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NIEUW BEHANG NODIG?
Effen behang

reeds vanaf 6i95

Ruim 30 soorten behang, effen en gebloemd

van 6.95 t.e.m. 12.95
SPECIALE AANBIEDING

WANDWEEFSEL

per meter nu vanaf 4.95

Goed nieuws
voor vochtige muren

VOCHT EX
2 komponentencoating, die vocht radicaal be-

strijdt en daardoor schimmelvorming voor-

komt

• op vochtdoorslaande muren

e op vochtoptrekkende muren

e op door schimmelvorming aangetaste

muren

Men kan erover behangen, schilderen en

tegelen

Verfcentrum

lenselink
! Kerkstraat l • Hengelo Gld • Tel. 05753-1300 f

WIJNBERGEN
BIEDT U DEZE WEEK:

Mooie kropsla

Komkommer

l zak vers gesn.
kool raap

2 stuks 95

85

75
Onze grote verkoop bloemenkas is weer tjok-

vol gevuld met

groene en bloeiende

PLANTEN

rechtstreeks van de Aalsmeerse

bloemenveiling

WEEKENDAANBIEDING vrijdag en zaterdag

195l boeket NARCISSEN

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

Onbetwist
uw bruidsboekettenspecialist

CLAN
Vemchgnt dinsdag» In

Hengelo, KeQmborf,
VetewUk-Zemem, Baak,

Stoenderm, Wlchmond,

Vierakker

UITGAVE:

DRIJ. WOLTEB8

Kerkstr. 17 • Postbus 8

7255 ZO Hengelo Qld

Fel. 05758-1455

b.g.g. 1258

HEIJINK

voor al uw TAPIJT
Keuze uit 110 BOL

kamerbreed taptyt

Van elke rol tevens 5 kleurstalen

Per meter reeds vanaf .

39.75
gratis gelegd

Tevens altijd couponnen voor de

HALVE PRIJS of nog lager

MEUBEL- EN TAPHTENHUIS

„DE SPANNEVOGEL"
Buurloseweg 2 - HENGELO GLD

HENGELOSE TONEELVERENIGING

op woensdag 31 maart

IN ZAAL LANGELER

Opgevoerd wordt het dolkomische

blijspel:

Ach vader, lieg niet meer
Kaarten zijn in voorverkoop bij boekhandel

Wolters, zaal Langeler en alle leden van HTV

Zaal open 19.00 - Aanvang 20.00 uur

DE GEHELE WEEK:
BQ aankoop van een elgengem.

rookworst

500 gr zuurkool gratis

l kg dikke

vleesribbefjes 495

l kg

verse kip 5.00

600 gram verse

kippenbouten 295

500 gram

champignon- of
kerrygehakf 495

l doos grote 40 stuks

fricandellen 14.00

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag

500 gr GROVE VERSE WORST

>00 gr FIJNE VERSE WORST

150 gr gekookt of rauwe ONTBIJTSPEK 150

Woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
150 gr BOTERHAMWORST

375
350

100

Donderdag

500 KT MALSE RUNDERLAPPEN

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr SNIJWORST
400

200

Vrijdag en zaterdag

600 gram

SCHOUDER-
KARBONADE
d ii a v.) 2 kg per klant)

500 gram

varkensrollade

395
595

100 gr gebakken leverkaas 95

100 gr gebraden rosbief 250

100 gr achterham 195

KEURSLAGER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD - TEL. 06758-1269

ZONDAG 28 MAART

Opening van het cross-seizoen

met de

AUTOCROSS
TE HENGELO GLD

Terrein Broekweg
AANVANG 13.00 UUR

Aparte klasse om het kampioen-

schap van Hengelo Gld voor

plaatselijke deelnemers

Groene OK-pUlen volgen

Org.: TTY Bekveld

Onder auspiciën van de Stichting Autosport

Oost Nederland

«

Schoen- en tassenreparatie
snel, goed en goedkoop

Uw adres:

G. Jansen
Rnsthoek 20 - Hengelo Gld

H. G. Biienhof
Hummeloseweg 7 • Hengelo Gld

Depot SCHOENSERVICE NEEDE

Tel. 05450-3212-2014

HRISTEN

Het CDA wil:

Werk

Landbouw

Wonen

Milieu

Minderheden

EMOCRATISCH A LIJST l

alle mogeujkheden benutten voor verruiming van het aantal

arbeidsplaatsen

de boer alle ruimte geven om zijn bedrijf blijvend te kunnen

uitoefenen

de bouw van woningen afstemmen op de behoeften van de

plaats en de streek

het overal in de provincie schoon houden en verontreinigde

gebieden snel aanpakken

een klimaat waarin alle mensen in harmonie met elkaar kunnen

leven

STEM 24 maart LUST 1

MARLIES NAGEL CDA
BESTUUR CDA STEENDEREN - HENGELO GLD

ENTOCHIS

RATERINK
UW SLAGER

• iiuiiiiimiüüiiiiiiiiii

OPRUIMINGSPRIJS Nu
PICEA OÎ ORIKA
Servische spar tot 175 cm.

JAPANSE LAR1X

BLAUWE HAAGCONIFEREN

100 tot 160 cm. met

tot 2 m. 25% korting.

en Tuinaanleg B.V. Holstraat 7,

J
U A l E M A M Hengelo (Gld.)

• nALrHIAN rei. 05753-1424

Wasautomaat stuk?

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

Vs Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad



JOS BEUNK

en

JOKELIEN GROTENHUYS

gaan trouwen op woensdag 24 maart

1982 om 13.30 uur in het gemeente-

huis van Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats

om 14.15 uur in de St Willibrordus-

kerk te Hengelo Gld door pastoor

Morren en ds Verhaere.

Dag-adres:

zaal 't Averenck, Spalstraat, Hengelo

Trouwreceptie van 16.00 tot 17.00 uur

Hengelo Gld, Oude Varsselseweg 9

Hengelo Gld, Spalstraat 18

Toekomstig adres:

Hogenkampweg 38a,

7256 K J Hengelo Gld.

HEIN V.D. WEER

en

MIRJAM KUIPERI.I

gaan trouwen op donderdag l april

1982 om 13.30 uur in het gemeentehuis

te Hengelo Gld.

Daarna gaan zij naar de St Willibror-

duskerk te Hengelo Gld voor de in-

zegening van hun huwelijk.

Gaarne nodigen zij u uit voor hun

trouwreceptie tussen 16.00 en 17.00

uur.

Dag-adres:

Hotel 't Averenck, Spalstraat 45,

Hengelo Gld

Toekomstig adres:
Spalstraat l, 7255 AA Hengelo Gld

Donderdag 1 april
zjjn wij wegens familiefeest

de gehele dag gesloten

Fam. G. v.d. WEER
Spalstraat l • 7255 AA Hengelo Qld

GAASenPUNTDRAAD

Ijzerhandel HARMSEN
Banninkstraat 4 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1220

OPEN BRIEF
aan onze werkloze bouwvakkers

in Hengelo en Kef jenborg

Jullie brief, waarop geen afzend adres werd

vermeld, gelezen en hiervan goede nota ge-

nomen.

Wy, de raadsleden van de Party van de Arbeid

maar ook, daarvan zijn wij overtuigd, de col-

lega's van de andere partyen, zullen alles in

het werk stellen om zoveel mogeUjk Hengelose

en Keijenborgse mensen bU de eventuele bouw

van een nieuw .Gemeentehuis" te betrekken.

De Hengelose raadsfractie

van de PvdA

Gelegheid tot inlevering van

vakantiezegels
voor de a.s. feestdagen

/ op donderdag 25 maart
van 19.00 tot 21.00 uur bij

W. LIMBEEK

St Janstraat 63, Keijenborg

Het bestuur Bouw- en Houtbond

af d. Ketyenborg

VOOR AL UW

tuinplanten
HOVENIEBSBEDBIJF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN
Verkoop alleen op zaterdag

OOK UW ADRES VOOR

tuinaanleg en
tuinonderhoud

Kervelseweg 23 - Hengelo Gld • Tel. 05753-2619

H.H.V.
Attentie Attentie

De Hengelose Hengelsportvereniging

organiseert zoals vanouds wederom de

traditionele

PAASEIERWEDSTRIJD
op zondag 28 maart 1982
van 8.00 tot 10.00 uur

Half acht verzamelen bij café-rest. Concordia

De jaarvergadering vindt plaats op maandag

5 april 1982, ook bU Concordia.

Het bestuur

GOEDE HERDER KAPEL • VELDHOEK

zondag 28 maart a.s.
Aanvang 10.15 uur

Voorganger: Dr B. A. van Oosten

(Zelhem)

Medewerking van chr. klein

mannenkoor „Ara Nova"

uit DoeUnchem

JOWé - KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

Branderhorstweg 5 • Tel. 05753-2026

Inkoop - verkoop - verhuur

reparatie - slijpinrichting

van diverse kettingzagen, tuinbouwtrekker»,

frezen, pompen, aggregaten, motorzeisen,

gazonmaaiers, hout- en compostmachines,

verticnteermachines, heteluchtkanonnen,

grondboren, hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig

Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar

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

OA EENS GEZELLIG

BARBECUEN
Er ztfn vele mogelijkheden. Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

„DE SMID"

Johan en Marijke

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

Uitnodiging

Veelzeggende naam:
GAZELLE

Zeg "Gazelle" en iedereen denkt En we hebben ze staan: de
onmiddellijk aan topkwaliteit, nieuwste Gazelle-modellen om te
betrouwbaarheid, veel fiets- toeren, te trimmen, te racen,

plezier. Want Gazelle betekent al Kom eens langs. Voor 'n gedegen
90 jaar lang kan niet beter, ̂ ,̂ advies. Of voor een kleuren-

kan niet mooier. f^ ^Ider. Voel ons maar meteen
Wij als vakmensen £&* *,*& aan de tand wat betreft onze

kunnen erover ^jt*^f ^^»Sfcr\ service. Die is
meepraten. H^fr^L < 7\JK u 4B*k Gazelle-waardig.

Gegarandeerd!

FA. SLOTBOOM
KIEFTENDORP 11 - HENGELO GLD - TEL. 05753-7278

M

l
GAZELLE fietsen |

rijden op
VREDESTEIN banden.

Het Zwarte Woud is bij ons te gast - die fraaie
Duitse streek, waarvan de produkten over de
hele wereld beroemd zijn om hun ambachtelijke
kwaliteit en technische perfektie.

U bent van harte welkom.
Kom bij ons kijken naar en genieten van typische
kwaliteitsprodukten uit het Zwarte Woud:
boerenbrood, rookvlees, kirschwasser en
Zeyko keukens...allemaal originele produkter
uit een streek waar traditie en vooruitgang geen
tegenstellingen zijn, maar juist elkaar aanvullen
elke dag opnieuw.

Wij verheugen ons op uw bezoek.

Keukenperfektie en vakmanschap
uit het Zwarte Woud

Vrijdagavond 26 maart 1982 V

van 19.00 tot 21.00 uur ',

Zaterdag 27 maart 1982 ;

van 10.00 tot 16.00 uur

Show - voorlichting • demonstratie

[Ffc
V

H.C. IIIBOUWMALCENTRÜMIIU.B. l
W» bouwt »v*f mnt t-i HCI

Kru.tb*. g«»*g 13. Hengelo (G). Td
n»».) 4. UI*. Ttl M3M «3MI

0*743 J\J\ 00.37.



Niemand leeft voor zichzelf

Niemand sterft voor zichzelf

Dankbaar voor het vele dat wij van God door

haar mochten ontvangen en waarvan wij zo

lang hebben mogen genieten, geven wij U met

droefheid kennis dat heden, voorzien van de

H. Sacramenten der zieken, na een kortstondig

moedig gedragen lijden van ons is heengegaan

onze geliefde moeder, oma en zuster

JOHANNA ALBEBTHA GEBABDA

VERSTEEGEN

weduwe van H. A/J. Besselink

op de leeftijd van 75 jaar.

M. W. G. Besselink

W. G. B. Besselink

J H. Besselink

A. M. C. Besselink-Jansen

Mare

Jeroen

G. H. M. Versteegen

Hengelo Gld, 18 maart 1982.

Banninkstraat 1.

De begrafenis heeft op maandag 22 maart

plaats gehad op het R.K. Kerkhof te Hengelo

Alleen deze week - Alleen deze week • Alleen deze week

GEMEENTE HENGELO GLD
Ontwerp-bestemmingsplan

Hengelo-Telefooncen+rale 1981

De burgemeester van Hengelo maakt bekend,
dat met ingang van 25 maart 1982 voor een
ieder gedurende één maand ter gemeente-
secretaries (afd. A.Z.) ter inzage ligt het
ontwerp-bestemmingsplan Hengelo Telefoon-
centrale 1981.
Dit bestemmingsplan voorziet in de bestemming
„Nutsbedrijf" op een terrein, gelegen aan de
Korenbloemstraat nabij de kruising met de
Leliestraat (huidige bestemming openbaar
groen) en beoogt de bouw van een telefoon-
centrale van de P.T.T. mogelijk te maken.
Een ieder, die bezwaar heeft tegen dit ontwerp-
bestemmingsplan kan gedurende bovengenoem
de termijn schriftelijk bezwaren bij de ge-
meenteraad indienen.

De burgemeester voornoemd,

J. E. de Boer

Hengelo Gld, 20 maart 1982.

Aanvulling op onze aanbieding in

roesfviïj-stalen pannen
We roemden in onze advertentie van vorige

week de prachtie THEKLA PANNEN.

In de winkel bleek ons echter dat veel mensen

nog wat onwennig staat tegenover dit Duitse

merk.

Daarom:

de aanbieding wordt aangevuld met een

4-delige kookset
van het bekende merk

GERO ZILMETA

(merk op iedere pan)

De set bestaat uit 3 pannen en l steelpan

Prijs f 99.50 per set.

Wilt u deze pannen eens komen bekijken? U

zult dan ook zien hoe goed de Thekla pannen

er bij vergelijking afkomen.

De lente is in 't land

Zet de zorgen aan de kant.

Pak de FIETS

Dan zie je iets

Van de natuur

Die nu verandert elk uur

Maar dan zo'n lichtlopende

Batavus of Union
van

Rijwielspeciaalzaak

REIND ZWEVERINK
lekink 8 • -Telefoon 05753-2888

Hengelo Gld (centrum)

Keus uit plm. 250 stuks

Weer voorradig

TUINMEUBELEN
pracht assortiment

ATOMICA OPSLAG
GOOSSENS
Steenderenseweg l - Telefoon 05758-2139
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Tacx SCHOENMODE
(D

8

DAMES-
SANDALEN
VOOR 35.-
sleehak met voetbed

Kleuren: wit, gebroken wit en blauw, maten 87 t.e.m. 42

TEVENS HET JUISTE ADRES VOOR UW

SCHOENREPARATIE

Tot ziens bij TACX
= SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis
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ezep azap uaanv - >|aaM azap

TAXI BESTELLEN - WOLSINK BELLEN
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Tel. 05753-1493, b.g.g. 2829

TAXIBITTEN

BOUW- EN TROUWRITTEN

ZIEKENVEBVOEB

(O.G.Z.O., I.Z.A., particuliere en andere ver-

zekeringen)

Taxibedrijf G. WOLSINK
VOBDENSEWEG 3 - 7255 BV HENGELO GLD

Telefoon 05753-1493, b.g.g. 2829

U heef f allemaal wel eens van een gras-doorzaai-

mach/ne gehoord, maar zegt de naam

„KOCKEftL/NG" u iets)

NEEN?

Dat is jammer, maar daar is wel wat aan te doen.

De KOCKERLING

is namelijk OOK een daorzaaimachine

Maar net even iets anders en net niet minder goed.

De zaai-afstand is nl. maar 8 cm en elk zaai-element heeft zijn eigen

drukrol, welke nauwkeurig elke oneffenheid van de grond volgt. De

druk is d.m.v, gewichten aan de omstandigheden aan te passen.

Kortom een goede machine.

Nadere inlichtingen worden u gaarne verstrekt door:

loonbedr. BEUNK, Oude Varsselseweg 9, tel. 1503
loonbedr. BOSCH, Scharfdijk 2, tel. 7227

loonbedr. HISSINK, Slotsteeg 9, tel. 1439
allen te Hengelo Gld

Voor het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheid houden zty zich

beleefd aanbevolen.

DANSEN

Zondag 28 maart

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

ATTENTIE

Om een rationeel gebruik van uw moderne voederwinningsmachine

te kunnen maken is het een vereiste dat de grasmat van uw weiland

gelijk is. Dit voorkomt ook overdadige grond in het voer.

Als uw weiland toch aan vernieuwing toe is, overweeg dan eens het

te laten egaliseren, uiteraard

na goed ploegen het levert rendement op

Wy hebben hiervoor een

„M E K O S" KILVERBAK
werkbreedte 3 m

Dat gaat heel goed.

Beleefd aanbevelend

SLOTSTEEG 9 • HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1439

P.S. Ook voor informatie over

sleufsilo's van ZEUS-BETON
kunt u bellen

de veertiendaagse

JT ilii YOP11
Geldig van 23 maart t.e.m. 5 april
l liter

J 3-STEBBEN GENE VER

— l liter
2 OUDE BOKMA

l liter
FLORIJN VIEUX

l liter
FLORIJN CITR. BRANDEWIJN

l liter
O Boomsma limoentjes brandewijn

l fles
GRAND MARNIER (rouge)

l fles
RELSKY WODKA

8 1 fles
MARTINI rood of wit

ROSé CABEBNET D'ANJOU

l fles
FONSET LACOUB 1975

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJl iRIJ CONCORDIA

Partij v.d. Arbeid
De werkeloosheid Is groot

Er is nog steeds woningnood

De milieu-verontreiniging neemt

toe

De Partij van de Arbeid wil dit

veranderen, maar heeft daarvoor

Uw steun nodig

Stemt P.v.d.A
LIJST 2

Profiteer nu van onze

voorjaarsaanbieding

WOLINE

ZINNIA

BISTBO

VALENTINE

COMBO

COMOSET

METEOR

CARLINA

PIZZA

van 5.25 nu

van 5.95 nu

van 3.95 nu

van 4.15 nu

van 7.80 nu

van 8.95 nu

van 3.00 nu

van 1.70 nu

van 4.95 nu

3.95 Per bo1

2.95 Per Do1

2.95 Per bo1

3.00 P*r bo1

5.95
6.95
2.50
1.25 Per bo1

2.95 Per bo1

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld



VERHUISD:
van Raadhuisstraat 38 naar

Vordenseweg 10

Loodgietersbedrijf en C.Y.

J.H.ARENDSEN
HENGELO GLD • TEL. 05753-2511

Zondag 28 maart

PAX1-VVG1
aanvang 14.30 uur

DONDERDAG l APRIL

PAX1 - VARSSEVELD1
aanvang 18.30 uur

Wegens verbouwing gesloten

van 29 maart tot 3 april

Schildersbedrijf Regelink
Raadhuisstraat 40 - Hengelo G • Tel. 05753-1655

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.—

Naaimachinehandel • reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN • Tel. 05752-1885

Spuistraat 19 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1418

Kleuterledster zoekt
woonruimte. Tel. 05753-
1237, bellen tussen 9 en 3
uur

Gaarne ruilen bejaarden-
woning in Hengelo voor
bejaarden woning in
KeUenborg. Adres bureau

de Reclame

Te koop mooie kasten en
grenen tafels voor weinig
geld, iets beschadigd
BeUen tussen 16.30-19.00
uur. Tel. 05753-1550

Te koop complete cursus-
uitgave Engels „Lingua-
phone", als nieuw, Tel.
05753-2926

Te koop in zeer goede
staat CV olie ketel, 35000
cal., HBO l, met pomp.
Tel. 05754468

Te koop 4-pits gasstel
donkerbruin. Kok, Lank-
horsterstraat, Hengelo
Tel. 1741

Te koop 40 kub. droog
openhaard hout. Walge-
•rnoet, Brandenborchweg
10, Vorden, Tel. 05752-
6646

Te koop droog hout voor
openhaard en allesbrander
Tel. 05755-1967

Te koop halfwas koiüjnen
H. Vervelde, 't Hof 14,
Bronkhorst

Te koop 3 roodb. pinken
en l zwartb. pink, leeftijd
10-14 maand. H. vanLeus-
sen, De Veersweg 2, Baak
Tel. 05754-578

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

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

CENTK. VERWARMING

f 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
3105 SB Luttenberg
Pel. 05724-598

Donderdags, vrijdags en

zaterdags vanaf 10.00 uur

warme gebakken
VIS

Offenberg
HANDEL IN

hooi en stro
Hosterweg 10. Varsselder
Tel. 08356-85664

FA. HULSTIJN WORDT VOLLEDIG

HENGELSPORTHUIS

Momenteel heeft de fa. Hulstijn aan de Raadhuis-
straat te Hengelo Gld vergevorderde plannen om de
afdeling verkoop hengelsportartikelen uit te breiden
tot een volledig hengelsporthuis. Het assortiment
huishoudelijke artiklen wordt dan uit het verkoop-
programma geschrapt. Daartoe zal de bestaande
winkel een grondige vernieuwing ondergaan en wor-
den gemoderniseerd.
Naast de reeds bestaande verkoop van hengels en
schepnetten, zal ook de verkoop van diverse soorten
lokvoer ter hand worden genomen.
Men hoopt de ombouw eind april klaar te hebben, zo
dta men na de heropening volledig startklaar is
voor het nieuwe visseizoen.

Vrijdagmiddag-avondmarkt
Bezoekt U ook eens de wekelijkse

markt op vrijdag aan de Spalstraat

Vanaf 2 april a.s. tot 8 UUR 's avonds kramen met

kaas, vis, wild en gevogelte, groente

en fruit, bloemen enz.

Marktver. Hengelo Gld

Muren schilderen met latex?
Kies dan de kleuren van Histor.

Ontdek de altijd-goede-kleurcombinaties van
Histor. Ze zijn er ook volop in Histor muurverf.

Acryllatex bij voorbeeld. Met water verdunbaar. Perfect
voor pleisterwerk, verschoten behang, nieuw board, spaan-
plaat en hout. Voor binnen én buiten geschikt.

Goed afwasbaar en gunstig uitstrijkvermogen:
ca. H m

2 per 0,75 liter, afhankelijk van de ondergrond.
Wij tonen u de prachtigste combinaties in Histor-kleur. Kom
maar langs, ze staan karweiklaar in 't blik.

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

EKKEHIST R K
Histor kleur Altijd goed

Grote fancy-fair
zaterdag 27 maart en
zondag 28 maart
VAN 13.00 TOT 23.00 UUR

IN ZAAL. WOLBRINK

SUPPORTERSVER,
voetbal ver. PAX

De Mr. Steam
De diepstomer van

de vakman!

Verwijdert alle vuil

uit uw tapyt.

Huur 25.— per dag

2e beurt gratis

Meubel- en tapeten-

huis

,Spannevogel'
Tel. 05753-1484

SPORT GOED

met SPORTGOED

van SPOBTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

Door inruil ver-

kregen vele

BANKSTELLEN

ook eiken

Tevens nog berg-

meubels.

Meubel- en tapeten-

huis

De Spannevogel
Buurloseweg 2

Hengelo Gld

ledere

woensdagmiddag

alle coupons
Vt prijs

Schröder
bU de kerk - Hengelo Old

Voor

biezen tegels
naar

HEIJINK
,,De Spannevogel"

Ruurloseweg 2

Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechte f 15.— p. dat

DROGISTEB1.I

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1800

BRANDWEERMENSEN ALS VOLLEERDE

PANNENHANGERS

De gewoonte die de leden van de Hengelose Vrjj-
willige Brandweer hebben om bij een lid pannen te
hangen, wanneer deze nieuwbouw, verbouw of
anderszins pleegt, wordt voortgezet.
Bennie Grootbod, die met zijn vader in een pand
op de hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat een nieuw
bedrijf opzet, kreeg daar ook mee te maken.
Zijn collega's kwamen in vol ornaat aangetreden en
sjouwden dat het een lieve lust was. Het leek wel
of er brand was, zo aktief waren ze.
Dat het pannenhangen vakkundig gebeurde, daar
kan men van overtuigd ztjn, aangezien het korps
vele bouwvakkers telt.
Na weer met beide benen op de grond staand, moest
zoals gebruikelijk ook het pannenbier voor de dag
komen.
Er werd in een gezellige sfeer nog wel even aan
„bluswerk" gedaan.

DE EMMABLOEM IS ER NOG STEEDS

Van 22-28 maart wordt er weer Emmabloem-collecte
gehouden. Men behoort tegenwoordig al niet meer
tot de jongsten wanneer men weet waar die naam
vandaan komt: Koningin Emma, de moeder van
Koningin Wilhelmina. Koningin Emma had een bij-
zondere belangstelling voor de tuberculosebestrijding
Daarom werd de collecte voor dat doel naar haar
genoemd.
In die tijd was tuberculose een ware volksgesel.
Overal in het land waren sanatoria gevestigd, overal
in ons land stonden ligtenten, in boomgaarden of op
boerenerven. Daarin lagen patiënten soms -maanden-
lang te kuren.
Tegenwoordig is tuberculose op geen stukken na die
gevaarlijke volksziekte van vroeger. Medicijnen zor-
gen ervoor, dat een tbc-patiënt gewoon kan door-
leven en snel weer beter is.
Maar oppassen is nog steeds nodig. Met de regel-
maat van de klok duikt de ziekte nog steeds op. Dan
hier, dan daar maken de kranten melding van een
tbc-explosie. Grote groepen mensen blijken dan plot-
seling besmet en moeten voor onderzoek of behan-
deling naar een consultatiebuerau van de tubercu-

losebestrijding.
Die bureaus vervullen nog steeds een belangrijke
taak en het is jammer dat er voor de tbc-bestrijding
gecollecteerd moet worden. Maar het is niet anders.
Van oudsher hebben de kruisverenigingen de plaatse
lijke tbc-bestrijding verzorgd. Daarom is de komende
Emmabloemcollecte bestemd voor kruiswerk en
tuberculosebestrijding. Er komt een collectant of
collectrice bij u aan de deur. Het kan ook zijn, dat u
in plaats daarvan een girokaart in uw brievenbus
vindt.
U kunt natuurlijk ook nu meteen gireren: postreke-
ning 116000 t.n.v. Emmabloemcollecte, Den Haag.

BIJEENKOMST NVEV

Traditiegetrouw speelden de leden van Jong Gelro
toneel voor de dames van de NVEV.
Eerst werd door enkele nieuwe spelers en speelsters
een schetsje voor het voetlicht gebracht. Daaruit
bleek duidelijk dat er prima jong talent aanwezig is
want het werd geweldig vlot gespeeld.
Hierna werd het stuk ,,de bruidstroof" op het toneel
in zaal Langeler gebracht. Uit de reacties van de
aanwezigen bleek duidelijk dat iedereen heel fijn
genoten had. Mevr Versteege, de presidente, dankte
na afloop de spelers, speelsters, souffeluer en gri-
meuses heel hartelijk voor het gebodene
Alle medewerkers kregen persoonlijk een lekker stuk
zeep aangeboden om de schmink er af te kunnen
wassen en de groep in totaal een enveloppe met in-
houd

NACOMPETITIE VOLLEYBAL IN WINTERSWIJK

De nacompetie tussen de periodekampioenen uit de
eredivisie volleybal dames zal dit jaar in Winters-
wijk worden afgewerkt. De Nevobo heeft de organi-
satie van dit 2-daagse evenement toegewezen aan
de volleybalvereniging Wivoc, die binnenkort haar
15-jarig bestaan viert.
De winnaar van de nacompetitie, vorig jaar was dat
het Doetinchemse Orion, mag deelnemen aan de
wedstrijden om de Europacup in.
De wedstrijden worden afgewerkt op vrijdag 4 en
zaterdag 5 Juni. Plaats van handeling is de sporthal
De Pelkwjjk in Winterswijk.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 28 MAART

Ned. Herv. Kerk

10.00 uur Ds Verhaere.

Goede Herder Kapel

10.15 uur Dr R. A. van Oosten, jeugddienst

Vrflz. Herr. Kerk

Geen dienst

Avond- en weekenddienst doktoren

Voor spoedgevallen zaterdags van 9-9.30 uur en zon
iags van 12-12.30 uur

van 22 t.e..m 28 maart

B. A. M. Eijkelkamp, Telefoon 2262

Weekenddienst huisartsen Steenderen

Vrijdag 26 maart

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

Weekenddienst dierenarts*-*

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. R. J. van Ingen, teleux • 2002

Alarm r spollüe

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

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922 Hengrlo 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-
avond mi s
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

BIJEENKOMST CPB

De CPB hield een bijeenkomst waar de Stichting
Jeugd onder dak de film Nestwarmte vertoonde
Naar aanleiding van deze film konden vragen gesteld
worden aan de heer Sanders, verbonden aan ge-
noemde stichting. Tevens waren voor deze avond
uitgenodigd de leden van de kortgeleden opgerichte
werkgroep voor hulp in directe omgeving aan kin-
deren in nood. Uit de film, die ook al eens op de
televisie ie geweest en vragen uit de zaal blijkt wel
dat de problemen rondom kinderen in nood (en hun
omgeving) vaak door ambtelijke maatregelen en
langs elkaar heenwerken van instanties, er niet
gemakkelijker op worden.
Om een beter inzicht te krijgen in de problematiek
van kinderen in nood, zal de CPB gespreksgroepen
starten, waar men dieper op de moeilijkheden en
mogelijkheden tot hulp zal ingaan.
De werkgroep tot hulp aan deze kinderen hoopt op
een goede samenwerking met de bevolking, zodat zo
min moegelijk kinderen in een kindertehuis terecht
komen.
Tenslotte dankte mevr. Ebbers, de voorzitster van
de CPB, de dames voor hun komst en hoopte dat
deze avond een aanzet zou worden tot nadenken en
discussie voor een probleem, dat ook dicht bij onze
eigen deur te signaleren is.

VERBETERINGEN AAN DE VARSSELE MOLEN

De Varsselse mplen, die enkele jaren geleden eigen
dom werd van de He.ngelose auto- én motorvereni-
ging Hamove en gelegen aan circuit de Varssel-Ring
waarop iedere 2e Paasdag grote internationale
races worden verreden, gaat een grote opknapbeurt
krijgen.
De Ie fase is bijna voltooid. De houten schuur werd
afgebroken en de ruimte er achter werd geheel over-
kapt. Deze ruimte is dringend noodzakelijk, want
Hamove heeft heel wat materiaal, zoals een bus,
verschillende toiletwagen, douchewagen, jeep,, trac-
tor, touwwagen en verder allerhande materiaal, dat
zowel bij motorcross als wegraces gebruikt wordt.
De molen zelf zal ,ook opgeknapt worden, doch dit
zal na de wegraces gaan geschieden.
Men hoopt de aanbouw voor de a.s. internationale
races klaar te hebben. De bouw geschiedt door de
fa. gebr. Wuestenenk, in samenwerking met de leden
De Varsselse molen, een karakterisiek punt in het
landschap is dringend aan een verbetering en ver-
fraaiing toe.

GEVRAAGD een

Inlichtingen:

Veehouderijbelangen

Hengelo Gld • Vorden
Telefoon 05753-2828

na 17.00 uur: 05752-2205

Voorverkoop kaarten
int. wegraces 2e Paasdag

in onze zaak

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1258

Vele sportbladen





vrouw,

n t eer lij
..en

WK
lekkerbekjes
friese koek
van 1.89 voor

Amsterdammers
pak 6 stuks
van 1.35 voor

119
Hollandia
tea crackers
pak van 1.37 voor

119
m m

Hollandia
luxe matzes
pak van 3. 19 voor

089

Nutricia
chocomel
triopack
van 2.35 voor

Knorrmix
voor macaroni-
nassi-bamiof
spaghetti
van 1.59 voor

139
m m

Klapper van de week/
Strampelpeter
luiers paars
boven 10 kil o
draagpak 54 stuks

r^
r*&—3
*™*«M»r
/**$-
^r/« van 28.95 voor

oranje
5-10 kilo
draagpak 72 stuks
van 28.95 voor

1995
19?5

Gracille
damesverband
maxi
pak 20 stuks
va n 3.25 voor

298
Gracille
damesverband
mini
van 2.39 voor

919
Gracille
inlegkruisjes
pak 30 stuks
van 2.89 voor

239

'anuw
n Is het
vlees

Biotex
groen of blauw
pak 500 gram
van 2.98 voor

249
Dobbelman
blauw
zak 2 kilo
deze week

495
Tevens bij aankoop van Biotex of
Oobbelmankans op GRATIS
WAARDEBONNEN t.w.v. f 10.-

Nieuwf
Pizza
tropicana of
mamamia
450 gram
met zachte bodem
nu slechts

499

Geldig van 25/3-27/3

Champignons
250 gram 178

Vers gesneden
Soepgroente
ca. 150 gram

Sla
2 kroppen 128

Bonduel/e
doperwten+ wortelen
zeer fijn
literblik
van 2.39 voor

vien

199
f •

Kom-
kommer
per stuk O95

Stoofschotel
500 gram 189
Samengesteld uit: witte kool, rode
paprika, winterpeen en prei.

Black & White
whisky
fles van 22.40 voor

19?5

ZUIVEL
Vruchtenkwark
4 smaken
beker 200 gram
voor 0.98
2 bekers slechts

169

Coppelstock
jonge jenever
1 liter 13?5

Florijn
citroen
brandewijn
1 titer nu

7/45

Bos

Trosanjers
met groen

Diverse
Varentjes
per stuk 2.25
nu 3 stuks

Grünland
smeerhaas
125 gram
4 smaken
van 1.98 voor

165
m m

Coberco
dagverse volle
yoghurt
pak 1 liter

casino wit
800 gram
gratis gesneden

Melkbollen
9 stuks
nu voor

209

Chocolade
hazelnoot-
cake
450 gram
van 3.70 voor

Heineken bier
krat 20 eurofless.
van 18.95 voor

1759

flkRKT

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN • BORCULO - HENGELO (GLO ) • RUSSEN • GROENLO • GOOR • VOROENGeldig van 25/3 - 31/3


