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verkoop bloemenkas

WIJNBERGEN

Deze week SPECIALE JUBILEUMAANBIEDINGEN:

Grote cyclamen
vol knop - diverse kleuren
normaal 5.50 per &uk - jubileumprys Z stuks

Volop nieuwe oogst bloembollen
deze week TULPENBOLLEN, Ie kwaliteit, 25 stuks

IN ONZE NIEUWE DBOOGBLOEMENHOEK:

1 bos gemengde droogbloemen O 50
jubileumprijs *

m
+**

1
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Ook is onze grote VERKOOP BLOEMENKAS weer tjokvol gevuld met

groene en bloeiende planten
rechtstreeks van de Aalsmeerse bloemenveiling

Wit is de grote mode bij ons:

mooie witte sier potten en vazen
Voor ieder kind een leuke verrassing!

fa Wijnbergen

uw bloemenspecialist
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 1473

Jubileumaanbiedingen geldig t.e.m. 24 oktober
en zolang de voorraad strekt

ZONDAG 18 OKTOBER

AUTOCROSS
TE HENGELO GLD
Organisatie: TT V BEK VELD

in samenwerking mét de Stichting Autosport
Oost-Nederland

Aanvang:

13.00 uur

Terrein van gebr.
Wiillink

op de hoek
Steenderenseweg
Holterveldseweg
te Bekveld

junioren

standaard

plaatselijke rijders

sport

CLAN
Verschuilt dinsdags In
Hengelo, KeQenborg,
Velswyk-Zelhem, Baak.
Steenderen, Wlchmond.

Vlerakker

UITGAVE:
DRIJ. WOLTEBS
Kerkstr. 17 • Postbus 3
7255 ZO Hengelo Old
Tel. 05753-1455
b.g.g. 1253

HEIDEPLANTEN
SIERHE ESTERS
LAANBOMEN
CONIFEREN
BOZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
9PORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
rUINTURF
POTGROND
SPOORBIELZEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

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

Jowé
land- en tuinbouw-
machines
slijpinrichting

zagen, motoren,

motorzeisen, motor-

maaiers, pompen,

motorkettingzagen,

veesc/ieremcc/i/nes
schaatsen, messen
NIEUW en GEBRUIKT
Branderhorstweg 5
KeUenborg, Tel. 05753-2026

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1800

Offenberg
HANDEL IN

hooi en stro
H«>sterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-5664

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

It.tDI-THERM
Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
3105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

Muziekliefhebbers opgelet!

Muziekschool Hans Scheerder
organiseert op donderdag 15 oktober a.s.

een voorspeelavond
in zaal Concordia te Hengelo Gld

Eigen leerlingen zullen deze avond hun muzikale kunnen ten

gehore brengen.

Muziekhandel BRUGMAN uit Gaandern, o.a. dealer van G.E.M.

orgels, verleent hieraan zijn medewerking.
Een demonstratie van dit type orgels zal gegeven worden door

de bekende organist: JOHAN GUNZING

Alle mensen die van muziek houden zijn van harte welkom

Aanvang 19.30 uur
U wordt vriendelijk verzocht tijdig aanwezig te zijn

Inlichtingen:

Hans Scheerder
Sorinkdijk l - Hengelo Gld - Telefoon 05753-7328

DE GEHELE WEEK:
By aankoop van een eigengem.

rookworst

500 gr zuurkool gratis
Rauwe CASSELLER
RIB 100 gr J 95

100 gr
ZEEUWS SPEK

500 gr ROLPENS

500 gr
EISBEIN

500 gr
BAKBLOEDWORST

500 gr
BAKLE VERWORST

500 gr BALKENBRIJ
met of zonder krenten

395

298

298

UIT ONS SNACKBEDRIJF:

l ds f ricandellen, 40 st.

14.00
l kg huzarensalade

5 st. braadworst 495

500 gr nasi of bami 3.25

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag

Ï
gr GROVE VERSE WORST

gr FIJNE VERSE WORST

150 gr LEVERKAAS

448
448

150

Woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
300 gram

magere speklappen
150 gr BOTERHAMWORST

375
298

100

Donderdag
300 KT MALSE RUNDERLAPPEN

•>(M) gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr SNIJWORST

448
398

150

398
Vrijdag en zaterdag
500 gram

SCHOUDER.
KARBONADE
(max.) 2 kg per klant)

500 gram MAGERE

hamlappen of fricandeau598
500 GRAM

varkenshaas 798
150 gr GEBRADEN GEHAKT

150 gr SLAGERSHAM

150 gr GEKOOKTE LEVER

100 gr BACON

LEVERWORST, plin 250 gr

150

200

150

195

175

KEURSLAGER

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

HEERLIJKE GERECHTEN
TÉGEN BETAALBARE PRIJZEN

SPECIALITEITEN:

Babi pangang
Foe yong hai
Bami goreng speciaal
Nasi goreng speciaal

Indische rijsttafel
Chinese rijsttafel
(deze maaltijden voor 2 of meer

personen)

Voor afhalen speciale prijzen

CHINEES INDISCH RESTAURANT

Raadhuisstraat l - HENGELO (Gld.)

Telefoon 05753-3231
Geopend: dinsdag t.m. zondag 11.00-22.30 uur

's maandags gesloten
(Op alle feestdagen geopend)

STRETCH GORD. PANTALONS
v.a. 82.50

B. GROTENHUYS
Spalstraat 18 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1823

BELLADY
de nieuwe gebruiksklare
haar kleurspoeling

heel eenvoudig te gebruiken

e Haarwassen
e Handdoekdroog maken
e Bellady op uw haar spuiten
e Doorkammen met grove kam
e PIm 10 minuten laten inwerken
e Uitspoelen

Zo eenvoudig kunt u nu met één van de 10
kleuren uw haarkleur verfraaien

Verkrijgbaar

Drvgisterij Parfumerie

LENSELINK

ENERGIE-TIP
Laat de verwarming nog uit . . .
en verwarm de kille uren bij met een

oliegevulde radiator
ollegevulde radiators v.a. 99.--

INSTALLATIEBEDRIJF

BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD • Tel. 1215

Deze sportieve veterschoen is
volgens het mocassin-systeem
gemaakt en is daarom enorm
soepel en buigzaam. Het voet-
bed voelt prettig aan, maar
kan ook verwijderd worden
als u losse steunzolen draagt.
„Ook verkrijgbaar op een
smalle leest".
Een goed besluit, draag

De sportieve schoen
met voetbed

WULLINK'S SCHOENHANDEL
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W1LLEKE ALBERTI HEEFF:

OPWINDEND NIEUWS
Voor alle vakant ierkenners
envrijetijds
genieters l

Volgende week start de Grote Merkenreis! Een vijfweeks
najaarsfestival waarbij u kunt profiteren van twintig gulden
spaarvoordeel op Het Grote Reisboek: Neerlands nieuwste en
allerkompleetste reiswijzer voor vakanties, weekendtrips en
dagtocht] es.

Maar dat is niet alles. U kunt tegelijk meedoen aan
'n opwindend leuke ontdekkingstocht langs 24 topmerken,
waarbij heel wat te verdienen valt: in de volle prijzenpot zitten
verzorgde vakantiereizen, kruiwagens met vakantieproviand,
verrekijkers, autosets en reiskoffers.

Let goed op de aanbiedingsfolder van komende week:
daar staat alles in wat u over de Grote Merkenreis weten moet

Volgende week start de grote
merkenreis met uniek spaarvoordeel
en tientallen fijne TWEEDE PRIJS;

fWrzorxderd/u. banende

Doe mee aan de R6 puzzle.p — — — — — — _._ _—«.•«•«.»„„„—«.—•—
Hoeveel tabaksbladeren staan er op een pakje R6?

Zeg in weinig woorden hoe
lekker licht R6 is.

Stuur uw oplossing op en u ontvangt in ieder geval
een aardige attentie. In ongefrankeerde envelop
zenden aan: REEMTSMA NEDERUIND B.V.,
Antwoordnummer 40,3720 XB De Bilt.Onder

i vermelding van uw adres en woonplaats.

Kies lekker licht

R6
De nieuwe lichte

20/2,60

HOOFDPRIK:

Wcnorgdtrehen
na»rd«zon,6fUOOOr
KonCant.

DERDE PRIJS:
iXKrulwagens boordevol
boodschappen.

f O EXTRA PRIREN:
En bovendien nog 50 extra
vakantteprljzMt.

VAN DER MOND VOEDINGSMARKT
ruurloseweg52 telefoon: 1392

de veertiendaagse

i mm * rap
Geldig van 73 t.e.m. 26 okf.

15.45

15.95

12.45

12.45

15.45

15.45

4.25

11.45

CABALLERO SHERRY 7.45
l fles (Bordeaux)
FONSET-LACOUR 1975

^ l liter
J FLORIJN GENEVER

2
l liter
HENKES VIEUX

3
1 liter
VLIERBESSENGENEVER

- l liter
4 LIMOENTJES BRANDEWIJN

l liter
O BOOMSA BERENBURG

l fles
BOLS APRICOT BRANDT
l fles
MARSALA NOTENWIJN
l fles
ROBERTSON WITTE PORT

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLU1 :RIJ CONCORDIA

Wegens inruil te koop:

DATSUN 120Y, 2-deurs, groen

DATSUN 120A FH coupé, geel

DATSUN CHERRY, 3-deurs luxe, div. kleuren

DATSUN CHERRY, 3-deurs luxe, blauw

DATSUN CHERRY, 5-deurs, stationcar

DATSUN SUNNY 1400 GL, 2-deurs, rood

DATSUN BLUEBIRD 180, 4-deurs, geel

DATSUN LAUBEL 2400, LPG, div. accessoires

PEUGEOT 504 GLD, 87000 km, groen metalic

1974

1978

1979

1980

1980

1979

1977

1979

1979

FORD GRANADA 2.8 GL, automaat, div. accessoires,

1979

0 0

Demonstratie-auto's

DATSUN CHERRY, 10-4-1981, 16000 km, blauw

DATSUN SUNNY 1500, 31-8-1981, 2200 km, rood metalic

DATSUN BLUEBIRD 2.0 diesel, 8-9-1981, 2900 km,

grUs metalic

BV
^ J/1 Hummeloseweg 10 Hengelo (gld) Tel. 05753.2244
^i^tJa" noiBHnBSBSMKnnH^Mv̂ ^̂ ^̂ B^̂ M^̂ M

STEVORD
veel keus, niet te duur en alttyd

goede aanbiedingen

SPEELGOED: de bekende viltstiften van het

beste merk, Kreuzer, tijdelijk voor flinkver-

laagde prijs. Grote en kleine pakken

Normaal of extra dikke punt

Oersterke metalen vrachtauto's van solide
merk RICO, forse maat van 29.95 voor 19.00

HUISHOUDELIJK: closetborstel in gesloten

houder van 9.95, m^ 6*05

Handstoffer met stofblik 4.50

De bekende Super Clac zakkensluiter van Leif-

heit voor grote en kleine zakken, in prijslijst
23.90, tijdelijk voor 14.90

Nest glazen schalen (5 stuks) mooi model

blank glas, van 8.90, nu 5.90

Airpot (pomp-koffiekan) bijna 2 liter, met

decor, in prijslijst 37.50, maar ze worden lager
verkocht.

Maar voor deze prijs hebt u ze nog niet kunnen
kopen: nu 17.50

Het allerbeste en grootste droogrek van Tornado
wordt niet meer gemaakt. We hebben ze voor

59.00 (officiële Tomada prijs was 82.50)

Een veel verkocht kop en schotel van 2.95

(niet te duur) tijdelijk 2.45

Prezen 2 weken geldig, tenzij eerder uitver-

kocht. Speciale aanbiedingen kunnen we niet

reserveren. Op is op.

STEVORD
Maandag open, woensdagmiddag dicht

FLANEUEN LAKENS

B. GROTENHUYS
Spalstraat 18 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1823

ILJL HE

WSff
HENGELOSE TONEELVERENIGING

zaterdag 17 oktober en
woensdag 28 oktober
zaal Langeler, Hengelo Gld
Aanvang 8 uur - zaal open 7 uur

Opgevoerd wordt:

„Hei ontvolkte huis"
Kaarten in voorverkoop bij zaal Langeler, tel

1212, Boekhandel Wolters en leden van HTV

Entree f 8.00

Nu GRATIS wintercontrole
bij de Peugeot-garage
t.e.m. 20 november

DIT G ELDT OOK VOOR ANDERE M ERKEN

Uw auto is uitstekend geschikt om u ook onder de meest barre weers-

omstandigheden van dienst te zijn.

Toch doet iedere winter een anaslag op hem en is het dus zaak uw auto

goed te laten controleren vóórdat het slechte weer toeslaat.

Wy doen dat graag voor u. GRATIS

In de periode t.e.m. 20 november kunt u bij ons terecht.

De volgende controles voeren wij dan uit:
MOTOR: bougies, contactpunten, ontsteking, carburateur, luchtfilter

ACCU: spanning, poolklemmen
VERLICHTING: werking, stand koplampen, reflectoren

RUITEWISSERS: werking, vegers
RUITESPROEIERS: werking, anti-vries
KOELSYSTEEM: anti-vries, koelvloeistof, waterslangen, ventilator-
riem
BANDEN: profiel, spanning

UITLAAT: algehele inspectie

Na de gratis controle, die ca. 20 minuten zal duren, krijgt u een test-
rapport, waarop aangegeven is hoe het met de gecontroleerde delen

is gesteld.
Zorg dat uw uato op zijn wintertaak is voorbereid

Door deze controle rijdt u de komende maanden veiliger en zuiniger

en uw auto is beter beschermd tegen de winter.

In de periode t.e.m. 20 november
herhalingsbeurt tectyleren

f75.-

Belt u ons voor een afspraak?
Zo langskomen mag natuurlijk ook!

Automobielbedrijf

A. RIDDERHOF
Bleekstraat 14 - HENGELO GLD - Tel. 05758-1947

Nu gecontroleerd, winterproblemen geweerd

TAPIJT COUPONNEN
metrage merk metersprjjs

400

3.30 meter frisé lindegroen

6.50 meter Desso „Symbolic" berber wol

3.95 meter Desso ,, Symbolic" berber wol

8.40 meter Desso,, Tarakan" bronsgroen wol

6.00 meter Desso „Hassan" beige/bruin wol

3.15 meter Parade ,, Abadan" berber wol

O 6.35 meter Parade „Padirak" berer wol/nylon

e 4.05 meter Desso „Clervaux" lichtbruin nylon

e 2.95 meter Desso „projekt" grtysbruin nylon

O 8.20 meter kortpolige nylon bronsgroen

5.70 meter Desso,, Marsan" lichtbruin wol

3.65 meter Lano „Atlas" grove nop wol

3.35 meter Parade berber beige/ bruin wol

2.00 meter keukentapijt 200 breed

O 1.80 meter projekt gry s/bruin 880 broed nylon

3.30 meter VelourstapUt beige (slaapkamer)

2.70 memtr Velours tapijt gedes. beige nylon

O 7.75 meter Desso „Palanka" groen nylon

e 9.20 meter kortpolig nylon beige/bruin

1.85 nieter VelourstapUt beige (slaapkamer)

O 8.20 meter Desso „Epinal" kortpolig beige nylon

e 4.00 meter kortpolig nylon lichtbruin (watervlek)

190x335 bloem tapijt 100% wol (voor karpet)

O (geschikt voor trap)

raadhuisstraat 45 Hengelo gld. telefoon

breed

169.—

810.—

310.—

345.-

259.—

389.—

199.—

156.—

230.—

165.—

269.-

399.—

279.—

69.—

160.—

99.—

139.—

145.—

139.—

99.—

134.—

109.—

PI

Coupon-

prU»

290—

1290—

690—

1900—

950—

750—
950—

525—

390—

950—

1150—

750—
525—

75—
150—
250—

250—
690—

990—

90—
925—

260—

150—

n

05753-1286

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar
Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455
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Slager
H. Eelderink
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Zutphen

Slager

J. Weuleri Kranenburg
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J. Wesselink

Slager

J.Antvelink

kruidenier
St-Nicolaas
Verrassingszakjes,
van 0,98 vooc.

<•>

11 Edelweiss
| menagerie
| 150 gr. van 1,79 voor.

l
| Strooigoed

>| zak 225 gr.
|| van 1,29 voor_

i\ Arks
' muesli biskwie

pak van 1,69 voor.

'oncervi
'T. V. snacks
van 1,59 voor

Heco
kippenvlees
in bouillon
van 1,98 voor__

ie |49

• -!•

jfam^
fsfl
f fs '-"•" ". ^
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S Herschi
smas

l liter fles
van

li

ter fles /W£ C
i 0,79 I1OD
voor H-r • J

\ \

v
v
vv

^_
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t
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Bontkracht
kofler 2 kilo
van 6,95 voor.

Dreft
vloeibaar afwas
grote flacon 600 gr.

• van 2,98 voor

Van Houten
cacao
pak 200 gr. geen 5,25
of 3,49 maar nu.

Venz
chocolade hagel
melk of puur pak
400 gr. van 2,98 voor *

Brau bier
krat 12 x 0.5 liter
van 6,95 voor.

Nesquick 400 gr.
+ gratis auto
van 3,75 voor

jonge jenever

15Z5

Hak 1/1 pot
tuinbonen wit fljn
van 2,48 voor

Unox smac
groot blik 340 gr.
van 3,59 voor

fles
l liter
deze week

Vv

Remia slasaus
0.5 liter
van 139 voor-

•̂

Varkenslappen
heel kilo

Boven been
(Hips) 500 gr.

Reklames Slagerij geldig van 15/10 t/m 1 7/10

Johma
huzarensalade
l kilo nu
Paté's
diverse soorten
100 gr

Vet gezouten
spek 500 gr

Katenspek
100 gr

Nasivlees
500 gr

Tongeworst
150 gr

maandag

Speklappen
kilo

Verse worst
kilo

Gehakt (H.O.H.)
kilo

1
k

n*

llerlei

••i **tjtertj !̂ ll

%
Appelsientje \
pak l liter
van 1,59 + AQ f
pak
van 1,59

voor

Pisang Ambon.
fles van
14,25 voor

Petit Chablis f^n ~
1979PaulJavey O^5
fles van 11,95 voor___^^ •

ij?"~*£~

°«9ezo«e JSk

Zuivel

é^Remia dex
pak 250 gr.
van 0,65 voor

Mona
fruityoghurt
4 smaken l liter
van 2,29 voor

Croma

voor bakken en braden
pak van 0,87 voor

Brie 60%
punt 200 gr.
van 3,75 voor

•

Alte Wein-
tradition

3i9l liter fles
van 3,95
V voor

&*.&*

bi) V.5.

f
i

Carnaby grote
slagroom
schuimtaart
± l kilo van 11,95 voor

Weense snijder of
maanzaadsnijder
800 gr

Wl
l/
%:

X
«

?

*&*

-«•

Libero luiers
• paars oranje of groen

per pak

Tijgerbollen
5 stuks ""

Eveline pop /
in showdoos 20 cm. i
van 6,95 voor

Proset haarlak
normaal of sterk
van 3,45 voor

rt—.Vi^\

Glazen asbak,
van 1,69 voor

Pluche beer
of hond met jong

van 42,50 voor

Personen
weegschaal
max. 120 kg.
van 14,95 voor

/ Rosé d'Anjouv
4La Jouvance9 L
^4^5 175 Mvan 4^D -\ * +s ^^

> voor ^J 0 0*1 o

î ^n.̂  ̂

s\m *'

V A f

^-H
NU
drie flessen

Odorex
deodorant rollers
dry of marine
van 2,75 voor

voor

fcSL~

JONGE

^NEVt*

'ONMuxi.^jjKev«fx

' Boom diK
speculaas

pak 3 stuks <g ̂  Q
van 1,65 m 3:7

voor JL ̂

-*~-&''

Hero

'_&***'<*

«-<-M><

'«"*?' ->-^ ""'\ \ ̂  i- *J

>' / J. f.

Erwtensoep
' l literblik -+nt\
k van 1,98 Jy
^ voor M ̂

m1ARKT
! CZZÏf'
3it2' //

^=^m^ REKLAMES GELDIG VAN 15/10 t/m 21/10 - 1981 V' VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
•̂î  ZUTPHEN-BORCULO-HENGELO (GLO )• RUSSEN-GROENLO-GOOR-VOROEN .



„De Kaasplank"
BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

Vrtydag standplaats Hengelo Gld
's middags van 14.00 tot 20.00 aar
in de Spalstraat

10.60

9.60

l kg belegen Goudse

l kg jong, komijn

100 gr Brie v.d. mat

Wij verkopen uitsluitend
natuurkaas

l metworst
(zonder kleurstof)

1.90

2.75

10.00

5.-

4 metworsten
(zonder kleurstof)

3 rookworsten
(Hoy, fUn a 225 gram)

VERDER:

de echte Doesburgse mosterd,
de echte knakworst, kookworst,
bakbloed/baklever

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Grolweg l • 6964 BL HALL - TcL 08337-806

Gevraagd een WERKSTER voor 2 halve dagen per.
week. Telefoon 05753-2020

Interessant en lezenswaardig
om zelf ook te bezitten

1000 jaar Hengelo Gelderland
De geschiedenis van deze echt Achterhoekse

plaats, daar midden in de Graafschap,

geschreven door F. Schreuder, arts te Hengelo

Hengelo Gld in oude ansichten
Een stukje historie over Hengelo Gld, via

prentkaarten en begeleidende tekst, samenge-

steld door A. Lubbers en E. ten Hoeve, uit

Hengelo Gld

De mozaïk van het paard
Allerlei uitdrukkingen en toespelingen op het

paardenleven, samengesteld door wijlen

G. Langeler, eertijds dierenarts te Laren Gld

Kerkstraat 17 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

In ferbuari 1982 gaat een nieuwboek van
Herman van Velzen verschijnen, met als titel:

Aornt en Geerte
Nu reserveren!!

Speciale aanbieding

Rowenta

MET WARMHOUDKAN

van 167. — voor

Fa. Winters
Spalstraat 8 - HENGELO GLD

Heerlijk slapen gaan
voor een toch voordelige prijs!!!

AANBIEDING IN BESTEN

DUSTERS
van 20.» tot 40.-

Schröder
de kerk Hengelo Gld

Vrijdag 16 oktober a.s.

K R U I S J A S S E N
CAFé - BAR - SLIJTERIJ

„DE SMID"
Kerkstraat - KEIJENBORG

WIJNBERGEN
ZOJUIST BINNEN:

nieuwe oogst MANDARIJNEN
zonder pit

Let op onze scherpe prezen

DAGELIJKS VOLOP

vers gesneden groente

KOM, KIJK EN ZIET, WAT

FA. W I J N B E R G E N
U BIEDT

Kerkstraat 6 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1473

Maandags geopend, woensdagsmiddag gesloten

Ook het adres
voor een goed verzorgd

BRUIDSBOEKET

Algemene ledenvergadering
op dinsdag 3 nov. a.s.
's avonds 8 uur in de kleine zaal
van Concordia

1 Opening.

2 Notulen.

3 Ingekomen stukken.

4 Jaarverslag secretaris.

5 Jaarverslag penningmeester.

6 Verslag kascommissie.

7 Benoeming kascommissie.

8 Vaststelling contributie.

9 Bestuursverkiezing. Aftredend zijn: mevr.

Eil-van Oest, mevr. Dinkelman-Lenselink

en de heer F. Schreuder, die allen herkies-

baar zijn.

Kandidaten voor het bestuur, die door de

leden gesteld kunnen worden, dienen 8 dagen

voor de ledenvergadering te worden opge-

geven per brief, ondertekend door tenminste

15 leden, aan de secr.: mevr. A. Dinkel-

man-Lenselink, Fokkinkweg 9, Hengelo Gld.

10 Rondvraag.

11 Sluiting.

Tijdens deze vergaderig bestaat er gelegenheid
afscheid te nemen van zuster Culemann.

Het bestuur

PLOOIROKKEN
de grote mode deze winter

HANDIGE vrouwen maken ze zelf en laten ze
bij ons plooien

Slechts 50 et per plooi
CHEMISCH REINIGEN

V A N T O N G E R E N
voor ouderen
en voor jongeren

Raadhuisstraat 29 - Hengelo Gld
t.o. het gemeentehuis

DEMONSTRATIE HYPNOSE IN HENGELO GLD
Via contacten tijdens optredens o.a. in Toldijk, heeft
het bestuur van de schutterij Eendracht Maakt
Macht, de fakir-hypnotiseur Madrahasj uit Bleiswijk
uitgenodigd voor een demonstratie-avond.
Deze avond zal worden gehouden op vrijdag 6 nov.
in zaal Wolbrink te Hengelo Gld.
Genoemde hypnotiseur zal dan gaan werken met
vrijwilligers, die zich van tevoren op kunnen geven.
Wie hiervoor belangstelling heeft, stelt zich in ver-
binding met de voorzitter van de schutterij, dhr D.
Maalderink, Bleekstraat 10, Hengelo Gld, tel. 1924
Er zijn voor deze demonstratie ongeveer 20 per-
sonen nodig.

CPB HENGELO GLD BRENGT BEZOEK AAN DE
HCI EN QUICK SPORTSCHOENFABRIEK
De dames van CPB Hengelo Gld hebben onlangs
de Quick sportschoenlabriek en de HCI bezocht.
Bij Quick werd gezien hoe van een gelooid vel van
een koe een sportschoen wordt gemaakt. De gehele
bewerking die de schoen ondergaat werd de dames
getoond, waarbij ook de nodige uitleg werd gegven.
Na de excursie werd de dames een kop koffie aan-

PLANT NU UW CONIFEREN
Wij hebben een groot assortiment voor u, zowel

HAAG- ALS SOLITAIR
BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG B.V.

G. J. HALFMAN EN ZN
TELEFOON 05753-1424 - HOFSTRAAT 7 - HENGELO GLD

Salemonshof

Nu binnengekomen

UNION FIETSEN
type 1982
bruin, met renmaaf
en l jaar gratis verzekerd
tegen diefstal

Kennismaklngsprtfs

399.--

Rywielspeclaalzaak

Reind Zweverink
lekink 8 - Hengelo Gld
Telefoon 2888

Te koop mooie andijvie
voor de inmaak. Broek-
weg 6, Hengelo Gld
Tel. 05753-1848

Te koop paarden-stortkar
Tel. 05752-1713

Te koop partij aardappelen
voor een stuntprijs van
f 14.— per mud en onbe-
spoten. Zolang de voor-
raad strekt. Kom, kijk en
ziet. B. J. Waenink, Rege-
linkstraat 13, Hengelo Gld

Wij moeten ruimte hebben
voor de 1982-modeIlen

Daarom nu nog enkele

Batavus-Gazelle en

Union fietsen voor
speciale prijs

RUwielspeciaalzaak

Reind Zweverink
lekiiik 8 • Hengelo Gld
Telefoon 2888

Te koop prima eetaard-
appelen (wintervoorraad)
Surprise en Pimpernel.
H. van Kouswijk, Ockhorst
weg 6, Wïchmond, Tel.
05754-793

Te koop kozijnen (alle
maten) inbouwkozijnen,
plinten, ramen, alle maten
Ook voor balken - plafonds
Wie bouwt, komt eerst
kijken. Keijenborgseweg 26
Velswijk, tel. 08344-392

Meubelmagazijn ,de Klok'
biedt aan: bankstellen, sa-
lonkasten, eethoeken, clubs
eiken en stoffen bekleding
prachtige 1-pers. bedden,
prijzen v.a. 150.—. Kolde-
weiweg 17, Keijenborg, tel
05753-2808. Gepend vrij-
dag en zaterdag van 13.00
17.00 uur, of telefonische
afspraak

Zelhemse „herfstwandel-
tocht" op 17 en 18 okt. '81
Afst.: 5, 10, 15 en 20 km
Start zaal Dennenlust,
Zelhem. Starttijd van 10
tot 14.30 uur

VOOR

tuinwerk
EN

verkoop
(alleen op zaterdag)

Hovenlersbedrijf
en kwekerij

G. J. Bosman
Kervelseweg 23, Hengelo

Tel. 05753-2619

geboden en werd nog wat nagepraat over al datgene
men had gezien.
Vervolgens werd de Hengelose Cement Industrie
(HCI) met een bezoek vereerd. Vooral in de show-
room konden de dames hun hart ophalen.
Allereerst werd het onstaan van het bedrijf aan de
dames verteld, waarna men in groepjes onder des-
kundige leiding het bedrijf bezichtigde en werden
vele vragen beantwoord. Veel nieuwtjes waren er
te zien. Ook hier werd koffie met koek aangeboden.
Zeer voldaan gingen de dames na afloop van de
excursie huiswaarts, nog nagenietend van het vele
dat zij op deze Hengelose bedrijven hadden gezien
en wat hen getoond werd.

SAMENGESTELDE RUITERWEDSTRIJDEN IN
STEENDEREN

Zaterdag 17 oktober a.s. organiseren de P.C. de
Viersprong de L.R. de Zevensteen weer een samen-
gestelde wedstrijd, waaraan ook de L.R. en P.C.
de Graafschap uit Vorden aan deelnemen.
Er zal gereden worden om de Electronica bokaal.
Als de P.C. de Viersprong hem dit jaar wint, dan is
hij definitief in hun bezit.
De rijverenigingen strijden om de dierenartsen-
bokaal en als de Graafschap deze verovert, mag zij
hem houden.
De wedstrijden worden gehouden in een weiland van
de heer Beuwer, Berkenlaan te Baak en beginnen
om 9 uur.
De cross is in het Baakse bos van de fam. Niks en
deze begint om l uur.
Ongetwijfeld zullen velen deze wedstrijden weer gaan
volgen en de plaats is met pijlen L.R. - P.C. aan-
gegeven.

ONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER IN
HENGELO GLD

gehouden in de periode van 9 t.e.m. 12 juni 1981
Voor het onderzoek kwamen dames, geboren in 1928,
1931, 1934, 1937, 1940, 1943 en 1946 in aanmerking.
De oproepen werden verzonden door de afdeling be-
volking van de gemeente.
Het onderzoek werd in het wijkgebouw van het
Groene Kruis uitgevoerd door een team van de
,,Stima". ledere onderzoekdag was een vrijwilligster
uit de vrouwenorganisaties aanwezig voor ontvangst
en informatie aan de dames.
De beoordeling van de uitstrijkjes vond plaats op het
cytodiagnostisch laboratorium te Arnhem. De Stima
zond alle onderzochten of een bericht dat de uitslag
goed was of een verwijzing naar de huisarts. De
huisartsen ontvingen alle onderzoekuitslagen en ver-
zorgden nader onderzoek en behandeling.
Voor het onderzoek kwamen 330 dames in aanmer-
king, waaraan uiteindelijk door 231 dames, dat is
70%, werd deelgenomen.
In 1982 wordt de laatste groep dames van de eerste
onderzoeksronde opgeroepen, waarna in 1983 een
nieuwe ronde van 3 jaar begint.

DANSLES
voor ouderen

Dansschool
HOUTMAN
vraagt u ten dans

Inschrijving woensdag 14 okt
in zaal Langeler, Hengelo Gld
's avonds 7 uur

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 18 OKTOBER

Verzorgingscentrum „De BleUke"
9.00 uur Ds Verhaere

Ned. Herv. Kerk
10.00 uur Ds J. Zijlstra

Goede Herder Kapel
10.15 uur Ds Gerbrandy

VrJJz. Herv. Kerk
10.30 uur Ds van Rossum, Deventer

Avond- en weekenddienst doktoren
Voor spoedgevallen zaterdags van 9-9.30 uur en zo»
dage van 12-12.30 uur

van 12 t.e.m. 18 okt.
Dr Hanrath, Telefoon 1277

Weekenddienst dierenartse»
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-ti6445f>

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

R.K. Kerk Ketfenborg
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-
zinsmis 8.30 uur
Zelhem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur voor-
avondmis
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur:
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur

HET IS WEER SFAARWEEK BIJ DE RABOBANK
Een traditioneel gebeuren bij alle Rabobanken in
Nederland is de Spaarweek. De bank noemt het in
haar publiciteitsuitingen ,,het Rabobank Spaarfeest"
dat wordt georganiseerd van 19 tot en met 23 okt.
Gedurende die periode ontvangt elke nieuwe spaar-
der, by een minnium inleg van f 25.— een spaar-
premie van f 7.50. Deze premie wordt op de nieuw
te openen spaarrekening bijgeschreven. Er zjjn,
onder het motto ,,kleine geschenken onderhouden de
vriendschap", leuke attenties voorhanden.
Het doel van de Spaarweek is het bevorderen van de
spaarzin. Vandaar ook dat juist het belang van de
individuele spaarder veel aandacht krijgt. Want ook
al is men tegenwoordig ongeven door een uitgebreid
pakket sociale voorzieningen, toch mag de betekenis
van het eigen spaarkapitaal niet worden onderschat.
Zeker niet in een tijd, die economisch gezien niet zo
rooskleurig kan worden genoemd. Het ,,appeltje voor
de dorst" is toch voor zeer veel mensen een zeker-
heid die ervoor kan zorgen, dat over een wat langere
periode tot aanschaf kan worden overgegaan van
zaken die niet of nauweUjks meer uit onze dageüjkse
samenleving zijn weg-te denken.
Sparen kan gerust worden gezien als het stap voor
stap opbouwen van een bezit dat later goed van pas
kan komen en waarover men vrij en naar eigen in-
zicht kan beschikken.
Door de vele spaarvormen die e-r zijn, Is het voor
iedereen mogeUJk een keuze te maken die al naar
gelang de omstandigheden het beste past. Een per-
Koo:nlijk advies van de man van de bank za daarbij
indien men dat wenst, nimmer ontbreken. Met name
is er een perfect spaarprogramma voor de jeugd.
Kinderen kunnen al vanaf hun geboorte via het Rabo
bank Kindespaarplan over een eigen spaarrekening
beschikken.
Zo rond de leeftijd van tien jaar kan dat Kindespaar
plan ,,overlopen" naar de speciale Jeugdspaarvorm
„Grtyp 5", die op v^f tien jarige leeftijd weer aansluit
op het van overheidswege gepremieerde Ideaal
Spaarplan ,,De Zilvervloot". Hiermee kan men maxi-
maal tot aan de 29ste verjaardag sparen.
De Rabobanken verwachten dat, evenals in voor-
gaande jaren, zeer velen gevolg zullen geven aan de
oproep tot sparen, die van deze Spaarweek uitgaat.
Ongetwijfeld zullen ook nu weer vele nieuwe spaar-
rekeningen worden geopend, terwyl bestaande cliën-
ten hun saldo zullen willen versterken.
De Spaarweek bij de Rabobanken. Een gebeuren dat
ieder jaar opnieuw door jong en oud op prUs wordt
gesteld.



SPAARWEEK- FEESTWEEK

PREMIW DEZE WEEK
Nieuwe
spaarders
deze week

een spaarrekening
openen met minstens f 25,-
mleg, krijgen daar f 7,50*
extra spaarpremie bij.

KLEURIGE HYACINT
VOOR SPAARDERS
Een straks geurig bloei-

ende hyacint, voor wie nu
komt sparen.
Verpakt in een
doosje dat ook
weer dienst
kan doen
als spaarpot.

RABOBANK KALENDER
TLAAIJESVANOEDJES"

Aardig geschenk waar-
mee wij de vriendschap on-
derhouden: de traditionele

' Dit geldt met voor
het Ideaal Spaarplan
de Zilvervloot

Rabobank Kalender met
foto's geïnspireerd op be-
kende Nederlandse liedjes.
Gratis voor u.zolang de voor-
. tsm-k raad strekt.

Rabobank IS
VOOR SPARENDE HOOGVLIEGERS

Deze bestseller
kost normaal „
ƒ 23,50
Nu gedurende de
actieperiode, van 1 oktober
t/m 31 december, slechts

HENGELO-TEL05753-1383

DANSEiN

Zondag 18 oktober

R E N D E Z V O U S

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
SPORT GOED

MET SPORTGOED
van SPORTHUIS
ROOZEGAARPE

Barminkstr. 5. Henj^v 'o G.

EN TOCH IS

TERINK
UW SLAGER

C.B.T.B. afd. Steenderen
1931-1981 50 jaar

Op woensdag 21 oktober a.s. be-

staat onze afdeling: 50 jaar.

Dit feit hopen wij te herdenken met

een receptie in zaal „Den Bremer"

te Toldijk, vanaf 14.00 uur.

Het bestuur

7221 NE Steenderen, oktober 1981.

Paardestraat 5.

Wegens familiefeest

vrijdag 16 oktober

de gehele dag gesloten

D I S B E R C E N

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld

Ook dit jaar hebben wij voor u weer ver-
schillende

BLOEMBOLLEN
voor huis en tuin

o.a.

„de Keizerskroon
Deze bol houdt uw tuin schoon
van lastige mollen

Let op de voordelige aanbieding in onze wikel
van

TULPEN

W A A M E L I N K E N Z N
KEIJENBORG

Zoekt U een betrouwbare rijschool

Bel dan 05753-2144

A.B.A.N. AUTOBIJSCHOOL

JAN DENEKAMP
Sarinkkamp 14 • Hengelo Gld

Paarden- en Entermarkt
ST. MICHIELSMARKT

op woensdag 14 oktober 1981

te Hengelo Gld

GROTE ENTERKEURING
voor alle rassen

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naalmachlneliandel «paraüe4nrlchün«

BORGONJEN
Kerkstraat 18 • VOEDEN Tet 0575MS85

Spalstraat l» Hengelo <3M • TeL 05753-1418

Laat kennersogen
maar keuren

Onze (artikel) kollektie mag gezien
worden.
Mensen met kyk op het betere,
kiezen uit het vele keurige bU
GBOOT KOUMELINK
en zien direct:
daar slaag ik zondermeer GOED

AGROOTKORMEIINK
horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK - GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld • Telefoon 05763-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

JAN OORTGIESEN

en

WIBBIEN KARS

hopen op vrijdag 16 oktober a.s. in het

huwelijk te treden.

De voltrekking vindt plaats om 14.30

uur in het gemeentehuis van Hengelo.

Hengelo Gld, september 1981.

Toekomstig adres:

Ruurloseweg 80b, 7255 MA Hengelo G.

Receptie van 16.00-17.00 uur in zaal

Concordia te Hengelo Gld

TONNY ONSTENK

en

MARIA PAPE

gaan trouwen op woensdag 14 oktober

1981 om 13.15 uur in het gemeentehuis

te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats

om 14.00 uur in de St Johannes de

Doperkerk te Keijenborg.

Dag-adres: zaal Concordia,

Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur

Toekomstig adres:

lekink 10, 7255 XR Hengelo Gld

Woensdag 21 oktober a.s. hopen wij met onze

kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwe-

lijksfeest te vieren.

Wij beginnen dit feest met een Eucharistie-

viering om 14.00 uur in de kerk van de H.

Johannes de Doper te Keijenborg.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-17.00 uur

in zaal Winkelman te Keijenborg.

H. VAN AKEN
TH. VAN AKEN-NIJENHUIS

7256 AL Keijenborg, oktober 1981.

Nüssinckkampstraat 34.

Langs deze weg danken wij allen, die zoveel

tijdens de jaren van zijn ziekte voor hem heb-

ben gedaan.

Het gaf hem altijd moed tot leven.

Ook willen wij hierbij oprecht dank zeggen

voor de deelneming na het overlijden van mijn

lieve man en onze zorgzame vader en opa

AREND JAN OLDENHAVE

In het bijzonder de laatste eer aan hem be-

wezen door de chr. muziekver. „Crescendo"

heeft ons bijzonder getroffen.

Mede namens kinderen en kleinkind

H. Oldenhave-Bruil

Hengelo Gld, oktober 1981.

Prins Bernhardlaan 19.

Zij zijn niet waarlijk dood,

die in onze harten leven.

De overweldigende belangstelling en deel-
neming, die U ons heeft betoond na het
zo plotseling overlijden van mijn lieve man,
vader, opa en zoon

EUGENIUS LEONARDUS VAN DEN BROEK

heeft ons veel troost en steun gegeven.

Daarvoor onze dank.

Familie van den Broek

Hengelo Gld, oktober 1981.
Wilhelminalaan 5.

Wasaufomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal ia • Hengelo Gld - Tof. 05753^1806

Va jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad


