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WIJNBERGEN

Geschrapte worteltjes

nu plm 850 gram 75

Lekkere Lombarts appels

nu 2 kilo 350
Volop verse groente, o.a.:

zware kropsla - jonge raapstelen

jonge bladspinazie - andijvie enz.
rechtstreeks van de veiling,

dus . . . altijd voordeliger

DEZE WEEK in onze grote

verkoop bloemenkas

Mooie groene plantjes
uitzoeken uit diverse soorten mi%r

nu 3 stuks 4Z5

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

D.A. BUITENKANSJES
FRAIR LUCHTVERFRISSER
zelfklevend doosje met regelbaar deksel
keuze uit 3 geuren

per 2 stuks nu van 3.95 voor slechts ZiOU

MORNY ZEEP
78 gramsstuks in fraaie plastic doos
keuze uit 3 geuren

nu van 6.50 voor slechts 3i9ü

SNOEZEPOEZEN
leuke knuffeldiertjes

per stuk nu van 4.95 voor slechts 2i95

FANTASIE-POSTER
decorposter (70x22 cm) plus ruim 60 afwrijf-
plaatjes, div. voorstelling, nu slechts

1.95

Dwgsterij Parfumerie

LENSELINK

EN TOCH IS

RAÏER1NK
UW SLAGER

Schoen- en tassenreparaiie
snel, goed en goedkoop

Uw adres:

G. Jansen
Busthoek 20 - Hengelo Gld

H. G. Bijenhof
Hummeloseweg 7 • Hengelo Gld

Depot SCHOENSERVICE NEEDE
Tel. 05450-3212-2014

Desnoods verder vertellen, maar we hebben reeds

leuke voorjaarsaanbiedingen, o.a.:

Velours sweaters
in marine bordeaux - originele Nicky kwaliteit, ook in gestreept

49.50

A-symmetrische blouses
in alle modische kleuren , diverse modellen

49.50 en 59.00

A-symetrische broeken
in rood, kobalt, cyclaam, marine en grijs, geen 94.00 maar by ons

79.00

Shawls
in alle modische kleuren, met zilver- en gouddraad

Modische riemen, leer
ook in zilver- en goudkleur vanaf

12.50

Mc Cloud en U.S. top spijkerbroeken
super slank gesneden

Dams regenjassen
Kom moar kieken

Stretch spijkerbroeken, Alton

Ley-River streepbroeken
geen 85.00 maar

Ley-River carotte broeken
in kobalt en wit geen 79.00 maar

T-shirts van Normaal
o.a. Mama woar is mien pils en Deurdonderen

8.95

55.00
29.50

79.50

55.00

55.00

17.50

JEANSSHOP - Spalstraat 32 - Hengelo G.

's Maandags gesloten
's Woensdags de gehele dag geopend

De Mr Steam
verwildert alle vuil
uit uw TAPIJT

Huur f 25.— per dag
2e beurt GRATIS

Meubel- en TapUten-
huis

„De S panne-

vogel"
Tel. 05753-1484

ledere

woensdagmiddag

alle coupons

1/2 prijs

Schröder
W0 de kerk - Hengelo Gld

SPORT GOED

met SPORTGOED

van SPOBTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

Tapijt vuil?
Baal dan de

TAPINETTE

dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Buur slechts ƒ 15.— p. dat
DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1300

Offonberg
HANDEL IN

hooi en stro
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 0885045664

DE GEHELE WEEK:
BU aankoop van een elgengem.

rookworst

500 gr zuurkool gratis

l kg dikke

vleesribbetjes 495

100 gr gepaneerde

snitsels 150

500 gr botermalse

varkensrollade 595

100 gr

bacon 175

75
100 gr

jachtworst
l doos grote 40 stuks

fricandellen 14.00

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag

500 gr GROVE VERSE WORST

500 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

>00 gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr SNIJWORST

495
400

200

Vrijdag en zaterdag

600 gram

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

500 gram

dikke rib

100 gr hamworst

100 gr cassellerrib

100 gr rauwe ham
(gerookt of ongerookt)

375
795

95

195

195

KEURSU6ER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD • TEL. 05758-1288

Opgelet jongens en miesjes!

Basketbalver. Topscore
heeft dringend JEUGDLEDEN nodig

Heb je interesse, meld je dan aan bij:

Ronald Jansen, de Heurne 7, Tel. 1373

Frank Kersten, Kerkekamp 33, tel. 2758

(Ook voor inlichtingen)

Gymnastiekver. „Achilles"f ii
start bU voldoende deelname met

JAZZGYMNASTIEK
op de donderdagmorgen van 10 tot
11 uur In sporthal ,,de Kamp"

Inlichtingen en opgave bU de secr. mevr. Din-
kelman-Lenselink. Fokkinkweg 9, Hengelo G.,
Tel. 05753-2030

Kon U de 2-wieler Rai niet bezoeken?

In de direkte omgeving vindt U één tweewielervakman, die U

uitgebreid laat zien, wat er alzo te beleven valt in

FIETSEN EN BROMFIETSEN

En dan denken wij aan kwaliteitsprodukten van gerenomeerde
merken.

Bovendien krijgt U bij de tweewielervakman persoonlijke aan-

dacht, advies, service en garantie.

Ook vindt U er alle benodigde ACCESSOIRES en ONDERDELEN

voor Uw fiets of brommer.

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-7278

Goed 2-wieler plezier begint bijde 2-wieler vakman

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455



Na een sportief of geslaagd seizoen een avondje uit met z'n allen?

GA EENS GEZELLIG

BARBECUEN
Er zUn vele mogelijkheden. Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

„DE SMID"

Uw gastheer en
gastvrouw

Johan en Marijke
Hilderink

café-bar-slijterij - Keijenborg - Tel. 05753-1293

SLAAPZAKKEN

HEIJINK
was weer op zoek om U een voordelige vakantie
te bezorgen en met succes.

Prachtige slaapzakken

met schoonheidsfoutjes, reds v.a. 29i75

LICHTGEWICHT reeds v.a. 19.75

U weet het, de eersten hebben de beste keus

„DE SPANNEVOGEL"
Meubel- en Tapijtenhuis

Buurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

Seizoen-aanbiedingen

bij TACX SCHOENMODE
Herenwerkschoen
zwart leder, laag en hoog model, maten 6V2-12
normale verkoopprijs v.a. 39.95

Herenmollière
bordo leder met nylon zool, maten 40-45
normale verkoopprijs 79.95

TACX-PRIJS

TACX-PEIJS

Herenmollière
bruin leder niet leren binnen- en loopzooi, met steun, maten
normale verkoopprys 59.95 TACX-PRIJS

Herenmollière Eve en Adam
bruin juchtleder, rubberzooi, met steun, maten 40-46
normale verkoopprijs 87.95 TACX-PRIJS

Hereninstap Colly
bruin juchtleder, rubberzooi, met steun, maten 40-46
normale verkoopprys 123.95 TACX-PRIJS

Herenboot
bruin suède, met veter, maten 40-45
normale verkoopprijs 34.95 TACX-PRIJS

Herenenkellaars
grys leder met rits en platte hak, maten 40-45
normale verkoopprijs 99.95 TACX-PRIJS

Herenklomp
naturel leder met voetbed, maten 40-46
normale verkoopprys 37.95 TACX-PRIJS

29—

59—

45.-

55—

85.-

25.--

69—

25.-

25.»

Damesmollière
bruin, grys en zwart suède, met rubberzooi, maten 36-41
normale verkoopprys 79.95 TACX-PRIJS

Gymnastiekschoen
rood-wit en blauw-wit, maten 24-35
normale verkoopprys 12.95 TACX-PRIJS 9,„

Deze aanbiedingen zijn geldig t.e.m. zaterdag 13 maart

Ook voor

SCHOENREPARATIE

kunt U by ons terecht

DAGELIJKS BRENGEN EN OPHALEN

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

«ü
de veertiendaagse

8

Geldig van 9 t.e.m. 22 maart

15.75

16.25

15.95

17.45

12.95

12.95

12.25

24.95

(seco - medium of cream) 7.45
l fles (Riesling)
Bernkasteler Kurfürstlay

l liter
J FLORIJN GENEVER

l Uter
2 BOLS dubbele graangenever
^ l liter
J ST ANDRé VIEUX
_ l liter

4 MISPELBLOM BRANDEWIJN

5 1 liter
HENKES BESSENGENEVER

61 fles
CATZ KRUIDENLHiEUR
HENKES LIKEUREN
(keuze uit 11 soorten)
l liter
JaGEl
SANDEMAN SHERRY
JaGERMEISTER

5.95

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ CONCORDIA

Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer

Algemene ledenvergadering
op maandag 15 maart '82

's avonds 8 uur in café Wolbrink
Bleekstraat 3, Hengelo Gld

Agenda:
1 Opening en jaaroverzicht.
2 Notulen.
3 Jaarverslag penningmeester.
4 Benoeming kascommissie.
5 Bestuursverkiezing. Aftredend zijn H. van
Hengel en G. Jansen, die beide herkiesbaar

zijn.
6 Zomerplannen.
7 Rondvraag.
8 Sluiting.

Hierna zal de heer B. Heerink een dia-kwis
houden.

Te koop:
nieuwe overjarige

Zündapp's
4 versnellingen, wit en
rood, zeer scherpe prijzen

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo G
Te koop VW (klavercross)
en 5 ventilatoren (380 volt)
40 cm. Th. Kok, Steende-
renseweg 23, Hengelo Gld
Tel. 1602

Te koop waterpompinstal-
latie, i.g.st., geiser, l pk
krachtmotor, plm 150
ouderwetse rode dakpan-
nen. J. Langwerden, Het
Stapelbroek 4, Vorden

Te koop:

crossfietsen
in de verpakking

275.»

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo G

TE KOOP:

o o o

DATSUN 100A stationwagen 1976

DATSUN 120A FH 1978

DATSUN 120A FII coupé 1978

DATSUN CHERRY 1200 GL 1980

DATSUN CHERRY 1200 L 1981

DATSUN CHERRY 1200 coupé 1980

DATSUN CHERRY 1200 coupé met LPG 1980

DATSUN CHERRY 1400 coupé 1981

DATSUN 120 Y 1977

DATSUN 120 Y automaat 1978

DATSUN SUNNY 1400 GL met LPG 1979

DATSUN SUNNY 1400 GL 1980

DATSUN SUNNY 1400 GL automaat 1980

DATSUN SUNNY 1400 GL coupé 1979

DATSUN VIOLET 1600 december 1979

DATSUN BLUEBIRD 160 B 1980

TOYOTA CARLNA 1600 L 1980

MAZDA 323 1980

MAZDA 323 1,3 SN3 1981

RENAULT 18 TS stationwagen 1979

MINI speciaal 1100 1979

BMW 520, 6 cilinder 1979

1974

Gouden Wiel dealer

BV
v\ mHummeloseweq 10 Hengelo(gld) Tel. 05753 2244
V,'///;////' mBBRKIEmBBBEHHDan»HHnBBBHaBim

KIES HISTOR KLEUR
in de winkel die je kleur aanvoelt

Schildersbedrijf REGELINK
Raadhuisstraat 40 - HENGELO GLL - Telefoon 05753-1655

KHIST R K
Histor kleur Altijd goed

TONEELGEZELSCHAP

'IWeerhaantje
Zaterdag 13 maart
Ze opvoering van:

Je moet er niet
mee spelen

zaal „Ons Huis"
te Hengelo Gld

Kaarten a f 3.00 in voor-
verkoop bij ,Ons Huis",
drogisterij Marianne,
installatiebedrijf E. Jans-
sen en de spelers-speel-
sters.

Te koop diverse nieuwe
kasten, iets beschadigd
voor een spotprijs. Bellen
tussen 17.00 en 18.00 uur
Tel. 05753-1831 of 1550

Gevraagd voor Hengelo G

bezorg(sters)
voor drukwerk te bezorgen
huis aan huis op dinsdags-
avonds en woensdags.
Leeftyd vanaf 16 jaar.
Inlichtingen: 's avonds
<uss«>n 18.00 en 19.00 uur
«•n in het weekend,
tel. 08340-43844

GEMEENTE HENGELO GLD

HINDERWET

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hen-
gelo maken ingevolge artikel 12 en 29, eerst lid van
de Wet alegmene bepalingen milieuhygiëne bekend,
dat bij hen aanvragen voor een vergunning ingevolge
de Hinderwet zijn binnengekomen van:
- de heer G. J. Smeitink, Hogenkampweg 16 te Hen-

gelo Gld, voor het oprichten, in werking brengen en
in werking houden van een veehouderij met mest-
opslag op het perceel kadastraal bekend gemeente
Hengelo Gld, secüe H, nr. 2211, plaatselijk gemerkt
Hogenkampweg 16;

- de heer W. J. Garritsen, Ie Berkendijk 4 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten, in werking brengen en
het in werking houden van een veehouderij met
mestopslag op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Hengelo Gld, sectie D, nrs. 2426 en 2427,
plaatselijk gemerkt Ie Berendijk 4;

- de heer W. J. Rondeel, Roessinkweg 2 te Hengelo
Gld, voor het oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een veehouderij met mestop-
slag op het perceel kadastraal bekend gemeente
Hengelo Gld, secüe E, nr. 1148, plaatselijk gemerkt
Roessinkweg 2;
de heer G. W. Dimmendaal, Veldhoekseweg 5 te
Hengelo Gld, voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een veehouderij mei:
mestopslag op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Hengelo Gld, sectie D, nr. 2691, plaatselijk
gemerkt Veldhoekseweg 5;

- Gelko B.V., Grebbedijk 19 te Wageningen voor het
uitbreiden van een landbouwmechanisatiebedrijf op
het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo G,
sectie D, nr. 2279, plaatselijk gemerkt Veldhoekse-
seweg 9;

- Camping ,,Kom-es-an", p.a. de heer E. M. van Rap
pard, Handwijzersdijk 4 te Hengelo Gld, voor het
oprichten, in werking brengen en in werking hou-
den van een propaan-installatie op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie
C, nr. 510, plaatselijk gemerkt Handwijzersdijk 4;

- de heer W. Stege, Beekstraat l te Hengelo Gld,
voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld, sectie L, nr. 147, plaatselijk
gemerkt Beekstraat 1;

- mevrouw H. H. Mentink-Goorkate, Zelhemseweg 5
te Hengelo Gld, voor het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld, sectie L, nr. 496, plaatse
lijk gemerkt Zelhemseweg 5;

- de heer J. Th. H. Zents, Sint Jansstraat 52 te
Keijenborg, voor het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een veehouderij met
mestopslag, op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Hengelo Gld, sectie H, nr. 2192, plaatselijk
gemerkt Sint Janstraat 52;

- de heer G. A. M. Wolbrink, Beekstraat 10 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een veehouderij met
mestopslag op het perceel kadastraal bekend ge-
gemeente Hengelo Gld, sectie L, nr. 510, plaatse-
lijk gemerkt Beekstraat 10;

- de heer B. te Veldhuis, Reerinkweg 2 te Hengelo
Gld, voor het oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een veehouderij met mestop-
slag op het perceel kadastraal bekend gemeente
Hengelo Gld, sectie D, nr. 2574, plaatselijk ge-
merkt Reerinkweg 2;

- de heer H. Groot Roessink, Varsselseweg 6 te Hen-
gelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen van een
ve.ehouderij met mestopslag op het perceel kadas-
traal bekend gemeente Hengelo G\d, sectie E, nr.
1599, plaatselijk gemerkt Varsselseweg 6.

Zij zijn voornemens de vergunningen te verlenen onder
het stellen van voorwaarden om gevaar, schade of
hinder voor de omgeving te ondervangen.
De aanvragen, de ontwerp-beschikki ngen en andere
terzake zijnde stukken liggen ter genneentesecretarie
afdeling algemene zaken, vanaf 8 maart 1982 tot 8
april 1982 elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.Ou uur ter inzage en bovendien op vrij-
dagen van 18.00 tot 21.00 uur in sporthal ,,de Kamp".
Na deze datum tot het einde van de termijn waar-
binnen beroep kan worden ingesteld tegen de be-
schikking op-de aanvragen, liggen bovengenoemde
stukken elke werkdag van 9.00 tot 1:2.00 uur ter ge-
meentesecre.arie, alhier, ter inzage. Desgewenst
kan aldaar een mondelinge toelichting op de stuk-
ken worden verkregen.
Indien daarom telefonisch wordt vejrxocht (telefoon
05753-1541, toestel 11), kunnen tot één week voor
bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden
ingebracht, waarbij dan tevens gedegenheid wordt
gegeven lot gedachtenwisseling ov(»r de betreffende
aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en
de overige aanwezigen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde
datum schriftelijk bij hun college worden ingebracht.
Degene, die een bezwaarschrift indient kan verzoe-
ken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen,
die bezwaren hebben ingebracJat op de wijze als
boven-omschreven en de belanghebbenden die aan-
tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest, naar aanleiding van de beschikking beroep
kunnen instellen bij de Kroon.

Hengelo, 8 maart 1982.

Burgemeester en. wethouders
voornoemd,

J. E. de Boer, burgemeester.
K. Verhoeff, loco-osecretaris

Kerk- en andere diensten
Ned. Herv. Kerk

WOENSDAG 10 MAART

19.30 uur Ds Kabel - Biddag

ZONDAG 14 MAART

10 uur mevr. Feenstra, Terwolde • Jeugddienst

Goede Herder Kapel

WOENSDAG 10 MAART

ds Verhaere - Biddag

ZONDAG 14 MAART

10.15 uur Ds Yerhacre

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 8 t.e.m. 14 maart

Th. J. Hanrath, telefoon 05753-1277

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrydag 12 maart

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

Weekenddienst dlerenartoe*
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
A. R. J. van Ingen, telen».. 2002

Alarm i\,.,spoUtle

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

Aiarmno. brandweer
f eieloon 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 Keyeuborg

K.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-
znismis 8.30 uur
Zelhem ikerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur voor-
avoiidmis
Huize Maria Postël: 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

chr. muziekver. „Crescendo"
donderdag 18 en zaterdag 20 maart

uitvoeringen in „Ons Huis" Hengelo Gld

FEESTELIJKE RECEPTIE GOUDEN K.P.O.
AFDELING KEIJENBORG-HENGELO

Zondag 28 februari j . l . herdacht de K.P.O. afdeling
Keijenborg-Hengelo op ieL-stelijke wijze haar 50-jarig
bestaan.
De dag werd begonnen met een blijde en vreugde-
volle eucharistieviering, waarbij het thema, waarop
de K.P.O. sieunt, hoop en vertrouwen, duidelijk naar
vuren kwam. Na de kerkdienst gebruikten de dames
gezamenlijk een maaltijd in „de Horst", waarna
's middags de feestelijke receptie plaats vond.
Dat de K.P.U midden in de bevolking staat, was te
merken aan het bezoek aan de receptie. Zaal Winkel-
man was overvol toen de voorzitster mevr. Lank-

iinsveld haar leesüede hield.
Na haar volgden nog ettelijke sprekers en spivek-

•., waarbij mevr. Merks namens het hoofdbestuur
, macht en drie van de oprichtsters

van de aldeling een iraai kado overhandigde.
Burgemeester de Boer sprak namens de gemeente-

, en pastoor van Zanten als geestelijk
ildeling.

In een bijzonder geestige samenspraak, afgewisseld
duur zang van de hele zaal werd het leven ten p l a t t e
lande en van de aideling uit de doeken gedaan.
Mevr. de Boer vertolkte namens de maatschappe
lijke instanties de gevoelens van blijdschap bij dit
gouden jubileum.
In haar dankwoord aan het slot van deze receptie
gaf de voorzitster de gevoelens van dankbaarheid
weer die bij bestuur en leden leeft voor de overwel-
digende aandacht, aan dit gouden jubileum besteed.

VERGADERING RODE KRUIS

De af d. Hengelo Gld van het Rode Kruis hield j.l.|
haar algemene ledenvergadering in ,,Ons Huis".
In haar openingswoord deelde de voorzitster mevr
J. J. Eil-van Oest mee, dat in het afgelopen jaar 3j
ingezetenen te gast zijn jeweest op het Rode Kruis'

• schip ,,Henri Dunant" sn l inwoner heeft meege
varen op de z.g. jeugdboot. Voor dit jaar is weder
om een verzoek ingediend om enkele inwoners voor
een boottocht in aanmeiidng te laten komen.
Uit het verslag van de secretaris bleek dat zowel het
aan ta l leden als het aantal donors iets is toegenomeri
De vraag naar bloed is erg groot; daarom wordt
de komende bloedplasmaÉavond, te houden op 9 nov
1982, veel nieuwe bloed|evers verwacht.
Mevr. J. van Hendel-Ks.^elenbroek gaf een overzien^
van het Welfare-werk in het afgelopen jaar. De ge
maakte voorwerpen vonden, o.m. tijdens de braderid
gretig aftrek. Voor de mindervaliden werden enkele
autotochten verzorgd.
De Rode Kruiskollekte wordt dit jaar eind mei be<
gin juni gehouden.
Bij de bestuursverkiezinf werd de voorzitster her-)
ko/.en. De heer Chr. .vanPetersen nam afscheid als!
secretaris en bestuurslid. Hem werd dank gebracht
voor het voortreffelijke gedane werk en hij kreeg een
plant aangeboden. Oud-v»orzitster mevr. E. T.
Schreuder-Alofs onderstreepte de woorden van de
voorzitster en memoreerde dat de her van Petersen
in het begin door een reorganisatie veel werk heeft
moeten verrichten. Zijn plaats wordt ingenomen
door de heer A. EelderinJ, Sarinkkamp 20, 7255 CW
Hengelo Gld.

SIMAVI-KOLLEKT
In de week van 15 tot 21 naart 1982 wordt de lande-
lijke kollekte gehouden vK>r de Simavi. De Simavi
is een vereniging voor dtekt medische hulp in de
derde wereld.
Simavi steunt ruim 150 jrojekten in ontwikkelings-
landen. Zij ontvangt geen subsidies van overheden,
dus is volledig op uw stein aangewezen.
U kunt uw bijdrage ook storten op girorekening
300100 t.n.v. Simavi-Haarem, alsook op bankreke-
ning 70.70.70.430.



In plaats van kaarten

Met veel vreugde denken wU terug aan ons
zilveren huwelijksfeest op 26 februari j.l.
Zeer veel fUne reacties ontvingen wij naar aan-
leiding hiervan.
Langs deze weg willen we iedereen, ook
namens onze kinderen en opa, harteüjk danken
voor alle attenties en gelukwensen.

HABEY EN RIEK HEBMANS

Baak, maart 1982.

Broekstraat 7.

De viering van ons gouden huwelijk op 18 febr.
j.l., heeft ons talloze fijne reacties bezorgd.
De belangstelling op deze dag, hetzij bezoek
op receptie, schriftelijke gelukwensen of andere
attentie, heeft ons aangenaam getroffen.
Heel hartelijk dank, mede namens de kinderen

A. J. LUIMES
H. J. LUIMES-KLEIN ZE SS IN R

Hengelo Gld, maart 1982.
,,de Bleijke", kamer 23.

Langs deze weg willen wij u hartelijk be-
danken voor uw komst bij ons 55-jarig huwe-
lijksfeest en felicitaties, bloemen, planten en
andere cadeaus, in welke vorm dan ook.
Wij bewaren hieraan een dankbare herinnering

H. J. BABINK
G. BABINK-HENDBIKSEN

Steendëren, maart 1982.

A.B.A.N. AUTOBIJSCHOOL

JANDENEKAMP
biedt het volgende aan:
•• neem nu alleen nog genoegen met de beste

rij-opleiding
• kwaliteit ligt niet aan de prijs, maar aan

vakmanschap
• let op onze jarenlange ervaring en resultaten
• audio-visueel theorieles

Sarinkkamp 14 - Hengelo Old - Tel. 05753-2144

JUIST NU, EEN BETEBE KEUS VOOB Uu
TijdelUk introductiekorting

Met blijdschap berichten wij u de geboorte van
onze zoon

ANTHONY BOBEBT

Frits en Sylvia Buitenhuis

7255 CZ Hengelo Gld, 20 februari 1982.
Sarinkkamp 65.

JEUGDDIENST
HEBVOBMDE GEMEENTE HENGELO GLD

zondag 14 maart a.s.
Aanvang 10.00 uur

Voorganger: mevr. Feenstra
uit Terwolde

m.m.v. „Crescendo"

TOT KIJK

De jeugddienstkommissie

HENGELOSE TONEELVERENIGING

Toneeluitvoeringen
op zaterdag 20 maart en

woensdag 31 maart
in zaal LANGELEB te Hengelo Gld

met het büjspel:

, Ach vader lieg niet meer'
Voor rolverdeling, zie „de Beclame" van de
volgende week

Kaarten in voorverkoop by zaal Langeler,
boekhandel Wolters en alle leden van HTV

Op zondag 14 maart a.s.

organiseert de damesvoetbalver.
„DE KLUIZENAAR" een

ORIëNTERINGSRIT
voor auto's

De start is bU café Evers te Velswtfk

Inschryvanatf vanf 12.30 tot 15.00 uur

Zondag 14 maart

BINGO-
A VOND-

Vele mooie prijzen

ZAAL

Winkelman
Keijenborg

MCDCftlANDSI

MOVCMICMS CM

OftOCMVOOflZICMERB

HOVEHICK* MCT

ERKCMHIMC

U WILT

een goed adres
VOOB DE

TUIN

HOVENIEBSBEDBIJF EN KWEKEBIJ

G. J. BOSMAN
Particuliere verkoop

alleen op zaterdag

Kervelseweg 23 - Hengelo Gld • Tel. 05753-2619

Unie van Vrijwilligers
afd. Hengelo Gld

Gezellige middag voor bejaarden
woensdag 17 maart a.s.
2 uur in ,.Ons Huis"

Mocht u gehaald willen worden, dan gaarne
opgave aan mevr. Kramer, Raadhuisstraat 57,
telefoon 1408

inlijsten
...wat u maar will

Lijstenmakerij
schildersbedrijf
bennie harmsen

FNV Hengelo - Keijenborg

Belasting-invulavond
maandag 15 maart a.s.
In dorpshuis ,de Horst', KeUenborg
Aanvang 20.00 uur

Alle van belang ztynde dtukken gelieve n mee
te nemen.

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.

Naaimachinehandel - reparatie-inrichting

BORSONJEN
Kerkstraat 13 - VOEDEN - Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1418



DANSEN
Zondag 14 maart

Jowé

S H A M R O C K

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

radio-cassette

en transistors
SCHERPE PRIJZEN

Na al een

stereo radio-cassette v.

295.»

O R D E L M A N EN DIJKMAN
SPALSTRAAT 14 • HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1285

land- en tuinbouw-

machines

slijpinrichting

zagen, moforen,

moforze/sen, mofor-

maaiers, pompen,

moforkeffingzagen,

veesc/ieremcc/iines

schaatsen, messen

NIEUW en GEBRUIKT

B r anderhors tweg 5
KeJJenborg, Tel. 05768-2026
L KNIK. VERWARMING
ƒ 1000.- korting en 10 jr ga-
rantie wanneer u uw wo
ning 2 dagen beschikbaar
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
voor zellbouwpakketten
RADI-THERM
Meppel • Luttenberg
Lemelerweg 56
8105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

f e koop aardappelen'
B. J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld

Te koop zware weidesie-
pen (banden), opklapbaar
in hefinrichting f 525.—
Weidehekkens 3 m l 65.—,
3,5 m f 75.—, 4 m f 85.—
Tel. 05753-1612, alleen
'savonds tussen 5 en 7 uur

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

Wie heeft er interesse v.
Engelse les (gevorderden)
Inl.: tel. 05753-2808

Te koop prima onderhou-
den BMW 1602, bouwjaar
1973, kleur oranje, keuring
toegestaan. Tel. 05753-
1908
Te koop koiujnenhokken
4 stuks 5-delig en 2 stuks
3-delig. A. de Gunst,
Ruurloseweg 57, Hengelo
Tel. 1991
Te koop keukeneethoek,
groot boekenrek en l pers.
bedden met matras. Tel.
05753-2808

Inleveren vakantiebonnen
voor de bouw

op dinsdag 16 maart a.s.

's avonds half acht btf

J. Berendsen, lekink 12, Hengelo G

Het bestuur CNV

Hoe aantrekkelijk blijft
een man

met een leesbril.

•' Net zo aantrekkelijk als hij zich voelt
En dat is niet zo gek, met Varilux. Want

Varilux is 'n jong ogend brilleglas. Egaal,
zonder halve maantjes, 't Gaat heel

geleidelijk over van vertesterkte naar

Teessterkte. Zodat u moeiteloos kunt

lezen, prima in de verte kunt zien en ook
alles wat ertussen ligt. 'n Vief gevoel met

Varilux. 't Is er ook in lichtgewicht kunststof.
In 24 tinten. Kunt u kiezen wat 't beste staat.

En wij kunnen 't perfekt voor u meten en

plaatsen. Let op dit merk:

V ^ Wij hebben 't voor u! /

Wasautomaat stuk?

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

Vt jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

Vrydag standplaats Hengelo Gld
van 14.00 tot 19.00 uur

l kg jong belegen 9.70

500 gr oud (net snij baar) 6.75

100 gr camembert 1.85

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. 08837-305

De meest actuele
wereldatlas

NIEUW
100.000 namen' 350 kaarten

rijk geïllustreerd encyclopedisch
wereldoverzicht

tprmaat 28 x 38 cm - 284 bl7
gebonden, met stofomslag

prijs f 135-

EEN UITGAVE VAN KLUWEH
ALGEMENE BOEKEN-EDE

KLUWER-DEURNE-
ANTWERPEN

Verkrijgbaar bij;

WOUTERS BOEKHANDEL
KERKSTRBBT1JT-



SPUNTEN „ nWaitsfnh Supermarkt

DIXAN l GOUDAPPELTJE of
APPE LSI !N K.G. koffie

pak

250 gram

Brio margarine

Unox tomatensoep

Torn Poes brokken

pak

blik

blik

76

129

99

Venz hagelslag melk of puur 299

Vivo slaolie

Vivo aansteker

fles 189

per stuk 98

Roomboter krakelingen pak 169

Zeeuws meisje margarine 500 gr 139

Tompoucen 5 stuks 295

l

7 kruidenshampoo l l Grolsch pils l Ka r va n Cevitam

krat

flacon

Slijterij
,De Zon'

Drie sterren

jonge jenever

liter 15.45

Muscadet

fles 6.25

Kellerfreund

fles 5.25

Henkes

kersenbrandewijn

liter 12.75

Woensdag - donderdag

Mager gehakt h.o.h.

vrijdag zaterdag

Magere, va rkensf ricandea u
500 gram

Grote bloemkool per stuk

595
maandag - dinsdag 15 en 16 maart

Magere varkenslappen
kilo 795

Gekookte bieten 500 gr

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze

waardebon bij onze slager

heel kilo

schouder-
karbonade

Geldig tot 13 maart 1982

Magere yoghurt
literpak

Volle dagmelk
altijd minimumprijs liter 122

Runder rosbief
500 gram

Runder bieflappen
500 gram

895

198

Zwan snijworsl
150 gram

Mager ontbijtspek
150 gram

129
139

Volkoren broodjes
6 stuks

JONG BELEGEN

KAAS
heel kilo

FRICO KOLLUMER

KAAS
500 gram

139
895
595

Hagelwitte

CHAMPIGNONS
250 gram

Import

SPERCIEBONEN
500 gram

MEER DAN ALLEEN VOORDELIG!



Bij Dashen npa
kantieplezivoororatis

«i •* ̂ ^V5-markthe
Head-
shoulders
anti roos shampoo
150 ml.
van 4.35 voor

Espresso
wafels
pak 24 stuks
van 1.39 voor

Geldig van 11-3/13-3

Sneeuwwitte

Champignons
250 gram i

Geldig van 11/3- 13/3

Verse
kuikenbouten
kilo

Q98 Blue band
margarine
pak 250 gram
altijd

Q45 069
398 Malse

riblappen
500 gr a m 7.98
kilo

Haagse hopjes
zak 150 gram
van 1.4$voor

Soepgroente
heer Hik versgesn.
c.a. 150 gr a m

Q981498 Coberco
vanille vla
pak 1 liter
nu voor

Bloempotten
aardewerk
in 3 kleuren
11 cm
van 3.95 voor

Q98Mager
ruridergehakt
500 gram 4.98
kilo

Florijn
jonge jenever
literfles
35%

048 15*5
Tuczoutjes

per pa k
van 0.89 voor

079 Golden delicious
klasse 1
forse maat
5X'2 kilo

Magere
varkenslappen
500 gram 4.98
kilo

550 Puntbroodjes
zak 6 stuks
nu voor

Matheus rosé
per fles
van 6.95 voor8?8350De Heer

paasbonbons
de luxe 200 gram
van 2.98 voor

269 Weense snijder
800 gram
deze week

Hips of
bovenbeen
kilo

450440 Kaaps
viooltje
1e kwaliteit
per stuk 2.25
3 stuks

Camembert
250 gram
van 4.20 voor

349Unoxpick-ups
worstjes
per b f ik
van 1.98 voor

550Palingworst
100 gram Q99fi25

Sunil
zeeppoeder
koffer 2 kilo
van 6.45 voor

Trompet
narcissen
zware bos

Heren
anklets
unikleuren
30% wol
maat 39/45
nu 4 paar
van 15.80 voor

573
Duyvis
zoute pinda's
250gram
van 2.79 voor

Boeren-
metworst
100 gram249

flacon 400 gram
van 1.79 voor W/jnglazen

set a 3 stuks
van 3.95 voor

Maandag-dinsdag- woensdag
Schouder-
karbonade
kilo

Kabouter
Pannekoekmeel
per pak
van 1.46 voor

sas

MARKT
Maandag
Speklappen
kilo

698Zacht en zeker
inlegkruisjes
pak 30 stuks
van 2.79 voor

Q65pak 450 gram
van 0.85 v oor

Dinsdag
Verse worst
kilo

Pittah diner
zak 2.5 kilo
van 7.45 voor

R45 949
woensdag
Gehakt
50% rund-
50% varkens
kilo

Heinz sandwich
spread
per pot
van 2.49 voor

Palmolive
cremebad
zeefris
500 ml
met spons
van 4.85 voor

919 fi98425
Eurisza
snelkookrijst
pak 400 gram
van 1.19 voor

099
Honig bakmeel
per pa k
van 1.31 voor

Delmonte
mandarijnen
per blik
van 1.98 voor

VE ENENDAALSU 'ERMARKTEN BV
RUSSEN - GROENLO GOOR VORDEN

Reclames geldig van 11/3-17/3
ZUTPHEN - BORCULO HENGELO (GLD
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