
50e jaargang no 44 dinsdag 3 nov. 1981

CLAM
VerschQnt dinsdags In
Hengelo, KeUenborg,
VelswUk-Zelhem, Baak,

Steenderen, Wlchmond.

Vlerakker

UITGAVE:

DRIJ. WOLTERS

Kerkstr. 17 - Postbus 3

7255 ZG Hengelo Gld

Fel. 05753-1455

b.g.g. 1253

Nu het echt koud begint te worden, hebben

wij voor U leuke aanbiedingen, waar U warmpjes

de winter mee doorkomt, o.a.:

Meisjes jacks
in corduroy en ehints

borg gevoerd, div. kleuren, maten 112-182

grote maat 89.— v.a. 79.-

Jongens nylon jacks
div. modellen, maten 128 t. e. m. 188

grote maat 69. — v.a. 64. 50

Heren nylon Jacks
div. kleuren en modellen

prezen 89. — t.e.m. 119. — v.a. 79."

U.S. Top spijker- en cord. broeken
in marine, zwart, bordeaux en bruin

49.95
Landlubber corduroy broeken

katoen/pol.

kleuren zwart, bruin, bordeaux, loden,

marine, donker- en middengrtfs

overal 79. — by ons

MC Claud spijkerbroeken
in 2 modellen

overal 75.— btf ons

MC Claud spijkerbroeken
gematigd carottemodel

overal 85.— bH ons

69i""

49i95

69.-

Heren Dennis corduroy en
spijkerbroeken

nu 29.95normaal 49.95

Zolang de voorraad strekt

Lois spijker- en corduroy broeken
alle kleuren, kat./pol.

De stekrste broek op de markt, die er is

Door TNO onderzoek bewezen

overal 85.— bij ons nog steeds 79§"

Heren flanel werkhemden

diverse ruiten 19i9w

A-symmetrise bloeses, flanel
Helemaal IN
kleuren bordeaux, wool, grijs en ruiten en

strepen

kosten overal 69.— bU ons 49i95

Lois overhemden
de nieuwste najaarsdessins

zowel in ruiten, strepen en effen flanel

kosten overal van 49.50 tot 59.50

bij ons van 39.5Q t.e.m. 49.50
Dus MINIMAAL flO.— onder de prUs

Lois bloeses
kinder
Een bekend Achterhoeks filiaalbedrijf biedt

deze aan voor 17.50, btf ons 9i9ü

Verder volop voorradig

regenpakken, handschoenen, wanten, shawls, truien,

knickerbockers, wijde Twill broeken

Derksen's goederenhal - jeansshop
's Maandags de gehele dag gesloten, 's woensdags de gehele dag geopend

TEFAL STOOM
STRIJKIJZER 1525

Adviesprij

SELECT AFZVlfcSKAPPEN
In wit. beige en Wwln. Capaciteit 300 n|
3 snelheden, Vertjtehting. 60 cm breed, i
Geschikt voo» aNO«f en recifculatie.

AdviCbpnjs 269,—

Fa. Besselink
Hoek Raadhuisstraat-

Banninkslraat

HENGELO GLD

HEIDEPLANTEN
SIERHEESTERS
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
POTGROND
SPOORBIELZEN
rumONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN

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

SPORT GOED

MET SPORTGOED

van SPORTHUIS
ROOZEGAARPE

lanninkstr. 5, Heng*, 'c C

SINTERKLAAS-
LEKKERNIJEN

roomboterstaven - roomboterletters

gevulde speculaas - speculaasbrokken

speculaaspoppen

Verder marsepein in tal van variaties

chocolade-figuren enz. enz.

Te veel om op te noemen

Al deze produkten worden gemaakt v.

Ie klas grondstoffen, uit eigen

bakkerij

In de voormalige lunchroom hebben wty een

speciale
St Nicolaas-afdeling
ingericht.

KOM GERUST EENS KIJKEN

Wellicht is er iets voor U btf

BAKKERIJ JOZEF SGHABBINK
v/h Tijdink - Spalstraat 21 - HENGELO GLD

Te koop

HOUTEN KIPPENHOK
10x6 meter

Briefjes inleveren t.e.m. zaterdag 14 nov., vm.

11.00 uur bij B. J. Memelink, Wichmondse-

weg 43, 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

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

WIJNBERGEN
BIEDT U DEZE WEEK:

lekkere stoofprei, nu 2 kg

1/2 kg vatverse zuurkool

zoete mandarijnenn

zonder pit 20 stuks

150

50

350
ZOJUIST BINNEN

nieuwe oogst sinaasappelen
vol vitaminen en vol sap

10 jaar verkoop bloemenkas

DEZE WEEK

3 KAAPS VIOOLTJES
SLECHTS

uitzoeken uit div. kleuren 450

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1473

Maandags geopend, woensdagsmiddag: gesloten

Ook het adres

voor een goed verzorgd

BRUIDSBOEKET

DE GEHELE WEEK:
BU aankoop van een eigengem.

rookworst

500 gr zuurkool gratis

500 gr HACHEVLEES
+ kruiden £50

500 gr HAMïAPPEN 495

Voor uw hulsdieren:

500 gr VUILE PENS "|25

500 gr grof gemalen
PAARDEVLEES 300

Grote HONDEWORST |QQ

GRATIS BEEN voor de hond

UIT ONS SNACKBEDRIJF:

l ds gebr gehaktballen, 20 st.

19.95

l ds fricandellen, 40st. 14.00

l kg huzarensalade 6.95

5 st. braadworst 4.95

500 gr nasi of bami 3.25

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag

500 gr GROVE VERSE WORST

500 gr FIJNE VERSE WORST

150 gr LEVERKAAS

448
448

150

Woensdag

500 gram

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
150 gr BOTERHAMWORST

375

300
100

Donderdag

500 gr MALSE RUNDERLAPPEN

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr SNIJWORST

450
400

150

Vrijdag en zaterdag

500 gram

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

500 gram MAGERE

riblappen

300
700

150 gr JACHTWORST 150

150 gr GEBAKKEN LEVERKAAS 195

100 gr PEKELVLEES 195

100 gr CORNED BEEF 195

GEKOOKTE WORST, plm 750 gr 495

KEURSLAGER

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

Doe mee aan de merkenreis en
maak kans op een pr i j:
Beter uit.
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TAPIJ r altijd 110 rol in voorraad

Prachtig Saft velours slaapkamertapijt in 5

schitterende kleuren, alleen bij HEIJINK

UIT VOORRAAD, per str. meter voor slechts

400 breed, GRATIS GELEGD

79,

Meubel- en tapijtenhuis ,De Spannevogel'
Telefoon 05753-1484

MEISJES EN JONGENS

In het damesblad Margriet van 30 oktober kun je een kleurenbijlage

vinden over speelgoed. De dingen die daarop afgebeeld zijn, kun je

bijna allemaal bij STEVORD kopen. Natuurlijk is dit maar een klein

deel van het speelgoed dat STEVORD te koop heeft. Een heleboel

merkartikelen, b.v. Britains en Lego staan niet in Margriet.

In de Margriet-bijlage wordt ook geschreven over een

KLEURWEDSTRIJD
waar alle kinderen beneden 14 jaar aan mee kunnen doen. De firma

Edor, speelgoedimporteur, stelt daarvoor 50 prijzen beschikbaar.

Dat is een prachtig aantal, maar dat geldt voor het hele land. De
kans op een prijs is daardoor natuurlijk niet erg groot, want er zullen

zeker duizenden kinderen meedoen.

Daarom gaan wij een aanvulling van 20 prijzen

geven
alleen bestemd voor kinderen, die hun kleurplaat in onze winkel in-

leveren.

Voor deze 20 extra prijzen doet iedere inzender van een gekleurd
formulier (mooi of lelijk) mee.

De kwaliteit van het werk telt natuurlijk wel mee bij de beoordeling
door Edor, maar dat staat buiten onze 20 extra STEVORD prijzen.

Het krijgen van een STEVORD prijs vermindert dan ook niet de kans

op een prijs van de firma Edor.

Je kunt je kleurplaat bij STEVORD inleveren. Nadat wij dan door
loting onze 20 extra prijzen verdeeld hebben, sturen we alle platen

in één keer door naar Edor. Dat spaart je ook nog een postzegel.

Platen om te kleuren (één per kind), kun je bij onze STEVORD-winkel

afhalen. Heb je geen speelgoedfolder omdat je moeder Margriet niet
leest? Geen bezwaar, binnenkort verspreiden we een groter speel-

goedboekje, waarin ook al het speelgoed uit de Margriet in staat.

Kleurplaten bij STEVORD inleveren vóór l dec. (want wy moeten ze

vóór 5 dec. by Edor in Barneveld brengen).

STEVORD
Speelgoedwinkel aan de Kastanjelaan in Hengelo

DANSEiN

Zondag 8 november

T O R P E D O ' S

M^Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Grandioze droger-alctie
vanMIEUE.
Tijdelijk een cheque van

f 100f-
Goed voor 1 jaar gratis
drogen.

Fa. WINTERS
SPALSTRAAT 8 - HENGELO (G 05753-1280

Meubebnagaztyn ,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

Jowé

VOOR

SCHOENEN

LAARZEN

PANTOFFELS

UW ADRES

EN TC 5H IS

TEFUVK
UW SF'IGER

land- en tuinbouw-

machines
slijpinrichting

zagen, moforen,
moTorze/sen, motor-

maaiers, pompen,
mororkerr/ngzagen,

veescheremacn/nes

schaatsen, messen
NIEUW en GEBRUIKT

Branderhorstweg 5
KeUenborg, Tel. 05758-2026

Offenberg
HANDEL IN

hooi en stro
Hesterweg 10, Varaselder
Tel. 08356-5664

DIT B
600 pagina's
met reparatie
en onderhouds
tips. Kost in de
winkel f 78,90
maar u krijgt 'm
kado als u
Hatéma woning
textiel koopt.'

GRATIS!
lubbers
raadhuisstraat 45 Hengelo gld.

tetoteon 05753-1286

en minimum iUinkouphcdragcn! l en knriini! v:in
f V).-4 S kan ook Het hoek kun ook rei htstreeksheMelil \vor
den hij llatéma (Prijs l ~H.<)(> + adm en ponikoMen) Akt ie
periode: l ') Hl i m Al IJ Hl

1861 Kon. Harm. Concordïa 1981

Zaterdagavond 7 nov. a.s.

LAATSTE

bingo-avond
zaal Concordia, Hengelo Gld

Aanvang 20.00 uur

Zeer mooie prijzen

1861 120 jaar 1981

uniformen

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

Uw fietsspecialist
heeft voor U in beperkte hoeveelheid

UNION

JUBILEUMFIETSEN
dames en heren, 28 inch wielen

bruin, niet terugtraprem

TJUdeujk 399."

RIJWIELSPECIAALZAAK

R E I N D Z W E V E R I N K
lekink 8 - Hengelo Gld • Telefoon 05753-2888

P.S. Nog enkele overjarige

Gazelle, Union en Batavus fietsen
met flinke korting

GROTE PAARDENMARKT
(KOLDEMARKT)

op woensdag 11 november

te Hengelo Gld

Aankoop prijzen voor de verloting

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 • Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Ook te bereiken bij Monique,

Spalstraat 12, telefoon 05753-2396

Opel Ascona 2000 - Volvo automaat

U koopt niet allo dagen

iets nieuws

c

Zeker niet als het gaat om horloges

Daarom kiest U vast ook niet het

alledaagse.

Uw wens gaat uit naar iets

bijzonders.

En bU GROOT KORMELINK

slaagt U bijzonder goed.

Gegarandeerd!

AGROOTKORMEUNK
hor logeriegoud &zilver optiek

M
ilv

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK - GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Telefoon 05758-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal ia - Hengoio Gld • Tof. 05753-1600

f/a Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

VrJJdag standplaats Hengelo Gld

'• middags van 14.00 tot 20.00 uur

in de Spalstraat

l kg jong belegen

l kg extra belegen

500 gr volvet zoutloos

Wij verkopen uitsluitend

natuurkaas

l metworst
(zonder kleurstof)

4 metworsten
(zonder kleurstof)

3 rookworsten (Hoy)
fijn d 225 gr

9.80

11.90

5.90

2.75

10.00

5.00
VERDER:

balkenbrij, zuurkool spek, mosterd

sauzen enz.

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Grolweg l • 6964 BL HALL - Tol. 08337-805

ZOJUIST ONTVANGEN

prachtige kollektie

BYOUTERIEëN
In de allernieuwste kleuren

kralen - speldjes

haarmode
(knipjesbeugels - ztykammen)

oorknopjes en clips

armbanden - colliers

chanel colliers

corsages - ringen

Drvgisterij Parfumerie

LENSELINK

VESHANDEL

J. Hoekstra
EEFDE

Houdt u van gebakken SCHOL?

A.S. VRIJDAG 6 NOV. 1981

hebben wy ze in de reclame

U betaalt dan geen f 2.50 (de normale prtfs)

maar f 1.50 per stuk

Nieuw op de Hengelose markt

Vrijdags van 2 tot 7uur op de markt

in Hengelo Gld

Alle soorten

bloembollen 10% korting

Heideplanten
10 stuks, dlv. soorten, van 17.50 voor

Cyclamen van 6..™ vo0r 4.50

13.50

1 bos kaschrysanten

20 violen

3.95

7.50

ff

Bloemisterij

„De Vale Weide
H. E. A. VAN DEN BREEMEN

Klarenbeekseweg 42 - VOORST - Telefoon 1487

Vakantiebonnen
in de bouw

kunnen worden ingeleverd

op vrijdag 13 nov.

voor a.s. feesdagen en vrjje dagen

's avonds van 7 tot 9 uur bij

A. HULSTIJN,

Vordenseweg 27, Hengelo Gld

Het bestuur FNV

Speciale aanbieding

ALLE

hoeslakens

dekbedovertrekken

flanellen lakens

25% korting

Schröder

TONEELUITVOERING
Jong Gelre - Vorden
met het toneelstuk

de onbetaalbare loodgieter

op vrijdag 6 en zaterdag

7 nov. 1981
in het Dorpscentrum te Vorden

Aanvang 19.30 uur, zaal open 18.45 uur

Na afloop muziek voor een dansje

Heijink

bij de kerk Hengelo Gld

voor uw

complete inrichting

Kreeg U één dezer dagen bericht, dat U een
woning is toegewezen of hebt U trouwplannen?

Van harte gefeliciteerd!
Maar nu komt het probleem - hoe richt U uw
huis in en waar gaat U alles kopen?
Dat is niet eenvoudig, want iedereen beweert
het beste te hebben tegen de laagste prijs,
daarmee bent U nog geen stap verder.
Wij beweren nog niets, hoewel wij heel graag
uw huis willen inrichten of voor een enkele
vervanging willen zorgen.

Wij adviseren alleen:
kom eens geheel vrijblijvend kijken of maak
een praatje met onze verkopers.
Blijf niet voor de etalage staan, want daarin
staat te weinig om een overzicht te krijgen
van wat we op dit gebied hebben.

Loop gerust even binnen,
het verplicht u tot niets

Wij bieden U ruim 1600 m2 winkelruimte,
waarin naast vele soorten meubelen, een grote
voorraad tapijt (110 rol) en een indrukwek-
kende collectie gordijnen, alle aan banen, ge-
showd worden.
Bekijk dan ook onze grote showroom op de Ie
verdieping, waar niet alleen onze deken- en
onze matrassenvoorraad is, maar waar altijd
meerdere slaapkamers staan, waaronder de
nieuwste modellen in alle prijsklassen.
Is uw keus er niet bij, dan gaan wij graag
met U naar de fabrieken, waar U uit het com-
plete meubelprogramma

van klassiek tot modern
kunt uilzoeken.
Een 35-jarige ervaring zorgt voor een betrouw-
baar advies, een goede service en volle, ook na
jaren, garantie, zodat voor U het wonen tot
een feest wordt.

Wel kunnen wij U nu alvast vertellen, dat, als
wij uw huis COMPLEET mogen inrichten, wij
dan geen werkloon berekenen, dat wil zeggen,
dat het leggen van vloerbedekking (ook op de
trap), het maken van gordijnen en vitrage,
alsmede het plaatsen van rails en roeden, voor
onze rekening komt.

Bovendien ontvangt U dan nog

10% korting
op alle voorradige meubels

Graag tot ziens In

meubel» en tapijtenhuis

,DE SPANNEVOGEL'
Ruurlosewe? 2 • Hengelo Gld

Telefoon 05753-1484

bil de kerk



Wansink

VOLNIJ

APPELSAP

ongezoet - literpak

VIVO

VERMICELLI

500 gram

SUNIL

koffer 2 kg

;

VCNZ

chocolade
hagel

melk en puur • 400 gram

Romige

VANILLEVLA

liter

7

Band margarine
PAK

Popla toiletpapier 1R9
4 ROL

Vivo chips baal 60

Unox soep (kip-tom. gr.) blik 120

Vita vissticks 10 st. 155

Roosvicee

Nescafó

Libero

0,6 Itr 270

pot 200 gr 075

pak 608

FoetsieBa altijd 495

Van Dolfl laai pak 98

Vin de Pays corbières of miner-
vois 375 3 fles 10.00

Haas- en ribkarbonade kg
>

Schenkel

Magere verse worst

Hamburgers

500 gr 395

500 gr 425

4 voor 298

150 gr Zwan palingworst

150 gr room pa té
Woensdag - Gehaktdag

500 gr fijne gehakt 325 heel kg 595

Bij 2 zakjes

vleeswaren

150 gram magere

HAM

| FLORIJN

yonge jenever

Kontiki

fPOLLEN

(kersen
brandewijn

IGLEN TALLOCH

whisky
.

(Caveau wijn
l

Chateau
l Les Donats

liter

fles

1545

1295

liter 1275

fle.

fles 895

Hekkelman's

vloerstrengel
v. 204 v.

Jamin koekjes
elk 2e pakje

189
Diepvries speciaal

25 MOCCA- yiAC
TAART 490

A ....

> DeVivomelkman

Halve Edammer

Kollumer kaas
500 gram

Gruyère
100gram

,.Qr Frambozenvla
1/2 Hter

Halfv. dagmelk

89

liter

WITLOF
500 gram

DOYENe' DE COMICE
Heerlijke handpeer

kg

KLEI-AARDAPPELEN
5 kg

Geldig van 2 t.e.m. 7 november

Maandag en dinsdag 9 en 10 november

GEKOOKTE RIETJES
kg

MEER DAN ALLEEN VOORDELIG!



Nieuw Nieuw

Grote collectie

afgeprijsde

L.P.'s

nu voor de prijs van
l single

6.25
HEIJINK
Ruurloseweg 2
Hengelo Gld
bij de kerk

TE KOOP

1 JONGENS
RACEFIETS, 8-12 Jaar

125.—

2 MEISJESFIETSEN

Gazelle, 8-12 Jaar
vanaf 125.—

Enkele KINDEBFIETSEN

zelf op te knappen

ELIESEN

Emmerikseweg 46 • BAAK

Tapijt vuil?
Eaal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts ƒ 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat 1. Hengelo Gld
Telefoon 05758-1800

TE KOOP

ZANKER 481 L volautom.

WASMACHINE

als nieuw 475.—

ELIESEN
Emmerikseweg 46 - BAAK

altijd voorradig

Div. Inruil-

meubelen

HEIJINK
„de Spannevogel'
Ruurloseweg 2
Hengelo Gld
bij de kerk

TE KOOP

BLAUPUNKT grootbeeld

KLEUREN TELEVISIE
400.—

Enkele zwart-wlt TV's

Div. inruil STEREO-SETS

ELIESEN
Emmerikseweg 46 - BAAK

Te koop bromfiets, Kap-
tein Mobylette, type 1978
opa- en omafiets, gashaard
oliehaard. J. H. Waenink,
Poelsweg 8, Keijenborg

Te koop gasfornuis (aard-
gas). J. ten Have, Varssel
seweg 37, Hengelo Gld
Tel. 1877

Te koop judopak, plm 10
tot 12 jaar, l pers. bed +
matras, 80x190. Vordense-
weg 38, Hengelo Gld

Gevraag kamerbiljart,
niet kleiner dan 160x80,
liefst compleet. Tel. 05753-
3169

Te koop eetaardappels
onbespoten. B. J. Wae-
nink, Regelinkstraat 13,
Hengelo Gld

Te koop B+ dekrijpe
beren, goede index.
H. Groot Roessink, Var-
selseweg 6, Hengelo Gld,
Tel. 1525

VOOR

handels- en

familie

DRUKWERK

Drukkerij
Wolters

Tel. 05753-1455

23e Rode Kruis Bloedplasma-avond 5 nov. „Ons Huif Hengelo

Reklames Slagerij geldig van 5/11 t/m 7/11 - 1981St. Nicolaas-
schuim
200 gr.

Florijn
Vieux
1 liter, nu

Verse
grilkuikens

Haas-
karbonade
kilo

Sonnema
Beerenburg

Chocolade
sigaretten
triopack
van 1,49 voor

Gekookte lever
gel. of on gel.
150 gr.

Boeren-
leverworst
300 gr. per stuk

Schouder-
fi/et rollade
1000 gr.Parein

bastognekoeken
pak van 1,89 MOOT

Coberco
dagverse halfvolle
melk 1 literRauwe ham

100 gr.Nieuw/
Duyv/'s
Beestenbende

Coberco
vla naturel
pak 1 liter
van 1,79 voorGehakt

ha ff om half
Kilo

Spek-
lappen
kilo

margarine
pak 250 gr. altijd

Riox
-chocoladepasta
pot 400 gr.
van 1,89 voor

Ariel koffer
2 kilo
van 6,95 voor

Graanstoet
800 gr., nu

Benco
pot 400 gr.
van 3,79 voor

Puntbroodjes
zak 10 stuks
van 2,25 voorHero

Cassis of Cerise
1 liter van 1,79 voor

Pose
de Franco
f les 0,7 liter
van 3,95 voor

Bouw-
modellen
tanks en boten
van 3,95 voor

Wijng/azen
'Leerdam'
set 3 stuks
van 7,75 voor

Prikbord
57 x43 cm
van 8,95 voor

K/eenex
Tissues
pak 100 stuks
van 1,75 voor

Palmolive
shampoo 795Jeep

diverse soorten
van 11,50 voor

UK
ARKTReklames geldig van

5/11 t/m 11/11 - 1981
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO - HENGELO IGLO ) • RUSSEN - GROENLO - GOOR - VOROEN



1
is nog ver : . .

Nu reeds denken over

de aanschaf van

• agenda's

• kalenders

• kantoor- en bureau-
agenda's

• horoscoopboekjes

Goed geBOEKt

Kerkstraat 17 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Wilt U Sint of Piet op bezoek?

bestel dan vroegtijdig bij 05753-1670

Y.Y. Keyenborgse Boys

SCHOOL BIDMINTON TOURNOOI VAN HBC
Om meer aandacht te krijgen voor de toch wel snelle
sport, het badminton, deed dé Hengelose Badminton
Club op het idee komen om een schooltournooi uit
te schrijven.
Mede met het oogmerk om vooral jongens in de
leeftijdsgroep van 12 t.e.m. 17 jaar naar de club te
trekken.
Op de oproep van de HBC kwamen er spontane
reacties. Moeiteloos werden er twee teams per
school geleverd voor een tournooi in sporthal ,,de
Kamp", de thuisbasis van de HBC.
De leiding was in handen van het bestuur, daarbij
geassisteerd door leden als scheidsrechters en tellers
Onder luide toejuichingen van andere leerlingen
streden de uitverkorenen met veel verve, om door
de verdediging van de tegenpartij heen te breken.
Als er een punt gescoord werd, ging een luid gejuich
op. Dit tournooi is zodanig aangeslagen, dat het zin
heeft het jaarlijks te herhalen. Er is dan ook een
wisselbeker voor beschikbaar gesteld.
Uit de mond van jeugdsecretaresse Gerrie Wijnber-
gen mochten de deelnemers de eindstand vernemen.
De uitslag was als volgt:
l Bekveld, 2 Piersonschool, 3 ,,de Leer", 4 St Ber-
nardusschool, 5 O.L.S. Hengelo. School Varssel was
verhinderd.
Nieuwbakken voorzitter Joop Brugman liet duidelijk
blijken welk een belang men aan dit tournooi hecht
Er zijn veel meisjesleden, die aan de wedstrijdsport
willen deelnemen, doch geen tegenstander hebben
om te oefenen.
Opgave van jongen in de genoemede leeftijdsgroep
kan geschieden bij Gerrie Wijnbergen, Kerkstraat 13
te Hengelo Gld.

Familiedrukwerk?
de allernieuwste

Geboorte- Huwelijks- 4

Verlovings- en Jubileumkaarten
vindt u in de kollektie van

verkrijgbaar by uw drukker

DRUKKERIJ
KERKSTRAAT 17 • HENGELO G

WOLIERS
• TELEFOON 05753-1455

zaterdag 7november
feM^iyL/ Show en demonstraties ^^Pover verstandig stoken

Alles wat u over energiebesparen en toch warm en gezellig de winter doorkomen,weten wilt.

Leven met alternatieve energie is leven met
THERMOCET allesbranders.
Uitstekende kachels naar authentiek
historisch model.
Een sieraad voor uw woonkamer en ...
warm en gezellig op de plaats waar u het
meest vertoeft.
Allesbranders doen hun naam eer alle eer

. . er kan werkelijk alle soorten
brandstof in gestookt worden tot zelfs
huisvuil aan toe.
Reken maar eens uit wat u een
allesbrander scheelt in uw energieverbruik.
Thermocet is een Nederlands produkt,
daarom bent u verzekerd van een goede
garantie en een vlotte levering van
onderdelen ook na jaren probleemloos
stoken.
Nu is de gehele kollektie te zien op onze
show.

Rendement

Wie niet leeft met aardgas alleen .. .
komt op 7 november a.s. naar HCI. ..
U steekt er wat van op.

Voordeel met VOOfZet

haarden
Er is een geheel nieuwe ontwikkeling op
het gebied van de open voorzethaard.
De PENT A CV. een allesbrander met
toekomst.
De ALBRAND PENT A CV is in de eerste
plaats ontworpen als pure warmtebron in
uw woning.
Dat het model van tijdloze distinktie is en
als gezelligheids- en sfeerbrenger een
unieke plaats inneemt is een plezierige
bijkomstigheid, want de PENTA CV voegt
de warmte, die bij een normale openhaard
door de schoorsteen naar buiten gaat, toe
aan uw CV systeem, waarbij een
uitgekiend schakelsysteem ervoor zorgt,
dat uw brandstof optimaal benut wordt.
Die brandstof kan iedere soort vaste
brandstof zijn tot zelfs huisvuil en oude
kranten. Dat ruimt lekker op en u zit er
voordelig warmpjes bij.
De haard wordt exclusief gedemonstreerd
tijdens onze show.

Rendement tot 93%
Door de vultrechter gegarandeerd
doorbranden op spaarverbruik gedurende

de nacht.

Daarnaast presenteert de H.C.I. een serie
voorhenghaarden en een serie oerdegelijke
houtkachels (met de deuren dicht zijn dat
echte allesbranders) J)eze kachels hebben
een gave vorm en zijn zo doordacht, dat
een rendement van 70% mogelijk is.

Deze dag mag u niet missen. Nu is het de tijd om
maatregelen te nemen tegen de steeds groeiende
kosten van verwarming. Profiteer daarom deze
winter nog van de energiebesparende verwarmings-
mogelijkheden, die nog zoveel gezelligheid brengen.
H.C.I. laat u dubbel profiteren . . . tijdens onze
show geven wij 10% korting op alle open haarden,
CV-haarden, allesbranders enz.

Open boekje over

open haarde
Door de komst van de allesbrander en de
houtkachel is de OPEN HAARD een beetje
in een verloren hoekje komen te staan.
Dat heeft geleidt tot een verhoogde
aandacht van de fabrikanten voor de
gezelligste warmtebron onder de haarden.
Op onze show tonen wij u een aantal open
haarden die een groot rendement paren
aan sfeer en gezelligheid.
Wij tonen o.a. van WESTMINSTER de
convectie-lucht OPEN HAARD, een
prachtige haard, die door een doordacht
ventilatiesysteem een groot rendement
geeft en de zuurstof in uw kamer op peil
houdt. Extra te leveren met glazen deuren,
waardoor nog meer rendement.
Daarnaast ziet u op onze show ook de CV
inbouw haarden van RINGFIRE en
HEATMASTER met typen die normaal op
het rooster en aslade principe gebaseerd
zijn, maar ook met het zogenaamde cirkel-
beluchtingsysteem. De mogelijkheid is ook
aanwezig om uw bestaande haard om te
bouwen tot een CV OPEN HAARD.
De nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van energiebewust stoken vormen de
inzethaarden.
B EN R A AD brengt daar een haard in, die
eenvoudig ingebouwd kan worden bij
gebruikmaking van een bestaand
schoorsteenkanaal met kleine diameter.
HELEX brengt een inzet-openhaard, die
eenvoudig zonder breekwerk of installatie-
kosten geplaatst kan worden in een
bestaande open haard. Dat maakt van uw
open haard een allesbrander met alle
voordelen van dit type. Het rendement
wordt drie keer zo groot en door de
convectie warmte wordt /
de haard veel aangenamer.
Deze inzethaard wordt geleverd
in de breedtematen 60 en
70 cm en kan variabel worden
geplaatst tot 55 cm hoogte.

Natuurlijk hebben we naast alle nieuws ook
de keramische en gietijzeren normale
inbouwhaarden.

Open dag
op zaterdag
7novembera.s.
van 9.001/m 16.00 uur

Wie bouwt kijkt eerst bij HCI
Kruisbergseweg 13, Hengelo (G). Tel.: 05753-2121

Natuurlijk staan wij ook met alle bouwmaterialen, keukens, tegels, sanitair

geheel tot uw dienst



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

zondag 8 nov. a.s.
Aanvang 10.00 uur

Voorganger: de Hokojoku
uit Zutphen

m. m. v. het jongerenkoor uit Halle

TOT ZIENS

de jeugddienstkommissie

Onze huwelijksdag op 17 sept. j.l. werd een
feestelijke en onvergetelijke aangelegenheid.
De getoonde belangstelling, in welke vorm dan

Hartelijk dank voor alles.

BART EN ANNEKE VAN BENTUM

Hengelo Gld, november 1981.
Rijnweg 19.

Leer succesvol autorijden!
VAMOR AUTOBIJSCHOOL WELJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen In BMW 816 en HONDA automattc

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo OU

AUTORIJSCHOOL

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

GROTE KEUZE

NAAIMACHINES
Anker, Husqvarna,
Elna. Bernina
VOORRADIG
Zig-zag en automatisch

MOTOREN, RIEMEN, OUE.
NAALDEN

Ook het adres voor uw reparaties

B. J. HULSHOF
Vordenseweg 13 - Hengelo Gld
Telefoon 05753-1282

De f ietscross-specialist
heeft voor U (zoon - dochter)

crossfietsen v. 325.- tot 1495.--
f ietscross broeken 85.--
schoenen 48.-
ALLE ONDERDELEN voor door ons ver-
kochte merken

Officieel dealer van
Mongoos Motobecsne • Batavus - Giant •
Shogun - Alpina crossfietsen

RÏ.1WIFT SPFfMfA AT.ZAAK

E I N D Z W E V E R I N K
lekink 8 - Hengelo Gld • Telefoon 05758-2888

EXTRA
AANBIEDING

KINDER•«.••• • 4fc»BBB%4fc
PULLOVERS

H.J.BUUNK&ZN

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reed» wat ».—

n AHA AU mBORGONJEN
Kerkstraat is - TOBDEN Tel. 057520383

Spalstraa* 19 Hengelo <3M - TeL 0575W41B

Te huur gevraagd:

aardappelland, oogst 1982
Eventueel te ruilen voor maisland

G. WULLINK
Banninkstraat 54 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1427

Kerk- en andere diensten
ZONDAG l NOVEMBEB

Ned. Herv. Kerk

WOENSDAG 4 NOV.

19.30 uur ds Verhaere - Dankdag

ZONDAG 8 NOV.

10 uur Ds Hokojoku, jeugddienst

Goede Herder Kapel

WOENSDAG 4 NOV.

19.30 uur ds Kabel - Dankdag

ZONDAG 8 NOV.
10.15 uur ds Verhaere

VrJJz. 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 2 t.e.m. 8 nov.

Th. J. Hanrath, telefoon 05753-1277

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

Alarm rijkspolitie

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

Alarmno. b raad w eer
Telefoon 1922 Hengelo Gld

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 KeUenborg

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

NATIONAAL FONDS SPOBT GEHANDICAPTEN

Van 9-15 november a.s. organiseert het Nationaal
Fonds Sport Gehandicapten voor de vierde achter-
eenvolgende maal landelijk een collecte, dit jaar
onder het motto: Sporten helpt, helpt sporten.
Sport betekent voor de gehandicapte mens: ontspan-
ning, vaak therapie en sociaal contact.
Bij deze wordt een dringd beroep gedaan op alle
sporters(sters) om daadwerkelijk deze inzameling te
doen slagen.
Vorig jaar kon er geen inzameling gehouden worden
vanwege te weinig kollektanten. Dit mag deze keer
niet meer gebeuren.
Daarom actieve en gezonde sportmensen, geef u
op als medewerke(str), c.q. kolektant(e) en laat

VRIJDAG 6 NOY.
optreden van

fakir-hypnotiseur

M A D R A H A S J
in zaal WOLBRINK
te Hengelo Gld

OngeloofUJk fascinerend

Kaarten in voorverkoop bU Boekhandel Wol-

ters en zaal Wolbrink
•t

Na 22.30 uur tot 0.1.00 uur

DANSEN
orkest Gelders Trio

uw gevoel van medemenselijkheid sprken ten be-
hoeve van degene die helaas zelf niet kunnen kol-
lekteren, doch wel gaarne willen sporten.
Mogen we op een sportief „noaberschap" rekenen?
Opgave van kollektanten: in ,,de Kamp" tel 2689 of
bij de afdeling sportzaken van de gemeente Hengelo,
tel. 1541

KOLLEKTEBESULTAAT
GEESTELIJK GEHANDICAPTEN

De landelijke inzamelingsaktie t.b.v. het geestelijk
gehandicapte kind heft in de gemeente Hengelo Gld
weer een resultaat boven verwachting opgeleverd.
Met f 1000.— meer dan in 1980 kwam nu in de bus
l 10.920,00.
De dank van het plaatshjk comité gaat uit naar alle
gevers, maar ook naar de kollektanten voor hun be-
langeloze inzet.

OPBBENGST KOLLEKTE JANTJE BETON

IN STEENDEBEN

De kollekte voor Jantje Beton heeft in de gemeente
Steenderen f 1039,89 opgebracht.
De helft van deze kollekte komt ten goede aan de
peuterspeelzaal Nijntje Pluis in Steenderen.
Het plaaitselijk comité dankt alle gevers en kollek-
tanten voor hun bijdrage.

UNICEF
Het Kinderfonds van de Verenigde Naties, wil de
aandacht vestigen op haar werk voor de kinderen in
de ontwikkelingslanden.
Naast het voortzetten van de vele andere taken,
zoals de zorg voor het onderwijs, zorg voor zuiver
drinkwater en vele andere zaken, vraagt Unicef
dit jaar in het bijzonder de aandacht voor het ge-
handicapte kind in de Derde Wereld.
Unicef ondersteunt de preventie-projekten, zoals de
vaccinatie, waarbij gestreefd wort, alle kinderen
tegen kinderverlamming in te enten. Teven® door het

TAXI BESTELLEN?

WOLSINK BELLEN»

Tel. 05753-1493
VOOR AL UW:

• ZIEKENVERVOEB

(O.O.Z.O. en andere ziekenfondsen • I.Z.A.

particulier)

• BOUW- EN TBOUWBITTEN

• TAXIBITTEN

's Avonds na 23.00 uur uitsluitend ziekenver-

voer en besproken taxiritten.

TAXIBEDRIJF G. WOLSINK
Vordenseweg 3 - 7255 BV Hengelo Gld

Kinder postzegel-akiie 1981
Aanvang verkoop

postzegels en kaart en

dinsdag 10 november
om 9.00 uur v.m.
postkantoor te Hengelo Gld

Op deze dag

tevens verkoop van

Ie dag enveloppen

Het plaatselijk comité

Dameskapsalon Memelink
VORDENSEWEG 5 • HENGELO GLD

geeft u

5.- korting
op een behandeling boven

f 20.00

Knip de bon uit Margriet no. 42 en maak een
afspraak

Tel. 05753-1278

Geldig t.e.m. 28 nov.

verstrekken van voldoende vit. A, om deze kinde-
ren voor blindheid te vrijwaren.
Naast het voorlichtingsmateriaal, zijn de alom be-
kende wenskaarten waaraan vele kunstenaars over
de hele wereld hun medewerking aan verleenden en
de vele cadeau-artikelen verkrijbaar vanaf heden bij
de volgende adressen: mevr. K. Donker-Boekhorst,
de Heurne 33, mevr. R. M. Hanrath-Bensmann, Kas-
tanjelaan 7, mevr. A. Koetsier-Jansen, Kerkekamp
31en mevr. J. de Ruiter-van Ameyde, Fokkinkweg 7.

Verwachting
In een steeds verwarrender levensstijl met ge-

brek aan tijd om zich te bezinnen,

valt ook nu ADVENT als een oase van over-

denking binnen.
In nauwere verbondenheid met elkaar,

leven we deze laatste maanden van het jaar.

Verwachtingsvol de Kersttijd tegemoet

die ons het Wonder weer beleven doet.

Van het Christus kind, geboren in een stal,

dan van geslacht tot geslacht

geborgenheid geven zal.

Terwijl het flakkerend kaarslicht is ontstoken,

worden overal ter wereld de oude Bijbelwoorden

gesproken.
En luisterend naar deze vertrouwde klanken,

kan een mens hiervoor alleen maar danken/

U. G.-D.

GEZAMENLIJKE WEDSTRIJDDAG

P.G. HENGELO, LBV HENGELO EN DE
BOSBUITEBS, KEIJENBORG

De uitslagen waren:
Dressuur ring 1:
1 Theo Menting, PC Hengelo, Pascha, 128 punten
2 mej. R. Hijenga, LRV Hengelo, Neptune, 121 punt
3 A. Aberson, Bosruiters, Lady, 119 punten
4 mej. C. Lubbers, PC Hengelo, Nolda, 118 punten
5 mej. M. Huter, LRV Hengelo, Mona, 117 junten
6 Peter Schennink, PC Hengelo, Sindy, 116 punten

Dressuur ring 2:
l mej. W. Stege, P.C. Hengelo, Darling, 134 punten
2. H. Stapelbroek, PC Hengelo, Remco, 128 punten
3 H. Stapelbroek, PC Hengelo, Harlindo, 127 punten
4. M. Nieuwenhuis, PC Hengelo, Kate, 127 punten
5 mej. A. van Kooten, LRV Hengelo, Huntmaster

125 punten
6 mej. J. Loman, PC Hengelo, Kitty, 124 punten

Srpingen groep 1:
1 Carla Hijlkema, Fregat, LRV Hengelo,, O fout,

70 stijlpunten
2 Hemde Schennink, Carolina, PC Hengelo, O fout

60 stijlpunten
3 Henk Langeler, Seign Nelson, LRV Hengelo, O fout

54 stijlpunten
4 G. de Vries, Ursula, Bosruiters, 4 fout, 50 stijlpunt

A'j plat kont proaten
dan bu'J al un heel ende op weg

urn ut mooie taaltjen uut de

Achterhoek onder de knie te kriegen

Un eerste begin doartoe köj vinden
in ut buuksken

WOORDEN VERZAMELING
van Johan Hendrik Gallée, ooit

ewoond hebbende in VOBDEN en

un breur van old-börgemeister

van disse plaatse.

Koop t'r gauw ene bi'J

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstroate 17 - Hengel - Sprekhoorn 1253

Dan kö'j ok genieten van de mooie

vehalen van Herman van Velzen
uut Hengel.

Heeft o al kaarten
voor 6 november?

BIJEENKOMST CPB

De bijeenkomst van de CPB afd. Hengelo Gld werd
geopend door de presidente mevr. Dinkelman-Groot
Roessink, waarna eerst de notulen van de vorige
vergadering werden gelezen door mevr. Lubbers-
Jansen en werden enkele medeledingen gedaan.
Ds Verhaere hield deze avond een inleiding over het
onderwerp: waarheid en leugen aan het ziekbed.
De presidente dankte ds Verhaere voor zjjn in-
leiding en bood hem e enenveloppe aan.
Deze avond werd ook het 200e lid verwelkomd, die
met applaus werd begroet en die een bos bloemen
werd aangeboden.
Op de volgende bijeenkomst zal de heer Oostenenk
uit Vorden, fysiotherapeut, een inleiding houden.

UW BEJAABDEN TOCHT

Donderdag 22 oktober werd onder grote belangstel-
ling in 3 bussen een bejaardentocht gemaakt over
de Veluwe, door de prachtige bossen vol herfst-
kleuren, van het Kroondomein, naar Elburg, waar
een koffiestop werd gemaakt in restaurant de Haas.
Vandaar ging het bij slechter weer langs het
Veluwemeer naar Harderwijk om daarna via Arn-
hem naar Didam te gaan waar in 't Zwijnshoofd
de erwtensoep werd opgediend.
Na nog een gezellig uurtje met een drankje en een
dansje, keerde het gezelschap weer naar Hengelo
terug.

5 mej. A. Kloosterboer, Urdy, LRV Hengelo, 9 fout
53 stijlpunten

Springen groep 2:
1 John Wissink, Jasper, Bosruiters, O fout, 29 sec.
2 Sabine Elfers, Leny, Bosruiters, Q fout, 29,2 sec.
3 Maryn Nieuwenhuis, Kate, PC Hengelo, O fout

33,6 sec.
4 Jolanda Loman, Kitty, PC Hengelo, O fout, 33,8 sec
5 Marietha Zents, PaUsander, Bosruiters, O fout

36 sec.

KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE

Deze stille wens voor uitbreiding van het aantal
leden heeft voor het nu 10 jaar bestaande Hengelo's
Gemengd Koor resultaat gehad. In korte tijd meld-
den zich 5 nieuwe zangtalenten aan. Tesamen met de
winst van 150 nieuwe donateurs vormde dit een fraai
geschenk voor het jubilerende koor.
De viering van het 10-jarig bestaan was sober, doch
stijlvol.
De receptie in zaal Langeler werd druk bezocht en
het bestuur, inclusief dirigent Bert Njjhof kwam han
den tekort om de goede wensen in ontvangst te
nemen. Burgemeester de Boer hand de dankbare taak
om talloze zangers en zangeressen met een lange
staat van dienst te onderscheiden.
Zij waren eerder lid van Excelsior en Sancta Cea-
cilia, waaruit Hengelo's Gemengd Koor is voortge-
komen. De navolgende leden werden onderscheiden:
M. J. Lenselink, 52 jaar; O. Jansen, 48 jaar; J. Vos-
kamp, 45 jaar; G. Bruggink, 41 jaar; J. Ttfdink, 41
jaar; M. Bruggink-Hulstijn, 39 jaar; M. Bruggink-
v.d. Velde, 38 jaar; P. Claassen, 35 jaar; W. Geurt-
zen, 35 jaar; Th. Kostede-Slotboom, 34 jaar; P.Fuk-
kink-Ellenkamp, 34 jaar; G. Bruggink-Warringa, 30
jaar; G. Ibink-Jansen, 26 jaar; H. Onstenk-Hulstyn,
25 jaar.
Bij elkaar zijn dit 523 zangjaren, een aantal om even
bij stil te staan. Hoeveel uren van zangenot zitten
hier niet in.
De dirigent Bert Nijhof heeft de laatste 10 jaar
enthousiast, maar ook kritisch \an het koor een
welklinkend geheel gevormd. Een uitdrukking hier-
van werd gegeven tijdens het jubileumconcert in
sporthal ,,de Kamp", met medewerking van Harry
enEls Pierink uit Etten en Ulft en Ludo Eijkelkamp
uit Keijenborg. De begeleiding op de piano was in
de vaardige handen van Eleonore Krullaarts uit
Wijnbergen.
Het programma was zodanig van opzet dat alle
facetten, zowel de solisten afzonderlijk, als de samen
zang, duidelijk naar voren kwamen.
Ruim 400 personen waren getuige van dit prachtige
jubileumconcert.
Iedere dinsdagavond mag dirigent Bert Nijhof reke
nen op een grote opkomst bij de repetities. Want
van aanpakken houdt deze bescheiden Zutphense
zangmeester. Met een koor van ruim 50 leden wordt
enthousiast gezongen.

Voor familie- on handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS • Tel. 1455


