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DE
dinsdag 30 maart 1982

CLAN
HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 3

Naalmachlnehandel • reparatie-inrichting:

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1885

Spalstraat 19 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1418

Fa. M. Wpbergen & Zn i
<<

IN HENGELO GLD

Deze week EXTRA JUBILEUMAANBIEDINGEN

Reuzen BLOEMKOOL
JUBILEUMPRIJS NU 179

Koeleman appelmoes
GROTE POT - JUBILEUMPRIJS

Koeleman augurken
GROTE POT • JUBILEUMPRIJS

Litersblik Chinese boontjes
JUBILEUMPRIJS

95

195

219

JAFFA SINAASAPPELEN
Zoet, sappig - EXTRA groot formaat

JUBILEUMPRIJS 15 395

Let op onze jubileumprijzen van verse groente en fruit

In onze grote verkoop bloemenkas
DEZE WEEK

prachtige bloeiende BEGONEA'S
diverse kleuren - JUBILEUMPRIJS 295

250
mooi boeket verse f resia's met groen

JUBILEUMPRIJS

Voor alle kinderen een leuke verrassing

HET ADRES voer bloemen* groente en fruit

FA. WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

P.S. A.s. zaterdag is ome groente- en fruitwinkel wegens

familiefeest na 72.30 uur ges/of en

Onze verkoop bloemenkas is normaal tot 4 uur geopend

In plaats van kaarten

Op l april zijn onze ouders

M. WIJNBERGEN

en

H. WIJNBEBGEN-DIKKEBOEB

50 jaar getrouwd.

Wij hopen dit gouden huwelijksfeest samen te

vieren op zaterdag 3 april in feestgjebouw Con-

cordia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld.

Receptie van half vier tot vijf uur1.

Jan en Alle

Gerrit en Alle

Rini en Wilhelmien

Hermanden Genie

Marianne

Hengelo Gld, maart 1982.

l DA BUITENKANSJES
I ZOLANG DE VOOBBAAD STBEKT

| EIERVERFMOLEN
j De ideale oplossing voor gezellig verven,

j zonder vieze handen en met mooiere resultaten

| Met 8 kleuren Talens plakkaatverf en penseel

! Nu van 6.95 voor slechts 4.95

( VERSIERDE PAASKAARS
i Eikaars in dop, samen in schattig bloemen-

I krans j e (van kunststof)

l Nu van 3.95 voor slechts

Pluche paashaas
Echt knuffelbeest
Nu vwr-T.UO TOOr sll-ctits

2.50 l

4.95

Parfum de toilette
Keuze uit de geuren Tramp en Just Musk

Tas-sprayflacon (14 ml) nu van 8.95 voor slechts

6.95

Dea wattenschijfjes
Ideale make-up hulpjes

O.a. voor het verwijderen van uw oog make-up

Tweezijdig te gebruiken, dus exrta zuinig.

Pak met 75 stuks, kleur wit, slechts 3.70

Dea kruidenshampoo
Bevat een uitgebalanceerde hoeveelheid natuur

lijke kruïdenextrakten.

Verkrijgbaar voor droog, normaal en vet haar

In 200 ml flakon met handige doseerdop, slechts

2.95

Parfumerie

FI/V

Uniek In prijs en prestatie
Drogsterij

de nieuwe PANDA 34

f 11.500.-

LENSELINK

HENK WIENDELS
HENGELO GLD - Telefoon 1871 Autoshop - tankstation

B. REGELINK

40 gulden voor uw oude 2 pers.

matras en 20 gulden voor uw oude

7 pers. matras

bij aankoop van een

nieuwe MATRAS
Slaap gezond op een

KWALITEITS MATRAS

HEIJINK
de gezellige winkel voor ledereen

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

DE SPANNEVOGEL"99

HENGELO GLD

Donderdags, vrUdags en
zaterdags vanaf 10.00 uur

HULS-VORST
Raadhuisstraat 51 a
naast de Edah
Hengelo Gld

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

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

rookglaswerk
kop en schotel

borden

limonadeglazen
(groot en klein)

theemokken

Bty 5 maal tanken (minimaal) f 25.00 per keer)
één van bovengenoemde artikelen

gratis

Bij 2 maal tanken (minimaal f 25.00 per keer)
tegen betaling van f 1.50 één van bovenge-
noemde artikelen verkrijgbaar

Ruurloseweg 43 • Hengelo Gld

Tel. 05753-2266

DE GEHELE WEEK:
BU aankoop van een elgengem.

rookworst

500 gr zuurkool gratis

l kg dikke

vleesribbetjes 495

500 gram magere

hamlappen 595

500 gram

varkensrollade 595

5 stuks

bierworstjes 495

l doos grote 40 «taks

fricandellen 14.00

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag

500 gr GROVE VERSE WORST

500 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

50.ï -r MALSE BUNDEBLAPPEN

-)00 gr MALSE VABKENSLAPPEN

150 gr SNIJWORST

495
400

200

395
Vrijdag en zaterdag

500 gram

SCHOUDER.

KARBONADE
(max.) 2 kg per klant)

500 gram

riblappen

100 gr ham worst

100 gr gebr. varkensrollade 185

100 gr achterham 195

795

KEURSLAGER

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

Een autorally, fietstocht of dropping achter de rug? Het eindpunt is

zeker „DE SMID", waar U een heerlüke

barbecue-party wacht.

Sportief en gezellig. Vraag vrtfblijvrnd inlichtingen

„DE SMID"

Uw gastheer en
gastvrouw

Johan en Marijke
Hilderink

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

Dat is opstappen en wegwezen. Dat is anders
fietsen. Voluit bewegen en volop genieten.

Geniet mee! Want er is ook voor ü een ideale
trim-Gazelle, met een race- of met een

sportstuur. Ideaal van voorvork tot achter-
spatbord. Wij kunnen heel wat modellen

laten zien. En u een folder vol Gazelle
nieuws meegeven. Kom eens langs!

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

GAZELLE fietsen !
rijden op VREDESTEIN banden. S

Herenmuilen
zuiver leer, zwart en bruin 37.50

WULLINK'S Schoenhandel

Zonnestraal 13 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1806

Va jaar garantie op reparatie

Onderdelen alt voorraad

HERVORMDE GEMEENTE

Sieenderen en Bronkhorst

vraagt zo spoedig mogeUJk een

KOSTER of een
SCHOONMAKER
in de Kapel te Bronkhorst.

Inlichtingen bU D. Koopmans, Boterstraat 4
Tel. 05755-1344
of Bakermarksedtfk 4, tel. 05754-388



SPECIALE AANBIEDING

Herenmoliéres 50.- en 55.»

WULLINK'S Schoenhandel

VOOB AL UW

tuinplanten
HOVENIERSBEDBIJF EN KWEKEEIJ

G. J. BOSMAN
Verkoop alleen op zaterdag

OOK UW ADRES VOOB

tuinaanleg en

tuinonderhoud
Kervelseweg 23 - Hengelo GId • Tel. 05753-2619

TE KOOP UIT INVENTARIS DIEPVRIES:

en kisten
prima geschikt als bergruimtes
of iets dergelijks

f 7.50 per stuk

LUBBERS
Raadhuisstraat 45 - Hengelo Gld • Tel. 1286

De marktkooplieden op de Hengelose markt hebben voor de a.s. feest-

dagen verschillende aanbiedingen

In verband met de zomertijd wordt de s tand tijd weer tot 20.00 uur

OP DE MARKT IS UW GULDEN EEN DAALDER WAARD!!

SLIJTERIJ

LEEMREIS
SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05753-1274

Tijdelijk
laag geprijsd

Florijn jenever

Eelaart jenever

St André vieux

Hoppe citr.-brandewijn

Whisky Black Prince

Niersteiner
Gutes Domthal

Bernkastler
Kurfiirstlay

15.50

15.50

15.95

12.75

16.40

5.65

5.65

712e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop loten
maandag S april
Debltante Ned. Staatsloterij:

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

BESTELDE LOTEN WORDEN EEN WEEK GE-
RESERVEERD

Woensdagmiddag 7 april
> van 14.00 tot 18.00 uur

OPEN HUIS

J;

Woensdagavond 7 april
* van 19.00 tot 21.00 uur

maken wU er een gezellige middag
en avond van.

Komt U ook kijken,
keuren en passen
VVU verzorgen U met een drankje
en een hapje

Mannequins showen U om 14.00 en 19.00 uur
uit onze

VOORJAARS- EN
ZOMERKOLLEKTIE

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Telefoon 05753-1235

POELIER

HOFFMAN
^S*'

KIP - lekker en goedkoop
De reclame-aanbieding

3 braadkuikens 11,

8 kuikenpoten 11

POELIER HOFFMAN
vers en gekoeld
Telefoon 05476-2828

VISHANDEL

J. HOEKSTRA
EEFDE

A.s. vrijdag 2 april hebben wij ze in

de reclame

U betaalt dan geen f 2.50 (de nor-

male prijs) maar 1.50 per stuk

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

VrUdag standplaats Hengelo Gld

van 14.00 tot 20.00 uur

1 kg jong belegen 9.70

500 gr belegen komijn 5.90

lOgrnootmix 1.80

WIJ verkopen uitsluitend

natuurkaas

l metworst 2.75
(zonder kleurstof)

4 metworsten 10.00
(zonder kleurstof)

VERDER

mosterd, sauzen, rookworst enz.

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Grolweg l • 6964 BL HALL - Tel. 083S7-305

Bloemisterij

HET ADRES VOOR GOEDE KWALITEIT
EN LAGE PRIJZEN

3 DAHLIA'S 4.25

50 stuks GLADIOLEN 4.25

3 GROENE PLANTEN

van 9.00 voor 7.25

FREESIA'S

van 4.75 voor 3«25

PRIMULA'S

vele kleuren 4 stuks 5.00

TEVENS

slaplanten

bloemkool-, spits- en rode kool-

planten

Bloemisterij

„De Vale Weide"
H. E. A. VAN DEN BREEMEN
Klarenbeekseweg 42 - VOORST - Telefoon 1487

Groente- en fruithandel

J.vanRAVENZWAAY

verse groente en fruit
tegen billijke prijzen

<>

J!
< [

< >

Weer voorradig

TUINMEUBELEN
pracht assortiment

ATOMICA OPSLAG
GOOS3ENS
Steenderenseweg 11 • Telefoon 05753-2139

Anita modeschoenen Juweeltjes
Volop keus bg

WULUNK'S Schoenhandel

EN TOCH IS

RATERMK
UW SLAGER

Wist u dat één op de 10 gezinnen
H laatste jaar een inbreker op

bezoek heeft gehad!

Bescherm
daarom uw huis

en gezin permaner
met Interquartz

'N reden'om eerst bij ons te kijken:
grote keuze en sortering, ook in mode goede service en garantie voor kwaliteit

Kinder trainingspakken
alle maten 92 t.e.m. 176

eenmalige aanbieding, en ze z|)n nog goed ook

Dames en heren trainingspakken
met de allernieuwste dressmen broek
kleuren bordeaux-gr^s en marine-bleu, geen 129.

Kinder fietscross overalls
in rood en kobaltblauw

29,90

Kinderpolo's
diverse dessin» en modellen al vanaf 19.90

telkens aanbiedingen, o.a. deze week:

U.S. Top spijker en corduroy broekn
alle kleuren 55.00

Grote keus in

deze week

89.00

kinder bermuda's, piraten broeken, knicker-

bockers, A-symmetrische broeken

Twill colberts
ire rood, wit, marine, mint, zwart van f «Pi** • ÖSfi'

Amerikaanse T-shirts
Leren herenjacks
in zwart maten 46 t.e.m. 56

37.50

45.00

Terlenka herenbroeken
Lord kinder spijkerbroeken
zowel in strak als carottemodel, alle maten

Dennis kinder spijkerbroeken
maten 116 t.e.m. 176, grote maat 34iöv

prima pasvorm en kwaliteit vanaf

in 4 kleuren

Dames opvouwregenjassen

Ley River twillbroeken
in rood, kobalt, marine en streep

met aak

198.00

59.00

29.75

55.00

wijd model

in alle modekleuren

met contrastmouw

India kiels

Polo's

diverse streepmotievan

15.00
19.95

25.00

InbrMkalarmfTM
N«t hompUU • larrmy st**m voor
••n b*ta*U>are prijs

Doof AU rm
9709 X
ƒ149,50

geweldplegingen w*er tchrikbarend afgebeelde tysteem vraagt mei veel me«r
toegenomen en d* verwachtingen voor 19U dan een uhroevedraater en een beet)*

vrel beter u<t Daarom advtieert handigheid Daarmee heeft u dan ook een
de politie "doe /elf tet» om de inbreker lysteem m hun waarmee u all* deuren en
buiten de deur te houden". Met Interquam ramen, garag«. ichuur et< beveiligt legen
hoeft dat geen enk e' probleem te ïij n want inbreker* VaU alarm is eenvoudig

voor een ef fektieve en permanente Itggen met handige tipt en een kompleet
bescherming van gezin en bezit Veel van dr over/itht v.m de vele mogelijkheden hoe uw
Interquart/ jlamnyiiemen ;t|n bmnvn hun het bettt beveiligd kan word*n

venters
Spalstraat 8 Hengelo Gld Tel. 05753-1280

Alton stretch spijkerbroeken
prima pasvorm, geen 98.— maar deze week nogmaals

zowel voor dames als heren enorme keus
zowel effen als streep, voor groot en klein

Bip stretch spijkerbroeken
geen 109.— maar

Kinder A-symmetrische blouses
in 5 modelkeuren

79.00

89.00

39.90

Carotte broeken in twill
in rood, kobalte mint, cyclaam en streep, geen 94.—, bty ons

79.00
Ook in A-symmetrische sluiting

Shawls
in alle modekleuren, zowel met goud- als zilverdraad

A-symmetrische blouses
in alle modische kleuren, zowel lange als korte mouw

Origineel leger jack
alleen nog groen

12.50

10.00

Wijziging openingstijden
per 29 maart 1982

Maandag t.e.m. doiderdcrg van 8.30-
72.30 en van 73.30-78.00 uur
Vrijdag van 8.30-72.30 en van 73.30-
27.00 uur
Zaterdag van 8.30-72.30 en van
73.30-76.00 uur

Fa. Heijink
Meubel- en Tapijtenhuis

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurlosevreg 2 - Hengelo G

49.50

Kinder tuinbroeken „ M Heren terlenka jacks
streep - in rood en blauw alle maten een pr^js diverse kleuren en modellen, van 89.00 en 79.00

Verder voorradig

in alle breedtes en kleuren en

de grote rage van nu

DERKSEN'S GOEDERENHAL - JEANSSHOP
SPALSTRAAT 32 - HENGELO GLD - TEL. 1884 's Maandags gesloten - Woensdags de gehele dag geopend

ZATERDAG 10 APRIL

PAX1 -VARSSEVELD1
aanvang 18.00 uur



Deze nieuwe super-permanent „CONCORD" van

Wella biedt belangrijke voordelen:

• Langere houdbaarheid doordat Juist aan de
hoofdhuid het haar meer volume krijgt en de

haarpunten soepel en gezond blijven. Kort haar

, 4-5 maanden, lang haar 6-9 maanden.

• Als je 't haar graag lang wilt dragen is het

mogelijk alleen de uitgroei te permanenten.

• De nieuwe permanent beschermt het haar opti-

maal . . geeft 't meer body en een zeer natuur-

lijke, veerkrachtige krul.

Ook zeer geschikt voor moeilijk haar.

Kortom „CONCORD" is een permanent met vele

pluspunten en in combinatie met 'n echte goede

coupe helemaal 't einde en 't blijft betaalbaar.

KAPSALON MEMELINK
Vordenseweg 5 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1278

HET ADRES VOOR KWALITEIT

BIKGO-AVOND

3 aprit
aanvang 20.00 uur

klein zaal ,,1'oncordia'

volgende bingo

8 mei

Kon. Harm. Concordia
Hengelo Gld

1982
Zeer mooie prijzen

Kinderklompen
maaten 24-35, wit en blauw 12.95

WULLINK'S Schocnhandcl

Uw tennisseizoen begint bij

Sporthuis ROOZEGAARDE

Tennisrackets
DONNAY - RUCANOR - DUNLOP
SLAZENGER

(Ook UFTLEENRACKETS)

Tenniskleding

Tennisschoenen

Ook het adres voor

reparatie en bespannen

van uw frame

„Wij geven de service,

U wint de game"

Sporthuis ROOZEGAARDE
BANNINKSTRAAT 5 - TEL. 1996

Wij wensen u veel tennisplezier!

Vereniging tot stichting en instand-

houding van scholen met de bijbel

te Hengelo Gld

Secretariaat: Holstraat 8

Aanmelding van nieuwe leerlingen
voor de cursus 1982-1983 is vanaf heden mogelijk

bij de hoofden van de onderstaane scholen:

Chr. Kleuterschool „Dikkertje Dap"

Ster re weg 14, tel. 2057

Chr. lagere school Bekveld
Hogenkampweg 22, tel. 2171

Chr. lagere school Varssel
Zelledyk, tel. 05788-844

Ds J. L. Piersonschool
Schoolstraat 13, tel. 1528

A. B. Wolsink

LAMMERS-MAALDERINK
taxi -- zieken- en groepsvervoer

Voor af uw z/ekenfondsriffen

brui/off, feestje of partijtje

Neem geen risico, laat de auto staan
Wij brengen en halen u tegen een prijs die u
zeker mee zal vallen!
Bel voor inlichtingen of het maken van een
afspraak.

3005, b.g.g. 1924

dag en nacht bereikbaar

CHR. GEM. ZANGVER.

„DE LOFSTEM"
STEENDEREN

o.l. v. de heer D. J. Schelf er

geeft haar jaarlijks»-

UITVOERING
op zaterdag 3 april
in zaal Concordia te Steenderen
Aanvang 20.00 uur

Met medewerking van een

muziekgroep van de

Doetinchemse muziek-

school

o.l.v. van de heer G. Knippenberg

met E ger l ander muziek

Toegang vrij U bent van harte welkom

GRATIS
BAND, GAREN EN HAKEN

bij aankoop van

nieuwe overgordijnen
gedurende de maand april

HEIJINK
de gezellige winkel voor iedereen

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

„DE SPANNEVOGEL"
HENGELO GLD

1932 - 1982

Woensdag 7 april zijn wij,

M. J. JOLIJ

en

A. M. JOLIJ VEENHUIS

50 jaar getrouwd.

Dit hopen wij samen met onze kinderen en

kleinkinderen op deze dag te vieren.

Ter gelegenheid hiervan wordt er om 10.30 uur

een eucharistieviering uit dankbaarheid ge-

houden in de R.K. St Willibrorduskerk te

Hengelo Gld.

Hengelo Gld, maart 1982.

Rozenhoflaan 19.

Dagadres: zaal Concordia, Raadhuisstraat 36

te Hengelo Gld.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur.

DOLF VERSTEEGE

en

WILMA WEEVERS

gaan trouwen op vrijdag 2 april a.s.

om 13.30 uur in het gemeentehuis te

Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren is van

16.00-17.00 uur in zaal Concordia,

Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld.

Hengelo Gld, maart 1982.

Lankhorsterstraat 4 - Remmelinkdijk 6

Toekomstig adres:

Lankhorsterstraat 4,

7255 LB Hengelo Gld

INLEVERING VAN

vakantiebonnen en

vakantie chequebonnen
voor de landbouw

op dinsdag 13 april
's avonds van 7.30 tot 9.80 uur bty
J. BERENDSEN, lekink 12
Hengelo Gld

Het bestuur CNV

van 5 t.e.m. 18 april

Waarneming B. A. M. Eykelkamp, Ketyenborg
Tel. 05753-2262

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 4 AI'KIL

Ned. Herv. Kerk
10.00 uur Ds Kabel en Ds Verhaere

bevestiging lidmaten

Goede Herder Kapel
14.30 uur Ds Kabel en Ds Verhaere

bevestiging lidmaten

Vrtjz. 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 29 maart t.e.m. 4 april

Th. J. Hanrath, telefoon 05753-1277

Weekenddienst huisartsen Steenderen
VrUdag 2 april

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

Weekenddienst dierenartoea
ingaande zaterdagmorgen IC uur

H. Eil, Telefoon 1420

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

Alarmno. brandweer
Tch-foon 1922 Hengelo 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 KeUenborg
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-
/ i n s i i i i s S.30 uur
ZelhtMn (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

RABOBANK INTRODUCEERT EEN NIEUWE

REKENING VOOR TIENERS

Je moet kinderen al op jonge leeftijd met geld leren
omgaan. Met behulp van spaarpot en spaarbank-
boekje wordt geleerd dat het gemakkelijk is om een
beetje geld achter de hand te hebben. Bijvoorbeeld
voor een cadeautje met Moederdag of voor een extra
bezoek aan de speeltuin tijdens de vakantie.

Tapijt vuil?
Baal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Buur slechte ƒ 15.— p. dat
DROGISTERIJ

L E N S E L I N K
Kerkstraat l, Bengelo Gld
IVIefoon 05753-1800

ledere

woensdagmiddag

alle coupons

!/2 prijs

Schröder
by de kerk • Hengelo Gld

SPORT GOED

met SPORTGOED
van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

Tuinproblemen?
Beleefd aanbevolen voor

Ploegen en frezen
met tuinbonwtrekker

Tot uw dienst!

Theo Berendsen
Krommedtyk 2
HENGELO GLD
Tel. 05753-3070

N& 17.00 uur en In het
weekend

Offenberg
HANDEL IN

hooi en stro
Flesterwes; 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

Denkt U aan de 2e en
laatste

uitvoering
van

HTV

woensdag

31 maart

in zaal Langeler

Aaanvang 8 nor
Zaal open 7 uur

Meisje, 18 jaar, in bezit
van Mavo-diploma en
typen zoekt werk op korte
termijn in winkel, huis-
houding of kantoor.
Brieven onder nr. LK 30,
bureau de Reclame

Gevraagd door particulier
onvcrbouwd boerderijtje
(plm 125.000,—) Aanvaar-
ding in overleg evt over
l a 2 jaar. Gunstige ligging
zeer gewenst. Brieven
onder nr B 13, bureau de
Reclame

WONINGRUIL
Wie willen ruilen met onze
woning in Brummen tegen
een woning in Hengelo Gld
of omgeving. Tel. 05756-
4091, tussen 4 en 6 uur

Te kop plm 5 mud con-
sumptie-aardappelen Sur-
prise. Th. Schoenaker.
Hoegenstraat 2, Zelhem

Te koop i.z.g.st. zijnde
schommel met 2 schom-
mels. J. W. Egglnk,
Dwarsstraat 10, Hengelo

Te koop 4. z.g.a.n. auto-
banden (voor Volkswagen
kever). Tevens groen-
blijvende coniferen. H. Cor
nelissen, Molenweg 2
Baak, na 17.00 uur of
zaterdags

Te koop een aquarrium
100x40x40, geheel compleet
met pomp. Tel. 05753-
1534

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

Ook veel opvoedkundigen dringen erop aan om kin-
deren reeds op jonge leefttfd de waarde van geld te
leren. Ztf menen dat daardoor Op latere leeftijd het
inkomen veel bewuster wordt besteed.

De Rabobank Tienerrekening
l < M l « > r < > < - n lussen 10 en 14 jaar kan zo'n rekening
openen bij iedere Rabobank. De Tienerrekening»
houder kan zelf ztfn geld op z*jn of haar rekening
storten of door anderen laten storten. Als de ouders
of verzorgers daarvoor toestemming geven kan de
bezitter van een Tienenrekening zelf de contributies
van bijvoorbeeld sportverenigingen of tijdschriften
laten overboeken. Over het tegoed op de Rabobank
Tienerrekening wordt een rente gegeven van 8'/$%
per jaar. Daarbovenop geeft de Rabobank als men
vtiftien jaar wordt nog een premie van 5% over het
gespaarde bedrag tot een maximum van f 500.00
per kalenderjaar dat men spaarde.
Als de Tienerrekeninghouder later zelf gaat ver-
dienen of een ander eigen inkomen krygt, kan de
Tienerrekening: gemakkUJk worden omgezet in een
Rabo-rekening.

Eeen komplete rekening
De bezitter van een Tienerrekening krijgt zjjn eigen
rekeningafschriften en bovendien een eigen Tiener-
spaarpas. Degene die een Rabobank Tienerrekening
opent, krijgt een erg fraaie rekeningkoffer met spul-
len, die hij of zij uitstekend kan gebruiken. Daarin
zitten bankgiroformulieren, enveloppen en pasje.
Daarnaast is er veel ruimte om foto's, brieven en
andere persoonUjke bezittingen op te bergen. Boven-
dien bevinden zich in de koffer een schrijfblok, een
balpen en een verjaardagskalender. De koffer is
zo gemaakt dat luj gemakkelijk aan de muur kan
worden gehangen.
Al met al zorgt de Rabobank ervoor dat met een
eigen Tienerrekening een bewuste pas op weg naar
later worden gezet.

BAARMOEDERHALSKANKER ONDERZOEK

In Hengelo Gld wordt binnenkort weer bevolkings
onderzoek op baarmoederhalskanker gehouden.
Dit jaar worden inwoonsters geboren in de jaren
1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944 en 1947 opgeroepen,
ledere vrouw van deze geboortejaren krijgt één per-
soonlijke oproep met dag en tijdstip voor onderzoek,
tesamen met een folder met informatie over het
onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in Het Groene
Kruisgebouw aan de Kastanjelaan.

De oproepen worden uitgezonden door de gemeente
het maken van het uitstrijkje gebeurt hiertoe door
opgeleide verpleegkundigen van de Stima en de
beoordeling van de uistrijkjes vindt plaats in het
Cytodiagnostisch laboratorium te Arnhem.
Alle deelneemsters ontvangen binnen zes weken
schriftelijk de uitslag. Dit is bij het merendeel van de
onderzochten het bericht dat alles goed is. Een aan-
tal dames zal echter gevraagd worden naar het
spreekuur van hun huisarts te gaan voor een aan-
vullend onderzoek.

Gemeente en Rijk nemen een groot deel van de kos-
ten voor hun rekening. Van de deelneemsters wordt
een eigen bijdrage gevraagd van f 17.50, te, voldoen
bij het onderzoek.



Op zaterdagmorgen 3 april
vanaf half tien organiseert

DVO te Hengelo en Keijenborg
haar eerste

PAAS-EIERENAKTIE
• Kakelverse eieren, rectstreeks van de kip, worden huis-aan-huis be-

zorgd.

• Bent U niet thuis mevrouw, licht dan uw man eventjes in om de eieren
in ontvangst te nemen.

• Dus voor Pasen geen eieren halen, wij komen ze U bezorgen.

• Eet smakelijk.

PAASAANBIEDING

Roomijs (ook in aardbei of mocca) 2y2 liter

IVlini rOOmijStaartje (zolang de voorraad strekt)

Hele grote appeltaart us personen)

Kwarktaart (sinaasappel) 12 personen

Malse kuikenpoten 2>/2 kg

Kuikenlevertjes Op schaal soo gram

Hamburgers (puur vlees) doos a 12 sttuks

HULS-
TELEFOON 05753-1666OF2436
HENGELO (CLD)

WASAUTOMATEN
van een degelijke kwaliteit

• MIELE

• AEG

• ZANKER

met een scherpe prijs

vindt u bij

FA. O R D E L M A N EN D I J K M A N
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1285

Wie begint er in deze tijd nog een bouwbedrijf?

WIJ
BOUWBEDRIJF WOLBRINK & MASSELINK

WAAROM?
omdat vakwerk, advies en service tegen betaalbare

prijzen nog steeds gevraagd wordt

Vanaf 5 april a.s. staan wij klaar voor al uw verbouw,

nieuwbouw, utiliteitsbouw, siermetselwerk, onder-

houdswerk, stallenbouw en sleufsilo's

Baak, Toverstraat 5, tel. 05754-677

Hengelo GId, Berendschotstraat 8, tel. 05753-2996

NEVEDA
Profiteer nu van onze
voorjaarsaanbieding in

WOLINE

ZINNIA

BISTRO

VALENTINE

COMBO

COMBOSET

METKOK

GABLINA

PIZZA

in 14 kleuren

in 4 kleuren

in 7 kleuren

in 4 kleuren

in 5 kleuren

in 7kleuren

in 4 kleuren

in 6 kleuren

in 4 kleuren

van 5.25 nu

van 5.95 nu

van 3.95 nu

van4.15 nu

van 7.80 nu

van 8.95 nu

van 8.00 nu

van 1.70 nu

van 4.95 nu

3.95

2.95 Per bo1

2.95 Per bo1

3.00 Per bo1

5.95 Per 10°
6.95 Per 10°
2.50 Per toi
1.25 P61* toi
2.95 P61" toi

Schröder
bij de kerk Hengelo GId

U wilt uw tuin aanleggen of veranderen'

Wij hebben voor U *

een groot asosrtiment PLANTEN

MCDtVlAMDSt

^ Heesters • heide

| Vaste planten - klimplanten

^ Coniferen, zowel haag als solitair

Maar wij hebben ook:

£ Tuin turf - potgrond

0 Veldkeien, klein en groot

0 Kinderkoppen - rondhoutpolen

0 Biels - vijverplastic

Turfen voor randafwerking bij vijvers

Boomschors voor b.v. een paadje door

uw tuin enz.

Verkoop alleen op zaterdag of na tel. afspraak

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G. J. BOSMAN
Kervelsweq 23 - Hengelo GId - Tel. 05753-2619

HOVENIERS MfT

ERKENNING

KIES HISTOR KLEUR
in de winkel die je kleur aanvoelt

VERTEL UW KLEURFANTASIEËN. SAMEN MET l )E
H1STOR-KIESKLEURSELECTOR MAKEN WE XE WAAR

Denkt u bij voorbeeld dat junglegroen 't buiten leuk
zal doen? Wilt u 'n ander kleurtje op de regenpijp en

de betonnen tegels? Noem ons uw favoriete1 kleur.
Met behulp van de Histor-Kieskleurselector kiezen we dan
samen de bijpassende t inten of de mooiste contrastkleur.

Kortom, de kleuren die bij u thuis 't prachtigst com-
bineren, i l( x ii^lans, /i jdei nat of muurverf, karweiklaar in het
Histor-bllk. Of anders menden wij 't in een wip voor u.

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

L i I H1ST R
Histor kleur Altijd goed

sehildersbedrijf
bennïé harmsëh

vraag vrijblijvend informatie...

Spalstraat 17 Hengelq(Gld)Tel.05753.1292

DANSEN

Zondag 4 april

P.P.M.-BAND

Hengelo GId. telefoon 05753-1461

Goud en Zilver
Profiteer nu van de sterk gedaalde

goud- en zilverprijzen.

Wij volgen steeds de beursprijzen

ofwel wereldprijzen.

m^AGROOTKORMEUNK
^horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK - GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo GId • Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

Damesklompen
vanaf 15.95

WULLIKK'S Schoenhandel

H.H.V.
JAARVERGADERING van HHV

op maandag 5 april

in de kleine zaal van Concordia
Raadhuisstraat 86, Hengelo GId
Aanvang 19.30 uur

Agenda:

1 Opening door de voorzitter.

2 Notulen van de vergadering 9-11-1981.

3 Verslag penningmeester.

4 Verslag secretaris.

5 Verslag kascommissie.

6 Benoeming nieuw kascommissielid.
Aftredend hr. Jansen, Zelhemseweg.

7 Bestuursmededelingen.

8 Bestuursverkiezing. Aftredend: H. Hulstijn,
vice-voorzitter, H. Heijer, commissaris en
H. v.d. Lende, commissaris. Allen zijn her-
kiesbaar.
Tegenkandidaten door de leden, worden in-
gewacht tot vier dagen voor de vergadering
bij de secretaris, Zelhemseweg 28, Hengelo.
Het bestuur stelt voor de heer H. Hulstijn te
benoemen tot voorzitter, let wel dient in
functie te worden gekozen.

9 Wedstrijdrooster 1982.
10 Rondvraag.

11 Sluiting.

GARAGE B. REGELINK
Voor compleet

auto-onderhoud
reparaties - uitdeuken

en spulten

Verkoop van nieuwe en

gebruikte auto's

Synagogestraat 6 - Hengelo GId

Tel. 05753-1573

H.H. Landbouwers

Door aanschaf van een

DOORZAAI-
MACHINE
kunnen wij vanaf heden

het doorzaaien van uw gras

land ook verzorgen.

LOONBEDRIJF

H. PETERS-Baak
Tel. 05754-314

JOWé - KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

Branderhorstweg 5 • Tel. 05753-2026

Inkoop - verkoop - verhuur

reparatie - slijpinrichting

van diverse kettingzagen, tuinbouwtrekkers,
frezen, pompen, aggregaten, motorzeisen,
gazonmaaiers, hout- en compostmachines,
verticuteermachines, heteluchtkanonnen,
grondboren, hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig

Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar
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Herschisinas
1 ffterfles
geen 0.89 maar

Q69

Café noir
per pak
van 1.45 voor

125
Porkibruno's
spekken
grote zak
van 1.98 voor

Cafémel
halfvolle
koffiemelk
1 liter
van 1.98 voor

169

Chocolade
spritstongen
pak 9 stuks
van 1.89 voor

149
Kathy Vanille
of droptoffees
zak 150 g ram
van 1.75 voor

129
m m

Duyvis fu/fnummers,
pret/etters of
lachbekjes
met gratis stickers
van i .59 voor

139
m m

Kletsmajoors
per pak
van 1.89 voor

Ad v. Geloven
ofFlipsateh
van 1.59 voor

29

Sukretinne
500 tabletten~\-
gratis roerlepel
van 6.25 voor

475
Tricel
fosfaatvrije
zeeppoeder
koffer 2 kilo
van 6.25 voor

549
Dixan
vat 4 kilo
van 14.95 voor

1295

Ge na gold
sinasappelsap
pak 1 liter
van 1.49 voor

129

Gena gold
appelsap
pak 1 liter
van 1.59 voor

139

Mf/lwood
Irish ere a m
fles van 10.95voor

Lattenstoel
Verstelbaar
7 lat s. Wit of bruin
Met epoxy frame
Vaste VS prijs

5495
Tuinset serie c bestaande uit:

3 standenstoelen en 1 capriofrelax
stoel met tafel 80 cm
Vaste VS prijs

Geldig van 1/4-3/4
Magere

Varkens-
lappen
kilo

898
Slavinken
±30 gram
4+1 gratis
— 5 stuks

398
Mager

Varkens-
pou/et
250 gram

Cordon bleu
zacht varkensvlees met ham en
kaas. Per stuk
±150 gr a m
deze week 500 gr.

nei nam en

593
Tartaartjes
±80 gram
nu 4 stuks

398
Gekookte
gelderse
worst
150 gr a m

109
m m

Johma
huzarensalade
cup 150 gram
van 1.25 voor

Q99
Rauwe ham
100 gram 169
Mager
Ontbijtspek
100 gr a m

128
Maandag-Dinsdag- Woensdag
Schouder-
karbonade
kilo

r vwf t«jwc*^

898
Maandag
Speklappen
kilo

698
Dinsdag
Verse worst
grof of fijn
Kilo

798
Woensdag

Gehakt
50% rund-
50% varkens
'kilo

698

Geldig van 1/4-3/4

Puike

Klei-
aardappelen
5 kil o

350
Export kwaliteit

Golden
delicious
2 kilo

450
Hollandse
andijvie
1 kilo

J 89
Roomwitte
Champignons
250 gram l?8

Leuke

Vetplantjes
3 stuks

Gemengde
Varentjes
3 stuks

495
Kaaps
viooltje
per stuk 2.75
nu 3 stuks 550

'Voor een glas bier of na 't eten'
Underberg
nu set è
3 flesjes

325

Claerijn
jonge jenever
1 liter

1575

Drambuie
f les 0.7 liter
deze week

2
Henkes
bessenjenever
fles 1 liter

KAAS
Goudse kaas
jong belegen
kilo

045

ZUIVEL
Becel
dieet-
margarine
kuip 250 gram nu

110
m m

Reddy
zonnebloem
margarine
kuip 500 gram

1
m

65

Jacky
smufpudding
6 smaken. 500 gr.
van 2.09 voor

Voor uw palmpasen!
Paashaan
100 gr a m
bij uw VS

J 69

O?5

Veluws
volkoren
brood
800 gram

169
m m

Krentebollen
zak 6 stuks
nu

209

Tuinset serie B bestaande uit:
2 lattenstoelen laag en 2 hoog model -f

kussens en taf el 90 cm. + kleedje en
parasol met betonnen voet.
Vaste VS prijs ^\ imi9 ̂ \

375= MARKT

:vv-

•::<:::/.
'%vJ
v. O

Tuinset série A bestaande uit:
4 altweathèrsstoelent tafelrond 70 cm -f-

parasol 180'cm en plastic parasolvoet.
Vaste VS prijs ' ^m *\ *\ OIT

12995

Curver bloembakken
bruin en beige

40 cm
van b. 25 voor

80 cm j
van 9.95 voor

Geldig van 1/4 -7/4

Slaapzakken
160X1'90 cm.
Diverse kleuren
Vaste VS prijs

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN • BORCULO • HENGELO (GLD l • RUSSEN - GROENLO • GOOR • VORDEN


