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CLAN
VerschUnt dinsdag» la
Hengelo, KeQeaborf,
VelswJJk-Zelhem, Baak,

Steenderee, Wlchmond,

Vierakker

UITGAVE:

DRIJ. WOLTEBS

Kerkstr. 17 • Postbus 8

7255 ZG Hengelo Gld

Fel. 05753-1455

b.g.g. 1253

REFORM VOEDING
gezonde voeding

GROOT ASSORTIMENT

REFORM PRODUKTEN
o.a.

appelazUn

zeezout

rietsuiker

züvervliesrtfst

volkorenmeel

volkoren macaroni

graanvlokken

sojabonen

Drogsterij

oUJfolie

r-onnebloemolie

wortelsap

bietensap

melkpoeder

honing

ramari stroop

Parfumerie

LENSELINK

Totale
tuinverzorging

Tuinaanleg
grondwerk

beplantingen

biels werk

straatwerk

vijvers

pergola's enz. enz.

Onderhoud
• snoeien

• bemesten

• grasmaaien enz. enz.

Vraagt U een vrijblijvende informatie

MEDCfttANDSC

MOVCMIEftS CM
OROCNVOO*ZICMt0«

HOVENIERS MtT

ERKENNING "• '

HOVENIERSBEDBIJF

EN KWEKERIJ

Kervelseweg 28

HENGELO GLD

Telefoon 05753-2619

WIJNBERGEN
BIEDT U DEZE WEEK:

Hollandse Golden Deliclous

2 kilo 250

95
Lef op onze scherpe prijzen van
sinaasappelen en mandarijnen
in onze winkel
Deze week EXTRA voorde/iY.'.'.'

In onze grote verkoop bloemenkas
EXTRA weekaanbieding vrijdag en zaterdag

mooie TULPEN
nu per bos 295

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

500 gram

varkenspoulet 495

500 gr magere

hamlappen 595
VOOB UW HUISDIEREN

500 gram

gem. paardevlees 300
grote hondeworsl 100

Kippeboufen
500 gram 275

l doos grote 40 stuks

fricandellen 14-°°

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag
500 gr GROVE VERSE WORST

500 gr FIJNE VERSE WORST

150 gr GEKOOKT ONTBIJTSPEK 150

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 SNIJWORST
400

200

395
Vrijdag en zaterdag
500 gram

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

500 gram ^A^

varkensrollade (haasje) 795

200 gr JACHTWORST 150

100 gr GEBR. BUNDER- OF

VARKENSROLLADE 195

100 gr SLAGERSHAM 175

100 gr HAUSMACHER 125

BOERENMETWORST plm 250 gr 395

KEURSLA6ER

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

Chinees-lndisch eten

vaker geprobeerd
altijd begeerd!!
Velen gingen u voor!!

Chinees-lndisch restaurant

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

Telefoon 3231 - telefoon-service
's Maandags gesloten

Verder de gehele week geopend

Na afloop van de int. motorcross

op 7 februari a.s.

heerlijk dineren

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

Vrydag standplaats Hengelo Gld

van 14.00 tot 19.00 uur

l kg jong 8.90

100 gr noofmix 1.80

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

U kunt nu uw schoenreparatie ook
brengen bij

H. G. Bijenhof
Humeloseweg 7 - Tel. 05753-1225

's Maandags gebracht
vrijdags al weer klaar

Depot van „schoenservice" Neede
Dus mensen:

Rusfhoek 4 en Hummeloseweg 7

IDATSUNI
Gouden Wiel dealer

J.-/jHummeloseweg 10 Hengelo(gld) Tel.05753,2244
' / '

Nu de grootste keus in

jonge occasions
o.a. Cherry, 3-deurs L en CL, coupé
Sunny's in diverse uitvoeringen
Datsun 12CY, Violet, Bluebird
diverse bouwjaren, kleuren, met of zonder
LPG-installatie

Stationcars enz. enz.

En diverse andere merken:

Mitsubishi, Mazda, Toyota, Mini, Ford,

Renault, Fiat

DANSEN
Zondag 7 febr.

T A K E I T E A S Y

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Carnavalsver.

„HOEST MEÜGLÜK"

20 f ebr.
KINDEROPTOCHT
Buurtschappen en verenigingen,

doet u dit jaar mee met een wagen

Volgend jaar is het ons lustrum-

jaar, laat het dit jaar een generale

repetitie zjjn.

Mooie waardevolle prijzen

Opgave tel. 1283 - 2356 1962

Uw huid vraagt aandacht.

De bij de ANBOS aangesloten

i die aandacht en adviseert
u bij de verzorging van uw huid.

Deze specialiste is herkenbaar aan het ANBOS embleem.
Ook in uw plaats kunt u terecht.

l Algemene Nederlandse
Bond van

l Schoonheidsinshtuten

SCHOONHEIDSSALON

Alie Dinkelman-Lenselink
Fokkinkweg 9 - "Hengelo Gld - Tel. 05753-2030



Het is er dan toch van gekomen

Een dochter, dat was waar wij ook van dromen

Dankbaar en blij laten wij U nu weten

Dat Wolter zijn zusje

ERffiA

zal heten.

Haar doopnamen zijn:

ALEIDA WELMEBDIEN

Joop, Annle en Wolter Aalderink

7227 DH Toldijk, 19 januari 1982.

Zutphen-Emerikseweg 39.

Dankbaar hopen wij op 12 februari 1982 samen

met onze kinderen de dag te herdenken, dat

wij 25 jaren getrouwd zijn.

Ter gelegenheid hiervan is er des middags

een receptie van 3.00 tot 5.00 uur in zaal ,,Con-

cordia", Raadhuisstraat 36, alhier.

De heer en mevrouw

DE BOEB-LOONSTRA

Hengelo Gld, 2 februari 1982.

Schoolstraat 2.

Getroffen door de grote belangstelling en het

intense medeleven, die wij zowel persoonlijk

als schriftelijk mochten ontvangen, tijdens de

ziekte en na het overlijden van mijn lieve man,

onze zorgzame vader en opa

JACOBUS GERARDUS SCHOUTEN

danken wij u heel hartelijk.

E. W. G. SCHOUTEN-STERENBORG

kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, februari 1982.

Westerstraat 20

JONG GELRE
AFDELING STEENDEREN

ORGANISEERT EN

FEESTAVOND
op zaterdag 6 febr.
in zaal ,,Den Bremer", ToldUk

Aanvang 19.80 uur

Opvoering van het toneelspel:

„een mandje eieren"
Na afloop

BAL
met medewerking: van

„De Skippies"

AORNT PEPPELENKAMP
kump weer veur de dag in februari,

met vehalen die hi'j met zien Geerte

hef belaeft.

Disse vehalen hef Herman van Vel-

zen indertied noa e loaten en bunt

deur de familie vezameld.

Teiken now vast in op weer zon

geestig vehaal uut de buuke van

Herman van Velzen

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1258

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

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.—

Naaimachinehandel • reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 • VORDEN - Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1418

Leer succesvol autorijden!
VAMOR AUTORIJSCHOOL WENERS

HELPT U DAARBIJ GAABNB

WU lessen In BMW 316 en HONDA automattc

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Old

AUTOBIJSCHOOL

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

Wasautomaat stuk?

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

Vz jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Gevraagd hulp in de huls-
houding voor de zaterdag
Fam. J. Haaring, Ruur-
loseweg 95, Tel. 05753-7381

Biedt zich aan voor be-
jaardenhulp l a 2 morgens
per week. Tel. 05753-2441

Gevraagd voor enkele
halve dagen per week (ook
weekend) part-time hulp
Bij voorkeur gehuwde
vrouw. Brieven onder no
5 bureau De Reclame

Hallo, ik ben bijna 18 jaar
en zoek vakantiewerk,
vanaf half mei. Wie heeft
er iets voor mij? Gerdien
Kemper, tel. 05736-242
Veldhoek

Kamers te huur, begane
grond, met vrije opgang
en gebruik van keuken etc
Harrie Mentink
St Janstraat 69, Keijen-
borg, tel. 05753-1329

Te koop mooie Golf, kleur
oranje, bouwj. dec. 1975
km-stand 70.000. Uilenes--
terstraat 21, Hengelo Gld
Tel. 05753-1831

Te koop Toyota type 1000
sp. de luxe, bouwj. 1975
Tel. 05754-550

Voor dit voorjaar te huur
volkstuintjes (alleen bij
voldoende deelname).
Z.s.m. opgave bij G. Lub-
bers, Schoolstraat 7, Hen-
gelo Gld, Tel. 1446

Te koop l oliegestookte
C.V.-ketel, merk Rapido
cap. 20.000 cal.en plm 800
Oud Hollandse pannen.
Tel. 05753-7264

Gratis af te halen puin
Tel. 05753-2917

Te koop houten klapstoelen
(plm 35 stuks) a f5.00 per
stuk. Tel. 05753-1293

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

Offenberg
'IANDEL IN

hooi en stro
lïesterweir 10. Varsselder
Tel. 0835645664

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 7 FEBRUARI

Ned. Herv. Kerk

10.00 uur Ds Verhaere - bed. H. Doop

Goede Herder Kapel

10.15 uur Ds Kabel - bed. H. Doop

VrQz. 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 l t.e.m. 7 febr.

F. Sclireuder, telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen

Vrydag 5 febr.

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

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. Eil, Telefoon 1420

Alarm r Jcs politie

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

Alarmno. braudweer

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;
dageujks rozenhoedje om 18.30 uur

RESTAURATIE

TOREN ST MARTINUSKERK TE BAAK
De toren van de St Martinuskerk te Baak vertoonde
al enige tijd slijtage verschijnselen.
Reden te meer om restauratie te gaan denken. Maar
restauratie van een dergelijk bouwwerk is een zeer
kostbare aangelegenheid.

Om toch de fraaie toren te behouden en de nood-
zakelijke werkzaamheden te doen verrichten, is in
Baak het comité Restauratie Toren St Martinuskerk
opgericht.

Dit comité heeft al enkele akties op touw gezet om
de benodigde gelden bij elkaar te krijgen.
Zo is zij gestart met een grote verloting en zal een
rommelmarkt worden georganiseerd.

Ongetwijfeld zullen in de naaste toekomst nog meer

aktiviteiten worden ontplooid voor dit mooie doel.

KINDERPOSTZEGEL-AKTIE

De opbrengst van de verkoop van kaarten en kinder
postzegels in november en december 1981 was in
Hengelo Gld f 5722,75.

Het plaatselijk comité zegt alle kopers en koopsters
hartelijk dank voor hun medewerking.

KLEUTERFEEST
Voor de kleuters van de kleuterschool „Dikkertje
Dap' was het onlangs groot feest.
Hun „juf" Eelly Klein Ikkink had haar sprookjes-
prins gevonden in Maarten Hoek.
De kleuters mochten dit feest meevieren. Met hun
mooiste kleren aan en feestmutsen op zijn ze met
de bus naar de kerk in Vorden gegaan. Daarna was
er een kinderreceptie in hotel Bakker, waar bruid
en bruidegom nog eens extra in het zonnetje werden
gezet.

JAARVERGADERING NVEV
Zaal Concordia was haast te klein voor het grote
aantal dames dat deze avond de jaarvergadering
bijwoonde.

Presidente mevr. J. Versteege-Eskes heette allen
welkom, in het bijzonder mevr. Soree en de heer
Kuivenhoven, werkzaam bij het Nederlands zuivel-
bureau te Rijswijk.

Zij wenste allen als gasten van de boerinnen een
erg prettige avond; tot deze opvallende uitspraak
kwam ze omdat de financiën voor het laten voort-
bestaan van het Nederlands Zuivelbureau in feite
van de melkleverende agrariërs komt.
Mevr. Soree kreeg daarna het woord en was het
volledig met de presidente eens. Na een korte inlei-
ding werd gestart met de diaserie: Zuivel in volgel-
vlucht. Het was een erg boeiend en interessant pro-
gramma, hetgeen bestond uit informatie over de
Nederlandse melk- en zuivelprodukten. Hierbij

kwamen zowel de voedingswaarde als de bereiding
en verwerking tot smakelijke gerechten aan de orde.
In de pauze kregen alle aanwezigen een plakje
karnemelkkruidkoek te proeven en bovendien een
formulier in te vullen met vragen betreffende de
zuivel e.d. Hiermee waren prijzen te winnen, welke
aan het eind van de avond werden uitgereikt. De
hoofdprijs was een linnen tas vol met zuivelpro-
dukten.

Hierna werd een kleurenfilm vertoond, getiteld:
Holland terra incognita. Het was een goede en tege-
lijk soms komische film. Het handelde over twee
Amerikaanse heren die per auto door Nederland
werden rondgeleid in gezelschap van twee „Kaas-
meisjes". Ze bezochten kassen en een veiling,
kregen overal iets te proeven en iets mee naar huis
De film is gemaakt in opdracht van het Ministerie
van Landbouw en Visserij en is een goede reclame
voor de Nederlandse produkten.
Tot slot kregen allen nog een blokje van de nieuwste
Nederlandse kaas, n.l. Maasdammen,; over de
smaak liepen de meningen nogal uiteen, maar
hierover valt nu eenmaal niet te twisten.
Er waren ook kookboeken en folders met recepten
te koop, zelfs een erg leuk kinder kook- en bakboek.
Na dit uiterst aangename gedeelte van de avond
werd de agenda van de jaarvergadering afgewerkt.
Zoals elk jaar las oud-secretaresse, nu ere-lid mevr.
U. Geertsma-Driebergen het door haar op rijm ge-
maakte jaarverslag voor. Hierna volgden het finan-
ciële overzicht van de penningmeesteresse, waaruit
bleek dat de vereniging een batig saldo over 1981
had. In het bestuur traden geen wijzigingen op en de
funktie van landelijk voorzitter bleef helaas vakant.
Al met al was het een zeer gezellige en leerzame
avond, waarop alle aanwezigen met plezier terug-
zien.

Internationale motorcross 500 cc

te Hengelo Gld
Zondag ,7 februari a.s. barst in Hengelo Gld het
motorsp

te
>rtspektakel in alle hevigheid los.

Op circuit 't Zand organiseert de Hengelose Auto-
en Motorvereniging HAMOVE de opening van het
internationale motorcross-seizoen 1982 in Neder-
land met een internationale cross in de 500 cc.
De Hamove heeft voor deze cross het circuit danig
onder handen genomen. Op veel plaatsen is de baan
verbreed en het startveld is flink verruimd. Bij een
keuring kreeg het circuit het predikaat Grand Prix-
circuit, dat wil zeggen, op deze baan kunnen wed-
strijden om het wereldkampioenschap worden ge-
organiseerd, wat in 1980 al het geval was met de
organisatie van de 250 cc GP.
Voor deze eerste wedstrijd op internationaal niveau
in Nederland heeft de organisatie in de 500 cc klasse
een startveld weten te contracteren dat bijzonder
sterk genoemd mag worden.
Voor de cross komen alle H-nummers uit de 250 en
500 cc naar Hengelo Gld.
Voor Nederland rijden Gerrit Wolsink, Gerard Rond,
Toon Karsmakers, Jaak Verwaayen, Frans Sigmans
Peter Herlings, Kees v.d. Ven, Henk van Mierlo,
Benny Wilken en de andere corypheeën, waarbij als
kanshebbers voor de overwinning natuurlijk Gerrit
Wolsink en Kees van der Ven het meest in aan-
merking komen. Gerrit omdat hij het circuit op zijn
duimpje kent, hij rijdt zogezegd 'n thuiswedstrijd en
bovendien is hij nog steeds in staat om met de bes-
ten mee te draaien. Kees van der Ven kan ook heel
hoge ogen gooien, gezien zijn schitterende over-
winning in twee manches tijdens de 250 cc GP in
1980 op dit circuit. Ook Gerard Rond kan voor ver-
rassingen zorgen, maar dan moet hij er wel op
blijven zitten. Toon Karsmakers is altijd goed voor
verrassingen en Jaak Verwaayen heeft ook goede
herinneringen aan 't Zand. Vorig jaar won hij de
wedstrijd. Henk van Mierlo is ook een man om in
de voorste gelederen mee te draaien, evenals good
old Frans Sigmans en Peter Herlings, die na een
pechvol vorig seizoen tracht het verloren terrein
terug te winnen. Ook de Drent Benny Wilken weet
wat motorcrossen is.
Tegenover dit Nederlandse geweld staat een keur
van buitenlandse rijders, waarbij het startveld zo
is samengesteld dat zij de Nederlanders op een
specifiek Nederlands circuit als 't Zand buitenge-
woon goed partij zullen kunnen geven.
De buitenlandse deelnemers zijn: Jean Jacques
Bruno uit Frankrijk, de Suzuki fabriekrijder, die
vorig jaar op kop uitviel door een gemene blessure,
en zeer wel staat mag worden geacht als een van
de kanshebbers op de overwinning. Uit Finland
komen Tapani Pikkarainen, vorig jaar winnaar van
de 2e manche, uitgevallen in de eerste met motor-
pech. Was dit niet gebeurt, was hij overwinnaar ge-
weest, altijd goed voor geweldige strijd en ook één
van de kanshebbers. De tweede Fin is Jukka Sin-
tonen, die door zijn goede rijden in de GP de aan-
dacht van Yamaha op zich heeft gevestigd en dit
jaar met steun van dit merk gaat rijden. Kan voor
verrassingen zorgen. Arne Lodal en Soren Mortensen
zijn de Deense rijders. Arne Lodal een zeer gewaar-
deerde rijder in international wedstrijden zoals in

Henglo Gld, altijd goed voor veel strijd. Soren Mor-
tensen is dit jaar de ploegmaat van Kees v.d. Ven
in de fabrieksploeg van KTM. Start reeds enkele
jaren in Hengelo Gld. De Duitse kampioen Walter
Gruhler die voor de Maico-ploeg gaat rijden gaat
steeds beter op de voor hem onbekende zandcircuits
rijden, getuige de uitslagen van de laatste jaren.
Uit Zweden komt de verrassend sterk rijdende Inge
Edberg. In Valkenswaard presteerde hij het onlangs
om vanachter uit het veld helemaal naar voren te
rijden. Van over het Kanaal komen Yamaha fabrieks
rijder David Watson en uit Ierland Laurence Spence
David Watson is ook een coureur die een van de
kanshebbers is. Laurence Spence, regelmatig punten
scorend in o.a. de GP, komt naar Hengelo Gld met
een nieuwe motorfiets. De revelatie van het mtor-
cross-seizoen 1981 was de Oostenrijker Heinz Kini-
gadner, die in 1981 van uit het niets 5e werd in de
250 cc GP. Hij start ook op 't Zand.
De allergrootste kanshebber van de buitenlanders
is echter de Belg Ivan van den Broeck, een van de
beste Belgische motorcrossers en een man die op
zandcircuits bijzonder goed uit de voeten kan, altijd
fel vechtend. De organisatie is bijzonder gelukkig
deze rijder te hebben kunnen contracteren.
In deze 500 cc klasse komen 5 nationale kampioen
aan start t.w. Jean Jacques Bruno, Frankrijk;
Tapani Pikkarainen, Finland; Soren Mortensen,
Denemarken; Walter Gruhler, Duitsland; en Gerard
Rond, Nederland.
Naast dit hoofd onderdeel van het programma heeft
Hamove ook gezorgd voor een zeer aantrekkelijk
bijprogramma: de Superklasse (gecombineerde
klasse van 250 en 500 cc rijdes) en de 500 cc junioren
groep B.
In de superklasse starten o.a. de Zelhemse broers
Eddie en Erik Looman, die op watergekoelde Hus-
qvarna's van importeur Ben van Erp uitkomen. Ook
endurocrack Henk Poorte staat op de startlijst,
Verder Rolf Oosterink uit Vorden, Hans Pols voort,
de crossende motorhandelaar uit Lochem, Hennie
Wulink uit Harfsen en een achttal H-nummers.
In de 500 cc junioren komen veel rijders uit deze
streek aan start, ook een aantal leden van Hamove
Erik Berendsen, Eef Kruis, Han Klein Hesselink,
Cor Seesing, Wim Wesselink en Gerard Seesing.
Het programma van deze cross ziet er zeer aan-
trekkelijk uit en er mag veel strijd verwacht worden.
Te hopen is dat Hamove nu eens een keer goed weer
heeft. Bij alle voorgaande keren was het slecht tot
zeer slecht weer. Mocht het weer koud zijn, is dat
geen nood. Bij start en finish staat een verwarmde
tent, waarin het goed toeven is en waar onder het
genot van een kop koffie of andere consumptie en
vrolijke muziekklanken vele gesprekken op gang zul-
len komen over alles en nog wat en in het bijzonder
de motorsport.
Zondag 7 februari vanaf 9.30 uur wordt er getraind,
terwijl om 13.00 uur de officiële opening is. Om 12.30
uur wordt begonnen met een voorwedstrijd.
De organisatie heeft haar entreeprijs dit jaar van
f 17.50 verlaagd naar f 15.00. Kinderen van 9 tot 14
jaar betalen f 5.00 entree en kinderen tot en met 8
jaar hebben onder geleide gratis toegang.

Familiedrukwerk?
de allernieuwste

Geboorte- Huwelijks- <
Verlovings- en Jubileumkaarten

vindt u in de kollektie van

verkrijgbaar bij uw drukker

DRUKKERIJ WOLTERS - HENGELO GLD - TEL 05753-1455



PLUSPUNTEN Wansink
Rozebottelsiroop

bottelcé
0,6 liter 149

woensdag en donderdag 3 • 4 febr.

AttQd

mager gehakt
h.o.h. 500 gr 345 heel kg

Roomboter
pakje

645
236

Vermicelli
500 gram 69

vrydag en zaterdag 5 - 6 febr.

Varkens

filetrollade
500 gram

,,Eenmalig" - Spaanse

sinaasappels
3 kg

598
388

Blue band

halvarine
600 gram 123

maandag en dinsdag 8 - 9 febr.

Verse

varkenslever
500 gram 225

Rode kool
heel kg

SLIJTERIJ „DE ZON
Flortfn

jonge jenever
liter 1545

Gewiirz Traminer
fles 995

Black Prince

whisky
fles 1575

Real port
fles 895

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

Wansink MEER DAN ALLEEN VOORDELIG!
NIEUW!!

Gezond slapen op ONDERDEKENS
met zuiver scheerwol vulling!
Aiiti-reumatisch - weldadig warm - ademend - vocht

regulerend

Om het programma compleet te maken

leveren wij ook

WOLLEN DEKBEDDEN
„Natuurlijk" bi)

DISBERGEN
woninginrichting - textiel
Buurloseweg 17 • HENGELO GLD

Telefoon 05753-1425

De mooiste tijd m uw leven».

'NWBA-SfULKLOK

Engelse pubklok met bimbam-
slagwerk en antieke finishing.
Klassiek en toch modern. Kef. 22520.

^AGROOTKORMELINK
^horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OfficieelWBAdealer

I 'l l l l " fschildersbedrijf
bennle harmsen

vraag vrijblijvend informatie...

Spalstraat 17 Hengelo(Gld)Tel.05753.1292

Philips elektrische

Onderdekens
1 -persoons

2 persoons

149,
169,

Philips

Vibra-
shaver
HP 1412
* schuine chroomstalen scheerkop
* ronde gaten en sleuven voor
optimaal scheerresultaat.

Adviesprijs 99,-

Ruimprijs nu 59.-
WINTERS

Spalstraat 8 Tel.1280
c/e zaak waar // niet vertrouwen koopt.

Zaterdag 6 febr.

gezellige bingo
voor jong en oud

Aanvang 20.00 uur

Prachtige pryzen

CAFé

COEN EVERS
Velsw^k-Zelhem

Tel. 08344-392

TE KOOP

heerUjke sappige

GOLDEN
DELICIOÜS

middenmaat f 1.10 per kg

grote maat f 1.50 per kg

FRUITBEDRIJF

HORSTINK
Prinsenmaatweg l

Steenderen, tel. 05755-1248

ledere zondag
draait van 14.00-20.00 uur

discotheek
,Candle-Light'
9t Janstr .69, KeUenborg

Vanaf zaterdag 13 februari

ook

iedere zaterdag-
avond
geopend

met SPORTGOED

Banninkstraat 5. Hengelo

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechte ƒ 15.-— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1800

Jowé
land- en tuinbouw-
machines
slijpinrichting
zagen, moforen,
moforze/sen, mofor-
maaiers, pompen,
moforfceffffigzagen,
veesc/ieremac/iines
schaatsen, messen
NIEUW en GEBRUIKT

Branderhorstweg 5
KeUenborg, Tel. 05753-2026

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

Ziet u niet meer alles door uw bril?
Lastig is dat. Daar heeft u gelijk in. Maar twee brillen

of een bril met van die halve maantjes wilt u niet.
Da's geen gezicht. Eigenlijk wilt u dus één leuke

normale bril waarmee u élles goed kunt zien.
Gelukkig dat zo'n bril bestaat! Er zitten Varilux-

glazen in. Die gaan geleidelijk over van verte-sterkte
naar lees-sterkte. Zodat u moeiteloos kunt lezen,

prima in de verte kunt zien en... alles wat daartussen
ligt! Heerlijk is dat. Oogt ook jonger. Belangrijk toch?
Varilux-glazen zijn er in vele uitvoeringen. Wij geven

u graag deskundige voorlichting. En dat verplicht
u natuurlijk tot niets.

Sf voor goed zicht op èllcea

horlogerle optiek g oud en zilver
Spalstraat 15 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1.T74

Cafetaria

„De Eikeboom"
ST JANSTRAAT 69 - KEUENBORG

SPECIALE AANBIEDING
geldig van 2 t.e.m. 6 febr.

Loempia van 2.50 voor 2iOO

Frikandel van 1.00 voor 0.75

Slaatje (klein van 1.75 voor 1.50

Slaatje (groot) van 2.50 v. 2.00

Bami van 1.00 voor 0.75

Snitsel met patat van 6.50 voor

_^5.QQ
Sak je patat van 1.25 voor 1,00

Gemeentewapens

jaarboek voor Achterhoek en Liemers 1982

Serie Kijk op Nederland
met o.m. Kyk op Gelderland

Atlas Nederlandse landschappen
123 landschappen, uitvoerig behandeld,

met veel fotowerk

4 t las van historische plaatsen
Diverse monumenten bouwwerken beschreven

Daar komt de trein
De spoorweggeschiedenis met veel kleurige

prenten

De mens en het weer
Chriet Titulaer behandelt via duidelijke tekst

en veel kleurenfoto's, de aspecten van 't weer

Oproep der kabouters
weer een nieuw boek van de tekenkunstenaar

Rien Poortvliet

Koninkrijk der Nederlanden
bi de 2e Wereldoorlog, deel lOb nu verschenen

Kerkstraat 17 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1253

U I T V O E R I N G
chr. mannenkoor
Zelhem
dirigent: G. J. Schetter

op vrijdag 5 en
zaterdag 6 febr. a.s.
in zaal ,,DennenIust" te Zelhem

Aanvang 7.30 uur beide avonden

Vrijdag 5 febr. met medewerking van het

Slutterkoor uit Etten

Zaterdag 6 febr. met medewerking van de

zangver. „Wozaneto"
en het toneelstuk

„Achter de wolken

schijnt toch de zon"

ENTREE f4.00

TAXIBEDRIJF

LAMMERS-MAALDERINK
H.O. A. B. Wolsink

DAG en NACHT bereikbaar

Ook voor ziekenvervoer
Tel. 05751-3005-1924

IGNIS KOELER ARF 869
16011e bruto inhoud Volautomatisch met
dauw fris koelsysteem Alm 85x55x60 cm.

Advies
prijs 620,-

FA. BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Telefoon 05753-2115 - Hengelo Gld



Verse bloemen houden
mee' van u en...u w VS ma r Kt

zorgt dat ze vers zijnRechtsreeks van de veiling
in Aalsmeer via uw VS MARKT
in uw huiskamer en.
stukken voordeliger!

Bloemen en p/anten met een speciaalzaaksortering
tegen kruideniersprijzen. Kom breng eens
vaker een bloemetje van uw VS MARKT mee
voor de prijs hoeft u het niet te laten!

Prince fourree
vanille of chocolade
per rol nu

Van Houten
chocolade repen
5 stuks
van 2.45 voor

Frutella
pak 3 rol
van 1.49 voor

Nobo sprits
pak 15 stuks
van 1.75 voor

Kaugom
sigaretten
trio pack
van 1.50 voor

Superunie
koffie
dubbelpak 500 gr.
van 5.69 voor

Biotex
groen of blauw
koffer 2 kilo
va n 9.49 voor

Klok
hagelwit
koffer 2 kilo
van 4.95 voor

129

Coteaux du
Tricastin 1980
een voortreffelijke rode wijn per fles
van 4.25 voor 3.95

Deze week
3 flessen
voor slechts...

Siebrand
pikeurtje
1 liter fles
van 3.95 voor

Hanky
Bannister
whisky
f les 0.7 liter
van 14.95
voor

Smarius
beschuit
pak 2 rol
van 1.49 voor

09

Riedel
appelsientje
pak 1 liter
van 1.59 voor

45

Roosvicee
rozebottel
confiture
pot van 2.09 voor

geldig van 4/2-6/2

Magere

Varkenslappen
500 gram 5 29
kilo

Hipsof
bovenbeen
kilo

Zigeuner-
rollade
kilo

Braadsaucijzen
500 gram 4.29
kilo

Verse
kuikenbouten
kilo

Champignon
gehakt ~
150 gram

Achterham
100 gram

Stegeman
saks
200 gram

maandag

Speklappen
kilo

dinsdag

Verse worst
kilo

'98

woensdag
Gehakt
50% rund-
50% varkens
kilo

geldig van 4/2-6/2

prachtige

Krop andijvie
kilo

65

Zuurkool
uit het vat
5500 gram

tros
anjers
per bos

Primula acoulis
3 stuks
nu slechts

'95

Gratis ontvangt u een pracht
/deurenbrochure van

's werelds grootse
bloemen veiling;

de V.B. A. uit Aalsmeer.

Boeren bruin
gratis gesneden
800 gram

89

Melkbollen
9 stuks nu

Coppelstock

Cordon gin
fles deze week

Florijn
citroen *t *i '
brandewijn § *
f les 1 liter l l m

25

Coderco
vanille vla
dagvers
1 liter

Era
halvarine
kuip 250 gram
van 0.95 voor

Goudse kaas
volvet
Jong belegen
kilo

VERSGEBRAND!

Witte
jumbo pinda's
250 gram

Shanghaimix
250 gram

MARKT
Pracht Stam
dracaena marginata
vraagt een lichte standplaats

potgrond vochtig houden

Hedera
gloire de marengo
Zeergeschikt in plantenbak
sièeds vochtig houden
lichte plaats doch niet in de zon

vissticks
pak 10 stuks
deze week

erwtensoep
1 liter blik
van 1.98 voor

Iglo
boerenkool
pak 750 gram
va n 2.69 voor

Oase blok
voor 't opmaken van stukjes
van 1.75 voor

Reklames geldig van 4/2-10/2

Substral
vloeibare planten of

, snijbloemenvoeding
250 ml.
van 2.80 voor VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV

ZUTPHEN - BORCULO HENGELO (GlD | • RUSSEN - GROENLO - GOOR VORDEN


