
51e jaargang no 8 dinsdag 23 febr. 1982
Venchtynt dinsdag! In
Hengelo, KeQenborf,

VelswUk-Zelhem, Baak,

Steenderen, Wlchmond,

Vlerakker

UITGAVE t

DBIJ. WOLTEB8

Kerkstr. 17 • Postbus 8

7265 ZG Hengelo Gld

Tel. 05753-1468

b.g.g. 1258

VOOB EEN GBOTE KEUS IN

baby- en kleuter-
artikelen
naar uw

DA-DROGISTERIJ

slaapzakken

commodedefcs

bad/es en standaards

/uieremmers

kinderzitjes

pluche spee/goedd/eren

f/essenwarmers

warm waterbordjes

babyspee/goed

kfeuterspee/goed

Tevens adviseren wtf U vrUbUJvend bU de

samenstelling van een

KRAAMPAKKET

Dtvgisterij Parfumerie

LENSELINK

Volksschilderkunst-artikelen

bij HEIJINK, „De Spannevogel"
Ruurloseweg 2 • HENGELO GLD

711e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop loten
maandag l maart

Debitante Ned. Staatsloterij:

Boerman - lederwaren
Spalstraat 10a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1379

BESTELDE LOTEN WORDEN EEN WEEK GE-
RESERVEERD

WIJNBERGEN
BIEDT U DEZE WEEK:

Vers gesneden

RODE KOOL
nu per zak 50

Lekkere zoete

Maroc SINAASAPPELEN

15 stuks 475
Let op onze scherpe veilingpr^jzen voor

GROENTE EN FRUIT

In onze GROTE VERKOOP BLOEMENKAS

DEZE WEEK:

KAAPS VIOOLTJES
diverse kleuren

nu 3 stuks 495

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - HENGELO GLD - Tel. 05753-t473

ALS VANOUDS HET BEKENDE ADBES VOOB

bloemen, groente en fruit

C.B.T.B. - Steenderen

in zaal „Den Bremer" • Toldjjk

Aanvang 20.00 uur

Deze avond is voor een ieder toe-

gankeUJk

De toneelgroep C.O.C, uit Holten zal voor u op-

voeren het blijspel:

Voor familie- on handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS • Tel. 1455

4&i»SU^ Eetgroep in massief
^fêa eiken voor een

zacht prijsje ...

1995.'

Extra solide uitgevoerd

en daarom met 10jaar
garantie! Tafel met extra

dikblad90x145cm.

Een bezit voor het leven...!

Nu komen
kijken!

BC 82-018

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

ês^S7Ll

telefoon 05753-1286

DE GEHELE WEEK:
BU aankoop van een elgengem.

rookworst

500 gr zuurkool gratis

l kg dikke

vleesribbetjes 495

100 gr gepaneerde

snitsel 140

500 gr mager

hacheevlees 695

100 gr

gek. varkenslever 75
100 gr

slagersham 125
l doos grote 40 stuks ,

fricandellen 14.00

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag

500 gr GBOVE 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 Kr MALSE RUNDERLAPPEN 495

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN 400

150 gr SNIJWORST 200

Vrijdag en zaterdag

500 gram

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

500 gram

dikke rib

100 gr HAMWOEST

350
795

150 gr LEVERKAAS

100 gr GEKOOKTE RUNDERLEVER

100 gr PEKELVLEES

BOERENMETWORST plm 250 gr

90

150

150

195

295

KEURSLAGER

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

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

Vrydag standplaats Hengelo Gld

van 14.00 tot 19.00 uur

f kg jong 8.90

500 gr slagers leverworst 3.00

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 - Tol. 08337-305

EN TOCH IS

RATEREVK
UW SLAGER

24. 25, 26 en 27 februari

TWENTSE KRENTENWEGGE
(u welbekend

van 6.50 voor 5.95

Van l t.e.m. 6 maart

dus de hele week

oven verse heerlijke

HOLLANDSE KOFFIEBROODJES

6 halen, 5 betalen

DE CHINEES
OOK IN HENGELO GLD

0 een begrip

voor smakelijk eten

Chinees-lndisch

£ eten vaker geprobeerd

altijd begeerd

0 Restaurant

afhaaf-serv/ce

Chinees-lndisch restaurant

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

Telefoon 3231 • telefoon-service
's Maandags gesloten

Verder de gehele week geopend

Wasauf ornaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraat IS • Hengelo Gld • Tel. 05763-1806

Va Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Zaterdag 27 februari 1982

OPTREDEN HYPNOTISEUR

Madrahasj
in zaal Wolbrink
Bleekstraat 3 - Hengelo Gld

Aanvang 20.00 uur

Alleen nog aan de zaal 's avonds enkele

kaarten verkrijgbaar.

Het bestuur

schutterij EMM



Witgouden ringen
met 0.01 crt.
van 169,-

Nu crocusaanbieding

p.st. 129-

Zilveren
hartje
met
'n flonkerende zirconia
van 49,-

Nu crocus- 0750
aanbieding 31,
Geheel gerhodineerd

en inklusief collier

Geelgouden ringen
met wéér die flonkerende zirconia

Als crocuskoopje:
met 1 steen van 125,- voor 99™

met 2 stenen van 169,- voor 29r

met 3 stenen van 189.- voor 14.Q —

^ Vroege
voorjaars-
voordeeltjes
bij u w juwelier

«4Mb

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

belasting
aangifte

problemen?
ADMINISTRATIEKANTOOR GE.M.KÖHLER
7255AA HENGELO Gld.SPALSTR.15.TEL05753-1374

b.g.g. 1363

:

Te koop:

plm. 75 are

bouw- en weiland
aan de Tentendyk, nabij de Buur-

loseweg

Vrty te aanvaarden

Te bevragen bJJ:

D.J. WALGEMOED

Vordenseweg 43 - Hengelo Gld - Tel. 1421

Wij helpcrr uw werkzaamheden

verlichten

PLOEGEN EN FREZEN
van tuin en gazon

met TUINBOUWTREKKEB

Vraagt vrijblijvend Inlichtingen

KrommedJJk 2 - Hengelo Gld • Tel. 05753-3079

Berekibaar na 17.00 uur en In het weekend

Toneelgezelschap

,'T WEERHAANTJE'
GEEFT

TONEELAVONDEN
op de zaterdagen

6 en 13 maart a.s.
in de zaal van „Ons Huis"

te Hengelo Gld

Opgevoerd wordt het toneelspel:

je moet er niet mee spelen
geschreven door Hans Nesna

Aanvang 20.00 uur

Kaarten a f 3.— in voorverkoop bty: Ons Huis,
drogisterij Marianne, installatiebedrijf E. Jans-
sen en de spelers/speelsters

INDOOB-CONCOUBS IN „DE GOMPEBT"

Door de gezamenlijke landelijke r^verenigingen uit
Hengelo en Keijenborg en de ponyclub wordt op
zondag 28 februari een concours gehouden.
Dit indoor-concours vindt plaats in manege „de
Gompert", met voormiddag» dressuur en na de
middag springwedstryden. Het eerste gezamenujke
concours in de buitenmanege van de fam. Kempers
aan de Steenderenseweg te Hengelo Gld, leverde
een ruime deelname van de leden op. De slechte
weersomstandigheden weerhielden echter talrijke
bezoekers. De verwachting bestaat dat bij dit bin-
nenconcours meer belangstellenden zullen ver-
schijnen. Om zoveel mogehjk aan deze belangstelling
tegemoet te komen zal er geen entree geheven wor-
den. Een onderlinge krachtmeting tussen vereni-
gingen uit dezelfde gemeente is een gegeven om van
nabij mee te maken.
De nu geboren samenwerking kan alleen maar
leiden tot een optimaal functioneren van de ver-
enigingen.

Heeft U de bromfietsverzekering
nog niet in orde?

Neem dan in ieder geval even kón-

takt op met de RABOBANK!

Dat scheelt zeker In de premie!

Rabobank
Voor al uw verzekeringen.

ooaa

Rabobank Hengelo Gld, Raadhuisstraat 21,telefoon 05753-2022, toest. 26

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 28 FEBB.

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Verhaere

Goede Herder Kapel

10.15 uur Jeugddienst

VrUz. 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 22 t.e.m. 28 febr.

F. Sckreuder. telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen

Vrijdag 26 febr.

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

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. B. J. van Ingen, telet<o<>' 2002

Alarm r politie

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

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922 Hengflo Gld

B.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis, zondag 8.30 uur Hoog-
mis. 10.30 uur H. Mis. Door de week H. Mis om 8 uur

B.K. Kerk Keüenborg

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

Wereldgebedsdag
vrijdag 5 maart 1982

wereldgebedsdag

Bijeenkomsten te Hengelo:

a des morgens om 10.00
uur in „De Bleijke" en

b des avonds om 8.00 uur
in de Vrijz. Herv. Kerk
aan de Banninkstraat.

Gaarne van harte welkom

Te koop stationaire
dieselmotor, 14 PK,
z.g.a.n. Tel. 05755-1697
na 18.00 uur

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

tes m Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ-

alle plaatselijke banken

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

Te koop eiken wandmeu-
bel, z.g.a.n., met veel
bergruimte, 250 breed en
2 m hoog en electrische
kettingzaag. E. Schuerink
Hofstraat 40, Hengelo Gld
Tel. 05753-2628

Te koop zware weidesie-
pen (banden), opklapbaar
in hefinrichting f 525.—
Weidehekkens 3 m f 65.—,
3,5 m f 75.—, 4 m f 85.—
Tevens mooie VW Polo
geel, bouwjaar 1976, vraag
prijs f 3500.—
Tel. 05753-1612, alleen
'savonds tussen 5 en 7 uur

JONGEREN UITWISSELING

In tal van Oost Gelderse gemeenten vinden elk
voorjaar de Euregio-uitwisselingen plaats.
De gemeente Hengelo is gekoppeld aan de Duitse
gemeente Laer. De jongeren-uitwisseling wordt ge-
houden van 13'tot en met 18 april 1982.
De bedoeling is dat plm 25 jongeren uit Laer op de
13e april naar Hengelo komen. Op 15 april is een
gezamenlijke manifestatie. Daarna gaan de Hen-
gelose jongeren met hun Duitse partners naar Laer.
Zowel in Hengelo als in Laer worden gezamenlijke
aktiviteiten gedaan. De deelnemers zullen in gast-
gezinnen verblijven.
Jongeren, die interesse hebben voor deelname aan
deze uitwisseling, kunnen alle gewenste inlichtingen
verkrijgen bij de afdeling sportzaken ten gemeente-
huize, telefoon 1541, toestel 25.

HTV KOMT MET EEN BLIJSPEL

De Hengelose Toneel Verening HTV is al weer hard
aan het studeren met een toneelstuk.
Dit maal is de keus gevallen op een blijspel dat in
deze omgeving heel hoog is aangeslagen: „Ach
vader, lieg niet meer".
De opvoeringen van dit stuk vinden plaats op zater-
dag 20 en woensdag 31 maar in zaal Langeler te
Hengelo Gld.
Dat voor dit blijspel veel belangstelling zal bestaan,
is buiten kijf. Daarom een reden om zo snel mogelijk
kaarten te bestellen. De voorverkoop bij de bekende
adressen is reeds gestart.

TH. HOOMAN WEEB LIJSTTREKKER
CDA HENGELO GLD

Tijdens een goed bezochte ledenvergadering van het
CDA Hengelo Gld werd unaniem gekozen tot lijst-
trekker voor het CDA Hengelo Gld, de heer Th.Hoo-
man.
De heer Hooman bedankte de aanwezige leden en
zegde toe zich tijdens de zittingsperiode in de raad
zich weer geheel in te zetten voor het CDA.
Bij de opening van de avond stond de voorzitter
ook nog even stil bij de slechte economische toe-
stand van heden en de groeiende werkeloosheid.
Diverse personen, die door het bestuur benaderd
waren, konden op deze avond als nieuw lid inge-
schreven worden.
Ook het verkiezingsprogramma voor de jaren 1982-
1986 werd geheel doorgenomen met de leden en
op diverse punten aangepast.
Op de groslijst van het CDA Hengelo staan in alfa-
betische volgorde de volgende personen: mevr. van

De Mr Sleam

Haar f 25.— per dag:

8e beurt GBATTS

Meubel- en TapUten-
huis

„De Spanne-

vogel"
Tel. 05753-1484

Te huur KAMEBS, beg.
grond, vrije opgang, met
gebruik van keuken etc.
Harrie Mentink, St Jan-
straat 69, Keijenborg,
Tel. 05753-1329

DIEPVRIES SLUITING

10 maart a.s.
wordt de diepvries aan de Baadhulsstraat te

Hengelo Gld GESLOTEN.

Wil iedere huurder vóór die ttyd zyn goederea

ophalen.

Aken-Reulink, mevr. Besselink-Jansen, H. Bruil, S.
Disbergen, W. Freericks, H. Gosselink, J. Groot
Roessink, Th. Hakvoort, R. van Hal, L. W. Harmsen,
Th. Hooman, G. Langeler, K. Lassche, H. Meurs,
A. Mullink, mevr. Niessink-Schennink, J. Rondeel,
P. Seesing, mevr. Steenblik-Vaatstra, H. Stolten-
borg, J. te Stroet, mevr. van der Velde-Maalderink,
H. Waarlo, G. J. Wenneke.
Op de algemene ledenvergadering van 22 maart a.s.
zal de officiële kandidatenlijst gekozen worden.
Waarbij de eerste 8 plaatsen volgens het gemengde
systeem en de volgende plaatsen volgens het punten
systeem.

TONEELVEB 'T WEBHAANTJE
KOMT MET NIEUW STUK

Na het succes van de najaarsuitvoering is het toneel
gezelschap 't Weerhaantje opnieuw van plan een
blijspel op de planken te brengen. De keuze viel weer
op een toneelstuk van de schrijver Hans Nesna.
,,Je moet er niet mee spelen" is de titel van dit
veel belovende stuk dat onlangs met groot enthou-
siasme in studie is genomen. Alles draait om een
geheimzinnige verloving en een bruidsschat van een
hall miljoen.
Dankzij de grote inzet van spelers en speelsters is
het mogelijk de uitvoeringen op de zaterdagen 6 en
13 maart om 20.00 uur te realiseren in „Ons Huis"
te Hengelo Gld. Jong en oud zullen er ongetwijfeld
veel plezier aan beleven.

ZESDE CONTACTAVOND HULPDIENST

De Hulpdienst, opgezet in Hengelo en Keijenborg,
vanuit het maatschappelijk werk, draait nu al voor
het zesde jaar.
Ieder jaar wordt een contactbijeenkomst belegd,
waarop een onderwerp ter sprake gebracht wordt,
dat direct of indirect met het werk van deze organi-
satie te maken heeft.
De bijeenkomst in hotel Leemreis werd goed bezocht
Veel vrijwilligers en vrijwilligsters, die ingeschakeld
worden bij de Hulpdienst, waren aanwezig.
Mevr. Bot van de Stichting ,,de Graafschap" (maat
schappelijke dienstverlening) hield deze avond een
inleiding. Naar aanleiding van het behandelde kon-
den er vragen worden gesteld. In kleine groepjes
werd er gediscussieerd.
De noodzaak van de contactbijeenkomst is duidelijk
aanwezig, aangezien er in de loop der jaren tal
vragen worden opgeroepen door steeds weer andere
situaties, waar het korps vrijwilligers met te maken
krijgt.
Onder deze Hulpdienst valt ook ,,Tafeltje-dek-je",
welke in tal van bejaarde gezinnen, daar waar de
vrouwelijke hulp ontbreekt, warme maaltijden ver-
strekt, of in gevallen waarin de vrouw hulpjöehoe-
vend is. Alleen bij noodgevallen wordt hulp verstrekt
Deze warme maaltijden worden verstrekt vanuit de
keuken van ,,De Bleijke" en „Maria Postel" te
Keijenborg en geschieden op doktersadvies.
De organisatie van ,,Tafeltje-dek-je" wordt verzorgd
door mevr. van Hengel, Groene Kruisstraat te Hen-
gelo Gld.
Contact-adressen voor de Hulpdienst zijn te Hen-
gelo: mevr. Hoefsloot, Banninkstraat en mevr.
Dinkelman, Fokkinkweg en voor Keijenborg, mevr.
Besselink, Kerkstraat en mevr. Jongebloed, Remme-
linkdijk.

VEBBBEDING IJSBAAN STEINTJESWED3E

Met het besluit van de raad van Hengelo Gld om een
bedrag van f 10.000.— beschikbaar te stellen, werd
het mogelijk om de ijsbaan Steintjesweide aan beide
zijden flink te verbreden. Hiermee werd tegemoet
gekomen aan het verzoek van de ijsver. Steintjes-
weide. De dienst gemeentewerken heeft reeds meer-
dere malen in de winter medewerking verleend bij
het in orde maken van de baan.
De Steintjesweide (bezit van de fam. Klem) werd
door de gemeente aangekocht en daardoor viel ook
het besluit om de ijsbaan aan een grondige verbete-
ring te onderwerpen.
Om tot verbreding te kunnen overgaan werden aan
beide zijden de kaprijpe populieren omgehakt. De
sloot aan de oostelijke zijde (van de fam. Maalde-
rink) en ook aangekocht door de gemeente werd ge-
dempt. De stobben van de bomen werden gebruikt
om de drasdge bodem wat te verdichten.
Met deze uitbreiding zal de ijsver. Steintjesweide
in wintertijd nog meer faciliteiten kunnen bieden.
De gemeente Hengelo gaat de ijsbaan verhuren aan
de ijsvereniging. Voorlopig zal de verbrede baan
achter de Dorpsbleek nog tal van jaren worden ge-
bruikt.

GESLAAGD

Margo Seesing uit Keijenborg (St Janstraat) slaagde
aan de katholieke universiteit te Nijmegen voor het
examen tandheelkunde.



PLUSPUNTEN
Groent e-kip-tom aten

soep 98
woensdag en donderdag 24 • 26 febr.

500 gram

rundergehakt

500 gram

hutspot

425
79

Bolletje

beschuit
2 rol 149

vrtydag en zaterdag 26 - 27 febr.

500 gram.

schenkel

t/4 liter

slagroom

375
149

Koeleman

appelmoes
pot 69

maandag en dinsdag l - 2 maart

500 gram

speklappen

500 gram

gekookte bieten

325
49

SLIJTERIJ „DE ZON

Drie sterren

longe jenever
liter 1545

Stock

slijters vermouth
fles 475

Pollen

kersen
brandewijn 1275

Cotes du Rhone
fles 495

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

Wansink MEER DAN ALLEEN VOORDELIG!
1957 - 1982

Zaterdag 27 februari zijn wij,

H. HERMANS

en

R. HERMANS-VAN MIERLE

25 jaar getrouwd.

Dit hopen wij samen met onze kinderen en

vader te vieren op vrijdag 26 februari a.s.

Te gelegenheid hiervan wordt er een H. Mis

uit dankbaarheid opgedragen om 14.00 uur in

de St Martinuskerk te Baak.

Baak, februari 1982.

Broekstraat 7.

Dag-adres: zaal Herfkens te Baak.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur.

Woorden schieten te kort bij de overweldigende

belangstelling, die wij hebben ondervonden ter

gelegenheid van ons 25-jarig huwelijks jubileum

Helaas is het ?ns niet mogelijk hierop persoon-

lijk te reageren.

Vandaar dat wij langs deze weg iedereen, die

op welke wijze dan ook van de belangstelling

heeft blijk gegeven, onze oprechte dank be-

tuigen.

De heer en mevrouw

DE BOER-LOONSTRA

Hengelo Gld, 23 februari 1982.

Schoolstraat 2.

De grote belangstelling en bewijzen van deel-

neming, welke wij mochten ontvangen na het

plotselinge heengaan van mijn lieve man en

onze zorgzame vader

EVERT JAN ROENHORST

heeft ons bijzonder getroffen.

Hartelijk dank voor deze ondervonden steun.

Namens de familie,

E. H. Roenhorst-Gotink

fam. A. T. Roenhorst

Hengelo Gld, februari 1982.
Haarweg 4.

Na een liefdevolle verzorging in het bejaarden-

centrum ,,de Bleijke", is heden van ons heen-

gegaan onze zorgzame moeder en oma

HENDRIKA BERENDINA HAARINK

weduwe van G. J. Half man

op de leeftijd van 82 jaar.

Driebergen, J. Half man

A. Halfman-Schuerink

Hengelo Ov., J. Haring-Halfman

G. Haring

Hengelo Gld, G. J. Halfman

D. Halfman-Dimmendaal

Almelo, G. Wendels-Halfman

J. Wendels

Aalten, H. Halfman

E. Halfman-Klein Winkel

Alphen aan de Rijn, Chr. Kooy-Halfman

J. Kooy

Hengelo Gld, J. Half man

G. Halfman-Ldgtenbarg

en kleinkinderen

Hengelo Gld, 11 februari 1982.

Bejaardencentrum ,,de Bleijke".

De begrafenis heeft dinsdag 16 februari plaats

gehad op de Algemene Begraafplaats te Hen-

gelo Gld.

In plaats van kaarten

Op woensdag 17 februari heb ik mijn 80e ver-
jaardag mogen herdenken, en wil dit vieren
op zaterdag 27 februari a.s. in zaal Langeler
te Hengelo Gld.

Degene, die mij wil feliciteren, nodig ik uit
tussen 20.00 en 22.00 uur in Hotel Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

ALBERT TJOONK

7255 LD Hengelo Gld, februari 1982.
Vordenseweg 60.

Voor de vele blijken van medeleven, zowel

schriftelijk als persoonlijk, na het overlijden

van onze lieve moeder

HEINTJE NIJLAND-ELLENKAMP

betuigen wij onze oprechte dank.

Hengelo Gld, L. Klein Tiessink-Nijland

Vorden, Joh. Klein Tiessink-Nijland

Hengelo Gld, februari 1982.

Vordenseweg 15.

Als het er op aan komt....
Mensen en machines staan klaar, U kunt be-

ginnen. Bijvoorbeeld een grote klus, het uit-

breken van een stal of vloer.

Dat moet gemakkelijk en snel gaan, met goed

materieel, afgestemd op het werk en op tijd

bezorgd!

Zo heeft een ieder zijn vak, de aannemer, de

wegenbouwer, de schilder, de loodgieter, de

tuinman, de landbouwer, ieder zijn specialisatie

Daarom verhuren wij

machines en
gereedschappen

Dat is onze specialisatie, daar staan wij achter

dag en nacht, met eigen service en werkplaats

Een kat in het nauw maakt soms rare sprongen!

Soms wordt er door anderen iets te huur aan-

geboden. Misschien gedwongen door econo-

mische toestanden of ... dat doen wij er ook

even bij!

Kunt U daarop wel bouwen? En wat als de

machine hapert? Wie moet er dan repareren?

U zelf misschien?

„Schoenmaker blijf bij je leest.. ",

Daarom verhuren wij machines en gereed-

schappen, dat is ons vak, onze specialisatie,

daar staan wij achter, dag en nacht met eigen

onderhoud en service, waar en waneeer u

maar wilt.

Daar kunt U op bouwen!

HENGELO GLD

Korenbloemstraat 14

Telefoon 05753-1825

Wij helpen U verder ...

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.—

Naalmachlnehandel - reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1418

HEIJINK
HET ADRES VOOR AL UW

TAPIJTEN

Nu reeds per meter vanaf

39.75
400 breed en GRATIS GELEGD

MEUBEL- EN TAPIJTENHUK

,DE SPANNEVOGEL'
Ruurloseweg 2 - Tel. 05753-1484 - Hengelo Gld

administratie
problemen?
jaarrekeningen

loonadministratie

bt w. aangifte, etc.

ADMINISTRATIEKANTOOR G.E.M.KÖHLER
7255AA HENGELO Gld.SPALSTR.15.TEL.05753-1374

b.g.g. 1363

ledere zondag
draait van 14.00-20.00 uur

discotheek
,Candle-Light'
St Janstr .69, Keijenborg

Vanaf zaterdag 13 februari

ook

iedere zaterdag-

avond

geopend

SPORT GOED

met SPORTGOED

van SPOBTHUIS

ROOZEGAARDE
Bannlnkstraat 5, Hengelo

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts ƒ 15.— p. dat

OROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l. Hengelo Gld
Telefoon 05758-1SOO

ae veertiendaagse

«TWMTOP1
Geldig van 23 febr. t.e.m
l liter

J OLIFANT JONGE GENEVER

^ l liter
2 JONGE BOKMA

3
" l liter

HENKES VIEUX

jg l literskruik
4 BOOMSMA BERENBURG

5
1 fles
BOLS ADVOCAAT

JAGDKRONE 35%

l fles Scotch whisky
MANSION HOUSE

l fles
JOSEPH GUY COGNAC

l 2-literskruik
ROBERO SHERRY

CHATEAU NEUF DU PAPE

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ COIMCORDIA

Jowé
land- en tuinbouw-

machines

slijpinrichting

zagen, moforen,

moTorze/sen, moror-

niaaiers, pompen,

moforkeff/ngzage/i,

veescheremcc/i/nes

schaatsen, messen

NIEUW en GEBRUIKT

Branderhorstweg R
KeUenborg, Tel. 06753-2026

KNTR. VERWARMING
f 1000.- korting en 10 jr ga
rantie wanneer u uw wo-
ning 2 dagen beschikbaar
siolt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
voor zolfbouwpakketten •

UADI-TIIERM
MeppeJ - Luttenberg
l omelerweg 56
*il<)5 SB Luttenberg
l'"l 05724-598

Offenberg
HANDEL IN

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

DANSEN

Zondag 28 febr.

T O R P E D O ' S

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461



TiC'tac-toc
(boter-kaas-eierspel)

TK TACTO
S11

Scott
tissue
toilet-Verkade

tangetjes
per pak
van 1.35 voor

papier
pak 4 rol
van 2.09 voor

W.K.
kruidiinkoek
van 2.59 voor

Palmolive
toiletzeep
pak 5 stuks
van 2.85 voor

Van Houten
chocoladies
van 2.29 voor

Verse
roomboter
pak 250 gram
deze week

Keukenrolhouder
van 7.95 voorGoudse kaas

volvet
jong belegen
kilo Boterkuip

r. v. s.
van 9.95 voorKakelverse

Bruine
eeren
no.3
doos W stuks

Mokkenrek
met 6 mokken
van 22.50 voor

Coberco
volle dag me Ik
literpak

Page
keukenrol
pak 2 stuks
van 2.49 voor

Brie
v/d mat
100 gram

Remia
halvarine
kuip 500 gram
van 0.95 voor

markt
Int u altijd...

Cote d'Or
chocotoff
per zak
van 2.09 voor

Theebiskwie
per pak
van 0.72 voor

VanNelle
theezakjes
van 1.09 voor

Zeeuwse
mosselen
per pot
van 2.75 voor

Presto
afwas
van 1.39 voor

Nesquick
bus 4OO gram
van 3.75 voor

Sandeman
sherry
medium-cream of
secco
per fles nu

Bourbon
dessert
alle smaken
van 0.99 voor

Geldig van 25/2-27/2

Uit onze
ambachtelijke slagerij
met guldens voordeel!

Varkenslappen
mager
lOOOgram

793
Maaer >f OO
varkenspoulet X]fQO
500 gram

Mager
runderpoulet
250 gram 31*
Hipsof
bovenbeen
1000 gram

488
Verse varkens of
Runderlever
1000 gram

488
Schouderham
150 gram 198
Parijser
boterhamworst
150 gr a m O?9

Runder
rookvlees
100 gram

249
Slagers
leverworst
ring 500 gram

189
Maandag, dinsdag, woensdag

Schouder-
karbonade
1000 gram

'VVW Vk*UMW

8?8

Dinsdag

Verse
worst
1000 gram

J98
Woensdag

Gehakt
50% rund-

varkens kilo 6?8

Iglo
biefburgers
per pak
van 3.95 voor

zeeppoeder
vat 4 kilo
van 14.95 voor

1363
Spliterwten
pak 500 gram
van 1.25 voor

Geldig van 25/2 - 27/2

Soepgroenten
Vers gesneden
Schaaltje 150 gr.

Q89

Champignons
bakje 250 gram 17*

Bos mimosa
met gratis
heesterchrysal

Alleen bij uw VS-markt!

Prachtige
azalia
In de knop
sproeien en
steeds vochtig
houden

595

Boerenwit
800 gram
gratis gesneden
nu voor

189
Volkoren
rozijnenpuntjes
zak b stuks

189
Maanzaad-
bollen
zak 9 stuks

DuJardin
vieux
literfles
deze week

198

1575
PisangAmbon
per fles
van 14.25 voor 12?

5

Jagermeister
f les 0.7 liter
van 16.95 voor

MARKT
Classe Royalbier

krat 24 f lesjes
van 10.25 voor \

Nescafé
extra
pot 200 gram
van 9.49 nu voor

Robijn
wasverzachter

flacon 1.5 liter
van 2.59 voor

Van Nette
supra koffie

snelfilter of normaal
pak 250 gram nu

Reclames geldig van 25/2-3/3
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) - RUSSEN - GROENLO • GOOR - VOROEN


