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CLAN
Verschijnt dinsdags in
Bengelo, KeJJenborg,
Velswük-Zelhem, Baak,
Steenderen, Wlchmond
Vierakker

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

Nieuw behang 'n heel ander gezicht

Behang
GROTE KEUS

effen behang en linnen effecten

reeds vanaf 9e9Q

Wandweefsels
speciale aanbieding jute weefsel

nu per m 3.95

Tijdelijke aanbieding
gratis l mooie degelijke
verfroller
bij 2 emmers pva muurverf
of 3 l vinyl latex

Verf centrum

Behang
gebloemd en palroonbehang

Ledenvergadering
CDA Hengelo-Keijenborg

donderdag 12 maart
dorpshuig ,,de Horst", Keljenborg

per rol reeds van

Vinyl wandbekleding
Ideaal voor keuken en badkamer
En voor alle andere wanden die tegen een stootje
moeten kunnen
Kan met borstel en zeep gereinigd worden

Speciale aanbieding

ALUMINIUM LADDERS
DEGELIJKE KWALITEIT
Spotgoedkoop voor deze kwaliteit

2x 10 sport, langte 4.75 m nu voor

2x12 sport, lengte 5.75 m nu voor

179.-
215.-

Onze opruiming duurt nog

t.e.m. zaterdag 14 maart

Onze pak is gesloten van
17 t.e.m. 24 maart

KONFEKTIE EN HERENMODES

HENGELO - TEL05753-1383

lenselink

Slagerij ,de Roos'
voor goed en goedkoop vlees
EEN BEGRIP IN DE GELDERSE ACHTERHOEK

Runderrollade (botermals) 500 gr 645
Mager runderpoulet (gratis mergpijpje) 500 g 598

Puur vleesgehakt 500 gr 325

De echte kogelbiefstuk 500 gr 895

Bieflappen 500 gr 745

Riblappen 500 gr 698

Verse braadworst (heerlijk gekruid) 500 gr 345

Hamlappen (keimager) 500 gr 598

Rosbief of lende 500 gr 795

Alle soorten karbonade tesen concurrerende prijs

Soepviees (m.kl. beentje) 500 gr 375

Varkensrollade (filet) 500 gr 595

Verder een keur van fijne y|eeSW2ren *esen con-
currerende prijs

SOOgr 275

500 gr 175

SOOgr 295

De fijnste leverworst

Gelderse bloedworst

Gekookte worst

Dit is maar een greep uit onze enorme sortering

Ziet, U bespaart guldens

HAAL UW VLEES BIJ

Slagerij ,de Roos'
Spalstraat 22 - Tel. 05753-2255, na 6 uur 2864

HOUT bestellen?

Bijenhof's bouwmarkt
bellen!

A. BIJENHOF
aannemersbedrijf - bouwmarkt
Hummeloseweg 20 • Hengelo Gld - 05758-2425
b.g.g. 1225

120 jaar

VANAF ZATERDAG 7 MAART

1981

Start verkoop LOTEN
KON. HARM. „CONCORDIA"

prijzen o.a.: KLEUREN TV, RADIO'S enz.

Ten bate v.h. uniformen-instrumentenfonds ,,Concordia 120 jaar jong"

1861 120 jaar 1981

RABOBANK
RAADHUISSTRAAT 21
HENGELO GLD

geld en goede raad

Ik stel het op prijs U langs deze weg in kennis te stellen van het feit,

dat op woensdag 18 maart a.s. mijn Dierenspeciaalzaak zal overgaan
in handen van me j. Monique Sobel.

Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik een ieder, die in de

achterliggende jaren de weg naar mijn zaak wisten te vinden, te danken

voor de klandizie en het vertrouwen dat men mij zowel zakelijk als
persoonlijk heeft willen geven.

Ik spreek de hoop én de verwachting uit, dat U ook in de toekomst

mijn opvolgster, als jonge zakenvrouw in onze gemeenschap, op de
zelfde wijze tegemoet zult willen treden.

A. LOONEN

In aansluiting op het bovenstaande, is het mij een genoegen U mede

te kunnen delen, dat ik op woensdag 18 maan a.s. de Dierenspeciaal-

zaak van de heer A. Loonen zal overnemen.

Ik zal het op prijs stellen mijn opleiding en ervaring in dienst te stel-

len van Uw huisdier in de meest uitgebreide zin van het woord; ter

informatie moge dienen dat ook het trimmen van alle hondenrassen

deel zal uitmaken van het „servicepakket".

De heer Loonen dank ik van harte voor het vertrouwen, dat hij in mij
heeft gesteld en de wijze waarop hij mij in de afgelopen drie maanden
heeft ingewerkt in zijn bedrijf.

Graag wens ik hem langs deze weg zowel persoonlijk als zakelijk alle

succes voor de toekomst toe.

MONIQUE SOBEL

Het ligt in de bedoeling, om op 18 maart 1981, Dieren-
speciaalzaak ,,MONIQUE", met een informele en hopelijk

gezellige ,, i n stuif" te openen.
U bent van harte welkom voor nadere kennismaking,
waartoe een drankje en een hapje voor U gereed staan
tussen 16.00 en 21.00 uur.

GRAAG TOT ZIENS!!

DE GEHELE WEEK:
500 gr verse kip

500 gr magere hamlappen

500 gr mager fricandeau

500 gr mager zuurkoolspek

500 gr kerry- of champignongehakt

248

498
398
550

VLEESWAREN:
100 gr katenspek

150 gr tongeworst

150 gr gebraden gehakt

100 gr rauwe ham

100 gr Edelkost

100 gr cassellrerrib

95

125

125

175

195

195

l doos grote fricandellen 12.50

ONZE DAGREKLAMES:
Maandag en dinsdag

500 gr grove verse worst

5OO gr fijne verse worst
398
398

Woensdag

500 a 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) £ W U

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO OLD - TEL. 05758-1269

KEURSLAGER

DANSEN

Zondag 15 maart

L E S C I G A L E S

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ:

al!e plaatselijke banken



r

WIJNBERGEN
Onze specialiteit: iedere dag

VERS GESNEDEN GROENTE

Volop
jonge spinazie
raapstelen
andijvie
zware kropsla
mooie bloemkolen

Deze week

rauwkost
koolsalade

Nogmaals

2kg

goudreinet

Let op verdere

aanbiedingen

in onze

groente- en

fruitwinkel

In onze verkoop-
bloemenkas extra
voordelig vrijdag en
zaterdag

narcissen
nu per bos

195
Fa. Wijnborgen - Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 1473

Jowé
land- en tuinbouw-
machines
slijpinrichting

zogen, moforen,
moforze/sen, mofor-
maaiers, pompen,
moforkeffingzagen,
veescneremacnines
schaatsen, messen
NIEUW en GEBRUIKT

Branderhorstweg 5
KeUenborg, Tel. 05753-2026

VOORJAARSSHOW
donderdag 12 maart van 10-18 uur
vrijdag 13 maart van 10-21 uur
zaterdag 14 maart van 10-18 uur

+ Win een PEUGEOT 305!!!

+ U kunt een proef rit maken
en uw bevindingen op het
wedstrijdformulier in-
vullen

+ Er is een leuke verrassing
voor jong en oud

+ Tevens
ZATERDAG 14 MAART
gratis ontpekelen van uw
auto

Peugeot-dealer A. RIDDERHOF
Bleekstr. 14 - 7255 XZ Hengelo Gld - 05753-1947

FEESTELIJKE
HEROPENINGSAANBIEDINGEN BIJ

TACX
Heren mollière
middel en donkerbruin leder met rubberzooi, maten 40-45
normale verkoopprijs 49.95 FEESTPRIJS 29.--

DE GEHELE WEEK

bij de ENIGE echte groenteman

25 sinaasappels
vol sap

2 kg Lombarts
lekkere handappel

2 kg goudreinetten

2 kg uien

Woensdag

l zak hutspot

Donderdag

l zak witte kool

Vrijdag en zaterdag

2oo gr champignons

250

125

145

75

50

125

LET OP DE RECLAME IN DE WINKEL

VrJJdag en zaterdag RECLAME BLOEMEN

OOK HET ADRES VOOR

MODERN BRUIDSWERK

Bloemen-, groente- en fruithuis

Joop Kuipers
Telefoon 1227 - Hengelo Gld

Hoek Raadhuisstraat-Spalstraat

HAAL EEN KOOPJE BIJ JOOPJE

Voor schoenen is belangrijk:
pasvorm

kwaliteit

modieus

lage prijzen

Vele nieuwe modellen zijn weer bij

ons binnen

Keus genoeg bij

MfULUNK'S Schoenhandel

Altijd goede
aanbiedingen bij

S T E V O R D
LEIFHEIT BOLFIX, bekende 5-delige oprol-

drooglijn van 36.-, tijdelijk 26.—

CUBVER,.LUX AFWASBAK, de beste Curver

kwaliteit met 5 jaar garantie

Curverprijs 6.50 nu 3.90

CURVER MIDI-FOETSJIE, oranje crème

Curverprijs 18.50 nu 11.50

Een partijtje prachtige VAZEN van bruin aar-

dewerk in verschillende maten, met zeer

kleine foutjes (moet je de bril bij opzetten en

dan is er nog weinig van te zien)

voor halve prijs!!

ONTBIJTBORDJES van lijn porselein met

een voornaam zilverbiesje. Geen 2e keus Niet

te duur voor 2.95. Toch nu voor 1.95

Bijpassende platte borden in voorraad

Wilt u nog goedkoper: aardewerk ontbijt-

bordjes (maar dan wel 2e keus) hebben we

al voor 75 et

Grote TRAPTRACTOR, de goeie van Big voor

34.95, bijbehorende aanhanger 19.75

Veel soorten STRIPBOEltEN van 3.75 tot 5.50

nu voor 2.95

Veel nieuwe soorten BLOEMPOTTEN

in de speciale aanbieding

DEZE EN ANDERE AANBIEDINGEN BIJ

S T E V O R D
Maandag open, woensdagmiddag dicht

HEIDEPLANTEN
SIERHEESTERS
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAG BE PLANTING
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
SPÖRTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
POTGROND
SPOORBIELZEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

G. J. HALFMAN

& ZN B.V.
Holstraat 7 • Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

DROGISTERIJ

L E N S E L I H K
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1800

Nullijn mollière
cognacleder met rubberzooi, maten 41-46
normale verkoopprijs 69.95 FEESTPRIJS 39.—

Heren mollière AERO
naturel en cognacleder, leder binnen- en rubber loopzooi, met steun
maten 7-11, normale verkoopprijs 138.95 FEESTPRIJS 79.—

Heren werkschoen FUT
zwart leder, hoog model, maten 41-47
normale verkoopprijs 73.95 FEESTPRIJS 49.--

Collegeschoenen
bordeau, blauw en zwart leder, met platte en 5 cm blokhak, maten 35-41
normale verkoopprijzen 49.95 en 79.95 FEESTPRIJS 35.—

Dames moccasin
cognacleder zonder veter, met rubberzooi, maten 36-40
normale verkoopprijs 67.95 FEESTPRIJS 39.—

Dames mollière
wit leder met rubberzooi, maten 36-41
normale verkoopprijs 79.95 FEESTPRIJS 45.--

39.--

45-

Jeugdduck
cognacleder, wreefband met steun, maten 22-35
normale verkoopprijs v.a. 54.95 FEESTPRIJS

Jeugdsandaal
l voorleder, dichte hiel met steun, maten 24-35
normale verkoopprijs v.a. 55.95 FEESTPRIJS

Jeugdklompen
rood en blauw, dichte teen, maten 24-35
Speciale heropeningsaanbieding 11.35

Joggingschoenen
diverse kleuren, met veter en klittenband sluiting, maten 28-46
normale verkoopprijzen v.a. 34.95 FEESTPRIJS 29.--

Gymnastiekschoenen
wit/rood en wit-blauw, maten 22-39
normale verkoopprijzen v.a. 12.95 FEESTPRIJS 9.--

Deze aanbiedingen gelden van donderdag 12 t.m.
zaterdag 21 maart 1981

Tevens bij iedere aankoop een leuke attentie

Graag maken wij u attent op onze collectie
KLEINE LEDERWAREN

o.a. portemonnaies, sleuteletui's, rijbewijsetui's,
65+ mapjes, kinderbeursjes, koopmansbeurzen

Alles echt leder voor aantrekkelijke prijzen

Ook voor schoenreparatie kunt u bij ons terechf

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

TAPIJT
110 rol in voorraad

per str. m, 400 breed, vanaf 55«—

HEIJINK
Meubel- en Tapijtenhuisr DE SPANNEVOGEL

Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

Onze zaak is gesloten

van dinsdag 17 maart
tot vrijdag 20 maart
om 16.00 uur

Spalstraat 3 Hengelo Gld. Tel. 05753-2488

FA. WINTERS
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD

TELEFOON 05753-1280

Gedipl. installateur
voor uw

lood- en zinkwerk

gas, water, sanitair,

centrale verwarming,

electrotechniek

radio en TV

Voor familie- en handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1456
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Die zit er al
warmpjes bij...

Rabobank Kinderspaarplan.
Spaarplan van (groot)ouders
voor (kleiri)kinderen:
geeft maar liefst 7%% rente.

Rabobank
Bank voor baby's ook.

WAARDEBON
Foto Aktie
l kleurenfoto voor ƒ2,-
Normale prijs ƒ10,-

Kinderen beneden l jaar

GRATIS l FOTO,
per gezin kan slechts
l waardebon worden ingeleverd.

B.& R. FOTOMAKERS

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO • HENGELO (GLD.) • RUSSEN • GROENLO • GOOR • VORDEN

0016

CENTB. 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

IIAÜ1THERM

Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
8105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

SPORT GOED

MET SPORTGOED
van SPORTHUIS
ROOZEGAARDE

Banninkstr. 5, Hengelo G.

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg
Hesterweg: 10, Varsselder
Tel. 08356-5664

Wi//y Hoogeveen-
Geifz

schoonheidsspecialiste •
pedicure
Voor afspraak:

De Heurne 52 • Hengelo G.
telefoon 05753-1795

GEMEENTE HENGELO GLD
De burgemeester van Hengelo maakt bekend,
dat met ingang van 16 maart 1981, gedurende
één maand, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling Algemene Zaken, ter in-
zage ligt het ontwerp van aanvullende voor-
schriftenmet bijbehorende toelichting, deel uit-
makende van de bestemmingsplannen Hengelo
1968, Hengelo-zuid 1970, Hengelo (Begraaf-
plaats) 1970, Regelinklaan-west 1970, Rege-
linklaan-oost 1976, Hengelo 1976, Fokkink 1976,
Regelinklaan-oost 1976, Keijenborg 1976 en
Molenenk 1979.
De onderhavige aanvullende voorschriftten
hebben betrekking op het bouwen aan een weg
De genoemde vigerende bestemmingsplannen
met voorschriften zijn mede ter inzage gelegd.
Gedurende bovengenoemde termijn van een
maand kan een ieder schriftelijk bezwaren
tegen de ontwerp-aanvullende voorschriften in-
dienen bij de gemeenteraad.

De burgemeester voornoemd,
J. E. de Boer

Hengelo, 6 maart 1981.

GEMEENTE HENGELO GLD
Bestemmingsplan Keijenborg-Zuid

1979

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ter voldoening aan het bepaalde in ar-
tikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning bekend, dat met ingang van 16 maart 1981
ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene
Zaken, voor een ieder ter inzage ligt het be-
stemmingsplan ,,Keijenborg-Zuid 1979", vast-
gesteld bij raadsbesluit, dd. 4 maart 1980 en
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van
Gelderland bij besluit van 8 december 1980,
welk bestemmingsplan onherroepelijk is ge-
worden.

De burgemeester voornoemd,
J. E. de Boer

Hengelo, 6 maart 1981.

DE BEKENDE

EN TOCH IS
WESTLY SPIJKERBROEK
IN DAMES- EN HEBENMATEN TIJDELIJK

35.

UW SLAGER

GEMEENTE HENGELO GLD
Bestemmingsplan Molenenk 1979

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ter voldoening aan het bepaalde in ar-
tikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning bekend, dat met ingang van 16 maart
1981 ter gemeentesecretarie, afdeling Alge-
mene Zaken, voor een ieder ter inzage ligt het
bestemmingsplan „Molenenk 1979", vastge-
steld bij raadsbesluit, dd. 4 maart 1980 en goed-
gekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelder-
land bij besluit van 8 december 1980, welk be-
stemmingsplan onherroepelijk is geworden.

De burgemeester voornoemd,
J. E. de Boer

Hengelo, 6 maart 1981.

Wasautomaat stuk?

Be! UIT DE WEERD
Zonnestraal ia • Hengelo Gld • Tef. 05753-1606

Va Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

nUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds viool

Naalmachlnehandel ifpsratte4nrldittBg

BORfiONJEH
Kerkstraat U • TOBDEN TeL 0575MS85

Spalstraat 19 Hengelo «ld • TeL 0575M418

Een geldig rUbewtfs voor het besturen van een
auto, kan binnen afzienbare tjjd in uw bezit
ctfn.

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

Lessen in een nieuwe Datsun Bluebird

Sarinkkamp 14 • Telefoon 05753-2144

Iaal§iehan§... lever nu uw
rdebonnen in

deze week een heerlijke
sneeuwster GRATIS
Dit is de laatste week van onze waardebonnenaktie.

Duizenden vaste klanten profiteerden al van de heerlijke
aktie-aanbiedingen ... helemaal GRATIS op 6 waardebonnen.

Kijk eens hoeveel waardebonnen u nog heeft, want deze week krijgt u
op 6 waardebonnen een overheerlijke sneeuwster helemaal GRATIS
waarde f 4,95 ... laat dat niet lopen.

nt ook uw waardebonnen inleveren, dan krijgt u erbij de kassa f 2.50 per 6 stuks voor.

Volkoren biscuits
rolvan 1,15 voor.

Bolletje geroosterd brood
wit, van 1,68 voor

P.K. kauwgom
pak 4 stuks van 1,89 voor_

Mini-Mars
zak van 2,79 voor

Nibbit coctail
zak van 1,49 voor
De Heer chocolade-
koffiebonen
pak 175 gr van 2,39 voor

Bona kuip van 500 gram
van 1,75 voor

/fles 0,7 liter van 16,4 5
| voor
% Bols jonge jenever
VV fles l liter

l

/7
•••'

van

Set a 6 compöteschaaltjes ^120
12,5 cm van 6,50 voor =T«
Spaanse
boodschappentas 13 j7
van 2,75 voor M. •

\ Rubber kuitlaarzen
'maten 36-46

2 pak / van 14,95 voor.

lW§> fir

l —yi
\^~-~\y. s^7

fe^J^
Pampers groen ^"srlT-tC
pak 30 st van 9,95 O*J_S •>

Pampers blauw
pak 12 st van 5,95 voor ,

Pampers rood
pak 30 st van 10,95 voor_

Pampers oranje Q95
pak 24 st van 9,75 voor ©•

Pampers paars
pak 12 st vu n 5,95 voor (

Victorb \vnter
fles l liter van 0,79 voor J

Pfanni aardappelpuree
250 gr van 3,09 voor _

Kinderlaarzen geel of
blauw, maten 22-35
van 12,95 voor
Knutselzak
voor ditjes en datjes
van 2,95 voor

. Stcradeht tabletten
J-AI0% Roker 26 st

% van l ̂ 8 voor

FA antitranspiratie
. spray van 4,25

^25
t voor *J •

Iglo boerenkool
pak 750 gr van 2,69 voor_

* ^*' Remia slasaus
fles 0,5 liter
van 1,89

^^ voor M* ^

>K

****tm

Cognac Joseph Guy
fles van 21,95 voor

f\
geldig van 12/3- 14/3 1981

Heerlijk gekruide
SchouderfiletroUadc
heel kilo
Gevulde Procureurschijf
heerlijk sappige vleesvariatie
met fijne zachte smaak die
bij diverse groenten tot zijn
recht komt, 100 gram

150
Roomblanke
kuikenborstfilet 500 gram_
Botermalse
runderstooflapjes
heel kilo maar
Voor uw huisdier
Keimager runderhart
per kilo

Heerlijke hamworst
per 100 gram

Zwan Saksische smeer-
leverworst 150 gram

0§2

O?8

Neerlandia chocolade-
melk pak l liter
van l,29 voor

Nutroma kofllemelk
fles 0,5 liter van 1^9 voor

Ij
| Jolly slankkwark

L van 1,05 voor

| Goudse Kaas
i| w belegen l kilo nu _

Pepercervelaat
lekker pittig, 100 gram —,

speklappen
heel kilo

varkenslapjes
heel kilo 798

gehakt (h.o.h.)
heel kilo

0501

l * +

zeeppoeders%
vat 3,4 kilogram \
van 10.9

. voor

^^-r*^

w

^
v^r~i*rs

^

tatn

'^-^m ^m «B& .̂•f • f ̂ ^ ^

x - , r
Van

Boerenbruin 800 gram
deze week.

Maanzaadbolletjes
zak 9 stuks

l

Boerenkrentmik met spijs
800 gram

\

R KIT l
A^an 3^9v° *Jj VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV

7UTPHEN • BORCULO • HENGELO IGLO l RUSSEN GROENLO GOOR VOROEN

Reklames zijn geldig van 12/3- 18/3 1981



Ut veurjoar
steet veur de deure

Ni'je ideeën komp noar boven

Bekiek onze collectie es goed

Witte damesklompen 17.95
Damesslippers met verdraejboare
gesp 11.95
Trimschoene
(doarln virale i'j ow bastend fit) per paar v.a.

19.95

Sandalet
(losse schoene veur de vrouwluu, in wit)

25.95

Heren sandalen 27.35
MET DE LENTE IN DE KOP,
LOPE WI'J MET DDEEëN VEUBOP

JAN EN RIEK HERMANS
Schoenhandel - lederwaren

Pastoor Thuusstroate 8 • KeJJenborg

HAEEY BIJENHOF

en

TBUUS HUM IN 'T VELD

gaan trouwen op 20 maart 1981.

De huweüjksplechtigheid vindt plaats

om 13.30 uur in het gemeentehuis te

Steenderen en om 14.00 uur in de St

Martinuskerk te Baak.

Toekomstig adres:

Hoogstraat 6a, Toldijk

Dag-adres: zaal Herfkens te Baak

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur

Gerrit, Liesbeth en Michiel

Wolsink-Hebben

7255 BV Hengelo Gld, 5 maart 1981.

Vordenseweg 3.

staan weer klaar voor het

spitten van uw tuinen
Beleefd aanbevelend

LOONBEDRIJF

B. J. MEMELINK
Telefoon 057531640

Unie van Vrijwilligers
afd. Hengelo Gld

Gezellige middag voor bejaarden
op zaterdag 14 maart a.s.
's middags half twee in ,Ons Huis'

Wilt u opgehaald worden? Gaarne opgave aan

mevr. Kramer, Raadhuisstraat 57, tel. 1408

Marktvereniging
Hengelo Gld

Ledenvergadering

IN ZAAL MICHELS, SPALSTRAAT 45
Aanvang 20.00 uur

AGENDA:
1 Opening en jaarverslag.

2 Notulen.

3 Jaarverslag penningmeester.

4 Rapport controlecommissie.

5 Benoeming commissie 1981.

6 Bestuursverkiezing wegens periodieke af-
treding van de heren G. Lenselink, J. W. A.
Dickmann en A. Lankhorst.
Zij stellen zich allen herkiesbaar.

7 Verkoop onafgehaalde prijzen.

8 Mededelingen.

9 Rondvraag.

10 Sluiting.

Tevens zal er een film vertoond worden van de
Boyal Welsh Show te Engeland en reisindruk-
ken door het Welsh Pony Stamboek jurylid,
de heer J. Hammers uit Wichmond

Carnavalsver.

„HOEST MEÜGLUK"

Uitslag trekking verloting
maandag 2 maarf 1981

L (hoofdprtys) f 500.— aan waardebonnen
lotnr. 1471

2 klok ter waarde van f 800.— lotnr. 845

3 zwart-wit portable TV lotnr. 221
lotnr. 1307

4 draagbare radio cassette-recorder

5 transistor mini radio lotnr. 325

Diverse kleinere prijzen z^jn gevallen op de lot
nrs 301 - 338 • 1148 • 1701 en 179

Prtyzen kunnen worden afgehaald bij tank-
station Joiy, Hummeloseweg.

Van ons is heden, geheel onverwacht, heenge-

gaan onze lieve"moeder,^groot~ên overgroot-

moeder

ALED3A HENBIETTA PETERS
weduwe van Reind EUenkamp

op de leeftijd van 80 Jaar.

Uit aller naam:

J. A. H. van Doorn-Ellenkamp

Hengelo Gld, 28 februari 1981.

Bejaardencentrum ,,De Bleijke".

De crematie heeft in familiekring plaats ge-

had in het crematorium te Dieren.

Voor familie- on handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS • Tel. 1455

UW HANDSCHRD7T IS EEN

P A R K E R
WAARD

Uit voorraad leverbaar

PARKER
ballpoints en vulpennen

PARKER, één van de betere merken

KERKSTRAAT 17 - HENGELO G - 05753-1253

De tijd om te planten
is er weer

WU hebben een flink assortiment
voor n in

vaste planten, heide,

coniferen, heesters,

rozen enz.

Ook voor

potgrond, tuinturf, gedr.

stalmest enz.
kant n bty ons terecht

Verkoop alleen op zaterdag

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G. J. BOSMAN
Kervelsewe? 23 • Hengelo Gld • Tel. 05758-2019

De laatste restanten Neveda wol
nul.-per bol

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld



KRfttEIT
Onze kralenafdèling is fors

uitgebreid.

Nu alle soorten

kralen, o.a. staafjes,
cuvetjes, vlindertjes,

sterretjes, blaadjes,
radertjes

Graag tot uw dienst

HEIJINK
,,De Spanne vogel"
Ruurloseweg 2, Hengelo G

Vanaf maandag 16 maart

In de voorverkoop

kaartjes voor de
toneelavonden van
de HTV
op de zaterdag 4 en 11
april

bij boekhandel Wolters,

zaal Langeler en aDe leden

van de HTV

Ze z|jn nu nog te koop

mooie appels
o.a. Lombarts, Golden
Delicious en de laatste
goudreinetten

FEUITBEDBIJF

HORSTINK
Prinsenmaatweg l, Steen-
deren, Tel. 05755-1243

Laat nu uw tuin een

VOORJAARSBEURT

geven

o.a. snoeien be.mesten, ver

planten enz.

Wij geven u vrijblijvend

advies en prijsopgaaf

HoveniersbedrUf • kwekerij

G, J. BOSMAN
Kervelseweg 23, Hengelo

Tel. 05753-2619

Te koop bruine slacht-
kippen bij H. Luesink,
Scharfdijk l, Hengelo Gkl,
Tel. 05753-7283

Te koop l - 2 dragende
schapen, midden maart
a.d.t. G. Memelink,, Hol-
terveldseweg l, Hengelo

Tongen, 16 jaar ~2oefct wefkr
voor de zaterdag, eventu-
eel ook voor de vakantie.
Tel. .08344-509

Te koop voor- en achter-
bouten van vaarzen. B. J.
Waenink, Regellnkstraat
13, Hengelo Gld

Gepensioeneerde of WAO-
er gevraagd voor onder-
houd moes- -en slertuin en
erf op boerderij te Hen-
gelo Gld. Werktijden en be-
loning in overleg.
Tevens te koop plm 2000
Hollandse pannen
Telefoon 05753-1351

De Mr Steam
verwijdert alle vuil
uit uw TAPIJT

Huur f 25.— per dag
2e beurt GRATIS

Meubel- en TapUten-
tiuis

„De S panne-
vogel"
Tel. 05753-1484

Wij hebben nog 2 plaatsen
voor het stallen van een
auto. B. J. Lebbink, Raad-
huisstraat 61, Hengelo Gld
Tel. 05753-1226

Te koop Yamaha cross
80 cc, in zeer goede staat
Harold Wisselink, Varssel
seweg 41, Hengelo Gld
Tel. 05753-7271

Te huur gevraagd stuk
grond voor moestuin Tel.
05753-3154

U wilt een NIEUW TER
RAS of OPRIT?

Ook dat verzorgen wij

voor U

Laat u eens vrijblijvend

door ons adviseren over

de vele mogelijkheden

HoveniersbedrUf - kwekerij

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23, Hengelo

Tel. 05753-2619

CPB

Modieuze voorjaarskleding voor jong en oud
vindt U bij

MODEHUIS

GOSSELINK
GOSSELINK'S mode

is exclusief en niet duur

Landlustweg 30 - Tel. 05755-1288 - Steenderen

Te koop rvs inb. gascomf.
Atag, electr. ontsteking,
i.z.g.st. f 75.—. Tel. 05753-
3154

Te koop electr. fornuis
Neff, oven defect, Tel.
05754-352

Te koop z.g.o.h. racefiets
Tel. 05755-1257, na 18.00 u.

Te koop antieke estrikken
21x21 cm, rood, Kasten,
af m. 120x60x180, 240 of
300 cm, gedeeld in kastjes
van 30x60 cm, met h.h.
deurtjes, geschikt voor
magazijn of berging, prijs
f 5.— per kastje. A. Nieu-
huis, Broekweg 12, Keijen-
borg, Tel. 05753-2629
na 18 uur of zaterdags

Te koop aangeb. z.g.a.n.
stapelbed, zware bruine
buis met trapje en hekje
Lubbers, Raadhuisstr. 55
Hengelo Gld, Tel. 1286, na
6 uur

Te koop oude stalmest
o.a. voor tuin. Tel. 05753-
1244

De avond werd geopend door mevr. Dinkelman-
Groot Roessink. Zty was zeer verheugd over de
grote opkomst.
Het produktschap voor groenten en fruit, verzorgde
door middel van de fa. WUnbergen de avond.
Er werden dia's en films vertoond en men kon proe-
ven van lekkere hapjes. In de pauze werd 'n kopje
koffie aangeboden.
Na de pauze volgde een verloting van het fruit en
de fruitschalen, met daarna nog een leuke film.
De fa. WUnbergen werd dank gebracht door de
presidente en hen werd door mevr. Ebbers-Huurne-
man een attentie aangeboden.

INTERNATIONALE MOTORCROSS
OP CmCUIT 'T ZAND TE HENGELO GLD

Zondag 15 maart a.s. organiseert de Hengelose auto
en motorvereniging Hamove haar eerste grote eve-
ment op motorsportgebied, de internationale motor-
cross 500 cc op circuit 't Zand te Hengelo Gld.
De organisatie heeft het navolgende programma
samengesteld: 500 cc junioren, zijspannen junioren
en internationalen 500 cc.
In de beide juniorenklassen komen deelnemers uit
Hengelo Gld en de regio aan start, waarbij vooral
In de zijspanklasse veel spectaculairs te zien zal
zijn, want 55 combinaties hebben voor deze wedstrijd
ingeschreven.
De hoofdmoot van het programma, 500 cc int. telt
vele bekende namen en deze staan garant voor
veel motorsport.
Zo zullen alle Nederlanders uit de 500 cc klasse
onder aanvoering van Gerard Rond en Gerrit Wol-
sink, met verder Toon Karsmakers, Frans Sigmans,

Peter Herlings, Klaas Poppinga de strijd moeten
aanbinden tegen buitenlanders, die ook op zware
zandbanen, zoals circuit 't Zand, wel degelijk hun
mannetje staan. Ze moeten het opnemen tegen de
Zweed Hakan Carlqvist, 3e op de wereldranglijst en
een zeer goede rijder in het zand, verder tegen de
Finnen Tapani Pikkarainen en Erik Sundström, die
in 1980 op het zelfde circuit 2e werd in de GP 250,
Veel tegenstand is ook te verwachten van de Duitser
Herbert Schmitz en van de Franse GP-rijder Jean
Jacques Bruno, die onlangs bewees ook op zand-
banen goed uit de voeten te kunnen. De organisatie
heeft getracht rijders te contracteren die op dit
soort circuits opgewassen zijn tegen de Nederlandesr
5 nationale kampioen komen aan start, te weten
Nederlands kampioen Gerard Rond, de Zweedse

kampioen Hakan Carlqvist, de Finse kampioen

Tapani Pikkarainen, de Duitse kampioen Ludwig

Reinbold en de kampioen van Frankrijk Jean Jac-

ques Bruno.

In het circuit zijn 3 spectaculaire gaten gegraven om

zo de snelheid, die de coureurs ontwikkelen een

beetje te drukken.

Om 'n idee te geven van het aantal personen dat bij

het verloop van de wedstrijden betrokken is, komt

men op de medewerking van ruim 300 personen.

Zal Gerrit Wolsink zondag 15 maart eindelijk de

Coupe 't Zand winnen? 4 maal was hij reeds win-

doch vorig jaar ging het mis door een aparte pun-

tentelling die toen werd gehandhaafd. Nu is het zo:

l punt voor de Ie, 2 punten voor 2e enz. Dit geldt

per manche. De internationalen rijden 2 manches
van 30 minuten + 2 ronden.

SPECIALE AANBIEDING
t.e.m. zaterdag

Dames nachthemden
100% katoen

KOALA

lang model nu

Schröder
de kerk Hengelo Gld

Kerk- en andere diensten
Ned. Herv. Kerk

WOENSDAG 11 MAART
19.30 uur Ds Verhaere, Biddag

ZONDAG 15 MAART

,,De Bletfke"
9 uur Ds Kabel

10 uur Ds Kabel

Goede Herder Kapel
WOENSDAG 11 MAART

19.30 uur Ds Gerbrandy, Biddag

ZONDAG 15 MAART
10.15 uur Ds Gerbrandy

Vrfli. 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 9 t.e.m. 15 maart

Dr Hanrath, Telefoon 1277

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. Eli, 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 Ketjenborg
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-
/insinis 8.30 uur
Zellem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur voor-
avondmis
Huisze Maria Postel: maandag, vrijdag missen 9.30 u.
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