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Roestplekken of schade
aan uw auto?

i

Alle kleuren

A Ü T O L A K
direct leverbaar

Ook In klein verpakking (250 cc)

Tevens GRONDMATERIALEN*

WASHPRIMEB GRONDLAK

STAALPLAMUUR

POLYESTERS

POLYESTER PLAMUUR

SPUITPLAMUUR

BITAC

CHASSIS COATING

WATERPROOF SCHUURPAPIER

NOVOROX etc.

Verfcentrum

lenselink
l Kerkstraat l - Hengelo Gld • Tel' 05753-1300 !

Met Pasen open
Maak het U met de feestdagen ge-

makkelijk en kom lekker dineren In

ons restaurant.

Verse maaltijden. Snelle bediening!

Ook kunt U komen afhalen.

Even bellen en het staat klaar.

Na de wegraces
gezellig napraten in ons restaurant

met een hapje en een drankje.

Tot ziens met Pasen!

Chlnees-lndlsch restaurant

GOLDEN VALLEY"PP

Raadhuisstraat l HENGELO (Gld.)

Telefoon 3231 - telefoon-service
Geopend elke dag van 11.00-22.30 uur

CLAM
Verschijnt dtudafi In
Hengelo, KeQenborf,
VetowUk-Zelhem, Baak,

Steenderm, Wlchmond,

Vlerakker

UITGAVE:

DRIJ. WOLTEB8

Kerkstr. 17 • Postbus >

7266 ZO Hengelo Gld

Fel. 0676S-U65

b.g.g. 1268

in
Hengelo Gld

WIJNBERGEN
is deze week op z'n PAASBEST

Let op onze scherpe j ub i/e u m prijzen
van

ZWARE KROPSLA, - VERSE

BLADSPINAZIE • HOLLANDSE

ANDIJVIE • HAGELWITTE

BLOEMKOLEN - JONGE RAAP

STEELTJES - MOOIE KOM-

KOMMERS - HOLLANDSE

TOMATEN EN CHAMPIGNONS

Bestellingen voor de feestdagen gaarne vroeg-

tijdig opgeven.

Onze grote verkoop bloemenkas Is weer tjok-

vol gevuld met

groene en bloeiende
PLANTEN

Lef op onze jubileum aanbiedingen

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

Het adres
voor bloemen, groente en fruit

's Maandags de gehele dag geopend

's Woensdagsniiddags gesloten

DE GEHELE WEEK:
500 gram

fricandeau 695

100 gram? gepaneerde

snitsalt 165

600 gram magere

runderlappen 695

500 gram malse

varkensrollade 695

100 gram gevulde

varkensborst 175

l dooi grote 40 stuks

fricandellen 14.00

>00 gr GBOVE VERSE WORST

>00 gr FIJNE VERSE WORST

150 gr gekookt of rauwe ONTBIJTSPEK 160

Woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
150 gr BOTERHAMWORST

375

350
100

Donderdag
•o « , - MALSE RUNDERLAPPEN

WO gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr SNIJWORST

495
400

200

Vrijdag en zaterdag
000 gram

SCHOUDER.
KARBONADE
(n iax . ) 2 kg per klant)

500 gram

riblappen

100 gr slagersham

395
795

150

100 gr gebr. runder- of
varkensrollade 225

100 gr rauwe ham 225

KEURSU6ER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD - TEL. 05758-1268

Wasautomaat stuk?

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

Vi Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

In verband met Goede Vrijdag zijn

£* mBpBh*IC.CO UUT gesleten

op vrijdag 9 april.

Koopavond is op
DONDERDAG 8 APRIL

Offenberg
HANDEL IN

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

de veertiendaagse

Geldig van 6 t.e.m.
l liter

§ JONGE BOKMA
^ l liter
2 JONGE HENKES

l liter
ST ANDBé VIEUX
l liter
BOLS BESSENGENEVEB

5 1 fles
O.V. ADVOCAAT

61 fles
BEBENTZEN BONGO

71 fles
BACARDI RUM

81 fles
CAMPARI

91 fles
OFFLEY TAWNY POBT
l fles
CHATEAU DE HABTE8

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN
Wegens uitbreiding van ons assortiment, o.a. met:

| zoet- en zoutwatervissen

| tropische vogels
| knaagdieren

Deze week op het gehele assortiment, olang de voorraad strekt:

kanarie met kooi vanaf 35.75

hondemanden vanaf 10.25

diverse blikvoeder, 4 halen, 3 betalen

DIERENSPECIAALZAAK„MONIQUE'
Spalstraat 12 • HENGELO GLD • Tel. 05753-2396

DE KAASPLANK

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

VrUdag standplaats Hengelo Gld

van 14.00 tot 20.00 uur

l kg jong (N.H.) 9.00

500 gr belegen (N.H.) 5.80

500 gr boeren belegen 6.50

500 gr boeren oud 7.50

100 gr bittertaart 1.50

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 - Tol. 08387-805

SLIJTERIJ CONCORDIA

ledere
woensdagmiddag

alle coupons

prijs

Schröder
bU de kerk • Hengelo Old

SPORT GOED
met SPORTGOED

van SPOBTHUIS

ROOZEGAARDE
Bannlnkstraat 5, Hengelo

DEGELIJK
Klassiek en degelijk, maar met
moderne vormgeving: BATAVUS.
U kunt kiezen uit de Favoriet Tour,
Ascot, Bato, Flying Dutchmcfn of
de Cambridge. Allen in diverse
kleuren en meerdere bamehoog-
ten en wielmaten. Ieder model
weer met eigen specifieke
eigenschappen. Als fietsenvakman
zetten wij u graag goed in het
zadel.

F i « - t s s j M - r i i i l i s t

Reind Zweverink
l.-kink K Hrngelo Gld

Tel. 2^X8

BATAVUS
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Verzekerd zijn van een goed Paas-eten?
DAN NAAR

slagerij J. Stapelbroek
Puur ouderwefs gebracht,
maar modern in prijs

P.S. Geef uw bestellingen en Paasrollade vroeg-
tijdig door

Telefoon 1258 of 1249

m USV^

OOK MANNEN HOUDEN ERVAN VERZORGD
DOOR HET LEVEN TE GAAN.

U wilt niet iets ingewikkelds en vooral geen
tijdrovend bezoek aan de salon. Maar natuurlijk

ook niet dat we zomaar iets doen en een kapsel
maken dat misschien helemaal niet bij u past.

Daarom gaat aan iedere behandeling
een kort informatief gesprekje vooraf. Want

>, wij weten hoe we u haar moeten behande-
len en wat uw eventuele problemen zijn.

We noemen bijvoorbeeld te droog en
*.• te vet haar, en huidverschilvering. Wij

• weten ook hoe we de eerste grijze haren
kunnen camoufleren of juist dof grijs haar

opfrissen. Wij gebruiken daarvoor profes-
sionele produkten. Van Schwarzkopf.

Die kunnen we u zelfs mee naar huis
•> geven. Want alleen met regelmatige haar-

verzorging bent u verzekerd van gezond,
mooi glanzend haar.

Wij staan achter u met haarverzorging.

De luchtige mode
van

Maar mode met prima pas-
vorm. Luchtig en toch solide.
Het zachte ker vormt zich
soepel om de voet. Ook u
zult tevreden zijn met

Kapsalon G. LURVINK
Ruurloseweg 16 HENGELO GLD - Telefoon 05753-1264

Prettige Paasdagen

De modeschoen met voetbed

WULLINK'S SCHOENHANDEL

Paasaanbiedingen
11 jonge jenever Florijn

I l vieux Florijn

I1 vlierbessen

l pot boerenjongens

'n Heerlijke WIJN voor uw Poosdiner:

l fles cotes du Rhone
'n soepele, frisse rode wtjn

l fles graves superieur
half zoete volle witte wijn

Op al onze flessen per doos a 6 stuks

f 2.» korting
Tevens in voorraad keukenflesjes
rum - madeira - kirsch - marasquin en onze be-
kende KRUIDENBOTER

15.45

15.95
13.95

6.75

6.50

6.25

Slijterij
DE SMID99

Gebr. Hilderink & Zn - Keijenborg - Tel. 1293

FEESTELIJKE

VERPLAATSINGS-
OPRUIMING

Î

r-

t.e.m. 1 mei 1982 bij

Woninginrichting GROOTBOD
i

De gehele voorraad moet nu weg wegens verhuizing naar

RAADHUISSTRAAT 11-13

w.o. bankstellen, kasten, eethoeken, salontafels, diverse kleinmeubelen, vloerbe-

dekking, vinyl, tafelkleden, gordijnstoffen, vitrages en verder aanverwante artikelen

tegen kortingen tot 50 pet

Loop geheel vrijblijvend naar binnen want nu hebt U de kans om zeer voordelig aan
kwaliteits artikelen te komen.

Toestemming K.v.K. nr. 8231

van uw
vakhandelaar

PELGRIM GASFORNUIS 810 Alm SI i 88 «Mem

FA. BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Tel. 05753-1215 - HENGELO GLD

Uw tennisselzoen begint bij
Sporthuis ROOZEGAARDE

Tennisrackets
DONNAY • RUCANOR • DUNLOP

SLAZENGEB

(Ook UITLEENRACKETS)

Tenniskleding

Tennisschoenen

Ook het aéres voor

reparatie en bespannen
van uw frame

„Wij geven de service,
U wint de game1'

Sporthuis ROOZEGAARDE
BANNINKSTRAAT 5 TEL. 1996

Wij wensen u viel tennisplezier!

Baadhiiisstraal r» Hengelo <

H.J.BUUNK&ZN

JOWe - KEIJENBORG
LAND- EN TTJINBOUMMECHANISATIE

Branderhorstweg 5 • Del. 05753-2026

Inkoop - verkoop - verhuur
reparatie - slijpiniichting
van diverse kettlngzagei, tuinbouwtrekkers,

frezen, pompen, aggregaten, motorzeisen,

gazonmaaiers, hout- encompostmachines,

verticuteermachines, hteluchtkanonnen,

grondboren, hogedrukrinigers enz.

Nieuw en gebruikt vooradig

Ook 's avonds en zateriags bereikbaar



DEZE WEEK:

VOOR DE PAASDAGEN:
Gerookte paling 100 gram 3.95
Gestoomde makreel per st. 2.95
Grote pot zure haring of rolmops

3.95-:

HULS-VORST'
naast de Edah

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR Bil-

alle plaatselijke banken

DANSEN
2e PAASDAG

T A K E I T E A S Y

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

'n Gazelle wil wel!
Fietsen is fijn, gezond Voor jong

en oud Inspannend?
Niet op 'n Gazelle.

Zo'n lichtloper wil wel!
We hebben heel wat Gazelle-

_. modellen in huis. Kom dus maarr op met uw wensen. Ook wat
service betreft. Want ook wij

willen wel!

Fa. Slotboom
Kiefendorp 11 . HENGELO GLD

Telefoon 05753-7278

GAZELLE fietsen
rijden op VREDESTEIN banden. S

•HIMMLlF

't Buitenwerk in de hoogglanslak?
Kies dan de

nieuwe kleuren van Histor.

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

( ia rant voor hechte dekking en gunstig uitstrijkvermogen,
van c-a. 12 in"' onverdund. per(),7.ri l i ter afhankelijk van dr
ondergrond. De ideale bescherming en verfraaiing van uw
buitenwerk. Maar ook heel functioneel in de keuken, bad-
kamer, andere vochtige ruimtes. . . 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

Histor kleur Al tijd goed

Leer succesvol autorijden!
VAMOB AUTOBIJSCHOOL WEUEBS

HELPT U DAARBIJ QAABNB

W\| lessen In BMW 818 en HONDA automatte

Theorielessen Ie Ketyenborg en Hengelo OU

AUTOBIJSCHOOL

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

Woensdagmiddag 7 april
van 14.00 tot 18.00 uur

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

WU 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.)

inlijsten
...wat u maar wilt

Lijstenmakerij

schildersbedrijf
bennie harmsen

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Ook te bereiken bij Monique,

Spalstraat 12, telefoon 05753-2396

Opel Ascona 2000 - Volvo automaat

EN TOCH is

RATERINK
UW SLAGER

TE KOOP

TUINMEUBELEN
TEBBASSTOELEN in wit en bruin

Pracht collectie KUSSENS met bijpassende

tafelkleedjes en PARASOLS

Verder TAFELS, PARASOL VOETEN, RELAX-

STOELEN, STRETCHBEDDEN, UNICA'S

BOTEN, SLAAPZAKKEN, LUCHTBEDDEN

Ook losse dekjes verkrijgbaar enz. enz.

Voordelige prijzen

Openingstijden:

Maandag t.e.m. donderdag van 8.80-18.00 uur

Vrijdags van 8.30-21.00 uur

Zaterdags van 8.30-12.00 uur

ATOMICA
Opslag A. Goossen»
Steenderenseweg 11 • Hengelo Gld • 05758-2139
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Schildersbedrijf REGELINK

25 jaar in Hengelo Gld

Ter gelegenheid van dit jubileum en de verbouwing

van onze winkel hebben wij

ir U

4 kg latex, superkwaliteit l Z.3U

Voorraad BEHANG 10% korting

Wandweefsel per m vanaf /.St)

Voor de kindoren een leuke attentie

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld - Tel. 1655

BESTEL VROEGTIJDIG UW

PAASROLLADE
Kom even langs of bel bij

SLAGERIJ RATERINK
Raadhuisstraat • Hengelo Gld - Tel. 05753-1301

EEN PERMANENT, MAAR HOELANG?

I b alle model na r\vce Jayen er weer uit.' Een
regenbuitjd en mv haar springt en piek r weer alle

v . kanten op? Zonde, toch? XX' i j :ien liever, dat
u een tijdlang plezier hebt van ons werk.

Want het is ook niet nodig. Voor een
Ie ondersteuning in uw haar gebruiken

wij in de silon Narural Sryling.
\'an Schwarrkopt. hen soort perma-
nent, maar niet met van die eigenwijze
kruik

Wij geven u produkten mee naar
huis, die u helpen de krullen en golven te

behouden. Daarbij houdt u uw haar
ook soepel en in goede konditie.

Het is net dat beetje extra aandacht,
dar goed gepermanent haar tot een mooi

kapsel maakt. Wij staan achter u met
adviezen voor problecmluar, make-up, voor

haarkosmetika en bovenal haarverrorging.

\\ i| staan .K l i t e r u n ier haarver:-

Xaps£lon G. LURVINK
Ruurloseweg 16 HENGELO GLD - Telefoon Op753-1264

Prettige Paasdagen

Gezond vakantiebruin
en fit als een hoentje

Verwen Uzelf.
met zo'n zonnebadkuur van 7 è 10 dagen

Ervaar zelf hoe fit U zich voelt, al na het eerste zonnebad
Hoe goed U "er" weer tegen kunt. En op de koop toe

P U wordt zo bruin, alsof U pas met vakantie bent geweest
Met apparatuur van Eurofit bruint U veiliger, dan onder de spaanse zon!

Zonder verbranding, zonder uitdroging van de huid.
Lief voor het lichaam, heerlijk voor de huid. Je kikkert er echt van op

Bel voor informatie!

DROGISTERIJ MARIANNE
Tel. 2062 • Hengelo Gld .̂

Wij adviseren ook. indien U een eigen
lonnebank ol -dak wilt aanschaffen

l

<

j!
l
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Door een misverstand is tot onze grote spijt
de overlijdens advertentie van mijn man in
een ander blad terecht gekomen.

Op 5 december 1981 is rustig van ons heen-
gegaan mijn lieve man, onze vader, schoon-
vader en grootvader

BUDOLPH CBISTIAAN DWARS

Rustend arts

Namens de gehele Familie:
P. J. J. Dwars-Lulofs

6881 TK Velp (Gld)
Naeff Flat: Hoofdstraat 162

Op uitdrukkelijke wens van de overledene
heeft de crematie in nauw familie verband
plaats gevonden.

Cafetaria „De Eikeboom"
Keijenborg

Bamischijf

Nasischijf

Kroket

Braadworst

Slaatje (groot)

Loempia

Hamburger

1/2 haan met patat

Kuikenbout

Karbonade met patat

Snitzel met patat

Deze aanbiedingen

6 t.e.m. 10 april

SALADES
voor de Paasdagenvroegtijdlg
bestellen

HARRIE MENTINK
St Janstraat 69 • KeUenborg - Tel. 05753-1329

Prettige Paasdagen gewenst

0.75

0.75

1.00

1.50

2.00

2.00

2.75

4.50

2.50

4.50

4.50

geldig van

Stevord:
gemiddeld niet te duur en met

AANBIEDINGEN bijzonder goed-

koop

De prachtige grote maat dekselpot in blauw
Delfts stond in prijslijst 1980 voor 98.50.
Momenteel niet meer te koop. We hebben nog
een aantal en verkopen ze voor 68.50

HUISHOUDSCHAAR, z.g. allesknipper, zeer
fijne Duitse kwaliteit. In prijslijst 12.95. Tijde-

lijk 8.95
Een imitatie van deze schaar uit Hongkong
koopt u ook nergens 'goedkoper: nu 1.95

Een TAS in voetbalvorm (badtas, sporttas))
normaal 4.95, tijdelijk 2.95

Prachtige, robuuste BIERGLAZEN voor 0.75

spotgoedkoop voor deze soort!

Luxe KOP EN SCHOTEL van Duits merk-
porselein, normaal 6.25, tijdelijk 4.50

Een aparte KOP EN SCHOTEL in een een-
voudig pottebakkersmodel, effen bruine kleur
(een gelegenheidskoopje). We hadden ze staan
voor 4.90, nu deze partij voor 1.90

Prijzen 2 weken of zolang de voorraad strekt,

niet reserveren.

SMIKKEL-IN
laat u heerlijk smullen

met de feestdagen

S4L4DES
vroegtijdig bestellen

Wij kunnen er dan de

meeste zorg aan besteden

Spalslraat 3 • Hengelo Gld

Wegens interne reorganisatie

geven wij

10% voordeel
in de vorm van
cadeaubonnen

EXTRA VOORDELIG

SOU EN ZILMETA
CASSETTES

FA. JANSEN
Bleekst raat l • HENGELO GLD

Tel. 05753-1360

Muziekliefhebbers,
aandacht voor het volgende:

Vanaf heden voeren wJJ de verkoop y.

nieuwe grammofoonplaten

en muziekcasseltes
In hoofdzaak Nederlandstalig,

zowel voor radio-amateur of andere

muziekliefhebbers.

Zeer uitgebreide keuze.

PLATEN-SERVICE
HENGELO

Het Karspel 50 - HENGELO GLD

Tel. 05753-2307

Meisjes en jongens opgelet!

De ijsver. ,Sfeintjesweide"
houdt op

woensdagmiddag 21 april
voor alle kinderen van de lagere

scholen een

ROLSCHAATSWEDSTRIJD
op de Molenenk (hoek Zelhemseweg)

De inschrijving begint om 13.00 uur

De wedstrijden beginnen om 14.00 uur.

Leden van de Usvereniging kunnen gratis mee

doen, niet-leden betalen f 1.00

Bij slecht weer verplaatsen we de wedstrijd

naar woensdagmiddag 28 april

Doe allen mee en ga nu vast oefenen.

Bestuur Us vereniging „Steintjesweide"

INLEVERING VAN

vakantiebonnen en
vakantie chequebonnen
voor de landbouw

op dinsdag 13 april
's avonds van 7.30 tot 9.30 uur by

J. BERENDSEN, lekink 12

Hengelo Gld

Het bestuur CNV

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf S

Naaimachinehandel • reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

Spuistraat 19 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1418

NU

blauwe haagconifferen
maten 140 tot 160 cm en 160 tot 180 cm

HEIDEPLANTEN

SIEBHEESTEBS

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

met 25% korting

HAAGBEPLANTING

VASTE PLANTEN

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

en

POTGROND

SPOORBIELZEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

B.V.

G. J. HALFMAN
Holstraat 7 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1424

Meisje, 16 jaar, zoekt
werk in huishouding, zater
dagvoormiddag. Tel. 05753
1874

Gevraagd iemand die
dagelijks mee wil rijden
van Hengelo Gld - Arnhem
Tijdens kantooruren. Be-
richt aan tel. 05753-3339

Te koop gevraagd boer-
dertf, geheel of gedeeltelijk
verbouwd (prijs tot
l 175.0000,—) aan de rand
van het dorp. Brieven met
prijsopgave onder nr H 5
aan bureau de Reclame

Eventeueel te huur hobby-
of opslagruimte. Tel. 05753
3339

Te huur 4 persoons cara-
van met grote voortent,
belegd met vloerbedek-
king, voorzien van koel-
kast en alle comfort.
Eventueel voor Paasweek-
end. Inl. Kapelweg 14,
Hengelo Gld, Tel. 05736-
347

Te koop wegens aanschaf
motor ^.o.h. bromfiets
Puch M 50 racing, bouwj.
1976 + helm en verzeke-
ring, vraagprijs f 500.—
Heerink, Leliestraat 4,
Hengelo Gld, Tel. 2276

Te koop complete baby-
uitzet. Alles in prima staat
Tel. 05753-2379. Graag
's avonds na 6 uur .bellen

Te koop Atag gasfornuis
met electrisch draaispit
en diverse toebehoren. Tel
05753-3039

Willy Hoogeveen-
Geitz
schoonheidsspecialiste/

pedicure

Loakendiek l

Veldhoek-Hengelo Gld

Voor afspraak:

tel. 05736-460

(JENTE. VERWARMING

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

ItADI-THERM

Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
S105 SB Luttenberg

15724-598

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts ƒ 15.— p. dat

OROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat 1. Hengelo Gld
Telefoon 05758-1800

Te koop 2 paar voetbal-
schoenen (maat SVa en 7)
a f 15.—. Harmsen, Aal-
tenseweg 10, Hengelo Gld
Tel. 05753-1926

Te koop plm 30 weck-
flessen, l

l
/2 liter en een

ijzeren meikrek. A. Lub-
bers, Kervelseweg 7,
Hengelo Gld

Speciale aanbieding

ZOMERKATOENTJE
effen en bedrukt

nu 6.- per mtr

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

KANDIDATENLIJST CDA HENGELO GLD

Tijdens de algemene ledenvergadering is door een
zeer groot aantal CDA-leden de kandidatenlijst ge-
kozen t.b.v. de raadsverkiezingen op2 juni a.s. De
voorkeurslijst van het bestuur werd in grote lijnen
goedgekeurd door de leden, alleen de zesde plaats
waar het bestuur mevr. Steenblik-Vaatstra gezet
had, werd door de leden weggestemd en hiervoor
werd de heer Waarlo gekozen, die reeds raadslid is
geweest. Het zittend raadslid mevr. van Aken-Reu-
link is geplaats op de lle plaats. .Zij was door de
afdeling Keijenborg als derde kandidaat gezet en dit
hield in dat zij door de gemaakte afspraken in het
fusie-protocol op de lle plaats vair de advieslijst
kwam en dit is tijdens de stemming ook zo gebleven
De officiële lijst is nu:
Th. Hooman, J. Groot Roessink, J. B. te Stroet, K.
Lassche, Th. Hakvoort, H. Waarlo, H. P. Meurs,
L. W. Harmsen, mevr. Besselink-Jansen, mevr.
Steenblik-Vaatstra, mevr. van Aken-Reulink, G. J.
Wenneke, mevr. Niesink-Schennink, R. B. van Hal,
H. Gosselink, mevr. van der Velde-Maaiderink, J.
Rondeel, St. Disbergen jr, P. Seesing, H. Bruil, A.
Mullink, H. Stoltenborg, W. Freericks, H. Langeler.

KOBUS AS LOOPJONGE EN WEGWARKER
VEUR 70 JOAR

An de stroate vlak bi'j de schoenmaker was vrogger
un slagen'je. Van de slager was bekend, datte te
graag un borreltjen lussen. 2 huuze wieter op de
mulle an wonen un boer. At den iets zag wat um
zien mage in opstand. De slager had veur Poasen

niet goed toe lek, konne niet meer etten, dan kwam
un beer eslacht. Now hef un beer achter in zien an-
driefwark un beste kogellager zitten. De slager hef
den kogellager netjes in e pakt en um deur de loop-
jonge op zoaterdag net met de middag noar den boer
loaten brengen. Komplementen van de baas en hier
is iets veur de Poasdage. Ze hep dat peksken voort
uut epakt en toe ze d'r in kekken, is de boer met
de hande veur de boek en de tonge uut de mond
noa de deale e vloagen en de loopjonge is krom van
ut lachen an de verudeure uut e schotten.
Later was Kobus wegwarker. Kobus kon mooi ve-
tellen. Zien huus wotte ewoond hef, steet d'r nog
half. As schooljonges bleve wi'j soms meer as un
uur bi'j um an de weg liggen. Dan vetellen hi'j ons
how aw met de meister en de juffer an mossen in
schole. J onges zei e dan, moi margen op ut bord
schrieven, de juffer spölt veur sik, dan hef de meis-
ter schik. Aw dan kans hadden, kwam dat ok op ut
bord te stoan.

Leazer uut Zelhem

Kerk- en andere diensten
Verzorgingscentrum „De Blejjke'

DONDERDAG 8 APRIL

19.30 uur Ds Kabel, H. Avondmaal

Ned. Herv. Kerk
VRIJDAG 9 APRIL

10 uur Ds Kabel, H. Avondmaal, tafel

19.30 uur Ds Verhaere, H. Avondmaal

Ie PAASDAG

10 uur Ds Kabel, H. Doop - jeugddienst

'Ze PAASDAG

10 uur Ds Verhaere

Goede Herder Kapel

» APBIL

10.15 ur Ds Verhaere, H. Avondmaal

Ie PAASDAG

10.15 uur Ds Verhaere

Vrflz. Herv. Kerk
Ie PAASDAG

lU.i'-U uur Ds J. van Leeuwen

Avond- en weekenddienst doktoren
Voor spoedgevallen zaterdags van 9-9.30 uur en zon
dags van 12-12.30 uur

van 5 t.e.m. 11 april

l'. Schreuder, telefoon 1266

van 12 te.m. 18 april

B. A. M. Eijkelkamp, Telefoon 2262

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrtfdag 9 april

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

Weekenddienst dierenartaea
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. R. J. van Ingen, tele>«'< 2002

Alarm i v s politie
Tel. 05753-1230, politiebure:. Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 Hengelo Gld

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

R.K. Kerk Keijenborg
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
/.insmis 8.30 uur
Ztelhem (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

SIMAVI COLLECTE
Door de inzet van velen is de collecte voor de
Simavi goedg eslaagd.
Totale opbrengst was f 62223,05, dat is bijna f 700.—
meer dan vorig jaar.
Allen die hieraan hebben bijgedragen, heel hartelijk
dank.

Voor VRIJDAG:

verse kabeljauwfilet 500 gr 595
Voor PASEN:

l kg volvlees huzarensalade 595
bak a 2l/2 Itr roomijs 995
(ook in aardbeien en mokka)

HULS-VORST (bij de Edah)





'ooreen voordelige fissen ƒ
Kreyenbroek
spijsbroodjes
pak 6 stuks
van 1.75 voor

149
Eierdopjes
set a 6 stuks
beige of bruin
van 2.75 voor

Tuczoutjes
groot pak
van 0.89 voor

073
TV snacks
mikado
van 1.69 voor

139
m m

Schuimeitjes
of
assorti eitjes
200 gram
van 1.49 voor

129
Croky chips
zout of paprika
zak 120 gram
van 0.79 voor

Q69
Calve
Vleessauzen
alle soorten
van 2.39 voor

909
Bonduelle
doperwten
extra fijn
1/1 blik
van 2.59 voor

2J9
Olijven
zonder pit
320 gram

3.15 voorvan.
259

Ansjovis
reepjes of
rolletjes
van 2.35 voor

189
Deep blue Canadese
pink zalm
blik 220 gram
van 2.9ovoor

Asperges
blik 250 gram
van 2.29 voor

Friki
kalkoen rollade
700 gram
per stuk

209

995
Mora oven
grill kroketten
pak 4 stuks nu

198
m m

Mora oven
grill bitterballen
doos 12 stuks

198
m m

Celtona
servetten
pak 100 stuks
van 2.19 voor

189
m m

Popla 1000
toiletpapier
pak é 4 rol
van 1.89 voor

165
m m

Wegwerp
bekers
pak 100 stuks
van 3.65 voor

298
Bloemenvaas
"Athene"
van 3.50 voor

239
8X4
Deo spray
3 geuren
deze week

298
Prodent
tandpasta
set a 2 tubes a
50 ml
deze week

198

Aardbeien
1/2 blik
van 1.89 voor

169
K. G. kof f ie
vacuüm of bonen
pak 500 gram
va n 6.59 voor

629
Rosé d'anjou
per fles
va n 4.45 voor

395
Korenaer
advocaat
fles 0.5 liter
van 4.95 voor

445
Martini
vermouth
wit, rood of dry
fles deze week

Cotes
du Rhone
"Ceasar"
per fles
van 5.75 voor

475

v. d Pijl
augurken

3/4 pot AB kwal.
van 1.79 voor

Geldig van 8/4 - 10/4
Mager
Schouder
filetrollade
kilo

Mager
Runderrollade
kilo 15?8

Cordon bleu
500 gram
Is pi m. 150 gram
zacht varkensvlees met ham- kaas.

748

Soep vlees
250 gram 350
Volop voorradig speciali-
teiten van onze Chef Slager
o. a. tournedos, ossehaas,
entrecote, cotelet suisse.enz

Fondue of
gourmetschotel
vanaf 8so
Hausmacher
leverworst
150 gram

129
Stegeman
achterham
100 gram l

69

Crème
forestière
150 gram

129
f m

Salami
goud
100 gram

159
m m

Schouderham
150 gram 189

m m

Johma
eiersalade
100 gram

169
m m

Johma
garnalen cocktail
100 gram

198
m m

Johma kant en klare
huzarenschotel

Dinsdag, woensdag
Schouder-
karbonade
kilo

098
Dinsdag .
Verse worst

grof of fijn kilo
798

Geldig van 8/4 - 10/4

Hollandse
radijs
bos O98

Forse
Komkommer O98

Hollandse
tomaten
1/2 kilo

Fuchsia's
2 stuks

158
f m

650
Narcissen
zonder blad
2 bossen

195
m m

VtiSl

mt

Hankey Bannister
whisky
per fles
van 14.95 voor

Coppelstock
bessenjenever of
kersenprande wijn
fles 1 liter

1Q45
Florijn vieux
1 liter
van 16.45 voor

1595
Gibaldin andalucia
een witte wijn uit
Andalusie
"een tikje droog"
per fles

Melkbrood
800 gram
gratis gesneden
nu voor

495

mm
179

Zachte
puntjes
zak a W stuks
nu voor

199
Paasstol
met spijs
gewicht pi m 750
gram. Geen 4.95
maar

Coberco
dagverse
slagroom
0.5 liter
van 3.65 voor

325
Mona
chipolata
pudding
0.5 liter
van 2.37 voor

Goudse kaas
jong belegen
kilo

199

mm
945

Camembert of
brie
blik 125 gram
van 3.15 voor 269.
Boursin
150 gram
kruiden of peper
van 4.05 voor

MARKT
Grolschpijpjes

krat 24 f lesjes
deze week

1392
Woensdag
Gehakt
50%rund-
50% varkens kilo

Geldig van 8 4 14 4'82
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO IGLO l RIJSSfN UROENIO f.OOR V O R O f N


