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DANSEN
Zondag 10 Jan.

J O H N D A V I S B A N D

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

CLAN
Verschijnt dinsdags tal
Hengelo, KeQenbovg,
VefewUk-Zelhem, Ba*k,

Steenderea, Wlohmond,

Vierakker

UITGAVE:

DRIJ. WOLTEB8

Kerkstr. 17 • Postbus 8

7255 ZO Hengelo Gld

Tel. 05753-1458

b.g.g. 1258

land- en tuinbouw-

machines

slijpinrichting
>

zagen, moforen,
moforze/sen, mofor-

maaiers, pompen,

moforkeff/ngzagen,

veescheremac/i/nes

schaatsen, messen

NIEUW en GEBRUIKT

Branderhorstweg 5
Ketfenborg, Tel. 05753-2026

Tapijt vuil?
Daal dan de

TAPINETTE

diepiereiniger
Verbluffend resultaat

Buur slechts ƒ 15.— p. das .

DROGISTERIJ

schildersbedrijf
bennie harmserï

vraag vrijblijvend informatie...

Spalstraat 17 Hengelo (Gld.) Tel.05753.1292

Tot 10 jan. 1982 van 39.50 voor 24.50

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

TEL. 05753-1253

Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

Meubelmagaztfn ,de Klok'
biedt aan: bankstellen, se-
lonkasten, eethoeken, clubs
eiken en stoffen bekleding
prachtige 1-pers. bedden,
prijzen v.a. 150.—. Goede
inruilmeubelen. Koldewei-
weg 17, Keijenborg, tel.
05753-2808. Geopend vrij-
dag en zaterdag van 13.00-
17.00 uur, of telefonische
afspraak

CENTR. VERWARMING

ƒ 1000.- korting en 10 jr ga-
rantie wanneer u uw wo-
ning 2 dagen beschikbaar
stelt als modelwoning.

voor zelfbouwpakketten

RADI-THERM

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

SPORT GOED

MET SPORTGOED

van SPORTHUIS
ROOZEGAARPE

)anninkstr. 5, Hengc'o C

DE GEHELE WEEK:
Bij aankoop van een elgengem.

rookworst

500 gr zuurkool gratis

Rauwe CASSELLER
RIB 100 gr

100 gr
ZEEUWS SPEK

500 gr ROLPENS of
ZWOERDROLLETJE

195

160

598

500 gr
BAKBLOEDWORST 298

500 gr

BAKLEVERWORST 298

500 gr BALKENBRIJ

met of zonder krenten 298

UIT ONS SNACKBEDBHFt

l ds gebr gehaktballen, 20 st.

19.95

l ds fricandellen, 40st. 14.00

5 st. braadworst 4.95

500 gr nasi of bami 3.25

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag

>0() KT GROVE VERSE WORST 450

->00 gr FIJNE VERSE WORST 450

150 gr PALINGWORST 150

Woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
150 gr BOTERHAMWORST 100

Donderdag

300 gr MALSE RUNDERLAPPEN 495

->!)(( gr MALSE VARKENSLAPPEN 400

150 gr LEVERKAAS 150

375
350

Vrijdag en zaterdag

500 gram

SCHOUDER.
KARBONADE
(max.) 2 kg per klant) 395
500 gr OSSESTAART 395

150 gr GEBRADEN GEHAKT 150

150 gr GEBAKKEN LEVERKAAS 195

150 gr HAMWORST 195

100 gr GEBRADEN

RUNDER. OF VARKENSROLLADE 800

LEVERWORST per stuk 225

KEURSLAGER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD • TEL. 05753-1289

Wie de schoen past,

trekke hem aan

EN VOORDELIG

Kom kijken bij

WULLINK'S Schoenhandel

Offenberg

U
Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ-

alle plaatselijke banken

HANDEL IN

hooi en stro
Hesterwefif 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

Doe-het-zelf centrum

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7, Hengelo

wenst vrienden en

bekenden gelukkig

nieuwjaar

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.

Naaimachinehandel - reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1418

PRIJZEN-EXPLOSIE
VANAF 14 JAN. 1982,8 UUR

m \

HEIJINK

VELE COUPONNEN

Zie onze tapijten- en gordijnenafdeling,

Dit wegens faillissement van een groothandel

Meubel- en Tapijtenhuis

„DE SPANNEVOGEL'

Zaterdag 16 januari
houden wij weer onze jaarlijkse

P R O N K Z I T T I N G
Het programma voor deze avond ziet er als

volgt uit:

Op zeer originele wtyze bekendmaking

van de Prins van Keidarp voor 1982-

1983.

Gevolgd door sleuteloverhandiging

door de burgemeester

B uut door „Huuskasmanus"

Huldiging

Optreden van de boerenkapel van de

muziekvereniging St Jan

Optreden van „de Keideernkes"

Buut/conference „Ruumpol"

Prinsenbal.

Deze avond wordt gehouden in zaal Winkelman

en begint om 19.30 uur.

De toegang voor leden is gratis.

Ni et-leden betalen f 10.— per persoon.

Toegang onder voorbehoud.

Tot ziens en wees op tijd i.v.m. de bekend-

making van de Prins om 20.11 uur, die u echt

niet mag missen.

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



Zonnestraat 13 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1806

V2 jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Schutterij E.M.M.
en

Majorettever. Hengelo Gld
wenst een ieder

een gelukkig nieuwjaar

STICHTING JEUGD- EN JONGERENWERK
„HENGELO"

Dit is de statutaire naam van de jeugdvereniging,
die iedere vrijdagavond van kwart voor zeven tot
kwart voor negen ontspanningsaktiviteiten organi-

seert voor de jeugd van l 2t.m. 16 jaar (laatste klas
klas lagere school en voortgezet onderwijs).
Samen met het CJV „Jong Hengelo" voert ztf vanaf
mei 1981 het beheer over de voormalige veewaag
aan de zuivelweg, dat door de gemeente Hengelo
tot jeugdcentrum is verbouwd. In oktober werd „de
Woage" feestelijk geopend door wethouder Hooman.
De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk is er speciaal
voor jongens en meisjes die de lagere school hebben
verlaten en die het leuk vinden elkaar regelmatig
te blijven zien. Ook is er gelegenheid leeftijdgenoten
van andere scholen in een andere omgeving te ont-
moeten, want meestal wordt al samen naar de stad
gefietst,
Samen met de leiding worden de avonden gevuld
met allerlei gezellige en creatieve aktiviteiten.
Zo werd er in de afgelopen maanden o.a. een drop-
ping, een surprise-avond en een disco-bingo-avond
georganiseerd.
Verder vonden diverse spelen-kwissen plaats en was
er gelegenheid tot figuurzagen, verven enz.
Het Nationaal Jeugdfonds, beter bekend als Jantje
Beton, heeft onlangs aan het Jeugd- en Jongerenwerk
f 5000.— subsidie toegezegd voor de aanschaf van
inventaris voor het jeugdcentrum en spelmaterialen
voor de jeugd.
De jeugdleiding is enorm blij met dit bedrag, waar-
door zij nu in de gelegenheid worden gesteld om

bruikbare materialen te kopen, zodat de jeugd zich

nog beter op de creatieve toer kan uitleven.

Voor de komende Hjd staat o.a. op het programma:
het bakken van wafels en nieuwjaarsrolletjes, een

etalagespel, schaatsen, film, handenarbeid, karna-
val, een speurtocht, een fietststerrit, kortom allerlei
aantrekkelijke bezigheden.
Zin om mee te doen?
Inlichtingen over lidmaatschap enz. worden graag
verstrekt door Jan Willemsen, tel. 2368 en Ans Ber-
kelaar, tel 2687 of stap op vrijdagavond tussen 19.00
en 20.30 uur gewoon een keer binnen in ,,de Woage"
Je bent van harte wekom.
Verder wensen jeugd en leiding allen een voor-
spoedig 1982.

KERSTFEEST CPB

In een volle zaal van „Ons Huis" hebben de dames
van de CPB Hengelo Gld het Kerstfeest gevierd.
Het programma van deze avond werd in zijn geheel
verzorgd door de gebr. Eijkelkamp.
In de pauze werd koffie aangeboden met choclade.
Na de pauze werden nog enkele liederen gezongen
met als slot Stille Nacht.

-De presidente sloot de avond en wenste iedereen een
gelukkig nieuwjaar toe en nodigde iedereen uit op
de nieuwjaarsvisite op woensdag 6 jan.

NVEV KERSTAVOND

Ondanks de slechte weersomstandigheden was de
zal van Hotel Langeler vol dames om gezamenlijk

Dit is het eerste nummer van de 51e jaargang van het weekblad „DE RECLAME"

In 1981 hebben wij op stijlvolle en zeer prettige wijze met een fijne feestavond het 50-jarig jubileum gevierd.

Wij willen langs deze weg nogmaals onze hartelijke dank zeggen voor het vertrouwen dat u al die jaren in ons

gesteld hebt.

Ook in 1982 hopen wij op uw vertrouwen en wij willen U gaarne van dienst zijn.

gelukkig en voorspoedig 1982 toe

Kerstfeest te vieren in een sfeervol versierde zaa.
De presidente opende de vaond met een adventsge-
dicht, geschreven door mevr. Geertsma-Driebergen.
Hierna las zij de Kerstliturgie, afgewisseld met koor
en samenzang met begeeiding van orgelspel.
Na de pauze werd door kinderen van de lagere
school uit Varssel o.l.v. de heren Starink en van Hal
het kerstspel ,,het mooiste geschenk" opgevoerd.
Uit het enorme applaus bleek hoezeer de aanwezigen
hiervan genoten hebben.
Na het voorlezen van het Kerstverhaal brachten de
koorleden nog enkele liederen ten gehore waarna de
presidente het slotwoord sprak waarin ze alle mede-
werkers bedankte.
Met het gezamenlijk zingen van Ere zij God werd
deze Kerstavond besloten.

PRONKZITTING
KARNAVALSVERENIGING „DE KEIDARPERS"

Na de premiere in januari 1981 is het nu de tweede
maal dat er een pronkzitting in Keidarp word ge-
organiseerd.
Het programma voor deze avond is nog uitgebreider
dan de eerste keer, terwijl toen iederen zich al goed
vermaakt heeft.
Naast enkele buutreedners, zal ook de muziekvereni-
ging St Jan aanwezig zijn.
En wie wordt Prins Karnaval 1982?
Ook dat zal op deze avond, die ongetwijfeld voor
iedereen een kostelijke zal zijn, bekend worden.
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Drukkerij Wolt
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-2771



PLUSPUNTEN Wansinfc ^fflfe Supermarkt
Dixan

koffer 2 kg

Instant pudding
3 pak 79

Roomtompoezen
5 voor 325

Halfvolle dagmelk
altijd min. prijs liter 96
Karnemelk

liter 89
1 1 en 12 januari :

harde uien 138

Mager « j^ _

runderklapstuk *\X j

Runder

tartaartjes
per stuk 98

Geldig van 5 t.e.m. 9 jan.

Heel kilo

harde spruiten 178

SLIJTERIJ „DE ZON

Floryn

jonge jenever
liter 1545

Bordeaux

Clos de
Grand Barbey

flesVVV

Black Prince

whisky
fles 1575

Boomsma

berenburg
liter

Zie voor onze overige aanbiedingen de grote landelijke VIVO advertentie in uw dagblad

Wansink MEER DAN ALLEEN VOORDELIG!

de veertiendaagse

Geldig van 5 f .e. m. 78 januari

l liter .
JONGE BOKMA •*•'

l liter
HENKES GENE VER 15.'

l liter
ST ANDRé VIEUX l *•

l liter
Coebergh abrikozen-brandewtyn »3»

4

l literkruik
BOOMSMA BEERENBURG 15.'

l fles
BOLS CRèME DE BANANES 15.'

l fles
BLACK AND WHITE WHISKY !?•'

l tweeliterkruik
LINSON SHERRY (medium dry) 13.'

l fles Binger St Rochuskapelle
Q.b.a. (rynwtfn) 4.'

l fles Klüsserother St Michaël
auslese (moezelwijn) 9.'

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ COIMCORDIA

Marianne
Lukassen-Niesink
Doesburgseweg 10, WEHL

PEDICURE

wenst allen een

voorspoedig 1982

Te huur aangeboden woon
ruimte (grote woonkamer,
keuken, hal, slaapkamer
en douche. Direct te aan-
vaarden. Brieven onder
no F.B. l, bureau ,,de
Reclame"

Te koop 8 ton weidehooi
Ie kwaliteit (in balen)
J. Houtman, Dr Alf.
Ariënsstraat 48, Steende-
ren

VOOR

handels- en

familie
DRUKWERK

Drukkerij
Wolters

Tel. 05753-1455

Wy danken U van harte voor het in ons ge-

stelde vertrouwen gedurende het jaar 1982.

Wat het nieuwe jaar ons zal brengen is nog een

vraagteken, maar U kunt erop rekenen, dat wtf

met ons personeel er alles aan zullen doen het

vertrouwen waard te bUjven.

Wij wensen U allen

voorspoedig 1982 toe!

HEIJINK
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

„DE SPANNEVOGEL"

Ruurloseweg 2 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

Sportvereniging

KEIJENBURGSE BOYS

Langs deze weg willen we iedereen

bedanken voor de hulp en de belang-

stelling, die we het afgelopen jaar

mochten ontvangen.

We hopen ook dit jaar op jullie te

kunnen rekenen.

Wij wensen iedereen

een voorspoedig 1982 foe

De BOYS

Vrije merk benzine
in Varssel

Binnenkort ook voor
DIESEL

Voor SCHAATSEN
ook naar Wisselink

Metaal Wisselink
Varsselseweg 41 - Hengelo Gld - Tel. 05753-7271

Hotel LEEMREIS
Slijterij

EN TOCH IS

RATEEUNK
UW SLAGER

De Chr. Plattelands Vrouwenbond

C.P.B.

wenst u allen

een voorspoedig 1982

Denkt u aan de

nieuwjaarsvisite

op woensdag 6 jan.
om 14.00 uur in ,,Ons Huis"

Een feit is dat veel mensen met vermoeide benen doorlopen. Ze staan
te veel of hebben een begin van spatadervorming. Misschien omdat
ze in verwachting zijn. Terwijl benen juist zo goed beschermd

kunnen worden: gaat u eens naar de bandagistl
ALS
UW BENEN
STEUN VRAGEN
GEEF ZE DIE
DAN OOK

DROGISTERIJ LENSELINK

U vindt daar LUXOVAR. Dat zijn
elastische kousen die echte verantwoorde
steun geven. Daarbij toch modieus zijn.

Ze worden gemaakt door VARITEX in Haarlem,
breiers van therapeutische en modieuze
elastische kousen. Kousen die door vele

moderne artsen worden voorgeschreven
bij verschillende soorten beenklachten.
U moet zeker eens informatie vragen!

KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1300 ERKEND ZIEKENFONDSLEVERANCIER

Kerkvoogdij Herv. Gemeente

Steenderen - Bronkhorst

vraagt z.s.in. een

KOSTER
in de

Kapel te Bronkhorst

Inlichtingen bij D. Koopmans

Boterstraat 4 - Bronkhorst - Tel. 05755-1344

Leer succesvol autorijden!
VAMOB AUTOBIJSCHOOL UELJEBS

HELPT U DAARBIJ GAABNE

wy leasen In BMW 316 en HONDA automatfc

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTOBIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 • KeUenborg • Tel. 1801

1972 10 jaar 1982

autorijschool in Hengelo Gld

„JAN DENEKAMP"
Ter introduktie:

de eerste 10 lessen a 35.-- per uur

Tel. 05753-2144

Juist nu, een betere keus voor U!

TE KOOP:

veevoedersilo (Z
l
/z ton), biggendroogvoerbak-

ken, biggen medicijn doseert ank (5 liter),

zeugenriemen, gaskappen (propaan), biggen-

lampen, handtrekkar, landbouwwagen met vee-

opzet, zelf drinkers varkens en rundvee), olie-

tank (800 liter), Oud Hollandse pannen (rood

en blauw).

Tevens nog prima STALMEST voor uw tuin.

W. Kornegoor
Holtslagweg 4 - Baak • Tel. 05754-346

In de Kerstnacht is van ons heengegaan

KIKKY TEERINK OLDENIIAVE

Haar blijmoedige karakter, haar vriendschap

en haar zo waardig gedragen ziekbed zullen

ons tot voorbeeld en dierbare herinnering

blijven.

Dirigent, bestuur en leden

Hengelo's Gemengd Koor

Hengelo Gld, 25 december 1981.

JEUGDDIENST
HERVORMDE GEMEENTE HENGELO GLD

zondag 10 januari a.s.

Aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds G. H. Verhaere

m.m.v. het kinderkoor Les Enfants

TOT ZIENS

de jeugddienstkommissie

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 10 JANUARI

Ned. Herv. Kerk

10.00 uur Ds Verhaere - Jeugdienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur Ds Kabel

VitJz. 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 4 t.e.m. 10 januari

Th. J. Hanrath, telefoon 05753-1277

Weekenddienst dierenarteea

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. EU, Telefoon 1420

Alarm r jspolltte

Tel. 05753-1230, politiebure 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

R.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



egin '82 goed...
aar u w VS markt

CoteD'or
bonbonbloc
van 2,25 voor

Driehoek
amsterdammers
pak 6 stuks
van 1.49 voor

Red Band
pectoraal
set a 3 blikjes
van 1,89 voor

Sun maid
rozijnen
zak è 9 doosjes
van 1.79 voor

Parein
bastognekoeken
pak van 1.89 voor

rjpik
Chocodrank
of aardbeien drank
pak è 4 stuks
van 1.85 voor

Fleuril koffer
2 kilo van 7.45 voor

Hermesetas
zoetstof
500 tabletten
van 4.45 voor

Hero
cassis of Cerise
1 liter fles
van 1.79 voor

Flora hapklare
brokken
blik 810 gr.
van 2.39 voor

Eurisza
snelkookrijst
pak 400 gr. nu

Malse riblappen
500 gr. 725
kilo

Veluws
volkorenbrood
800 gr. deze week

Blueband
margarine
pak 250 gr.altijdSeno

plastic stof blik
van 1.98

Harde puntjes
zak 9 stuks

Suncos
dieetmargarine
kuip 250 gr.
van 1.13 voorVe/uwse

boerencake
van 3.25 voor

Rundergehakt
500 gr. 4.98
kilo

Philips
gloeilampen

M o na
fruityoghurt
1 liter van 2.32 voor25-40 of 60 watt

van 1'60 voor
Magere
Magere
varkenslappen
500gr. 4.98
kilo MMKT

Coberco
dagverse
Vanille vla
1 liter nu

Pisang A mbo n

Hips of
bovenbeen
kilo

Kontiki
drank van grapefruit-
gin en femon
per fles van
14.95MHSTBoeren/everworst

300 gram
per stuk nu utwpak è 2 stuks

van 2.49 voor

Bacon
z. zwoerd
100 gram

MOR-Palmolive
shampoo
5 soorten deze week

Speklappen
kilo

Label/o
"beschermt
uw lippen"van 1.85 voor

MARKTGehakt
50% rund- 50%
varkensvlees
kilo

geldig van 7- 1 t/m 9-1
Signal

tandpasta

50 ml. tube ^ 49
van 1.98 voor

Nivea zeep
pak 5 stuks
van 3.98 voor

Venz
Choc.vlokken
melk of puur
pak 200 gr. van 1.89

•

VI NENDAALSL

Limonade
siroop
si n as of grenadine

Reclames geldig van 7-7 t/m 73-7 1982
PERMARKTEN BV

ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD | RUSSEN - GROENLO GOOR VÜRDEN


