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VerschQnt dinsdags In
Hengelo, Ketfenborg»
VelswUk-Zelhem, Baak,
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Fel. 05753-1455
b.g.g. 1253

BEHANG-
OPRUIMING

WIJ RUIMEN OP, MAAR DAN OOK GOED!

Wij ruimen op partijen restanten

Prijzen nu 1.50, 2.50, 3.50, 4.50 per rol
Bijna al deze soorten prima wasbare
kwaliteit

TEXTIEL WANDWEEFSEL
Eén van de meest verkochte soorten
nu van 9.25 per meter voor slechts

695

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

45
350
395

Clementine mandarijnen
honingzoet en zonder pit 22 stuks

Sinaasappelen
boordevol met sap 15 stuks

Deze week Is onze
GROTE VERKOOP BLOEMENKAS
weer tjokvol gevuld met

groene en bloeiende planten

Let op onze voordelige prijzen

FA. W IJ 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
KERKSTRAAT l - HENGELO GLD - TELEFOON 05153-1SOO Voor familie- en handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS • Tel. 1456

DE GEHELE WEEK:
BU aankoop van een elgengem.
rookworst

500 gr zuurkool gratis
Rauwe CASSELLER
RIB 100 gr 195

100 gr
ZEEUWS SPEK § OU
500 gr ROLPENS of
ZWOERDROLLETJE (50

500 «*
BAKBLOEDWORST

500 gr BALKENBRIJ
met of zonder krenten

500 gr
ZUURKOOLSPEK

AM
300

300

495

UIT ONS SNACKBEDRIJF:

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
>00 gr GROVE VERSE WORST

>00 gr FIJNE VERSE WORST

150 gr PALINGWORST

450
450

160

Woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
150 gr BOTERHAMWORST

375
350

100

Donderdag
500 gr MALSE RUNDERLAPPEN

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr LEVERKAAS 150

Vrijdag en zaterdag

500 gram

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

gepaneerde snitsels
100 gram

395
165

150 gr JACHTWORST

100 gr GEKOOKTE RUNDERLEVER

100 gr PEKELVLEES

LEVERWORST

150

150

195

195

per stuk 225

KEURSLAGER

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

irote halfjaarlijkse

BALANS OPRUIMING
vanaf donderdag 14 jan. t.e.m. zaterdag 23 jan. 1982
Jongens- en meisjesbloeses
ruiten flanel

Kindertruien
restanten

Kinder trainingspakken
diverse kleuren nu

10.00

10.00

39.50

Mid Rib corduroy broeken
restanten Lee en Love

Spijkerbroeken
Dennis en linea

49.50

29.50
Love - Alton stretch corduroy broeken
diverse kleuren van 119.— nu 89.00

af/e artikelen

'ten deze aan-

dingen geven wij

korting

Kinder spijkerbroeken <.ue
Dennis 25.00 Mc Claud 29.50 Lois 39.50

Kinder corduroybroeken
landlubber 34.50 Lois 39.50 Dennis 25.00

Kinder overalls
met ritsen diverse kleuren Z3.UU

Meisjes corduroy jacks met capuchon 59.00

Heren terlenka pantalons
kleuren zwart - bruin - grijs - beige u5.UU

Bip spijkerbroeken
stretch van 109.- nu 89.00

U.S. Top spijker en corduroy broeken 49.95

Heren trainingspakken nu 39.95

Lois flanel bloeses
van 49.50 nu 29.50

Shetland truien
diverse kleuren £3. UU

Overhemden
15.00ruiten

tERKSEN'S GOEDERENHAL - JEANSSHOP
SPALSTRAAT32 - HENGELO GLD

Ook wij ruimen op
en prijzen af

Sporthuis

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

Meubelma^a/ijn ,de Klok'
biedt aan: bankstellen, sa-
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.
Tevens speciale prijzen
voor zelfbouwpakketten

RADI-THERM

Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
S105 SB Luttenberg
Tel 05724-598

SPORT GOED

MET SPORTGOED
van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
lamn'nkstr. 5. Heng». V» P.

Offenberg
HANDEL IN

hooi en stro
l l<-s(» ' r - \v« ' i r 10. Varsselder
Tel. 08356-85664

Jowé
land- en tuinbouw-
machines
slijpinrichting

zagen, motoren,
motorzeisen, motor-
maaiers, pompen,
motorkettingzagen,
veescheremcchines
schaatsen, messen
NIEUW en GEBRUIKT

^Branderhorstweg «
CeUenborg, Tel. 0575:<



ONZE BEKENDE

KOOPJES
in alle
afdelingen

balans-opruiming
begint donderdag 14 januari

ZIE ETALAGES

H. J. BUUNK & ZN
Raadhuisstraat 5 - Hengelo Gld

Heden is rustig, nog geheel onverwacht van

ons heengegaan mijn inniggliefde man, onze

zorgzame vader, groot- en overgrootvader

EVEBT JAN BOENHORST

echtgenoot van E. H. Gotink

op de leeftijd van 77 Jaar.

E. H. Roenhorst-Gotink

A. T. Roenhorst

Th. G. J. van Bentum-Pouwels

en kleinkinderen

Hengelo Gld, 4 januari 1982.

Haarweg 4.

De begrafenis heeft op donderdag 7 januari

plaats gehad op de Algemene Begraafplaats

te Hengelo Gld.

Heden werd, na een liefde volle verpleging in

het Berkelpaviljoen te Zutphen, van ons weg-

genomen onz geliefde zuster, schoonzuster en

tante

ALBEBTA JOHANNA WENTINK

in de gezegende ouderdom van 87 jaar.

H. J. Wentink

R. H. Wentink-Klein Gotink

R. Hiddink-Wentink

neven en nichten

Hengelo Gld, 5 januari 1982.

Wichmondseweg 28.

De begrafenis heeft op zaterdag 9 januari

plaats gehad op de Algemene Begraafplaats

te Hengelo Gld.

OPRUIMIN

DIT VERDIENT EEN KRACHTIG
„JA" 1995.-!
Werkelijk te geef, dit prachtige eiken
bankstel bekleed met een wonder-
mooie bladmotief-stof. Maar ALLA
WIJ RUIMEN OP - 1 PROFITEERT!

De eetkamer is er een met een
eigen karakter. De uitnodigen-
de robuust-eiken tafel biedt
opmerkelijk veel „benenruim-
te" en de lekker zittende stoe-
len hebben de welbekende
„zadelzit'.'Afm. tafel 145x80 cm
Bladdikte 316 cm.
stoel p. st 239.-tafel 695.-

ÓÓK VOLOP TAPIJT EN GORDIJNSTOFFEN-
VOORDEEL. , !

Desso „Sparta"
nylontapijt voor zwaar gebruik

korte pool, kleur bruin-beige

normaal 145.— nu

„Ribfapijt"
zeer voordelig tapijt voor slaap-

kamer, zolder e.d.

52.-.400 breed nu

l pers. deken

100% wol vanaf 79i"

l pers. dekbed
140x200 vanaf 59.—

Plaids
vanaf | fi50

Veel tapijtcouponnen
van 2 tot 8.50 meter lengte

met flinke kortingen

Parade „Abadan"
100% wollen berber op jute rug

tapijt wat tegen een stootje kan

normaal 389.— nu 325i

Kokosmatten 50x85
uitzoeken, diverse kleuren

norm. 29.—, nu per stuk lTi50

Matrassen
tijdens de opruiming extra voor-

delig - diverse kwaliteiten

vanaf [ 9,

Wij reserveren meubels
en tapijt voor latere
levering

Dit is geheel kosteloos

Desso „Moretta"
hoogpolig 100% wollen kamertapijt

slechts 1 rol

normaal 309.— nu 249."

Restanten Heuga tegels
voor hal - keuken e.d.

STERK AFGEPRIJSD

Voorraad meubels en

tapijt buiten de opruiming

10% korting

Dit is slechts een greep
uit ons programma

Loopt u eens binnen en
kom de rest ook bekijken

..EEN FEEST VAN
STUNTPRIJZEN EN

SUPERKOORJES..

EEN KRACHTIG BESLUIT... 2795.-!

Voor wie klasse-meubelen weet te
onderscheiden - een juweel van een
bankstel. Geheel overgestoffeerd in
een prachtige mohair.
VOOR WIE PRIJSBEWUST IS
GEWELDIGE A A N B I E D I N G . . . !

Een fantastisch mooie toogkast
in eiken. Met glasvitrine en
ingebouwde verlichting
m het tussenvak. dat u
uitstekend als glazen-
en barvak kunt gebruiken.
Een wonder van een kast
vooreen wonderlijke lage prijs..

1598.-!

DE STERKSTE STOEL TER
WERELD? 495.-
Dat kunnen we niet bewijzen. Maar
oersterk is hij - deze massief eiken
solide zitter, bekleed met een mooie
bloem-motiefstof. In onzeopruiming
is hij bovend ien SPOTGOEDKOOP!

EEN STERK STAALTJE 998.-
N u de echte r i jk met leer beklede
superc lub voor nog geen duizend
gulden! Puur komfort op oersterke
houten draaivoet. FANTASTISCH!!

&
*'••+•

*_•)-

• t
raadhuisstraat 45 Hengelo gld. telefoon 05753-1286

WIJ STUNTEN - U PROFITEERT
139.-!
Dit neemt u mee van onze grandio/e
opruiming. Een buro in grenen folie
en gelakt buisf ramc. THUIS ZELF
MONTEREN EN HANDENVOL
C;KLD SPAREN!



PLUSPUNTEN ,a Wati sinfe

liter 79
Dreft
tonnetje 2 kg 895
Benco

400 gram 298

Romige vanillevla
liter 119

Frico

volvetie Goudse
halfbelegen kg898
Golden Delicious

2 kg 288

Schouder-
karbonade

500 gram 375
Fijne leverworst

250gram 98
Ma. en di. 18 - 19 jan.

rode kool
kg 78

SLIJTERIJ „DE ZON

FlorUn

jonge jenever
liter 1545

Mispelblom

brandewijn
liter 1645

Oude Veste

advocaat
fles

Cotes du Rhone
fles 495

Wansiritt MEER DAN ALLEEN VOORDELIG!
Jacks

v.a. 69.--
Stretch corduroy broeken

v.a. 89.-
Corduroy broeken
div. kleuren 59.--

Spijkerbroeken
het bekend merk 49.-

Flanel ruithemden
25.-

Winterjassen
179.-

Truien
v.a. 25.-

Jongens bloeses - truien
15.-

Terlenka pantalons
v.a. 69.-

Handschoenen
v.a. 7.50 p.paar

Flanel shirts 29.-
2 voor 50.--

Kostuums - kolberts
zeer laag geprijsd

Op alle voorradige

WERKKLEDING 25% korting
HENGELO-TEL05753-1383

BENNY ALTHOF

en

MABJON AALDERS

gaantrouwen op vrijdag 15 januari a.s.

om 11.00 uur.in het gemeentehuis te

Gendringen.

Hierna zal hun huwelijk om 11.30 uur

worden ingezegend in de kapel van

het bejaardencentrum ,,De Debbes-

hoek" te Ulft.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal

,,Concordia",Raad huisstraat 36 te

Hengelo Gld.

Hengelo Gld, Sarinkkamp 12

Ulft, Ir. Sassenstraat 18a

Ons nieuwe adres is:

Sarinkkamp 40, Hengelo Gld

Met vreugde blijven wij terugdenken aan onze

trouwdag, 17 dec. 1981. Mede door de grote

belangstelling, in welke vorm dan ook, werd

het een fijne en sfeervolle gebeurtenis.

Hartlijk dank voor alle reaktiesi.

GERUIT EN MARIAN RUITERKAMP

Hengelo Gld, januari 1982.

Sarinkkamp 80.

Van het concert des levens

krijgt niemand een program.

Dankbaar voor wat hijvoor ons is geweest,

geven wij U kennis dat heden nog vrij onver-

wacht van ons is heengegaan mijn inniggeliefde

man, onze lieve vader en opa

ALBERT WEEVERS
echtgenoot van Dina Velthorst

op de leeftijd van 77 jaar.

D. Weevers-Velthorst

B. B. A. Rietman-Weevers

H. D. Rietman

A. J. Weevers

C. J. Weevers-Meenink

en kleinkinderen

Hengelo Gld, 31 december 1981.

Remmelinkdijk 6.

De begrafenis heeft op dinsdag 5 ajnuari 1982

plaats gehad op de Algemene Begraafplaats

te Hengelo Gld.

Grandioze balansopruiming

Geert Seesing
Kerkstraat 20 - Keijenborg - Tel. 05753-1306

10.- en 20.»

damesrokken 25.-- korting

damesjaponnen 50.-- korting

kindertruien v.a. 5.--

kinderpantlons v.. 10.--

overgordiinstof per mtr v.a. 2.--

vitrage per mtr v.a. 1.-

B.h's 10.- korting
Op alle in voorraad zijnde goederen bij contante
betaling

10% korting

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraat 13 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1806

V2 jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Ook wij ruimen op
en prijzen af

Sporthuis

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

WULLINK RUIMT OP

NU PROFITEREN!

Damespumps 15.-- 25.-- 50.-

Dameslaarsjes, kleine maten 50.-

College schoene, meerdere kleuren 35.-

Eve en Adame schoenen met band
rood enzwart 45.-

Moccasins, zwart en bruin v.a. 30.-

Herenmolières, zwart en bruin 50.-

Herenloafers, bruin 45.-

Jongensboots 15.-

Werkschoenen 35.-

Op het overige schoeisel 10% korting

WULLINK s
schoenhandel

is bij ons echt opruiming

Begin het nieuwe jaar met vele voordeeltjes

U heltp uzelf en ons

nachthemden

dusters
B. H. 's (Triumph)
onderjurken
maillots

v.a. 10.00

v.a. 25.00

v.a. 5.00

v.a. 12.50

v.a. 5.00

Verder een groot assortiment tegen
verlaagde prijzen

ZIE ONZE ETALAGES

bij de kerk - Hengelo Gld

Sjoukje en Annelies wensen u veel koopplezierü



geldig van 141

Doorregen
runderlappen
kilo

Coberco
dagverse
halfvolle melk
1 liter

Florijn
jonge jenever
fles 1 liter
altijd

Hellema
hazelnoot
kokos of pindakoeken
pak van 1.29 voor

Hansaplast
2 mtr X 6 cm elastisch
van 5 35 voor m- Eru

goudkuipje
smeerkaas van
van 1.42 voor

Varkenslappen
met klein beentje
kilo

Kitkat
familypack
van 1.79 voor

Black prince
whisky
fles van 16 95 voor

Henkes vieux
fles 1 liter
van 16 60 voor

Roomboter
pak 250 gram
vaste VS prijsHips of

bovenbeen
Gonzalez tab/as
sherry
medium-fino-cream
ofmamanilla
per fles nu

Boeren
metworst
150 gram

Krentebrood
±700 gram
deze week

Minou panty s
20 of 30 denier
diverse kleuren
nu 3 paar ^§ Q rt

Johma
sellerysalade Puntbroodjes

zak 10 stuks
emmer 1000 cc
van 3.49 voor

Mergpijpjes
pak 5 stuks
van 1.29 voor

Holts
antivriespakket
5-de lig

Boerenwit
800 gram nu

Slagers
leverworst
500 gram

groot pak 1500 gram
van 5.95 voor

Spa water
rood f les J liter
nu nog

ÖlfHAATOBWKAW

Firelog
openhaard
blokken
per pak 2.49
nu 5 pak voor

pak 1 liter
geen 1.79 of 1.69 maar

Nibbit cocktail
zak van 1.49 voor

Gehakt
50% rund-
50% varkensvlees
kilo MARKTArks

friskoos
pak 6 stuks
van 2.05 voor

Tempo zakdoeken
pak 10* W stuk s
van 1.98 voor

Nur die
noorse sokken
maat 39 t/m 45
van 6 95 voor

'if?;?tf%f%^&

£s**K#fi ï$em^tjmm
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AS. DONDERDAG

OPRUMNG

TAPPERIJ „DE ZWAAN"

presenteert op zondag 17 januari

de Yordenaar

BERT SIEBELIHK
Country enWestern

NET EFFE GEZELLIGER

Een nieuw jaar!
Weer een jaar lang

heerlijk eten
in ons restaurant!
of om af te halen

Donk voor uw vertrouwen in 1981

en veel goeds voor 7982

Chinees-lndisch restaurant

„GOLDEN VALLEY"
Raadhuisstraat X - HENGELO (Gld.)

Telefoon 3231 - telefoon-service
Even bellen en uw maaltijd staat gereed
Speciale afhaalprijzen

Geopend van 11.00 tot 22.30 uur, ook op zon- en
feestdagen, 's Maandags gesloten

TE KOOP:

l KADETT SPECIAL

1 ASCONA 19N, 4-deurs

2 KADETT SPECIAL

l KADETT SPECIAL

l KADETT SPECIAL

l FORD TAUNUS 1600L

Tevens uitlaatspecialist

GARAGE BERGERVOET
Neuzendijk 5 • Velsw^k-eZelhem
Telefoon 08344-321 of 489

1979

1979

1978

1977

1975

1975

Op veler verzoek komt

MADRAHASJ
weer in Hengelo Gld

op 27 febr. 1982
Kaarten in voorverkoop bU boekhandel Wolters
en café Wolbrink

Slijterij 't HOEKJE
G. v.d. Weer

HENGELO GLD • Telefoon 05753-1252

1 liter
3 STERREN JENEVER

1 liter
HENKES JENEVER

1 liter
HENKES VIEUX

1 liter
HENKES BESSENJENEVER

1 liter
SCHELVISPEKEL

1 liter
SONNEMA BEERENBURG

1 fles
REAL PORT (rood en wit)

1 fles
TORERO WIJN

1 fles
APOSTEL ROSé

1 fles
MARTINI (rood, wit, rosé)

15.45

15.45

15.95

12.95

17.95

15.95

8.95

4.95

4.95

5.95

SEIKO QUARTZ analoog
stalen kast + band
dag - datum
5 jaar batterij

van 215.— nu 160.-

horlogerie optiek gouden zilver
Spalstraat 15 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1374

Taxi- en ziekenvervoer
A. B. Wolsink

LAMMERS MAALDERINK
staat ook in 't nieuwe jaar

weer dag en nacht voor U klaar!

Tel. 3005 -1924

Vanaf 14 januari doen wij onze totale voorraad

in de opruiming

Kortingen van 10 tot 50 pel
KOM BIJ ONS BINNEN EN OVERTUIG UZELF

GROOTBODS woninginricliting



OPRUIMING
Robin Hood laars
alle maten van 97.95 voor

Dames lange laars
van 137.95 voor

Restant dames schoenen

Heren schoenen
nu speciale aanbieding

Heren werklaars groen 17.50

Kinder kniekous Ergee
alles moet weg van 8.95 voor

OOK AAN UW

75.--

85.-

35.»

59.95

4.-

BESTEDEN WIJ DE MEESTE ZORG

BUITEN DE OPRUIMING

10% korting

JAN HERMANS
PAST. THUISSTRAAT 8 - KEIJENBORG - TEL. 1669

Uitverkoop halve prijs
Alles wat in de van-alles-etalage aan de
Spalstraat ligt of staat.is normaal ge-
prijs, maar is voor de

halve prijs
voor U

op al het andere goud, zilver, horloges
en klokken (uitgezonderd optiek)

cd
\w

^ AGROOT KORMEll N K
^horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK - GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld • Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

DANSEN
Zondag 17 jan.

B O B E A S T S H O W B A N D

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

l stereo rack, compleet met boxen

1 stereo rack Hitachy, 2x20 watt, met boxen vanaf 1948.

1 stereo rack Erres, 2x25 watt, met boxen van 1625. —

l stereo rack Erres, 2x30 watt, met boxen van 2690. —

1 stereo rack ITT, 2x60 watt, met boxen van 2820. —

1 stereo rack Erres, 2x75 watt, met boxen van 3975. —

1 Grundig compact combinatie, 2x25 watt, met boxen

Luidsprekerboxen tot 20 pet korting

l kleurenteleviie, 67 cm, met 16 programma's

1 kleurtelevisie, 67 cm, met 16 programma's, overjarig

Nog enkele diepvriezers, 420 liter van 1069. —

Nog enkele koelkasten, 145 liter, 2 sterren

l Philips solarium

nu 998.--

nu 1398.--

nu 1325.—

nu 1890.--

nu 1975.--

nu 3495.--

nu 998.—

1398.--

1298.—

nu 848.™

nu 349.—

498.—

Vele andere artikelen nu zeer lage prijzen

Demonstratie, service en garantie als vanouds

Eliesen
Emmerikseweg 46 • BAAK

in onze balans opruiming

DONDERDAG 14 JANUAR11982

Wij doen er veel af

Hoge kortingen in de opruiming bij modehuis LANGELER

Wat doe je er aan?

Profiteer er maar van

Onze balans-opruiming
begint donderdag 14 jan,

Vele koopjes

10% korting
op courante artikelen

extra korting
op werkkleding

Zie onze etalages

NIJENHUYS
Hummeloseweg 8 - Tel. 1445

Zondag 17 januari

BINGO-
AVOND
mooie prijzen

aanvang 20.00 uur

ZAAL

Winkelman
Keijenborg

Opruiming
Wij ruimen op van

14 t.e.m. 30 jan.
Vele koopjes

Zie de etalage

KOM GERUST BINNEN

EN BEKIJK DE AANBIEDINGEN

Op voorradige goederen
geven wij

10% korting

Grotenüuiys
Spalstraat 18, Hengelo Gld, Tel. 1828

Stevord heeft veel keus
is niet duur, heeft geregeld

bijzondere aanbiedingen

Dit is bar goedkoop: Curver afvalbak MID1-
FOETSIE met kanteldeksel, 25 liter. In prijs-

lijst 18.95. Tijdelijk halve prijs 9.50

Curver KOELKASTDOOS met vacuumdeksel

(ook goed boterhamtrommeltje) in prijslijst

4.50. Nu halve prijs 2.25

De mooiste KEUKENEMMER van Curver

Lux: glad, dus hygiënisch. In prijslijst 9.50

Tijdelijk 4.50 en 5.50 (verschillend van kleur)

SCHALEN (model slabak) van wit porselein

van 7.40 voor 4.40
3-delig nest AARDEWERK SCHALEN van

12.50 voor 8.50

3-delige roestvrijstalen HUISHOUDSCHAAF
van Dr Oetker, van 4.50 voor 2.90

De CATTOLET als kattenhuisje of overdekte

kattebak, van 19.75 voor 12.50

Natuurlijk hebben we veel KOPJES en
SCHOTELS. Bijzondere aanbiedingen: kopje

van prima Winterling porselein. Mooi en prac-

tisch model, van 4.95 voor 3.50

Prachtige THERMOSKAN, fabrikaat Dr Zim-

mermann, l liter, mooi decor, in prijslijst 39.90

Tijdelijk voor 25.—

Dit is werkelijk heel goedkoop!

Grote POMPKAN, z.g. airpot, 1.9 liter. Wordt

verkocht van 29.— tot 35.—. Tijdelijk verkopen

we deze voor 19.—

Mooi KEUKENREK van Amefa, roestvrijstaal

met daaraan 6 lepels, messen, braadvork.

Dit kost 47.50 (voor deze kwaliteit niet te

duur). Tijdelijk verkopen we dit rek voor

32.—

PrUzen gelden 2 weken, tenzij eerder uitver-
kocht. We kunnen niet reserveren

STEVORD
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!

GEMEENTE HENGELO GLD
Herijk van maten en gewichten

De aandacht van belanghebbenden wordt er

op gevestigd, dat op

vrijdag 12 februari 1982
van 10.00-12.30 en 13.30-15.30 uur in de zaal

van Hotel ,,'t Averenck", Th. J. Michels, Spal-

straat 45, alhier, wederom herijk van maten en

gewichten zal plaats vinden.

Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat deze

herkeuring verplicht is gesteld.

Hengelo Gld, 12 januari 1982.

Het gemeentebestuur van

Hengelo Gld

Voor familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS • Tel. 1456



PRIJZEN-EXPLOSIE
VANAF 14 JAN. 1982,8 UUR

VELE COUPONNEN

Zie onze tapijten- en gordijnenafdeling

Dit wegens faillisement van een groothandel

JJTI7F II\IK Meubel-en Tapijtenhuis
„DE SPANNEVOGEL"

Opnieuw in aanbieding
Eiken bankstel
met stof naar keuze slechts 1995.—

10% korting 200.—

1795.—
Inruil oude bankstel 295.—

OprulmingsprUs 1500i"

Eiken bergmeubel
240 breed, MASSIEK eiken voorfront 8070.—

10% korting 807.—

2768.—
inruil 818.—

OpruimingsprUs

Eiken salontafel
370.—

korting en inruil 100.—

OpruimingsprUs ZTOi1

Zie voorin de etalage!!

Verder veel BANKSTELLEN
tegen zeer scherpe prijzen

Teven* op alle niet afgeprijsde meubelen, tapijten en gordijnen

10% korting

Wij willen U, langs deze weg, hartelijk be-

danken voor de vele kado's, bloemen en geluk-

wensen, die wij op onze trouwdag 17 dec. j.l:

ontvingen. Door al deze attenties werd dit voor

ons een onvergetelijke dag.

HENK EN MARJAN BESSELINK

Hengelo Gld, januari 1982.

Hummeloseweg lOa.

Bij voldoende deelname wordt een cursus

Staphorster-stipwerk
gegeven op 18 en 25 jan en l febr.
in „Ons Huis" te Hengelo Gld

Inlichtingen en opgave:
Telefoon 08342-2095

Opruiming bij Disbergen

en zodoende heel aantrekkelijke koopjes voor U zowel in de

WONINGINRICHTING als in de TEXTIEL

Zuiver scheerwol tapijt
berber op jute rug

normaal 269.— nu per mtr

219...

Vinyl
los te leggen

200 breed - per mtr

32.-.

Matrassen-aanbieding
in s.g. 30 - 35 - 40 en 40 zacht

voor zachte prijzen

Plaids
diverse kleuren

19."
Flanellen

lakens en hoeslakens
vanaf

18.35

Vitrage
verschillende aanbiedingen in

diverse hoogtes - per mtr vanaf

5.-

M elsjes nachthemden
9.95

Woonkamer tapijt
50% wol - 50% acryl - per mtr

119.»

Eetkamerstoel
rustiek eiken zadelzit

van 296.— nu

249.-

Mimiset
boeren eiken - S-deli",

95.-

Acryl deken
l pers. m. paardehoofd afbeelding

75.»

Gordijnstof
draion velours - per mtr

19.90

Badhanddoeken

5.50

nachthemden, pyama's

handdoeken, theedoeken

sokken enz.

Slaapkamertapijt
per mtr vanaf

Poefs
rond model • echt leer

95.-
Handweef

tafelkleden
vanaf

35...

Dekbed omtrekken
vanaf

36.80
Katoenen

bloemetjesstof
140 breed

voor overgordijnen en dekbed-
overtrekken - per mtr

11.90

Weekenders
alle maten

21.60
Er zUn na tuur iy k nog veel meer

koopjes en aanbiedingen
zodat het de moeite waard is om
eens te komen kijken

Natuurlijk geven wij tijdens de opruiming weer

10% korting
op alle niet afgeprijsde artikelen

Ook op meubelen die via meubeltoonzalen gekocht worden

Wij nemen u graag mee naar Knook meubelen, Winterswijk en

Bruca, Doetinchem, voor veel meubelkijkplezier

DISBERGEN
WONINGINRICHTING - TEXTIEL

Ruurloseweg 17 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-1425

Ook wij ruimen op
en prijzen af

Sporthuis

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

Tapijt vuil?
Daal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Buur slechts ƒ 15.— p. das
DROGISTEBIJ

L E N S E L I N K
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1800

SEIKO QUARTZ analoog
stalen kast _|_ band

dag - datum

5 jaar batterij

van 215.— nu 160,

horlogerie optiek gouden zilver
Spalstraat 15 - Henpelo Gld - Tel. 05753-1.T74

EN TOCH IS

RAÏER1NK
UW SLAGER

Tien verrassende
aanbiedingen

van uw juwelier

DIV-

GOUD-ZILVER-HORLOGERIE-OPTIEK
Zie voor meerdere aanbiedingen onze etalage.
Op alle artikelen 10% korting (behalve optiek)

/4-t



Wij ruimen op en u weet wel hoe!

folklore rok

jacquard trui

kinder knickerbocker

dames knickerbocker

dames nachtjapon

heren pyama, keper

baddoeken

65.00

25.00

49.00

55.00

15.95

17.95

v.a. 4.95

Ook speciael koopjes als

1 pers. dekbed + overtrek
en kussensloop voor 89..-

Artikelen builen de opruiming 10% korting

Dus vanaf donderdag 14 jan. t.e.m. 23 jan.
opruiming bij

Wim Besselink
TEXTIEL • KEIJENBORG

Te koop:
l compact radio grammo-
foon recoredr, ITT, 2x15 w
met boxen 295. —

l Telefunken KTV 67 cm
beeld, als nieuw 1000. —

l Philips KTV, 67 cm beeld
425.—

Gebr. transistorradio's
en luidsprekers

ELIESEN
Emmerikseweg 46, Baak

Verloren bij Herv. kerk
zwarte glacé handschoen
(rechter). Gaarne bericht
aan: tel. 05753-1721

TE KOOP:
2 dresseerkarretjes, waar-
van l geschikt om paar-
den te betuigen. ; bankstel,
Queen Anne; 3 Engelse
ledikanten, waarvan één
l persoons. Tel. 05753-
2067 _

Te koop jonge hond,
8 weken oud. Nieuwenhuis,

Bronkhorsterstraat 7,
Keljenborg

Te koop pracht Rosella's
enroodrug. Tel. 05753-1345

VOOR

Tel. 05753-1455

KTIE POLEN
ijdens een onlangs in het dorpshuis ,,de Horst"
ehouden bijeenkomst van personen uit onze g-
leente, vertegenwoordigende de vrouwenorgani-
ities, kerkgenootschappen, standsorganisaties,
mgdorganisaties, hulpdienst, het Rode Kruis afd.
iengelo Gld en het gemeentbestuur, is een comité
evormd, dat een geldinzamelingsaktie zal organi-
;ren voor de in nood verkerende bevolking van
olen.
'e opbrengst van dze aktie zal via het Nederlandse
,ode Kruis worden bestemd voor medicamenten,
epaalde soorten voedsel en enkele andere goederen
> verdelen door het Poolse Rode Kruis,
e inzameh'ngsaktie wordt gehouden in een periode
aarin geen andere collecten worden gehouden, te
eten van 23 januari t.e.m. l ferbuari 1982.
oor dit doel zal huis-aan-huis een circulaire worden

bezorgd met als bijlage een envelop, waarin een bij-
drage kan worden gedaan en welke later weer af-
gehaald wordt.
Personen boven 18 jaar, die bereid zijn hun mede-
werking te verlenen aan deze aktie, kunnen zich op-
geven t.e.m. 18 januari 1982 ter gemeentesecretarie
(telefoon 1541, mw. Bierman-Rondeel), gedurende
de kantooruren.
Er zijn 2325 woningen te bezoeken, zodat er ruim
100 medewerkers nodig zijn, die dan elk ongeveer
25 adressen te verwerken zullen krijgen.
Het comité hoopt op de medewerking van velen,
omdat het om hulpverlening gaat, welke in Polen
zo dringend nodig is.

GROTE BELANGSTELLING
NIEUWJAABSVISITE UW
De Unie van Vrijwilligers afd. Hengelo Gld had de

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 17 JANUARI

Verzorgingscentrum „De BleUke"
9.00 uur Ds Verhaere

Ned. Herv. Kerk
10.00 uur Ds Verhaere

Goede Herder Kapel
10.15 uur Ds Gerbrandy

Vrfjz. Herv. Kerk
10.45 uur Ds Brinkerink

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

van 11 t.e.m. 17 januari
F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst dierenartee»
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
A. R. J. van Ingen, teletom 2002

Alarm rijkspolitie
Tel. 05753-1230, politieburea 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 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

bejaarden van Hengelo op nieuwjaarsvisite uitge-
nodigd.
Na elkaar een heelvorspoedig en gezond 1982 te
hebben toegewenst, heette de presidente van de
UW, mevr. van Dijke, de bejaarden welkom.
Zoals de presidente zei was er geen toneelgezelschap
voordrachtskunstenaar of iets dergelijks, maar
wilen de UVV-sters met hulp van de bejaarden (en
die hulp kwam er) proberen er een gezellige middag
van te maken.
Mevr. van Petersen aan de piano, begeleid door de
heer H. H. Lubbers, opende de middag met een lied
waarin ze de volkeren van de hele wereld vrede

toewenste. Daarna droeg mevr. Geertsma, de oudst

UVV-ster een door haar zelf gemaakt gedicht voor.

Na de koffie met oliebollen en niuwjaarsrolletjes,

was de beurt aan enkele bejaarden. Knap hoe een

van hen een lang gedicht uit het hoofd voordroeg.

Intussen werden achter in de zaal wafels gebakken

die allen zich goed lieten smaken.

Na bingo en het zingen van bekende liedjes bood
de UW de bejaarden een nieuwajarsborrel aan
Aan het slot van de middag deelde de presidente
mede, dat er binnenkort een financiële aktie, hulp
aan Polen, gehouden zal worden. Daar er deze
middag geen collecte en geen verloting werd ge-
houden, wekte de presidente de aanwezigen op dt
nu bespaarde kosten extra te geven voor de hulp
aan Polen.

Na de mededeling dat men op 22 februari kan deel-
nemen aan een toch naar de Westfriese Flora en
allen bedankt te hebben voor dee medewerking,
sloot de president deze gezellige middag.

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.—

Naaimachinehandel - reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 • VORDEN - Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1418

SCHOOLDAMTOURNOOI MET VEEL TALENT

Het is een rijke ervaring bij ieder schooldamtour-
nooi te zien met welk een inzet maar ook inzicht
er wordt gestreden om de hoogste eer.
Dit werk doe ik nu al 14 jaar, zei secretaris J. W.
Heijink, die namen DCH met veel inspiratie het
schooldammen bevordert.
Bij de prijsuitreiking van dit tournooi dat wederom
plaats vond in de Ds Piersonschool, noemde wet-
houder Th. Hooman het dammen een spel, dat goed
denken vereist en tevens het verstand scherpt.
Namens het gemeentebestuur mag de damclub DCH
en in het bijzonder promotor J. W. Heijink, dank ge-
zegd worden, dat de jeugd op bijzonder aangename
en nuttige wijze wordt bezig gehouden.

De coaches voor hun ondersteuning en het school-
hoofd, dhr Hoogeveen, voor het beschikbaar stellen
van de school, werden lof toegezwaaid.
De jeugd van de diverse scholen in de gemeente
maken op sportieve wijze contact met elkaar. De
hoop werd uitgesproken dat ook in 1982 het tour-
nooi weer mag plaatsvinden.

De taems l en 2 van de Piersonschool eindigden als
1 en 2. Deze moeten binnenkort nog strijden om de
wisselbeker die in het bezit is van de St Bernardus-
school. Op d 3e plaats eindigde de Leer 1.

De prestatieprijzen gingen naar Niles Roelofsen, 8
gewonnen en 2 gelijk; Riek Hesslin, 9 gewonnen en
2 verloren; Johnny Wissink, 9 gewonnen en l ver-
loren.

De totale eindstand was
1
: l Piersonschool 2, 2 Pier-

sonschool l, 3 de Leer l, 4 St Bernardusschool l,
5 Bekveld l, 6 de Leer 2, 7 o.l. school l, 8 o.l. school
team 2.

Het schooldammen in Hengelo is mede door de in-
zet van DCH een vast gegeven geworden, waarvoor
met enthousiasme gestreden wordt.

Drukkerij Wolters
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1455


