
50e jaargang no 19 dinsdag 12 mei 1981
Verschuilt dinsdags In
Hengelo, KeUenborg,
VelswUk Zelhem, Baak,
Steenderen, Wlchmond,
Vierakker

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

Aluminium ladders
div. maten uit voorraad leverbaar

dêgelijkê"kwaliteit *- spotgoedkoop"""

Deze ladders kunnen ook als trap worden

uitgezet

2x10 sport = 4.75 m 185,--

2x12 sport = 5.75 m 225.—

2x14 sport = 6.75 m 275.—

Rocodec
transparante buitenbijts, bruin

bijzonder geschikt voor gevels, spoorbiels,
hekken, schuren etc

per liter slechts 9.95

fiondex
10 l bussen

normaal per liter 16.50, nu per liter slechts

12.25

Div, soorten textiel wandweefsels
90 cm breed, reeds vanaf 3.95

lenselink
Kerkstraat l • Hengelo Old - Tel. 05753-1800

Voor uw BLOEMENTUIN
zijn wyn ruim gesorteerd in:

bloeiende tuin-, perk- en

balconplanten

geranium - hang—

fuchsia's

chrysantenstekken

tomatenplanten

Tevens alle dagen

verse AARDBEIEN
Ook zelfbediening

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15, „Op Els" • KeUenborg
Telefoon 05753 1395

Bere-sterkzo'n
Gazelle
Bere-sterk dus bere-
9oed.'n Gazelle
Bere-sterk is bere-
veihg.Endatisdus
et enige dat telt

voor kinder-
f'etsen. 'n Bere-
goed besluit
'n Gazelle!

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11
Hengelo Gld - Tel. 7278

GAZELLE voor kinderfietsen

Veiling -erihuis
onder notarieel toezicht

Hemelvaartsdag 28 mei
om 15.30 uur

Bezichtiging van 15.00 tot 15.30 uur in de grote
zaal van Concordia te Hengelo Gld

1861 1981

Kon. Harm. „Concordia"

120 jaar jong

aan

CDA
een goede keus

een verantwoorde keus

een besliste keus

SAMEN VERANTWOORDELIJK

VOOR EEN ZINVOL BESTAAN

x Opbouw werkgelegenheid

x Stads- en dorpsvernieuwing

x Ontwikkelingssamenwerking

x Open voor ieder mens

(ook culturele minderheden)

x Zorg voor democratisch bestel

Tweede kamer verkiezing 26 mei

Lijst 2 - VANAGTnrl

Bewaar deze advertentie goed - uw hulp op 26 mei

Laatste voorverkoop

seizoen 1981

Dinsdag 12 en donderdag 14 mei

gemeentehuis
van 19.00 tot 21.00 uur

Dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 mei

zwembad
van 13.30 tot 16.30 uur

Tevens opgave zwemlessen

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

RADI-THERM
Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
8105 SB Lutienberg
Tel. 05724-598

Willy Hoogeveen-
Geifz

schoonheidsspecialiste •
pedicure
Voor afspraak:

De Heurne 52 - Hengelo G.
telefoon 05753-1795

DE GEHELE WEEK:

500 gr verse kip 248

500 gr magere runderlappen 598

500 gr magere hamlappen of fricandeau 498

100 gr gepaneerde snitsels I03

VLEESWAREN:

150 gr gebraden gehakt

150 gr Thüringer bloedworst

100 gr rauwe ham

150 gr slagersham

100 gr gebr. runder- of var kensrol lade

l kg huzarensalade

|25

125

|/5

1 51 3

195

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 gr GEHAKT + kruiden

500 gr magere speklappen

295

198

Donderdag

503 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen

398
398

Vrijdag en zaterdag

SOOgrSCHOUDERKARBONADE
(max. 2 kg per klant) 298

Peter van Burk
KEURSLAGER

RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD • TEL. 05753-1269

GLAS VERF BEHANG
v/h Winkelman

SPALSTRAAT 17 - 7255 AA HENGELO GLD - TEL )5753-1292 - b.g.g. 05752-2634

schildersbedrijf
bemie harmser

Parlij vl Arbeid

Kan de P.v.d A de problemen aan?
* de werkeloosheid bestrijden

* de sociale uitkeringen veilig stellen

* de woningbouw bevorderen

We zullen offers moeten brengen.

Maar wél eerlijk verdeeld

Samen kunnen we dat

Stem P.v.d.A. lijst 1



Hierbij nodigen wij u uit om dit

jubileum met ons te vieren. Wi/ geven een receptie
op zaterdag 23 mei 1981 van 15.30 uur tot 18.00 uur

in hotel Leemreis, Spalstraat te Hengelo (Gl d).
U bent van harte welkom.

(XXJiy/Jiï 'ER-HQRWGEtt/E-QPl'/EK

siuismw 75, 'H

Te koop:

PEUGEOT 504 GL

PEUGEOT 504 GL

PEUGEOT 504 GLD

PEUGEOT 504 GL

PEUGEOT 504 GL

PEUGEOT 305 SR

PEUGEOT 805 GL (gras)

PEUGEOT 104 GL

MERCEDES 200D

HONDA ACCORD

CITROëN GSX 8

MAZDA 823

OPEL ASCONA

SIMCA 1100 GLS

DATSUN IfiOB (gas)

+ diverse goedkope inruilwagens

Automobiel bedrijf

A. RIDDERHOF
PEUGEOT-DEALER

Bleekstraat 14 - HENGELO GLD - Telefoon 05758-1947

Vialle-gas inbouwstation - autowasserette

1979

1978

1979

1978

1978

1979

1978

VAN DER MOND VOEDINGSMARKT
murtoseweg 52 telefoon: 1392

Op vrijdag 15 mei a.s. hopen we met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijks-

feest te vieren.

We beginnen om 14.00 uur met een Eucharis-

tieviering uit dankbaarheid in de St Martinus-

kerk te Baak.

J. G. STARING
A. M. STARING-ROORDINK

Baak, mei 1981.

Helmi chstraat 28.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.15-16.30 uur
in zaal Herfkens, Z.-E.weg 64, Baak

Op vrijdag 15 mei hoop ik mijn 90e verjaardag

te vieren.

R. GROOT ROESSINK

Vaalverinkdijk 1.
Hengelo Gld, mei 1981.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 19.30 uur in

zaal Langeler te Hengelo Gld.

Met veel vreugde zien wij terug op de viering
van ons 25-jarig huwelijksfeest op 27 april j.l.
Door de belangstelling, in velerlei vorm, werd

het voor ons en onze kinderen, tot een onver-

getelijke dag.
Hartelijk dank daarvoor, in het bijzonder de
familie Langeler voor de goede verzorging

die dag.

GERT EN JANNIE HUETINK

Hengelo Gld, mei 1981.
Asterstraat 16.

Unie van Vrijwilligers
af d. Hengelo Gld

Gezellige middag voor bejaarden

op zaterdag 16 mei a.s.
's middags 2 uur in ,,Concordia"

Wanneer U gehaald wilt worden, dan gaarne
opgave aan mevr. Kramer, Raadhuisstraat 57
Tel. 1408

Hartelijk dank voor de vele felicitaties,

bloemen en kado's, die ik mocht ontvangen op

mijn 65e verjaardag, 29 april, en die tot een

onvergetelijke dag is geworden.

J. LUBBERS

Hengelo Gld, mei 1981.

Groene Kruisstraat 8.

Bejaardentehuis „Maria Poste!"
KEIJENBORG

vraagt per l juli of eerder een

nachtwacht
7 nachten werken - 7 nachten vrij

Vereist: minimaal bejaarden verzorgende

Salaris volgen CAO bejaardentehuizen

Sollicitaties te richten aan de directie,

Past. Thuisstraat 6, Keflenborg

Te koop tuinmeubelen,
voordelig in prijs. Ook
losse dekjes verkrijgbaar
diverse maten. Verder in
voorraad, slaapzakken,
luchtbedden, voetpompen,
parasols, koelboxen enz.
ATOMIGA opslag Goossens
Steenderenseweg 11,
Hengelo Gld, tel. 05753-2139

LICHTEN
AAN

VOORJAAR*
i 80EK81
r r/M 16MEI

F.990
DAARNA F1450

de veertiendaagse

Geldig van 72 f.e.m. 25 mei

„. l liter
l JONGE FLORIJN

2 1 liter
JONGE BOKMA
l liter
ST ANDRé VIEUX

Boomsma vlierbeasengenever

ADVOCAAT O.V.
l fles
BERENTZEN APPELKORN
l fles
VAT 69 WHISKY

BEEFEATER DRY GIN
Q l fl. BERNKASTL KURFÜRSTLAY
** spatlese (Riesling 1975)

l fles BINGEB ST ROCHUS-
KAPELLE (1975)

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ CONCORDIA

Kerkstraat 17. Hengelo G
HEIDEPLANTEN
SIERHEESTERS
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
SFORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
POTGROND
SPOORBIELZEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD
BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

G. J. HALFMAN
& ZN B.V.
Holstraat 7 • Hengelo Gld
HAMDEL IN

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts ƒ 15. — p. d«|

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat 1. Hengelo Gld
Telefoon 05758-1800

HUSQVAJINA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naalmachlnehandcl wparaüe-lnrlcliün*

BORGOIUEM
Kerkstraat 18 • VOEDEN Tel €575*0385

Spalstraat 19 Hengelo CM • TeL 0575M418

Een geldig rUbewüs voor het besturen van een
auto, kan binnen afzienbare tyd In uw bezit
MR,

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

Lessen in een nieuwe Datsun Bluebird

Sarinkkamp 14 • Telefoon 05753-2144

WIJNBERGEN
Kerkstraat , • Hengelo Gld • Tel. 1478

komkommer
2 stuks

125

VERSE

aardbeien

per bakje al vanaf

110

Vrijdag en zaterdag

volop vers gesneden

soepgroente
met div. tuinkruiden

er door

Bij onze verkoop bloemenkas:

volop bloeiende

perkpl anten
o.a. afrikanen, salvia's, petunea's
begonea's, geraniunvs enz.

Let op omze SCHICRiPE PRIJZEN

Geen werk?
WU hebben wegens de late
vakantie nog tijdelijk
werk voor n

Gevraagd

aardbeien-

plukkers(sfers)
Te beginnen plm 20 juni

Gunstige voorwaarden

Fam. Wullink
Banninkstraat 64, Hengelo
Tel. 05758-1427
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5e Avond Wandelvierdaagse
Ook dit jaar organiseert de V. en A.V. „PAX" in Hengelo Gld een
wandel vierdaagse en wel in de week van 15 t.e.m. 19 juni a.s.
Dit wordt dan de vijfde achtereenvolgende keer.
Om U evenals voorgaande jaren de gelegenheid te geven om tijdig in
te schrijven, laten wij hieronder een inschrijfformulier afdrukken.
Wij raden u aan om tijdig in te schrijven. De inschrijving is mogelijk
t.e.m. 8 juni (2e Pinksterdag) bij de onderstaande adressen. Na deze
datum wordt het inschrijfgeld verhoogd met f 1.25

INSCHRIJF ADRESSEN:

B. van Petersen, Het Karspel 23 of sporthal ,,de Kamp"
D. Nijenhuis, Zonnestraal 18
H. Groot Wassink, Meidoornstraat 2
J. B. A. Dieks, Teubenweg 27, Keijenborg
Zwembad Hengelo Gld
Clubhuis van V. en A.V. ,,PAX"

Bij bovenstaande adressen kunnen ook inschrijfformulieren worden
gehaald.
Wij wijzen u er ten overvloede op, dat bij tijdig inschrijven een lange
wachttijd 's avonds wordt voorkomen.
Vrijdag 19 juni zal na afloop in zaal Wolbrink het „blarenbal" worden
gehouden. De Kon. Harm. ,,Concordia" zal dan met de boerenkapel
het muzikale gedeelte verzorgen.

Inschrijfformulier vijfde avond wandelvierdaagse

Naam

Adres

Afstand 10 of 15 km (doorhalen wat niet van toepassing is)

Loopt voor de keer mee

Hij/zij is jaar

Inschrijfgeld t.e.m. 14 jaap f 2.75 vanaf 15 jaar f 3.75

Groepen moeten zich opgeven bij bovenvermelde adressen met een
lijst van deelnemers met bovenstaande gegevens

OBGANISATIECOMITé V. EN A.V. „PAX"

ANO

DANSEN
Zondag 17 mei

M O N I V

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Voordelig een wandmeubel op maat
Steeds meer mensen prefereren een eigentijds interieur,
met een persoonlijk karakter, met sfeer en warmte en 'n
grote mate van functionaliteit.
Op basis van die kenmerken is een type wandmeubel'
systeem ontworpen voor moderne mensen met eigen wensen

COMBIREK
Als materiaal is gekozen voor gedroogd, massief Noord
Europees vurenhout met zijn eigen, karakteristieke vlam-
tekening. Heel decoratief.
Het Combirek is een veelzijdig aanbouwsysteem, dat
diverse hoogte- en dieptematen kent en een gamma aan
goed doordachte onderdelen. U kunt er gemakkelijk naar
eigen wens en eigen inzicht een wandmeubel mee samen-
stellen. Smal of breed, hoog of laag, met of zonder deuren
en laden. Wat u maar wilt. De onderdelen en afmetingen
zijn op elkaar afgestemd, waardoor u werkelijk endeloos
kunt combineren.
De onderdelen worden ongelakt geleverd. U bepaalt dus
zelf de afwerking. Geschilderd, gevernist of gebeitst.

. Satijnglans, hoogglans, blank, transparant of dekkend.
Alles is mogelijk.
Het Combirek wandmeubeLsysteem laat zich snel en ge-
makkelijk monteren.
Voor uitgebreide informatie kunt u in onze zaak terecht.
Er liggen folders met talloze mogelijkheden en prijslijsten
klaar.

RUURLOSEWEG 17

woninginrichting - textiel

HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1425

gezondheid
Om u meer te laten genieten van de mooie

u deze week met extra voordelig
Slavinken, blindevinken, Gelderse
hamburgers, noem maar op.. .

in. ..niet duur. Sla uw slag in

lS§lager....
voorjaarsdagen helpen de VS Vakslagers

zo-in-de-pan-zo-op-tafel vleesgerechten.
schijven,tartaars, cordon bleu,
allemaal even lekker... snel klaar
i de Vinkeslag . kom naar uw VS markt.

W
slagerij geldig van 14/5- 16/5-1981

Met gemarineerde
produkten, brengen we U Gemarineerde
een welkome afwisseling in Kuikenbout
uw dagelijkse menu! 500 gr.

Varkenslapjes Gevuld ontbijt- Lever
heel kilo f\f\ O Spek 'NÖlke' ̂  Q «. gel. ofongel.

100 gr. llfö 15°8r

Werkelijk een delicatesse, waar U
ook nog een heerlijke jus aan overhoudt!

Gemarineerde
Speklapjes
500 gr.

Schenkel
500 gr.

Gemarineerde
Karbonade
500 gr.

Rollade
vers gebraden
100 gr.

maandag dinsdag woensdag

Lever
heel kilo

Doorregen
runderlapjes
kilo

Gehakt
half om half
küo

Tar-Taar
500 gr

Braadribbetjes
kilo

Bretons gehakt
köo

Bambix

OS9i
pak van 0,98

voor

Florijn
JONGE JENEVER

Hes l liter
deze week

' Smarius
Beschuit pak a 2 rol
van 1,39

voor li9
O

•̂-. — ~~**V^ ^xl

jpfr'Witte Reus'
Mi koffer 2 kilo

geen 3,98 of 3,59 ^*JZ }
maar nu ^«rfw f

*?• /J

^^«f

^ v/d Pijf v
augurken

3/4 pot A.B. kwaliteit
van 1,98

voor

'^jPdasse
krat 24 fles 0,3 liter"

L| van 7,95 ^VVQ
^ voor fVÖ

CampinaV
dubbcllik ijslollics

pak 14 stuks
Persil

ruidcnicr
Top drop of
Stophoest
triopak
van 1,39 voor —

Smelik
roomboter krakelingen
pak, van 1,59 voor

Kreyenbroek
spijsbroodjes
pak van 6 stuks
van 1,59 voor

W.K. superior
kruidkoek
van 2,69 voor -

Nuts
pak 3 stuks
van 1,59 voor

llcrlei

Caveau wijn
rood, wit of rosé, per
fles, van 4,45 voor

Venz
chocolade hagel
pak 400 gr. melk of
puur, van 238 voor

Canada Dry
Ginger Ale

erflc
van 1.45

Delmonte
tomatenpuree
blik 150 gr.
van 0,69 voor

Unox smac
blik 200 gr.
van 2,09 voor —

Bona margarine
kuip 500 gr.
van 1,79 voor

NIEUW! bij V.S.

Libero luiers
'de alles in één luier met zacht
elastiek'.
Paars voor 10 kilo + Deze week ter
Oranje voor 5-10 kilo introduktie
Groen voor 3-5 kilo van 7,95 voor

Veronica
rek mee Panty
maat 36-44
2 stuks van 4,00 voor

Super Glue
alleslij m
tube van 4,75 voor

Wabaflon
Hapjespan
met deksel 24 cm
van 14,95 voor

Strijktafel
compleet
van 49,95 voor

Glazen schalen 'Orion' 10,5 cm, nu

Vina Canda 1976
een uitzonderlijke rode wijn urt Rioja.
Door eigen import
deze lage prijs!
Deze week per fles
van 4,95 voor

Black Prince ^ m ̂  —
Whisky nes l fj^fo
van 16,45 voor ^L. • •

Zuivel
Domo
magere vanille vla
(houdbaar) l literpak
van 1,59 voor

Goudse kaas v.v.
jong, heel kilo

Jolly
choco + room
dessert, van 1,89 voor—

Boeren wit
800 gr., deze week-

Puntbroodjes
of bolletje s
zak 6 stuks

13,5 cm, nu 17 cm, nu

MARKTl
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV

JUTPHEN • BORCULO HENGELO IGLO l RUSSEN • GROENLO • GOOR • VOROCN

Reklames geldig van 14/5 - 20/5-1981



Openbare lagere kleuterschool
HENGELO OLD

Grote Braderie
MET VERLOTING

op het schoolplein
aan de Rozenstraat

woensdag 20 mei
van 16.00 tot 22.00 uur

Medewerking van de boerenkapel van de
Kon. Harm. Concordia

KOMT ALLEN!!

Het gemeentebestuur maakt bekend, dat de
aangifte van kinderen, die met Ingang van het
schooljaar 1981/1982 openbaar onderwijs gaan
volgen, dient te geschieden bij het hoofd van
de desbetreffende school.

Openbaar basisonderwijs

Aangifte kan geschieden voor:
de openbare lagere school, Rozenstraat 14
te Hengelo,
bij het schoolhoofd, de heer G. L. Dijkstra,
telefoon school nr. 1510, of mondeling aan de
school op donderdag 21 mei a.s. van 19.30 tot
21.00 uur.

de openbare kleuterschool, Rozenstraat 16
te Hengelo,
De kinderen, die de leeftijd van 4 jaar hebben
bereikt en nog niet zijn aangemeld en zij die
in het schooljaar 1981/1982 die leeftijd zullen
bereiken, dienen te worden opgegeven bij de
hoofdleidster, mevrouw J. Wenneke-Aartsen,
telefoon school nr. 1911 of mondeling aan de
school.

Het gemeentebestuur voornoemd,

J. E. de Boer, burgemeester
K. Verhoeff, loco-secretaris

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zon nestra at 13 - Hengelo Gld • Tef. 05755*1006

Va laar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Vereniging tot Stichting en

Instandhouding van Scholen

met de Bijbel te Hengelo Gld

Secr.: Holstraat 8 - Tel. 1872

AANMELDING

van leerlingen voor het cursusjaar
1981-1982 (voorzover dit nog niet is
geschied) kan plaatsvinden by de
hoofden van de hieronder vermelde
scholen:

1 Chr. kleuterschool ,,Dikkertje Dap"
Sterreweg 14, Tel. 2057

2 Chr. lagere school Bekveld,
Hogenkampweg 22 • Tel. 2171

3 Chr. lagere school Varssel,
ZelledUk 2 • Tel. 05786-844

4 Ds J. L. Piersonschool,
Schoolstraat 13 • Tel. 1528

Rijwielhandel

Suselbeek
Kruisbergseweg 34
VELSWIJK (gem Zelhem)
tel 08344 - 367

1861 1981

Viering 120-jarig jubileum van de

Kon. Harm. Concordia

INT. MUZIEKAVOND

vrijdag 29 mei

SPORTHAL „DE KAMP" - Aanvang: 20.30 uur

Medewerkenden:
2 Oostenrijkse korpsen

Hengelo's Gemengd Koor
Kon. Harm. Concordia

Entree f 5.— p.p.

Voorverkoop kaarten:
boekhandel Wolters - café-rest. ,,Concordia"

1861 120 jaar 1981

Georganiseerd door het aktiecomité
„Concordia 120 jaar jong"

AEG Lavamat
Type 802 S
• 750 t. centrifuge
• 4 kg inhoud
• sopafkoeling
• RVS kuip en trommel.
Ongekende kwaliteit.
Adv.prijs

Voordeel

Voordeel-
paradeprijs

1398,-

200,-

1198.-
Erres wasautomaat
RSW 526/08

• 17 wasprogramma's
• regelbaarcentr.toerent. 120-850 o/m.
• Economy knop
• 2 kg knop
• spoelstop mogelijkheid
• formica bovenblad.

adv.-
prijs 1335,-

inruil 200-

V.P.-prijs

1135
ERRES RSW 526/08

FA. WINTERS
Spalstraat 8 • HENGELO GLD

RATERINK
UW SLAGER

SPANNING - SENSATIE - SPORT

Zondag 17 mei
Grote nationale

A U T O - C R O S S

Aanvang 18.00 uur

Terrein:
Uilenesterstraat 21 - KeUenborg

* Plaatselijke rijders

* Toerklasse

* Sportklasse

SPANNING - SENSATIE - SPORT

A. B. WOLSINK
Spalstraat 25 • Hengelo Gld

taxi

zieken- en groepsvervoer

Met ingang van heden

zijn wij dag en nacht tele-

fonisch bereikbaar onder

nummer 05753- 19Z4

en alleen overdag onder nummer 05753-1961

HOUT bestellen?

Bijenhof's bouwmarkt
bellen!

A. BIJENHOF
aannemersbedrijf - bouwmarkt

Hummeloseweg 20 • Hengelo Gld • 06758-2425
b.g.g. 1225



Eén juweel m uw keuken.
Marijnen noemt deze kast een
SPECIAL Geen loze kreet
want er is overal rekening méé
gehouden Gaat u verhuizen:
geen nood. de deur is LINKS
en RECHTS DRAAIBAAR
Alm. 142x53x59cm Bruto
inhoud 230 llr Netto 177 Itr
koel. 40 itr.diepvriesruimte
AdvièspN|S 769 •

EN TOCH VRAGEN WIJ MAAR

FA. BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat - Banninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 1215

NU IS HET WEER TIJD

VOOR UW TUIN

WIJ ZIJN WEER RUIM GESOR-

TEERD IN ALLE SOORTEN

VERS UIT DE KASSEN

TEVENS

geraniums - fuchsia's
en tomatenplanten

ZELFBEDIENING

KWEKERIJHUBERS
TEL. 05754-406 - BAAK

Biedt"zich aan meTsJe van
18 jaar voor hulp in de
huishouding en of winkel.
Ervaring met kinderen en
zelfstandig werk. Brieven
onder no J 19 bureau van
de Reclame

Jongeman (16 jaar) zoekt
vakantiewerk van half
juni tot september.
Brieven onder M.L. 19
bureau de Reclame

Houdt zich in Hengelo of
omgeving nog een altround
drummer met goede zang-
stem verborgen? Wil deze
dan zo spoedig mogelijk
contact met mij opnemen
Wim Heijink, St Janstr. 32
Keijenborg, Tel. 05753-2382

Volgende week woensdag 20 mei

is onze zaak gesloten

SLAGERIJ RATERINK

DAMES,

U wilt wat bijverdienen tijdons
school- en avonduren

ORIFLAME kosmetiek
biedt U die kans

Bel geheel vrijblijvend tel. 05753-2707
b.g.g. 04123 1664

Te koop wegens verande-
ring: pi m 200 posten 140x
8; plm 30 ijzeren posten;
puntdraad, isolatoren,
poortgrepen; 3 béton-
ramen 116x63 (mét glas)
2 platte olietanks; golf-
platen (ijzeren • asbest)
5 ligbox afscheidingen.
Toldijkseweg 11, 7221 DA
Steenderen, Tel. 05755-1451

Te koop broedeieren van
bruine ganzen en verschil-
lende hoenderrassen.
Tel. 05753-1735

TE KOOP:

TEBBASSTOELEN wit of bruin
lage rug, per stuk f 35.—
hoge rug, per stuk f 39.;

Met eventueel dekje, o.a.
lage rug, per stuk vanaf f 15.—
hoge rug, per stuk vanaf f 20.—

Verder UNICA STOELTJES
5 stuks voor f 75.—

Ook voorradig: STRETCH BEDDEN, LIG-
STOELEN, VISSTOELTJES, TAFELS,
PARASOLS, SLAAPZAKKEN enz. enz.

Opslag ATOMICA
Verkoop A. GOOSSENS
Steenderenseweff 11 • Hengelo Gld • 05753-2139

GEMEENTE HENGELO GLD
Onttrekking gedeelte zandweg

aan het openbaar verkeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo brengen ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 10, 2e lid van de Wegenwet,
ter openbare kennis, dat voor belanghebbenden
ter gemeentesecretarie ter inzage is gelegd
hun voorstel aan de raad om een gedeelte van
de zandweg, gelegen tussen de Schuttersdijk en
de Bremweg, welke zandweg onder nummer 98
voorkomt op de wegenlegger van de gemeente
Hengelo aan het openbaar verkeer te onttreken
Eventuele bezwaren tegen dit voorstel kunnen
tot en met 2 juni 1981, schriftelijk bij de raad
van de gemeente Hengelo worden ingediend.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Hengelo,
J. E. de Boer, burgemeester
K. Verhoeff, loco-secretaris

Hengelo, 12 mei 1981.

Te koop Grundfos elektr.
waterpomp, zo goed als
nieuw; 4 laden diepvries-
kast Liebherr; elektr.
4 pits kookplaat Atag;
4 pits gasplaat Pelgrim; 2
pits campingtoestel;
2 pers. spiraal (bed)
Tel. 05753-1657 of 28%

Jowé
land- en tuinbouw-

machines

slijpiitriehting

zagen, mof oren,

moforze/sen. mofor-

maa/ers, pompen,

moforketr/ngzagen,

veescheremac/iines

schaatsen, messen
NIEUW en GEBRUIKT
Branderhorstweg 5
KeUenborg, Tel. 05753-2026

SPORT GOED

MET SPORTGOED

van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE

Banninkstr. 5, Hengv 'o G.

Te koop i.g.st. zijnde
dames sportfiets (vanaf
12 jaar), jongensfiets
Juncker (van 6 tot 12 jaar)
fietsrek voor 5 fietsen,
kleuterbed. Pastoriestr. 11
Keijenborg, Tel. 2729

Te koop rode, spits- en
bloemkoolplanten. Niesink
Past. Thuisstraat 10,
Keijenborg

re koop 2 cyclo gazon-
^rasnmaiers (benzine)
merk B en S. B. Coops
Veldhoekseweg 15, Hen-
gelo Gld, Tel. 05736-416

BEDEVAART BANNEUX
Voor de bedevaart naar Banneux op 22 en 23 mei
zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgave hiervoor kan
geschieden bij mevr. Gerrits, letónk 2a, Tel. 1727

ZWEMBAD HENGELO GLD
Het zWemseizoen nadert alweer met rasse schreden
want op zaterdag 16 mei wordt het bad opengesteld.
Deze week kan men nog profiteren van de goed-
kopere voorverkoop van abonnementen. De openings
tijden zijn ongewijzigd gebleven. Het bestuur hoopt
met de aanschaf van meer recreatief spelmateriaal
het bezoek te stimuleren. Tijdens de voorverkoop op
het bad ,kan men ook opgave doen voor zwemlessen.

HENGELOSE BEJAARDEN OP VAKANTIE
Onder leiding van 2 UVV-sters gingen 45 bejaarden
op vakantie. Üitgewuifd door familie en UVV-sters
vertrok men richting Nijmegen en na een koffiestop

in TTravë en èèn prachtige tocht door de Peel be-
reikte men in de loop van de middag hotel Stijnen
in Houthem b$j Valkenburg. Na een rustdag, waarop
men de omgeving kon verkennen, stond er een tocht
naar Duitsland op het programma. Jammer dat men
door de nevel niet veel kon zien. Maar gelukkig de
andere tochten naar de Ardenen en door Zuid Lim-
burg vonden onder goede weersomstandigheden
plaats en men genoot enorm, 's Avonds werd er ge-
kaart, bingo gespeeld, terwijl een avond de eigenaar
v.h. hotel, de heer Stijnen, solozanger bij de Maas-
treechter Staar, een muzikale avond verzorgde.
Dank zij de goede zorgen van de familie Stijnen, de
goede sfeer onder elkaar, werd het een onvergete-
Hjke vakantie en keerde men na een week voldaan
huiswaarts.

HULPDIENST HENGELO EN KEIJENBORG
De hulpdienst is zoals blijkt uit de jaarverslagen
van de hoofden van dienst, springlevend. Veel vrij-
willigers (sters) staan klaar om te helpen. Van de
dienst Tafeltje dek je, geleid door mevr. v. Hengel,
wordt veelvuldig gebruik gemaakt. De hoofden van
dienst, mevr. Besselink, tel. 2063 voor Keijenborg en
mevr. Hoefsloot, tel. 2213, voor Hengelo zijn erg dank
baar voor de vele vrijwilligers (sters). Door de voor-
zitter de heer Verhoeff, werd afscheid genomen van
mevr v. Elderen, die na 6 jaar de hulpdienst gaat
verlaten. Ook werd afscheid genomert van mevr.
Branderhorst. Beide dames werd dank gebracht
voor hun inzet en hen werd een bloemetje aange-
boden.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 17 MEI

Verzorgingscentrum „De BleUke"
9 uur Ds Kabel

Ned. Herv. Kerk
10 uur Ds Kabel

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Monteban

Vrtfx. Herv. Kerk
Geen dienst

Avond- en weekenddienst doktoren
Voor spoedgevallen zaterdags van 9-9.30 uur en zon-
1ags van 12-12.30 uur

van 11 t.e.m. 17 mei
B. A. M. Eijkelkamp, Telefoon 2262

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

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

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 Hengelo Gld

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


