld • Tel. 05753-1300 j

Te koop:

( M * K L ASCONA 19N 1979

OPEL KADETT SPECIAL 1979

OPEL KADETT SPECIAL 1978

OPEL ASCONA 19N, 4-deurs, met LPG 1978

OPEL ASCONA 16N, 4-deurs 1977

VW GOLF 1977

MERCEDES 240D, 5 cylinder, 3 liter 1975

VW GOLF 1975

TOYOTA COBOLLA COUPé 1973

OPEL KADETT 1972

GARAGE BERGERVOET
Neuzendijk 5 - Velswyk-Zelhem

Tel. 08344-321 of 489

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal ia - Hengelo Gld - Tef. 057534006

*/2 Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

DE GEHELE WEEK:
Bij aankoop van een eigengemaakte rookworst
500 GRAM ZUURKOOL GRATIS

500 gr verse kip 248

500 gr kippenbouten 275

500 gr kippenbouten zonder vet en vel 498

100 gr rauwe cassellerrib JgQ

100 gr gebraden Zeeuws spek *|5Q

VLEESWAREN:
?3Q gr gekookte lever JQQ

250 gr bloedworst ]QQ

150 gr nierkaas 125

150 gr snijworst 135

100 gr gebr. varkens- of runderrollade 225

100 gr Ardenner ham 250

l doos grote fricandellen 12.50

ONZE DAGREKLAMES:
Maandag en dinsdag

500 gr grove verse worst

500 gr fijne verse worst

398
398

Woensdag

500 Kr GEHAKT + kruiden

500 gr magere speklappen

275

248

Donderdag

500 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen

398
398

Vrijdag en zaterdag

500 gr SCHOUDERKARBONADE OQO
(max. 2 kg per klant) IL V O

Peter van Burk
KEURSU6ER

RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD - TEL. 05753-1269

Weekaanbieding

SCHUTTERSVELD TINNEROY

per meter nu van 29.90 voor

Schröder

15.-

de kerk Hengelo Gld

*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

T2.0SE d'ANDOU

KWAUTEIT
MET PeeOlWiAAT

dealer
VAN DER MOND VOEDINGSMARKT

. ruurlgseweg 52 telefoon: 1392

Jowé
land- en tuinbouw-

machines

slijpinrichtinq

zagen, moforen,

moforzeisen, motor-

maaiers, pompen

moforkeffingzagen,

veesc/ieer mach/nes

schaatsen, messen,

Branderhorstweg 5
Xeijenborq, Tel. 05753-2026

NIEUW en GEBRUIKT

HEIDEPLANTEN

SIERHEESTERS
L A A N BOM EN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
HAAGBEPLANTING
BOSPLANTSOEN
/ASTE PLANTEN

,,RASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
POTGROND
SPOORBIELZEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
'IJI^ONDERHOUD

MKWEKERIJ EN

\ANLEG

G. J. HALFMAN

& ZN B.V.

Hofstraat 7 • Hengelo Old



WUNBERGEN
ALTIJD T HOOGST IN KWALITEIT

ALTIJD 'T LAAGST IN PRIJS

DE HELE WEEK:
Wegens enorm succes nogmaals

2 kg harde uien l/.D

2 kg lekkere handperen ZOU

Elke dag verse gesneden groente

Deze week extra voordelig

1 zak RODE KOOL 50

Volop bloemkool, spruiten,

kropsla enz.

Let op onze dagelijkse scherpe prijzen

Alles rechtstreeks van de veilingen

Deze week is onze grote verkoop bloemenkas

weer tjokvol gevuld met

groene en bloeiende

PLANTEN

Extra voordelig

DIEFFENBACHIA
een mooie groene plant

nu alleen deze week 325

KOM, KIJK EN ZIET, WAT U DE

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

NOG MEER BIEDT

Als vanouds bekend voor een goed verzorgd

BRUIDSBOEKET

Diep bedroefd, maar dankbaar voor al dat-
gene wat 'hij voor ons heeft betekend, geven
wij U kennis dat, gesterkt door het H. Sacra-
ment der Zieken, van ons is heengegaan, mijn
inniggeliefde man en onze altijd zorgzame
vader en opa

ANTONIUS ALOISIUS WINTERS
echtgenoot van Chr. Tijdink

op de leeftijd van 80 jaar.

Hengelo Gld, Chr. Winters-Tijdink

Blaricum, A. R. V. Tijdink-Winters
J. L. Tijdink

Nijmegen. G. H. Tijdink-Winters
N. G. Tijdink

Odijk, W. H. Goossens-Winters
J. Ph. M. Goossens

Hengelo Gld, A. W. H. Winters
V. E. M. Winters-Kohier

Arnhem, J. W. Winters
A. W. M. Winters-Winkelman

Apeldoorn, R. C. M. B. Winters
A. J. Winters-Veldhoven

en kleinkinderen

Hengelo Gld, 8 februari 1981.
Spalstraat 6.

De begrafenis heeft op donderdag 12 februari
plaats gehad op de R.K. Begraafplaats te
Hengelo Gld.

SPECIALE AANBIEDING

Vloerplanken, 22x125 mm

per str. meter van 2.85 voor 2.50

Plinten, 16x63 mm

per str. meter van 1.60 voor 1.3 O

A. BIJENHOF
aannemersbedrijf - bouwmarkt

Hummeloseweg 20 • Hengelo Gld - 05753-2425

Unie van Vrijwilligers
af d. Hengelo Gld

Gezellige middag voor bejaarden
woensdag 25 febr. a.s.
's middags 2 uur in „Ons Huis"

U kunt gehaald worden. Opgave aan mevrouw

Kramer, Raadhuisstraat 57, tel. 1408

Tijdens de verkoopmiddag in november j.l.

is op lot nr. 670 een hoofdprijs gevallen. Deze

is nog niet opgehaald.

Het bestuur

EN TOCH IS

UW SLAGER

Voor zo'n vijftien gulden
per jaar meer premie
het verzekerd bedrag
verdubbeld... Kan dat?

Jazeker. En zo'n verdubbeling
blijkt nogal eens noodzakelijk pok.

Want een aansprakelijkheidsver-
zekering met een verzekerd bedrag
van f 250.000,- kan in ernstige
gevallen te laag zijn.

Voor zo'n vijftien gulden meer
premie* krijgt u dus extra zekerheid.

Informeer er eens naar bij de
Rabobank.

Rabobank
Goed in verzekeren

tegen aansprakelijkheid.

•Exclusief eenmalige pohskosien.

ANJER verlovingsringen

Korenbloem
4 mm

Korenbloem
5 mm

Korenbloem
6 mm

Jasmijn
4 mm

Jasmijn
5 mm

Jasmijn
6 mm

Boterbloem Laurentie
4 mm

Japon ica Kamperfoelie
Witgoud

Balsemien
3 mm in witgoud

Madelief
3 mm

Asbloem
witgoud

Laurier
3.4 mm

Laurier
4,2 mm

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Buur slechts ƒ 15.— p. dap

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat 1 . Hengelo Gld
Telefoon 05758-1SOO

DE GEHELE WEEK

bij de ENIGE echte groenteman

20 mandarijnen
zonder pit

25 handsinaasappels
vol sap

2 kg Golden Delicious

Woensdag

l zak hutspot

Donderdag

l kg witlof

Vrtydag en zaterdag

l grote bloemkool

350

500

195

75

175

195

125Zoo gr champignons

LET OP DE RECLAME IN DE WINKEL

Vrijdag en zaterdag EXTRA KOOPJES

in de bloemenafdeling

OOK HET ADRES VOOR

MODERN BRUIDSWERK

Bloemen-, groente- en fruithuis

Joop Kuipers
Telefoon 1227 - Hengelo Gld

Hoek Raadhuisstraat-Spalstraat

HAAL EEN KOOPJE BIJ JOOPJE

WIE- HELPT ONS

UIT HET

PERSONEELSTEKORT?

Wy willen graag meisjes vanaf 17

jaar uit KeUenborg en omgeving

opleiden voor de produktie van onze

SEEZO uniformen.

Komt U solliciteren?

St Janstraat 38
7256 BC Keijenborg
Tel. 05753-1641
na 18.00 uur:
Tel. 05753-2586uniformen

ZONDAG 22 FEBR.

BINGO-
AVOND
MET VELE AANTREKKELIJKE
PRIJZEN

AANVANG 8 UUR

ZAAL

Winkelman
KEIJENBORG

Roos
3 mm

4 mm korenbloem
5 mm korenbloem
6 mm korenbloem
Jasmijn 4 mm
Jasmijn 5 mm

Jasmijn 6 mm
Boterbloem

Setosa

486.— p.p.
600— p.p.

696.— p.p.
641.— p.p.
759.— p.p.
877.— p.p.
489.— p.p.

Viool

Laurentie 4 mm
Japon i ca
Kamperfoelie witgoud
Balsemien
Madelief

Asbloem

546.— p.p.
555.— p.p.
514.— p.p.

469..— p.p.
447.— p.p.
573.— p.p.

Yucca

Laurier 3,4 mm
Laurier 4,2 mm
Roos 3 mm
Setosa
Viool

Ifucca

413.— p.p.
526.— p.p.
460.— p.p.
682.— p.p.
722.— p.p.
812.— p.p.

Prijzen onder voorbehoud i.v.m.

schommelende goudprijzen
horlogerie optiek gouden zilver
Spalstraat 13 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1374

NIEUW LOSSE PARFUM NIEUW
Perfekte imitatie van parfumgeuren o.a.

vergelijkbaar met

Chanel no. 5, Dior-Dior, Aliage-Estee Lauder,

Opium-Yves-St. Laurent, Nina Ricci enz.

voor zeer voordelige prijzen v.a.

8.95
U kunt ook uw eigen flacon of verstuiver laten vullen.

Kom zelf uw gewenste parfumgeur uitzoeken.

(testers volop aanwezig)

DROGISTERIJ „MARIANNE"
Felix en Marianne Takkenkamp

EN DURE GEUR - VOOR EEN LAGE PRIJS
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Zwitserland - Ergisch (Wallis)

TE HUUR:

vakantiewoningen
(4 • 6 pers.) in een schitterende omgeving

40-55 S.Fr. per dag

Inl.: M. Hoogeveen, Schoolstraat 9, Hengelo G

Tel. 05753-1528

Denk aan de

uitvoeringen van

„Soli Deo Gloria"

op 17 en 21 februari

CHR. MUZIEKVERENIGING

/V

HENGELO GLD.
CRESCENDO

UITVOERING
donderdag 26 februari

zaterdag 28 februari

in „Ons Huis" Hengelo G

Aanvang 19.30 uur precies

Entree ƒ 3.00 per persoon

Donateurs vrije toegang voor twee

personen op vertoon van geldige

donateurskaart

Optreden
MUZIEKKOBPS en
JEUGDGROEP o.l.v.

HANS KBAXNEB

Optreden
TAMBOEBKOBPS

o.l.v. JAN DEBKSEN

De supportersver, voert

op het toneelstuk

„Wonderen zijn

de wereld nog

niet uit"

ORGELCONCERT
DINSDAG 3 MAART - HERV. KERK HENGELO GLD

Orgelbespeling door PETER EILANDER (Vaassen)

m.m.v. het Vordens mannenkoor

ENTREE t 3.00 - HOUDERS C.J.P. f 2.50
Aanvang 20.00 uur - Kerk open: 19.30 uur

DANSEN

Zondag 22 febr.

SILVIO

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

NIEUW aanbieding 1981 NIEUW

Zwaar MASSIEF EIKEN

Bankstel met losse gebloemde kussens 2222.—

10% korting 222.-

Voor uw oude bankstel betalen wij

Matigingsprijs

2000.-

300.-

1700.-

HEIJINK, 't adres voor voordelige prijzen

Meubel- en tapijtenhuis

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 Tel. 1484 Hengelo Gld

FILMAVOND HAMOVE
woensdag 25 febr. a.s.

zaal Concordia, Hengelo Gld

Aanvang 7.30 uur • Entree t 2.50

's Middags van 3 tot 5 uur

KINDERVOORSTELLING

GRATIS ENTREE

nUSQVAüNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 889.—

Naalmachlnehandel reparatie-Inrichting

BORGONJEH
Kerkstraat 13 • TOBDEN TeL 057524S85

Spalstraat 19 Hengelo Gld - TeL 05755-1418

Mi prolongeren onze
JKiaDn^Si^ m ^ _ ^ „ _ •, J<bonnenahfie...

Onze waardebonnenaktie is een groot succes ...Honderden braadkuikens
en duizenden sappige Jaffa's hebben onzevaste klanten al gratis bij hun

boodschappen gekregen.Hoe bestaat 't... blijvend lage prijzen voor
uw dagelijkse levensmiddelen en ... wij gaan gewoon door met onze
gratis waardebonnenaktie. U weet 't... bij iedere 25 gulden, die u bij ons
aan boodschappen besteedt, ontvangt u een waardebon gratis. Deze week
geven 6 waardebonnen recht op 4 heerlijke Gelderse schijven uit onze

slagerij geheel GRATIS (waarde f 3,92). Dit geldt van 19 t/m 25 februari a.s.
U kunt ook voor uw 6 bonnen f 2.- aan de kassa krijgen.

Victoria pankywafels
pak 8 stuks
van 1,59 voor

Sun Maid rozijnen
mini snacks pak 9 stuks
van 1,49 voor
De Heer
bonbons de luxe
200 gram van 2,79 voor

Baronie duplo
chocolaatjes 150 gram
van 2,65 voor

Molen sprits ***+
pak 12 stuks f|98
van l,29 voor \J9

geldig van 19/2 t/m 21/2 1981.

Borstlapjes
heel kilo

' v 110
| \k^~~^

' Malse riblappen \ AQ8
•*' heelküo 1U*

Bieflappen of
sucadelappen 500 gram _

Rundergehakt
heel kilo

soepvlees 250 gram

Calvé vleessauzen
10 soorten per fles nu_
S.U. korreloploskoffie
pot 200 gram
van 5,95 voor-
Lagnese honing
pot 500 gram
van 5,00 voor

198

De Ruyter fruithagel
300 gram van 1,28 voor.
Beckers fricandellen
doos 20 stuks
van 8,45 voorf

4,15
m

<
ALTIJD
PRIJS

PUZZEL
WED-

STRIJD

»

A Tongeworst 100 gram

Jl

•'V Gegrilde bacon 100 gram

Ierse jacht worst
100 gram

998
4v •

ft75
V*

155
J.«

V.S. uw vvijnspecialistü
Vina Canda 1976
een uitzonderlijke rode
rioja wijn
nu per fles slechts

Gibalbin Andalucia
een witte wijn, met stijl en
klasse, alleen bij V.S.
droog en verfrissend d95
deze week per fles slechts _zT«

14?5Silver top Dry Ginfles _

Floryn vieux
fles l liter

Bols advocaat
fles 0,5 liter

>

;;\.

II"

llcrlei
Pokon vloeibaar planten-
voedsel geen 5,75 per stuk ^ / 5
maar nu 2 stuks *J * *"

Plastic huishoudmandje
van 2,49 voor _ 1?»
Aluminium droogmolen
met grondpen en 50 m
lijn van 49,95 voor
Pannenset 4 delig
voor gas en elektra
van 49,95 voor
Jordan tandenborstels
junior - medium - hard
per stuk 1,89 nu 2 stuks

Fa douche/badschuim
geen 0,5 maar 0,6 liter
van 4,89 voor

Weense snijder 800 gr.

Krentebollen
zak 6 stuks _

Is uw diepvries leeg?
1 Vul hem dan nu. Een reeks
aanbiedingen van Ie kwaliteit vlees.
Uw slager adviseert u graag bij uw
bestellingen. k^^

+* Jacobs
Cream Crackers y
pak van 0,79 ACQ ij

voor \9* ^ *i

hacheevlees

500 gram

Schouderkarbonade
heel kilo
max 3 kilo
per klant

gehakt (h.o.h.)
heel kilo

Rambol peper en kruiden
125 gram

/^Bambixpak
van

Zuivel
Zeeuws meisje margarine
kuip 500 gram
van 1,49 voor

Mona volle fruityoghurt
V2 liter van 1,85 voor

l

3^

M ARKTl
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN • BORCULO • HENGELO IGLO ) • RUSSEN . GROENLO • GOOR • VOROEN

Aanbiedingen zijn geldig van 19/2 t/m 25/2 1981



RODE KRUIS
afd. Hengelo Old

De jaarlijkse

algemene ledenvergadering
zal worden gehouden

op dinsdag 24 februari 1981
te 20.00 uur in sporthal ,,de Kamp"

Agenda:

1 Opening.

2 Notulen.

3 Kort jaarverslag secretaris

4 Verslag kascommissie

5 Verslag penningmeester
6 Verslag Welfare afdeling (mevr. v. Hengel)

7 Bestuursvertóezing. Aftredend doch her-
kiesbaar de heer J. Walgemoed. In de vaca-
ture A. J. de Jong stelt het bestuur als kan-
didaat voor de heer J. H. W. Veenhuis.
Aftredend en niet herkiesbaar mevr. E. T.
Schreuder-Alofs

8 Bestuursmededelingen.
9 Benoeming kascommissie.

10 Rondvraag.

11 Sluiting.

HEIJINK
HET adres voor al uw

Talens produkten

Ook schoolverf

HOBBYHUIS

DE SPANNEVOGEL
Buurloseweg 2, Hengelo G

Gevraagd meisje voor de
huishouding en winkel.
Brood- en banketbakkerij
Masselink, Steenderen,
:e|. 05755-1337

Te koop goed onderhouden
bromfiets Zündapp 1975
en koelkast (1975) Esta,
180 liter, met vriesvak
J. Lenselink, Hogenkamp-
weg 44, Hengelo Gld, tel.
05753-1633

Te koop lange leren jas,
maat 50 en 4 clubs met
salontafel en een wand-
meubel (teak) Tel. 05755-
2143

SPORT GOED

MET SPORTGOED

van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE

Banninkstr. 5, Hengelo G.

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08S56-5664

De Mr Sieam
verwijdert alle vuil
uit uw TAPIJT

Huur f 25.— per dag

2e beurt GRATIS

Meubel- en Tapeten-
huis

„De Spanne-

vogel"
Tel. 05753-1484

V.V. „BAAKSE BOYS"
organiseert een

„KLEINTJE CARNAVAL"
op zaterdag 21 febr. a.s.

in ZAAL HEBFKENS te BAAK

Aanvang 20.00 uur

Costumering gewenst,

echter niet verplicht

Orkest: The Golden Silence

700e Ned. Staatsloterij

EXTRA PRIJZEN

Aanvang verkoop loten
maandag 23 februari

Laatste verkoopdags
donderdag 5 maart
Debltante Ned. Staatsloterij:

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

BESTELDE LOTEN WORDEN EEN WEEK GE-

RESERVEERD

VISHANDEL

J. Hoekstra
EEFDE

Houdt U van

gebakken bokking?

A.s. vrijdag 20 februari hebben wij ze in de
reclame

U betaalt dan geen f 2.00
(de normale prjjs)

maar 1.25 per stuk

99 De Kaasplank"
binnen- en buitenlandse

kaas

VrUdaffinarkt Hengelo Old

Spalstraat, tot 20.00 uur n.m.

l kg jong

500 gr boeren belegen

100 gr Brie v.d. mat

8.90

6.25

1.80

Wfl verkopen

uitsluitend natuurkcms

Div. soorten dieetkaas

l metworst

4 metworsten
(zonder kleurstof

2.75

10-

Boerenring leverworst

Verder

rook worst, kook worst

zuurkoolspek etc.

GRAAG TOT Z/ENS

5.--

Grolweg l • 6964 BL Hall - Tel. 08337-805

TE KOOP

VARSSEL

BOERENHUISJE

met nieuwe schuur

Ind.: portaal, gang, woonkamer met open
haard, keuken, 3 slaapkamers, douche, toilet,
berging.

Verd.: overloop, 2 grote slaapkamers

Verwarming CV, grondopp. 1240 m2

Wegens omstandigheden gunstige prijs

LANGELAAN
Boeninkweg 6 • Hengelo Gld

Meisje, 16 jaar, zoekt werk voor de zaterdag en
vakantiewerk voor de maanden mei t.em. augustus
Liefst in winkel. Omgeving Hengelo Gld. J. Goos
sens, Zonnestraal 44, Hengelo Gld

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

KADITHERM

Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
3105 SB Lutienberg
Tel. 05724-598

Té koop oliekachol z.g.a.n.

(Carapin*) Wormgoor,

Lankhorsterstraat 22,
Wlchmond

Te koop appels, per kist

of per kg. Golden Delicious

55 et en goudroinetten 65

et per kg. Ook eetaard-

appelen. Iedere zaterdag

van 9-14 uur B. J. Waenink

Regelinkstraat 13, Hengelo

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 22 FEBR.

Ned. Herv. Kerk
10 uur Ds Verhaere

Goede Herder Kapel
10.15 uur jeugddienst

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 16 t.e.m. 22 febr.
B. A. M. Eijkelkamp, Telefoon 2262

Weekenddienst dlerenartecB
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
H. Eil, Telefoon 1420

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 Hengelo Gld

Alarm rUkspolitie

Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur

meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

B.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 KeJJenborg

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-

/insmis 8.30 uur

Zelhem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur voor-
avondmis

Huisze Maria Postel: maandag, vrijdag missen 9.30 u.



Knrepekes verkoop gramfioas" suftës
Door dé Kon. Hafm. Concordia uit Hengelo Gld
werden meer .dan 5000 kniepekes huis aan huis ver-
kocht.
Na een rondgang door het dorp, gingen alle leden
met emmers gevuld het dorp en het buitengebied in.
In ongeveer één uur waren ze verkocht.
Bij geen enkele huisdeur werd tevergeefs de kniepe-
kes aangeboden en na ongeveer de helft van alle
huizen te hebben bezocht, waren de kniepekes uit-
verkocht.
Cöncordia dat dit jaar 120 jaar bestaat, vindt bij
alle mensen in Hengelo en omgeving zeer goede
weerklank. De vereniging staat bij alle openbare
gebeurtenissen steeds klaar om met de muziek
voorop te lopen en het is dus ook niet zo vreemd
dat de verkoop zo'n groot succes1 was.
Ongeveer een week geleden zijn door een vijftiental
echtgenotes van leden de 5000 wafels gebakken. Het
deeg werd door een plaatselijke bakker gratis ge-
kneed en de ruimte waar werd gebakken, werd ook
al gratis ter beschikking gesteld.
Dat de muziekvereniging dit jaar in verband met het
120 jarig bestaan nog aktiever is dan andere jaren,
blijkt wel uit een groot aantal akties zoals: bingo-
avonden, concerten, tiroleravond, een veiling.
De opbrengsten van de verschillende akties komen
ten goede aan het uniformen-instrumentenfonds, het
welk nodig moet worden aangevuld, daar de ver-
wachting is dat binnen 2 a 3 jaar ongeveer 20 jeugd-
leden zullen overgaan naar het grote orkest.
Daarvoor zijn uniformen en instrumenten nodig.

Filmavond Hamove
Woensdag 25 februari a.s. organiseert de Hengelose
auto en motorvereniging Hamove in zaal Concordia
te Hengelo Gld een filmavond, die voor iedereen
toegankelijk is.
Het eigen filmteam van de vereniging heeft voor
deze avond een mooi programma samengesteld
over de gebeurtenissen in 1980 bij Hamove en op
andere plaatsen.
Het bevat o.a. films over de tatale voorbereidingen
en races op circut ,,Varssel-Ring", voorbereidingen
waarbij de brandweer, EHBO, muziekver., touwtrek
ver., schietver. en hondenclub betrokken waren.
Filmbeelden van de Grand Prix motorcross 250 cc
op circuit 't Zand, veteranencrosses en -races, films
over andere evenementen, toertocht, films uit de
oude doos en de lachfilm Polleke Karnemelk in de
Tour 'dHamove.
De aanvang van deze avond is 7.30 uur en de
entree bedraagt f 2.50.
Diezelfde middag wordt er een filmvoorstelling ge-
houden voor de jeugd, ook in zaal Concordia. Ook
hier beelden van de wedstrijden van Hamove, maar
ook lachfilms. De aanvang van deze voorstelling is
3 uur.

Welfare Rode Kruis Hengelo Gld
Samen met de deelnemers aan de Welfare van het
Rode Kruis herdachten de Welfare vrijwilligsters
het feit dat 10 jaar geleden in Hengelo Gld gestart
werd met het Welfare werk.
De leidster, mevrouw van Hengel, heette allen wel-

f •* korfi~tll sprak "liJicli de goede
komst.
Ze deed een beroep op de aanwezigen met anderen
over het Welfare werk te praten, opdat dit werk een
steeds grotere bekendheid zal krijgen.
Startte men 10 jaar geleden met 6 dames, momen-
teel gaan iedere week 14 vrijwilligsters op stap om
door het aanreiken van zinvolle handenarbeid, lec-
tuur enz. de zieke, gehandicapte of bejaarde de zo
nodige afleiding te bezorgen. Ook het aantal deel-
nemers1 is gestegen. Men werkt momenteel met 26
dames en heren.
Na een kopje koffie of thee met gebak vertelde de
heer Kreunen aan de hand van dia's over ,, Hengelo
vroeger".
Genoten werd er wanneer men bekenden op de dia
zag staan.
Natuurlijk werd er deze feestdag ook een drankje
geschonken en ontbraken de lekkere hapjes niet.
Veel te gauw was de tijd om en werden allen, vol-
daan over deze gezellige middag, door de Welfare
vrijwilligsters thuisgebracht.

Soli Deo Gloria geeft uitvoering
Voor de 2e maal dit seizoen geeft het chr. gem. koor
Soli Deo Gloria uit Bekveld een uitvoering en wel
op dinsdag 17 febr. in de school te Bekvelden zater-
dag 21 febr. in zaal Larigeler te Hengelo Gld, de aan-
vang is beide avonden hall acht.
Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan had Soli
Deo Gloria in november vorig jaar reeds een con-
cert gegeven in sporthal ,,de Kamp" met medewer-
king van John Woodhouse, dat volledig geslaagd is.
De leden besloten om echter nog een uitvoering te
geven met zang en toneel.
O.l.v. de heer J. van Neck heeft men diverse nieuwe
nummers ingestudeerd, die aangevuld mee enkele
oudere liederen het programma zullen vullen. De
pianobegeleiding is als steeds in handen van mevr.
A. Steemers.
Na de pauze volgt de opvoering van het blijspel
Zo'n stadse deerne van Ine Assink. Dit stuk zal
door eigen leden voor het voetlicht worden gebracht.
Een geluidsinstallatie is aanwezig om het gesproken
woord tot achter in de zaal verstaanbaar te doen zijn
De kaarten voor deze uitvoeringen zijn aan de zaal
verkrijgbaar.

Crescendo in voorbereiding
op de voorjaarsuitvoeringen
Er wordt momenteel hard gestudeerd om goed voor-
bereid op de uitvoeringen te verschijnen, die de chr
muziekver. Crescendo gaat geven op donderdag 26
en zaterdag 28 februari in ,,Ons Huis".
Het muziekkorps werkt onder leiding van dirigent
Hans Kraxner uit Vorden aan een uitgebreid pro-
gramma, dat in samenwerking met de pas ingestelde
adviescommissie tot stand kwam.
Daarnaast heeft dirigent Kraxner ook nog de studie
van een afzonderlijke jeugdgroep, die ook een ge-
deelte van het programma zal vullen.
Het tamb.oerkorps, dat nu onder leiding staat van
Jan Derksen uit Varsseveld, is ook druk in de weer
haar onderdeel goed in te studeren.
In een enkele mars1 zal het muzikkorps samen met

'de T^nTBöeTs" "
Men is blij bij Crescendo dat er in de laatste tijd
toch weer een toename van muzikanten is geweest
door toetreding van jeugdige leden.
De supportersvereniging van Crescendo zal op deze
avond het toneelstuk verzorgen, dat de titel heeft:
Wonderen zijn de werld nog niet uit.

Orgelconcert in de Herv. Kerk
De orgelcommissie binnen de Herv. Kerk te Hen-
gelo Gld en ontstaan uit een aantal orgel vrienden,
heeft voor 1981 een aantal orgelconcerten gepland
in genoemde kerk.
Deze concerten vinden plaats in samenwerking met
WV Hengelo Gld en de kerkvoogdij van de Herv.
gemeente.
Het eerste concert staat genoteerd voor dinsdag
3 maart. Uitgenodigd hiervoor is Peter Eilander,
organist aan de Ger. kerk te Vaassen, en tevens
muziekdocent.
Peter Eilander is één van de jonge veelbelovende
organisten, die toch al een behoorlijke staat van
dienst achter de rug hebben
Het Vordens mannenkoor o.l.v. Bert Nijhof verleend
op deze avond ook haar medewerking. Deze veren,
waarbij ook veel ingezetenen uit Hengelo Gld lid van
zijn, bleek direct bereid haar medewerking te ver
lenen.
Het programma voor deze avond is dan ook samen
gesteld door Peter Eilander en Bert Nijhof.
Het zal bestaan uit zowel geestelijke als klassieke
muziek, met voor elk wat wils. Het ligt in de be-
doeling dat de avond besloten wordt met samenzang
van een enkel lied.
De aanvang van het concert is gesteld op 20.00 uur,
terwijl de kerk vanaf 19.30 uur geopend is. Ter be-
strijding van de onksten is de entree f 3.50. De hou-
ders van een C.J.P. (cultureel jongeren paspoort)
kunnen tegen f 2.50 dit concert bezoeken.
Het tweede concert dit jaar is gepland op 9 juli. Dit
wordt dan een hernieuwde kennismaking met Harrie
Hamer uit Kampen. Van hem zijn ook een aantal
L.P.'s uitgekomen.

Int motorcross op circuit 't Zand
Zondag 15 maart a.s. organiseert Hamove één van
haar grote jaarlijkse evenementen, de int. motorcross
op circuit 't Zand.
De voorbereidingen voor deze wedstrijd zijn in volle
gang en de organisatie heeft getracht weer een zo
goed mogelijk programma samen te stellen om op
die dag motorsport van de bovenste plank te krijgen.
De junioren 500 cc groep met veel streekrijders, de
altijd spectaculaire zijspannen, groep junioren en de
internationalen in de 500 cc klasse zullen niet elkaar
de strijd aanbinden.
De 500 cc internationalen, die in 2 manches van een
half uur + 2 ronden uit zullen moeten maken wie de
Coupe 't Zand voor een jaar mee naar huis mag
nemen, zullen een goed geprepareerd circuit voor
zich krijgen.
Wat de deelnemers in deze klasse betreft staan de
Zweed Hakan Carlqvist, 3e op de wereldranglijst en
de Franse GP-rijder Jean Jacques Bruno borg voor
harde strijd. Zij zullen het o.a. op moeten nemen
tegen de Nederlanders onder aanvoering van kamp.

Gërard Rona. Voor öernt vVoIsink ~k~an"TJêze wed-
strijd veel betekenen. Hij heeft inmmers al vier de
Coupe 't Zand gewonnen, nog één maal en hij is
definitief in zijn bezit.
Al met al een programma; wat motorsport van grote
klasse biedt. Bovendien is deze wedstrijd één van de
eerste grote internationale evenementen op motor-
sportgebied indezeregio.

l Dankbetuiging

I Aan een ieder, die hetzij op welke \

\ wijze ook, door felicitaties, aan-

\ wezigheid op de receptie, de vele \

\ en prachtige bloemen, de leuke at- l

S tenties, de onverwachte geschenken \

j en door 's avonds de geweldige

\ feestavond mee te vieren, willen wij \

j vanaf deze plaats onze grote dank

l zeggen.
f Over de ondervonden reacties zijn \

l wij zeer verheugd.

f De herdenking van hef 50-/ar/g be- j
[ staan van het weekblad ,d e Re d a me'

ï is mede hierdoor voor ons tot een \

! onvergetelijke dag geworden.

\ Wij zeggen u hiervoor nogmaals heel \

i veef dank.

Drukkerij Wolters

tam. H. B. Lubbers j

tam. J. M. Voskamp j

tam. K. f. Lubbers j

j Hen ge / o G/d, febr. 7987.

f Kerkstraat 77.

HAMOVE TRAININGSCIRCUIT

Wossinkbos

Motorcross voor jong en oud

Opgave nieuwe leden en trainingskaarten, elke
maandagavond te verkregen by

HENK TEUNISSEN
Hofstraat 10 - Hengelo Gld Tel. 2720

V\Vdstrijddata seizoen 1981:

2 mei, 30 mei, 6 juni, 20 juni, 11 juli en 29 aug.


