
51e Jaargang no 4 dinsdag 26 Jan. 1982
Verschijnt dinsdag* lo
Hengelo, KeQenboif,
VelswUk-Zelhem, Baak,

Steenderen, Wlchmond,

Vierakker

UITGAVE:

DRIJ. WOLTERS

Kerkstr. 17 • Postbus 8

7255 ZG Hengelo Gld

Fel. 05753-1455

b.g.g. 1258

ONZE OUDEJAARSINSTUIF WAS

EEN SUCCES...
dus nu keus genoeg in prima jonge occasions

DATSUN 120 A FH, 2 deurs luxe

DATSUN 120 A coupé, diverse accessoires

S DATSUN CHERRY 1200, 3 deurs luxe

DATSUN CHERRY 1200, 3 deurs GL

2 DATSUN CHERRY 1200, 3 deurs luxe

3 DATSUN CHERRY 1200, 3 deurs GL

DATSUN CHERRY 1200, 8 deurs luxe

DATSUN CHERRY 1200 GL coupé

DATSUN CHERRY 1400 GL coupé

DATSUN CHERRY 1400 GL

2 DATSUN CHERRY 1200, 5 deus stationcar

DATSUN 120 Y, 2 deurs luxe

DATSUN 120 Y coupé

DATSUN SUNNY 1400 GL .

S DATSUN SUNNY 1400 GL

4 DATSUN SUNNY 1400 GL

DATSUN 160 J, 4 deurs

DATSUN VIOLET, 4 deurs

DATSUN BLUEBIRD 1600 GL

DATSUN BLUEBIRD 1800 GL station wagen

MITSUBISHI GALANT GLX + LPG

RENAULT 18 TS stationwagen

2 TOYOTA STARLET 1.2 DL

TOYOTA CAREVA 1600 L

MINI SPECIAL, vol met accessoires, zwart

MAZDA 323, 3 deurs

FIAT RITMO 65 cl
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VOOR

gereedschap
Ijzerhandel

HARMSEN
Banninkstraat 4 Hengelo

Tel. 05753-1220

SPORT GOED

met SPORTGOED

van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE V
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts ƒ 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

Jowé

• Enkele van bovengenoemde Datsun's ztyn voorzien
van een LPG-installatie

Tevens aanbieding in diverse demonstratie

auto's

Gouden-wiel-dealer

.Humnieloseweg 10 Hengelo(gld) Tel. 05753.2244

Inruil en financiering mogelijk

Ons originele DATSUN-magaztyn is zaterdags geopend
tot 12.30 uur

land- en tuinbouw-

machines
slijpinrichting

zagen, motoren,
motorzeisen, motor-

maaiers, pompen,
motorkettingzagen,

veesc/ieremcc/iines
schaatsen, messen
NIEUW en GEBRUIKT

Branderhorstweg 5
KeUenborg, Tel. 05753-2026

CENTB. VERWARMING
ƒ 1000.- korting en 10 Jr ga-
rantie wanneer u uw wo-
ning 2 dagen beschikbaar
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prezen
voor zelfbouwpakketten

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

Meubelmagazityn ,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

710e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop loten
maandag l febr.
Debitante Ned. Staatsloterij:

Boerman - lederwaren
Spalstraat lOa - Hengelo Gld - Tel. 05753-1379

BESTELDE LOTEN WORDEN EEN WEEK GE-
RESERVEERD

HEIJINK
Doe het-zelf centrumn - Hobbyhuis

OOK UW ADRES

voor alle HOUTWERK van 5x10 mm

tot de zwaarste balken

PLAATMATERIALEN

SCHROEVEN - SPIJKERS

SCHARNIEREN • KNOPJES

Verder alles

voor uw creatieve hobby

U kunt ook gebruik maken van de

achter-ingang via de Bleekstraat

Ruime parkeerplaats

De gezellige winkel

waar iedereen zicht thuis voelt is

„DE SPANEVOGEL"

WIJNBERGEN
biedt U de HELE WEEK

l kilo

mooi witlof

Navel sinaasappels
Vol vitaminen, vol sap, lekker zoet

175

19 stuks 395

250

Deze week in onze

GROTE VERKOOP BLOEMENKAS

l bos FORSYTHIA
(bloeiend hout)

DIT ALLES NATUURLIJK WEER BIJ DE

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

ALS VANOUDS HET BEKENDE ADRES VOOR

bloemen, groente en fruit

DE GEHELE WEEK:
BU aankoop van een elgengem.

rookworst

500 gr zuurkool gratis

l kg dikke

braadribbeljes 495

500 gr magere

runderlappen 695

500 gr magere

hamlappen 595

Verse kip
plm l kg 500

l doos grote 40 stuks

fricandellen 14.00

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag

300 gr GROVE VERSE WORST

>00 gr FIJNE VERSE WORST

150 gr GEKOOKT ONTBIJTSPEK

Woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
150 gr BOTERHAMWORST

150

375
350

100

Donderdag

500 gr MALSE RUNDERLAPPEN

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr SNIJWORST

AQQ

200

Vrijdag en zaterdag

500 gram

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

100 gram

gepaneerde snitsels

200 gr JACHTWORST

395
165

150

100 gr PEKELVLEES

LEVERWORST

195

per stuk 225

KEURSLAGER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD - TEL. 05758-1269

Kon. Harm. Concordia
Hengelo Gld

kleine zaal

„Concordia"

Aanvang 20 uur Zeer mooie prijzen

Wastafel, aanrecht of WC

verstopt?

onze ontstopper helpt prima
eenvoudig te gebruiken

Doorgelopen witte was?

DYGON ontkleurder
of onivlekker
maakt uw was weer wit

Ook te gebruiken voor vergeeld of

grauw geworden wasgoed

Kakiaanslag - cementsluier

Vuilversteningen?

TICAL reinigt snel _
voor bad, wastafels, tegels, kranen,

wasmachine, koffiezetapparaat,

strijkijzer, snelkoker, enz.

Dtvgisterij Parfumerie

LENSELINK

PROFITEER nu nog van de laatste
koopjes en

10% korting

WÜLLINK'S Schoenhandel

Dagelijkse aanvulling in de
opruiming bij

STEVORO

Borden, kopjes, glazen, emmers, pannen, Sola

goed, strijkplanken, schilderijen, speelgoed,

gezelschapsspelen, kinderboeken en al die

kleine dingen die niet op te noemen zijn.

Een aantal opruimingsartikelen nog meer

verlaagd

STEVORD

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.

Naaimachlnehandel • reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 • VORDEN - Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1418



Op maandag l februari zijn wij 55 jaar ge-

trouwd.

Wij hopen dat te vieren op zaterdag 6 februari

met kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 19.30 uur in

„Concordia" te Steenderen.

H. J. BABINK

G. BARINK-HENDBIKSEN

7221 BN Steenderen, januari 1982.

Dorpsstraat 33.

Graag willen wij U allen bedanken voor de

vele kado's, bloemen en gelukwensen, die wij

op onze trouwdag 11 dec. j.l. ontvingen.

Door al deze attenties werd het een onvergete-

lijke dag voor ons.

BEN EN CABLA GBOOT BOESSINK

Hengelo Gld, januari 1982.

de Heürne 78.

Langs deze weg willen wij U hartelijk danken

voor uw persoonlijke en schriftelijke blijken

van medeleven, ons betoond tijdens de ziekte

en na het overlijden van mijn lieve vrouw en

onze zorgzame moeder

HENDBIKA OLDENHAVE

Wij bewaren hieraan een dierbare herinnering.

JOOP TEEBINK

Arend en Gerrit

Hengelo Gld, januari 1982.

Steenderenseweg 14.

Dankbaar voor wat zij voor ons is geweest,

geven wij U kennis dat heden nog geheel on-

verwacht van ons is heengegaan onze lieve

moeder

BEINTJE ELLENKAMP

weduwe van Gerhard Nijland

op de leeftijd van 77 jaar.

Hengelo Gld, A. L. Klein Tiessink-Nijland

L. Klein Tiessink

Vorden,H. J. Klein Tiessink-Nijland

Joh. Klein Tiessink

Hengelo Gld, 15 januani 1982.

Vordenseweg 15.

De begrafenis heeft dinsdag 19 januari plaats

gehad op de Algemene Begraafplaats te

Hengelo Gld.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen

onze lieve zuster, s-choonruster en tante

BEINTJ E ELLEKAMP

wed. van G. Nijland

op de leeftijd van 77 jaar.

BorculoP T. Nijland-Ellenkamp

Hengelo Gldv H. W. Ellenkamp-Smeitink

H. Grootenhuijs-Ellenkamp

H. J. Grootenhuijs

.A. Maalderink

A. Sneijders

Warnsveld.J. de Graaf-Nijland

Vorden, B
r
. Teerink-Nijland

ne ven en nichten

Hengelo Gld, 15 ja.nuairi. 1982.

Wij helpen uw wer kzaamheden

verlichten

PLOKGl-N EN FREZEN
van tuin em gazon
met TUINBiOUWTBEKKEB

Vraagt vrybHJvend inlichtingen

THEO BERENDSEN
Krommedijk 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-3079

Berekibaar na 17.00 uur en, in het weekend

B. A. M. EIJKELKAMP, huisarts

AFWEZIG
vanl t.e.m. 12febr.

Waarneming Th. J. Hanrath, Kastanjelaan 7.

Hengelo Gld„ Tel. 05753-1277

Wasautomac t stuk?

Bel UIT DE WEERB
Zonnestraal 13 - JHengelo Gld - Tel. 05753-1806

Vz jaai garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

INWONERS VAN

DE GEMEENTE STEENDEREN

Denkt U er aan dat we

a.s. zaterdag 30 januari
spullen komen halen voor de

BOMMELMARKT

t.b-v. de torenrestauratie

te Baak

Te koop aardappelen
B. J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld

Offenberg
HANDEL IN

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

Denk aan de uitvoeringen van

„Soli Deo Gloria" - Bekveld

26 jan. - 30 jan.

UNIE VAN VRIJWILLIGERS

afdeling Hengelo Gld

t

Bejaardentocht
naar de Westfriese Flora

op maandag 22 februari

Vertrek 9 uur van „Ons Huis.
Kosten f 30.— per persoon, lunchpakket mee-

nemen.
Opgave met gelijktijdige betaling van de kosten

vóór l ferbuari bij mevr. van Dijke, Kast-

tanjelaan 4

Bespreking vakantie
Bejaarden, die belangstelling hebben voor een

week vakantie, worden voor een bespreking

uitgenodigd op

vrijdag 29 januari
2 uur, in „Ons Huis"

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 31 JAN.

10 uur Ds Kabel

Goede Herder Kapel

10.15 uur Ds Gerbrandy

VrQ>. 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 25 t.e.m. 31 jan.

Th. J. Hanrath, telefoon 05753-1277

Weekenddienst huisartsen Steenderen

vrijdag 29 jan.

van vrijdag 13 uur tot zondag 8 uur van Wissen
van zondag 8 uur tot maandag 8 uur Kamphuis

Weekenddienst dierenarteea
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. R. J. van Ingen, tele«>«' 2002

Alarm i /.wb politie

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

Alarmno. braadweer

Telefoon 1922 Hengelo Gld

U.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

U.K. Kerk Ke^enborg

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

JAARVERGADERING K.P.O.

de afdeling Keijenborg-Hengelo van de KPO hield
haar jaarvergadering in dorpshuis ,,de Horst".
Omdat de voorzitster mevr. Lankhorst-Brunsveld
aftredend was en niet herkiesbaar en zij nog niet
gemist kon worden i bij de voorbereidingen van de
viering van het 50-jarig jubileum van de KPO, werd
besloten de bestuursverkiezingen nu niet te houden,
maar in maart.
Uit het jaarverslag bleek, dat de KPO het afgelopen
jaar diverse goed bezochte aktiviteiten heeft georga-
niseerd, zoals excursies, discussies, voordrachten,
en cursussen.
Na het zakelijk gedeelte werd door Toos Verheij-
BooLink een uiteenzetting gegeven over wat je alle
maal hets chapewol kunt doen ook al kun of wil je
niet spinnen. Interessant was haar uiteenzetting
over het spinnen van hondehaar, zijde en vlas.

LOOP VAN DE BEVOLKING 1981
VAN DE GEMEENTE HENGELO GLD

Aantal inwoners per l januari 1981 8028
geboren 95, overleden 68
ingekomen 258, vertrokken 232
Aantal inwoners per 31 dec. 1981: 8081

VERGADERING SOLI DEO GLORIA - BEKVELD

Het chr. gemengd koor Soli Deo Gloria uit Bekveld
heeft de jaarvergadering gehouden in sporthal ,de
Kamp". Na het zingen van psalm 150 heette voor-
zitter A Maalderink allen hartelijk welkom, in het
bijzonder de heer en mevr. van Neck.
Hij hoopte op een goede inbreng van de leden zodat
de vergadering goed zou slagen.
De secretaresse mevr. A. Hiddink-Weernink gaf een
uitgebreid verslag van de aktiviteiten van het koor.
Uit alles bleek dat de vereniging zich vaak naar
buiten presenteert en daardoor flink in de belang-
steling staat. Ook het financieel ovezicht van de pen-
ningmeester de heer A. Derksen kon de goedkeuring
van de leden wegdragen, ondanks de stijgende uit-
gaven was er een batig saldo.
De presentielijst, bijgehouden door de heer H. Kor-
ten gaf aan dat de opkomst bij de repetities goed
te noemen is. Zes Iden hadden alle repetities bij-
gewoond, mevr. B. LJjftogt, mevr. R. Bruil en de
heren H .Lubbers, D. LJjftogt, T. Hiddink en H. Olt-
hof. Bij de bestuursverkiezing stelde mevr. B. Lajf-
togt-Lubbers zich niet herkiesbaar. Zij werd door de
voorzitter hartelijk bedankt voor het vele werk dat
zij voor de vereniging had gedaan. Zij kreeg een
presentje aangeboden. De heren A. Derksen en A.
Maalderink werden herkozen. In het bestuur werd
gekozen mevr. W. Hofenk tot algemeen bestuurslid.
De dirigent de heer J. van Neck werd voor zijn
grote inzet beloond met een enveloppe met inhoud.
Mevr. van Neck werd eveneens een kado overhandigd
Het voorstel om de contributie te verhogen werd
met algemene sternen aangenomen. In de rond-
vraag kwamen vele vragen naar voren, die allemaal
werden doorgesproken.
Aan het eind van de vergadering sprak de voor-
zitter de wens uit dat allen zich blijven inzetten
voor de vereniging.

BEDEVAART NAAR BANNEUX

Het duurt nog wel even, maar belangstellenden
worden nu reeds herinnerd aan de bedevaart naar
Banneux, die op zaterdag l mei zal plaatsvinden.
Het Ie ziekentridium zal onder leiding staan van
mgr. Ernst, bisschop van Breda.
Opgave voor deze bedevaart kan geschieden bij
mevir. Gerrits, letónk 2a, Hengelo Gld.

DAMCLUB DCH l
KAMPIOEN IN DISTRICT OOST

Het eerste team van damclub DCH dat enige jaren
terug uit de hoofdklasse district oost degradeerde,
heeft deze plaats weer ingenomen.
De verantwoordhjke dammers H. Luimes, T. Hoe-
bink, J. W. Heijink, J. Heijink, H. Vos, J. Vos, G.
Halfman, H. Hofman, B. Dijkman, W. Eijkelkamp
en B. Momebrg, hebben laten zien, dat zij door ge-
degen spel deze ereplaats dan ook verdienden.
De grootste overwinning wer behaald op ADC Aal-
ten met 14-6. In de eindstand waren er 14 gewonnen,
l gelijk en l verloren spel.
H. Vos werd op de topscorelijst Ie.
De vereniging telt momenteel 26 leden waaronder
ook jeugd, die samenkomen in de Ds Piersonschool,
terwijl de ouderen in clublokaal van de Weer hun
partijen spelen.
DCH heeft als organisator van de schooldamtour-
nooien onder de jeugd een grote bekendheid ge-
kregen.

CPB AFD. HENGELO GLD

De CPB afdeling Hengelo Gld hield haar jaarver-
gadering in ,,Ons Huis". Na 8 jaar presidente te
zijn geweest, trad mevr. Dinkelman-Groot Roessink
af. De nieuwe presidente is geworden mevr. Huur-
neman-Ebbers. In haar plaats werd gekozen mevr.
Hiddink-Hiddink.
Voor het vele werk dat mevr. Dinkelman voor de
CPB in de afgelopen jaren heeft gedaan, werd haar
en kado overhandigd, werd zij door een zangkoortje
toegezongen en werd voor haar door het bestuur
een gedicht gemaakt.
Ook de hulpaktie voor Polen werd besproken. De
bedrijfsvereniging organiseert plaatselijk en wel in
zaal Michels een cursus over het opfokken van kal-
veren. Dit werd op de vergadering medegedeeld.

Op 25 febr. wordt een gecombineerde vergadering
me de CBTB gehouden.

VVV-TAPTOE 1982

De jaarlijkse VVV-taptoe Hengelo Gld, zal dit jaar
worden gehouden op zaterdag 5 juni op het sportpark
Elderink.
Medewerking zullen verlenen de muziekvereniging
Concordia en Crescendo uit Hengelo en St Jan uit
Keijenborg. Voorts de ma j orette vereniging uit Hen-
gelo en de schutterij St Jan uit Keijenborg, terwijl
als gast zal optreden Sursum Corda uit Vorden met
lyra's. De algehele leiding zal berusten bij d eheer
G. J. Hilferink uit Zutphen.
Er is tijdig overleg gevoerd met de deelnemende
verenigingen zodat men een ruime repetitief d heeft
om op 5 juni een goede show te kunnen geven.

NIEUWE VISWINKEL IN HENGELO GLD

De firma Huls-Vorst te Hengelo Gld, die reeds enkele
jaren en z.g. home-service met diepvriesprodukten
in Hengelo en omliggende plaatsen verzorgt, hoopt
half februari een winkel te openen aan de Raadhuis-
straat Sla.
In de nieuwe zaak die donderdags, vrijdags en zater
dags geopend zal zijn, zal de verkoop van verse en
gebakken vis een belangrijke plaats innemen.
Daarnaast wordt uiteraard veel ruimte gegeven aan
een uitgebreid diepvriesassortiment.
Ook de verkoop van barbecue-, gourmet- en fondue-
produkten wordt ter hand genomen.
Een aanwinst voor het winkelend publiek in Hen-
gelo en omgeving.

CRESCENDO HEEFT DRUK MUZIKAAL JAAR
ACHTER DE RUG

Uit het jaarverslag van mevr. A. Nijenhuis-Lubbers
bleek dat Crescendo een druk jaar achter zich heeft
waarin tal van aktiviteiten werden ontplooid.
Het behalen van de Ie prijs op het concours te Olde-
broek is een geweldige stimulans voor dirigent en
leden. Er werd aan veel festiviteiten deelgenomen,
muzikale huldes werden gebracht.
Nu is er weer een groep jongeren in opleiding ge-
nomen op blokfluit, hetgeen ook noodzakelijk is voor
de toekomst, voor doorstroming naar het korps.
De jaarvergadering in ,,Ons Huis" werd met gebed
geopend door voorzitter Wagen voort.
Bij de bestuursverkiezing werden J. W. Wagenvoort,
A. Lubbers en A. Nijenhuis-Lubbers herkozen.
In de kascommissie kwam in de plaats van A. Rui-
terkamp-Besselink, nu A. Roenhorst, die samen met
D. Steege de bescheiden gaat controleren.
Penningmeester H. Smeitink gaf een gedetailleerd
overzicht van de financiën der vereniging.
Er was een voordelig saldo, waardoor besloten werd
een drietal lyra's aante schaffen voor het tamboer-
korps. In overleg met instructeur Derksen zal dit
gerealiseerd worden. Uiteraard heeft dirigent Krax-
ner ook zijn wensen. Bekeken zal worden wat er op
het slagwerkgedeelte van het korps nog aan nood-
zakelijk materiaal ingevoegd kan worden.
De uitvoeringen vinden plaats op 18 en 20 maart
Naar verwachting zal aan het eind van dit jaar
weer worden deelgenomen aan een concours.
Crescendo heeft voor het 50-jarig bestaan in 1985,
een aanvraag ingediend om een mars- en showcon-
cours te mogen organiseren.
In april a.s. zal in samenwerking met Jubal uit
Vierakker een z.g. play-in worden georganiseerd.
Daarnaast wordt ook nog gedacht aan een gast-
repetitie o.l.v. Piebe Bakker en daarvoor zuster-
korpsen uit te nodigen.
Secretaris G. Wolsink die ook zitting heeft in de
Gelderse Bond van chr. harmonie- en fanfarekorpsen

• riep de leden op de bondsvergadering op 6 maart
in Zutphen in de Hanzehof te bezoeken.
De supportersclub van Crescendo liet bij monde van
mevr. D. Klein Gotink-Hidink horen dat er in het
afgelopen jaar weer veel belangrij kwerk voor de
vereniging verricht was.

MTS-er, 20 jaar zoekt werk
voor de zaterdagen. Alles
welkom. Tel. 05753-7256

Wil degene die vrijdagmid-
dag 15 januari j.l. plm
half een bij Wijnbergen
de verkeerde groene
damesfiets heeft meege-
nomen, zich met mij in
verbinding stellen?
Tel. 2714

Te koop Renault 5TL, 1977

zeer mooi, km-stand 75000

zilvergrijs, achter ruit wis-

ser. Of te ruilen met

Renault 4. Zonnebloemstr.

5, Zelhem, tel. 08342-1839

Te koop wegens omstandig

heden staande klok (eiken

Na*19.00 uur, tel. 08344-595
Prunushof 20, Velswijk

Opruiming van

boeken

ZIE ONZE ETALAGE

WOLTERS Boekhandel

Familiedrukwerk?
• t

de allernieuwste

. Geboorte- Huwelijks- £^ }

yerlovings- en Jubileumkaarten
A' * vindt u in de kollektie van ^

^ iiifcrcanl
m.

verkrijgbaar by uw drukker

DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - 05753-1455



PLUSPUNTEN „„Wansinfc
Grolsch pils

krat 24 pUpjes 1392
Saroma
alle smaken pak 43
Paneermeel

pak 200 gram 49

Volle

chocoladevla
liter 139

Appelst rooisel- j%fm

OvO8 personen

Harde uien
5 kg 298

Hamburgers
5 voor 375

Kuikenpoten
heel kg 598

Ma. en di. l en 2 febr.

gekookte bietjes
500 gram 59

SLIJTERIJ „DE ZON

Drie sterren

longe jenever
liter 1545

Pollen

kersenbrandew.
liter 1275

Kellerfreund
liter 525

Bootz

dubbele likeuren
fles 1125

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

Wansink MEER DAN ALLEEN VOORDELIG

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

standplaats Hengelo Gld

van 14.00 tot 19.00 uur

l kg belegen 10.65

T kg jonge komijn 9.40

500 gr boerenleverworst 3.25

l metworst 2.75
(zonder kleurstof)

4 metworsten 10.00
(zonder kleurstof)

Wij verkopen uitsluitend

natuurkaas

Graag tot ziens

„D E K A A S P L A N K"
Grolweg l • 6964 BL HALL - Tel. 08337-305

EN TOCH IS

RATER1NK
UW SLAGER

H.H. hengelsport-

liefhebbers

Hengelsporthuis

Fa.H.HULSTIJN

audio visuele
dia-show
van JOS VANBUNXT

Tevens medewerking van

hengelsportvereniging HHV te Hengelo Gld

hengelsportvereniging ,, Snoekbaars". Vorden

hengelsportvereniging ZHV te Zelhem

op dinsdagavond 2 febr.

in de grote zaal van Concordia

te Hengelo Gld

Aanvang 20 uur - zaal open 19.30 u.

gratis toegang, ook voor junlorleden

Wie is J os Vanrunxt?

Vanriinxt is een jonge, enthousiaste sportvis-

ser en licngelsportpublicist. Met zj|n audio-

visuele diashow heeft hij hij diverse hengel-

sportverenijfingen reeds een behoorüjke naam

en faam opgebouwd. Daarnaast is lüj vaste

medewerker van het meestgelezen, Neder-

landse henffelsportblad „Hengelsport" van dé

N.V.V.S. en ook schrijft lüj voor „Tendens",

het vakblad voor de sporthandel.

Het programma wat getoond wordt bestaat uit

de karper deel I en II

nek deel I en II

Ook wordt uitgelegd wat een audio-vlsuele

dia-show technisch gezien, inhoudt.

Tijdens (ie pauze is nog een gratis verloting

en corisum|i '

Een avond die u niet mag misen

DIEPVRIESCENTRUM

SPECIALE AANBIEDINGEN tot 1 februari
(en zolang de voorraad strekt)

Nu kunt U voordelig zelf een slaatje maken ...

HUZAKENSALADE, grof en fUn, kg-pot nu 4.95

HUZARENSALADE, 5 kg-emmer, extra voordelig na 20.—

ZIGEUNERSAUS met verse paprika

heerlijk bij vlees en vis kg-pot nu 5.95

Diepvriesgroente

optafel niet van verse te onderscheiden

DOPERWTEN, extra f*jn zak a 2V2 kg

SPERCIEBONEN zak a 2y2 kg

Bel 1666 of 2436

Het bestelde wordt U GRATIS THUISBEZORGD!!

HULS-VORST
TELEFOON 05753-1666
HENGELO CLD

Aan een nieuwe STOFZUIGER toe?

Bij ons enkele oersterke

merken, met enorme zuig-

kracht en erg scherp geprijsd

o.a.

Holland Electro

Miele

(Ook de allernieuwste

modellen)

FA. O R D E L M A N & DIJKMAN
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1285

Gezond vakantiebruin
en fit als een hoentje

Doen!...Verwen Uzelf...
met zo'n zonnebadkuur van 7 è 10 dagen

Ervaar zelf hoe fit U zich voelt, al na het eerste zonnebad
Hoe goed U "er" weer tegen kunt. En op de koop toe
U wordt zo bruin, alsof U pas met vakantie bent geweest

Met apparatuur van Eurofit bruint U veiliger, dan onder de spaanse zon!
Zonder verbranding, zonder uitdroging van de huid

Lief voor het lichaam, heerlijk voor de huid. Je kikkert er echt van op
Bel voor informatie!

DROGISTERIJ MARIANNE
Tel. 2062 • Hengelo Gld .,*»

Wij adviseren ook, indien U een eigen
zonnebank ol -dak wilt aanschaffen

DANSEN
Zondag 31 Jan.

BILLBRADLEYBAND

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

GEMEENTE HENGELO GLD

BEKENDMAKING

Hertaxaties

onroerend-goedbelastingen

In verband met de herziening van de heffings-
grondslag waarde in het economisch vekreer)
voor de onroerdend-goedbelasting (OGB) per
l januari 1982 zullen binnenkort in onze ge-
meente hertaxaües plaatsvinden.
Evenals bij de invoering van de OGB in 1978
zal de Stichting voor Kadastrale en Financiële
Administratie te Arnhem (Kafi) de taxatie
werkzaamheden verrichten.
De bewoners van woningen en de gebruikers
van andere gebouwen worden vriendelijk ver-
zocht diegenen die met de taxaties zijn belast,
de gevraagde inlichtingen te verstrekken en
de woningen en andere gebouwenzowel van
binnen als van buiten door hen te laten be-
zichtigen. «
De desbetreffende taxateurs zijn in het bezit
van een door de burgemeester getekend legi-
matiebewijs.
Desgwenst zijn nadere inlichtingen ter ge-
meente-secretarie (afdeling financiën) ver-
krijgbaar.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Hengelo,

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

NU OP ALLE

heren-, jongens-, meisjes

ONDERGOED

de halve prijs

ScAröcter
de kerk Hengelo Gld

Naast ons goedlopende depot,

zoeken wij een 2e in Hengelo Gld.

Wij denken aan een plaats in de

hoofd- en of winkelstraat.

Goede verdienste mogelijk.

Voor al uw SCHOENREPARATIE

.schoenservice" Neede
Voor inlichtingen vragen naar de heer

H. MAATKAMP - Tel. 05450-3212 of 2014

GEMEENTE HENGELO GLD

Aangifte t.b.v.

hondenbelasting 1982

1 Ieder die over 1981 géén aanslagbiljet ont-
ving en toch houder is van een hond, dient dit
vóór 15 februari a.s. schriftelijk te onzer ken-
nis te brengen.

2 Zij, die in 1981 wel een aanslagbiljet ontvin-
gen, maar per 1-1-1982 geen houder van een
hond meer zijn en hiervan nog geen bericht
hebben gedaan, worden tot 15 februari in de
gelegenheid gesteld hiervan opgave te doen
onder vermelding van de redenen waarom
men geen houder meer is.
Waneeer vóór deze datum geen afmelding is
ontvangen, wordt voor 1982 een aanslag opge-
legd gelijk aan die van 1981.

3 Zij, die in 1981 inde hondenbelasting werden
aangeslagen en thans nog houder zijn van een
hond, behoeven geen aangifte te doen, zij
ontvangen automatisch hun aanslagbiljet 1982.
Zodra men in de loop van het belastingjaar
houder van een hond wordt of geen houder
meer is, dient hiervan eveneens een kennis-
geving te worden gedaan.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld
Gemeentesecretarie,
afdeling financiën
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Curver afwasbakken
set van 3 stuks
ronde vorm

J2.25 nu voor

Tijgerbrood
gratis gesneden
800 gram

Coberco
dagverse hallvolle melk
1 liter

Wit of bruin brood ̂  f\"7
gesneden
800 gram

Remia dex
pak 250 gram
nu

Bief/appen
500 gram 7.49
kilo voor

Sucadelappen ̂  ƒ!
500 gram 7 49 l &f

Florijn
vieux
fles 1 liter
van 16.45 voor

Ossewit
frituurvet
pak 1 kilo

Mager
soepvfees
250 gramBrillo

staalwol '
met zeep
pak 10 stuks
vab 2.39 voor

Mispelblom
brandewijn
fles 1 liter
deze week

Borstlappen
500 gram 5.29
kilo voor

Mager
rundergehakt
500 gram 5.29 kilo v oor ^^ mFotoalbums

Johma
vleessalade
150 gram

Hausmacher
leverworst
150 gram

Femina
in/egkruisjes
pak 45 stuks
met gratis rol Demak - up
schijfjes. Van 5.95 voor

ARKTWe/la
haarspray
normaal of forte bus
315ml
van 6.35 voor

De Ruyter
fruithagel
300 gr a m
van 1.19 voor

Prodent
tandpasta
set van 2 tubes

Gehakt
50% rund- 50% varkens

kilo

Liebfraumilchof
Niersteiner 1978
qaulitatswein
per fles nu

Fa bad/
doucheschuim\\
flacon 0.5 liter nu /Mj_J>
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Cadbury
pick-nick repen
pak 3 stuks
van 1.69 voor

Arks
mues/i biskwie
pak van 1.69 voor

Droptonnetjes
grote baal 400 gram
van 2.98 voor

Mini
koetjes repen
grote zak
van 2.39 voor

Groko
rode kool
met appeltjes
pak 450 gram
van 1.35 voor

Dreft
vloeibaar
voor de afwas
flacon 400 gram
deze week

Chateau
les Barthes 1979
een voortreffelijke wijn
deze week per fles

Ook heerlijk om te bakken f

Boterham worst
blik 800 gram
van 4.95 voor

Ad van Geloven of
Flip sateh
pak van 1.59 voor

Honig
julliennesoep
van 1.21 voor

Driehoek
vloeibare zeep
1 liter
van 3.45 voor


