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FEESTELIJKE
VERPLAATSINGS-

OPRWMING
t.e.m. 1 mei 1982

WoÉginricfiting GROOTBOD
-

•

Profiteer nu nog 2 weken van deze opruiming

U wenst meer
dan veevoeders?
Dat kan!

m
Wij hebben het genoegen te kunnen
mededelen dat de heer D. Overbeek

thans optreedt als onze regionaal
handelsvertegenwoordiger voor

Toldijk en omstreken.
De heer Overbeek zal daarbij, in

samenwerking met mevr. Willemsen,
niet alleen graag onze maar ook uw

belangen behartigen. Hij wordt daarbij
gesteund door Meulemans Voorlich-
tingsdienst. De bedrijfsadviseurs van

deze Voorlichtingsdienst zijn o.a.
deskundig op het gebied van voeding,

fokkerij, hokkenbouw. hokinrichttng
en de algehele economische bedrijfs-

voering

Meulemans en Overbeek besteden
zorg aan hun klanten

fïleulemans mengvoeders
postbus 3, 5370 AA RAVENSTEIN. 08867-1652

•

Dick Overbeek
Bielemansdijk 44
7025 CW Halte
05736-365

v/h mevr. Willemsen
Hoogstraat 11
7227 ND Toldijk
05755-1318

W////////I
DEZE WEEK:

Verse gepelde Noorse garnalen, 150 gram

2.75
hierbij een flesje vissaus of cocktailsaus

2.75
Warm gebakken schelvis, 100 gr nu 1.00

HULS-VORS!

'Hollands
op twee wielen!

Gazelle: Nederlands fabrikaat
voor ons Nederlands klimaat.

Stoere weer-en-wind-
fietsen. Oerdegelijk

Toch lichtlopend
En veiligheid voorop. Of
een Gazelle ook mooi is?

Kom kijken. Gazelle
staat er bij ons gekleurd
op! Een meeneemfolder

ligt al voor u klaar.

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

GAZELLE fietsen
rijden op VREDESTEIN banden. ^

l J^^Ü r̂

Grandioze
klokkenshowl

van dinsdag 27 april t/m
zaterdag 8 mei a.s.

Horlogerie-goud-zilver-optiek. Spalstraat 15, Hengelo (Gld)

De luchtige mode
van

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

De modeschoen met voetbed

Wosautomaat stuk?

Bal UIT DE WEERD
Zonnestraal IS • Hengelo Gld • TeL 05753-1806

Vi Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

de veertiendaagse

Geldig van 20 april f.e.m. 3 mei

1lliter 1571J FLORIJN GENE VER • 9. i l

*\ ! uter . _ 0.
2 PARADE VIEUX • *•"'

3
"l liter

FLORIJN CITR.BRANDEWIJN l ••*

/l luter in AI£|i de Korenaer bessengenever ' 0.4,

5
1 nes
BOLS CRÈME DE MENTHE 15.4!

61 flesJAGDKRONE 14.4!

71 flesCRESTHELL SCHOTSE WHISKY 15.9!

81 fles • 01TORERO ZOETE SPAANSE WIJN 4.2!

9 1 tweeliterkruik
ROBERO SHERRY 13.4!

|̂ \ l fles (Moezeltojn)
l" BERNKASTLER KURFÜRSTLAY 5.9!

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ CONCORDIA

't Binnen- en buitenwerk in de zijde-
glans? Kies dan de kleuren van Histor.

Ontdek QIC ultijd-goede-kleurcombinaties van
Histor. Ze zijn er ook in zijdeglans. De zeer hecht

dekkende verf met dat sjieke halfmatte effect. Krasvast en
goed reinigbaar. Ideale bescherming en verfraaiing tegelijk.
Voor buiten- én binnenwerk.

Zeer gunstig uitstrijkvermogen: ca. 12 m2 per 0,75
liter, afhankelijk van de ondergrond. Wij tonen u de prach-
tigste combinaties in Histor-kleur. Kom maar langs, ze staan
karweiklaar in 't blik.

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

Hl

Rav
Histor kleur Altijd goed



GEKARD LURVINK

en

ANJA PEPPELMAN

gaan D.V. trouwen op vrijdag 23 april

1982 om 9.45 uur in het gemeentehuis

„Kasteel Vorden" te* Vorden.

De kerkelijke huwelijksinzegening is

om 10.30 uur in de gereformeerde
kerk te Vorden door de weieerwaarde

heer ds J.. Zijlstra.

Gelegenheid tot feliciteren is er van

15.00-17.00 uur in zaal Concordia, Raad

huisstraat 36 te Hengelo Gld.

Hengelo Gld, Margriethof 24

Vorden, Kerkhoflaan 3

Toekomstig adres
Ruurloseweg 14 - 7255 DH Hengelo G.

Wegens familiefeest zijn wij vrij-
dag 23 en zaterdag 24 april
gesloten

KAPSALOH G. LÖRVINK
RUURLOSEWEG 16 - HENGELO GLD

Op dinsdag 27 april 1982 hopen wij met onze

kinderen ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

DRIKUS DERKSEN
JANNY DERKSEN-KEVELHAM

Zij die ons met dit heuglijke feit willen felici-

teren kunnen dit op woensdags 28 april a.s.
van 14.30 tot 16.30 uur in zaal „De Uitrusting"

te Eefde.

7233 SC Vierakker, april 1982.

Vierakkerseschoolweg 10.

Vervuld van diepe droefheid om haar plotse-

ling heengaan, maar in grote dankbaarheid

voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij

U kennis dat heden, in vrede met Christus en
gesterkt door de genademiddelen van onze

moeder d H. Kerk te overleden mijn innigge-

liefde schoonzuster en tante

WILHELMINA HENDRIKA MARESCH

op de leeftijd van 86 jaar.

Uit aller naam,
C. E. M. Maresch-Reijmer

Hengelo Gld, 12 april 1982.

Groene Kruisstraat 13.

De begrafenis heeft vrijdag 16 april plaats ge-

had op het R,K. Kerkhof te Hengelo Gld.

Correspondentie-adres:
C. E. M. Maresch-Reijmer, Rozenhoflaan 7,

7255 AS Hengelo Gld.

Door familie-omstandigheden gaat het aan-

gekondigde feest t.&v.. mijn 50e verjaardag

niét door.

O. LUIMES

Hengelo Gld, april 1982.

Meidoornstraat 17.

Hierbij willen wij u allen bedanken voor de

bloemen, kaarten, kado's en gelukwensen, die

ons 50-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke

dag hebben gemaakt.

M. WIJNBERGEN
M. WIJNBERGEN-DIKKEBOER

Hengelo Gld, april 1982.

Rozenhoflaan 3.

Inplaate van kaarten

Hartelijk dank aan allen, die op welke wijze
dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden

van onze lieve moeder, oma en zuster

JOHANNA BESSELINK-VERSTEEGEN

blijk hebben gegeven vkn hun medeleven.

FAM. BESSELINK

Hengelo Gld, april 1982.

Banninkstraat 1.

Grote
Paardenmarkt
MEIMARKT

woensdag 28 april te Hengelo Gld

Hengstenmonstering van diverse
paardenrassen

Een technisch uitge-
balanceerde motorzeis
met een stevige over-
brenging. Voorzien van
een aangepaste reduc-
tie voor de messenrfchijf
en Weed-Eater maaikop.
Leverbaar in verschm
lende typen met snel
te verwisselen hulp-
stukken.

Zenoah
De meest verkochte
ter wereld.

Ijzerhandel HARMSEN
Ba münkstraat 4 - HENGELO GLD
Telefoon 05753-1220

OpeningOpening

Uitnodiging
Dinsdag 27 april a.s.

openen wij onze

stoffenboetiek ,MARMON"
aan de Raadhuisstraat 51b, Hengelo G

'(achter de Edah en Lubbers Woon-

winkel)
l

Wij nodigen u hiermee uit om een kijkje de
nemen van 14.00 tot 19.00 uur

Woensdag 28 april a.s.
starten we met de verkoop

Ttydens de openingsweek t.e.m. 8 mei

10% korting
op alle stoffen

Gratis knip- en naai-advleg

Tevens assortiment

wol en kleinvakartlkelen

U bent van harte welkom.

Stoffenboetiek „MARMON"

JANS DENEKAMP
Tel. 05753-3259, b.g.g. 2144

's Maandagsmorgens gesloten

AUTOSHOP B. REGELINK
Doe mee aan onze

grandioze aklie
voor benzine
verder:

verstralers - mistlampen

stoel hoezen

fiets onderdelen enz.

Ruurloseweg 43 • Hengelo Gld • Tel. 05753-2266

Zaterdag 24 april

ORANJEBAL
in zaal Herfkens
Aanvang 19.30 uur

Orkest: Return

Koninginnedag 30 april

GROTE VLIEGSHOW
met modelvliegtuigen

op sportcomplex

„de Baakermat"
Aanvang 14.00 uur

Verzorgd door de Berghse
modelbouwersclub

Kermis- en Oranjecommissie
BAAK

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.

Naaimachinehandel • reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VOEDEN - Tel. 05702-1385

Spalstraat 19 • Hengelo Gld • Tel. 00753-1418

Profiteer na nog van de

10% reorganisatie-
korting
in de vorm van waarde-

bonnen

o.a. op

haarden en kachels

tuinstoelen, parasols, tafels

huishoudelijke artikelen

SOLA en GERO-ZILMETA

20 tot 30% extra korting

FA. D. JANSEN
Bleekstraat l • Hengelo Gld
Telefoon 05753-1360

In aktie voor Moederdag
In de komende weken kunt a allen kans maken
op het winnen van

één GRATIS DUSTER
ter waarde van f 100.-

In één van onze etalages staat een fles met
knopen, waarvan men het aantal dient te
raden.

Deelname tot 8 mei en opgave in onze zaak

Op alle nachtkleding

10% korting
tot 8 mei a.s.

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

Nachtkleding - stoffen • wol • handwerken •
corsetterie

GEMEENTE HENGELO GLD
Toepasing

parkeerexcessenverordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken bekend, dat zij ter uitvoering
van artikel 5 van de parkeerexcessenverorde-
ning bij hun besluit van 5 april 1982 voor de
dorpen Hengelo en Keijenborg elk een parkeer-
gelegenheid hebben aangewezen bedoeld voor
het parkeren van voertuigen met een lengte
van meer dan 6.00 meter en een breedte van
meer dan 2.05 meter, te weten voor het dorp:
a Hengelo: de zuidzijde van de weg Molenenk;
b Keijenborg: een gedeelte van de westzijde
van de Pastoor Thuisstraat, vóór het pand
Pastoor Thuisstraat 3, met dien verstande dat
deze aanwijzing een tijdelijk karakter heeft.
Het bovenvermelde besluit met de daarbij be-
horende tekeningen liggen voor een ieder ter
secretarie ter inzage.
In verband met vorenstaande aanwijzing is het
met ingang van l mei 1982 verboden om de
bovenaangeduide voertuigen binnen de bebouw-
de kom van elk van de dorpen Hengelo en
Keijenborg te parkeren.
Bedoeld verbod geldt niet op maandag tot en
met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur,
voor zover deze dagen niet een algemeen er-
kende feestdag in de zin van de Algemene Ter-
mijnenwet zijn.

Hengelo, 19 april 1982.

Burgemeesteren wethouders voornoemd

J. E. de Boer, burgemeester

K. Verhoeff, loco-secretaris

EK TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

VERSCHENEN: 2e deel van het boek

HET JAAR VAN BEATRIX
Een interessant fotoverslag over
het 2e regeringsjaar van Koningin
Beatrix (1981-1982)

Uit voorraad leverbaar, zolang de voorraad
strekt

prijs f 17.50

KERKSTRAAT 17 - HENGELO G - 05763-1253

Unie van Vrijwilligers
afd. Hengelo Gld

Verrassingstocht
voor bejaarden

op maandag 3 mei a.s.
Vertrek l uur vanaf „Ons Huis".

Kosten f 20. — p.p., te voldoen bij opgave.

Opgave vóór 24 april a.s. bij mevr. van Dijke,

Kastanjelaan 4, Hengelo Gld.

2e keus

SLAAPZAKKEN
reeds vanaf 19.50

Meubel- en Tapijtenhuis

„DE SPANNEVOGEL"
Hengelo Gld

Opgelet landbouwers!
Zaai nu zelf uw grasland door of in met
mengsels van •

Mommersteeg graszaden
Vraag vrijblijvend prijsopgave

WAAMELINK & ZN
zaad- en pootgoedhandel
KEIJENBORG - Tel. 05758-1334

TOP 40.
bij ons voordurend
En voorraad
Grote keu/.»'

Nederlandstalige muziek
Evt. afspraken voor advies:
belt u dan tel. 05753-2307

Platenservioe Hengelo
B. DE JONG • het Karspel 50 • Hengelo Gld

Singles - L.P.'s - muizekcassettes

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11

Met ingang van l mei a.s. moeten wij door
omstandigheden

onze werkzaamheden
gaan beëindigen

Vanaf deze plaats willen wij onze cliënten

dank zeggen vor het vertrouwen al die jaren
in ons gesteld.

Loonbedrijf

B. J. MEMELINK
Wichmondseweg 43 • Hengelo Gld

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, hogedrukreinigere enz.

Nieuw en gebruikt voorradig

Ook 'a avond* en zaterdags bereikbaar



DANSEiN
Zondag 25 april

BOB EAST SHOW BAND

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Inschrijving Braderie Hengelo G.
kan nu geschieden TOT T JUNI A.S. voor de HKM-leden

en de verenigingen uit de gemeente Hengelo en Keijen-

borg.

De Braderie wordt gehouden op

woensdag 11 en donderdag 12 augustus
dit is de laatste week van de bouwvakvakantie

Bij de inschrijving dient vermeld te worden:

a waarmee men op de broderie komt

b of men een dekzeil wenst, ja of neen

Secretariaat: H. WIJNBERGEN

Kerkstraat 13 - Hengelo Gld

Een schitterend, uniek plantenboek
over 101 groene onderwerpen van
tuinaanleg tot wegbermen en
waterlelies.

Geschreven door: Elisabeth de
Lestrieux, Jaap Hage, Henk van
Halm, Rob Herwig, Dick Huigens,
Wiert Nieuman en Wim Oudshoorn.
Groenboekerij-auteurs van naam!

TIJDELIJK MET GROOT
VOORDEEL!
EEN UITGAVE VAN DH GROENBOEKl-RIJ
ZOMER &KEUNING BOEKEN-EDE

Ver k rijghad r hij boekhandel:

WOLTERS - KERKERT ̂ -HENGELO

Grandioze
klokkenshowl

van dinsdag 27 april t/m
zaterdag 8 mei a.s.

jr jw^r «HBV

mm
Horlogerie-goud-zilver-optiek Spaistraat 15. Hengelo (OW)

De dames die het beste willen en die prijs

stellen op

persoonlijk knip- en naai-advies
(gratis)

moeten eens kijken bij

sloffonbootiok „MARMON"
Tevens assortiment

wol en kleinvakartikelen

Raadhuisstraat 51b (achter de Edah) Hengelo

Tel. 05753-3259, b.g.g. 2144

De Mr. Steam
De diepstomer van

de vakman!

Verwijdert alle vuil

uit uw tapijt.

Huur 25.— per dag

2e beurt gratis

Meubel- en tapyten-
huis

,Spannevogel'
Tel. 05753-1484

Offenberg
RANDEL IN

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

Vul nu uw diepvries
voorraad aan!

Doperwten, extra Hjn
2V2kg 11.95

Sperciebonen, gebr.
2V2 kg 0.95

Worteltjes, jong

*fc ** 8.75

HULS-VORST
Tel. 05753-1666 of 2436

Ook andere soorten groen-
te voldoende in voorraad

Proficiat Epress bv
vraagt

free-lance
hostesses-hostsse
voor

— het bezoeken van 121/2

en 25-jarige bruidsparen

— winkeldemonstratie

— beurswerk, verkoop,

sampling-aktie etc.

Leeftijd 18 t.e.m. 50 jaar

Voor informatie: tel. 05470-

4105

of schrijf solliciatiebrief

met pasfoto aan postbus

154, 7470 AE Goor

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

en alles wat verder

aan te rijgen is

Meubel- en Tapijten-
huis

ledere

woensdagmiddag

alle coupons
1/2 prijs
Schröder
b|) de kerk - Hengelo Gld

CENTR. 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

IIADI-TIIERM
Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
S105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

Tapijt vuil?
Baal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Uuur slechts ƒ 15. — p. dat
DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 06753-1800

Te koop aangboden:
een glazen vitrine, ge-
schikt voor kweekkastje,
geschikt voor het houden
van reptielen, hoogte 1.10
m, breedte 2.50 m.
Thermopane-ruiten, alm.
49V2 x!37, 102x137, 110x137,
122x199. Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19, tel.
1358, na 6 uur Sterreweg l,
tel. 3084

Wegens verhuizing gratis
verkrijgbaar goede waak-
hond bij mevr. Rondeel,
Hengelosestraat 28, Keijen
borg

Vernieling van grasland
door konijnen. Gevraagd
fretteervergunning voor
het fretteren en doden van
konijnen, liefst omgeving
van bos, tevens viswater
te huur gevraagd. Liefst
omgeving bos of struikge-
was. Tl. 05753-1612

Te koop 60 weckflessen
iy2 en 2 liter. Tel. 05755-
1313

Gevraagd voor halve dag
in de week net persoon
voor onderhoud van tuin.
J. Hendriks, Hofstraat 19
Hengelo Gld, Tel. 05753-
3174

Te koop Puch maxi (grijs)
2 jaar oud, 6100 km, prijs
f 600.—. Th. Geurts, Wolf-

, straat 3, Toldijk, tel. 05754-
301

Te koop herenbromfiets
Zündapp, met valhelm en
leren jas. Kerkekamp 8,
Hengelo Gld, tel. 05753-
2275

Meisje 18 jaar, zoekt werk
voor hele of halve dagen.
Adres bureau de Reclame

Meisje 17 jaar, zoekt werk
voor hele dagen, liefst in.
winkel. A. Bosch, Ruur-
loseweg 82, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1720

Te koop zwarte grond
G. Wullink, Banninkstraat
54a, Hengelo Gld, tel.
05753-1427

Tekoop kinderfiets (8-10
jaar) T. H. Hissink, Dol-
lemansstraat 9, Baak,
tel. 05754-661

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 25 APRIL

Ned. Herr. Kerk
10 uur Ds Kabel

Goede Herder Kapel
10.15 uur Jeugddienst

Vrtfz. Herv. Kerk
10 uur Ds N. v.d. Wall

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

van 19 t.e.m. 25 april
Th. J. Hanrath, telefoon 05753-1277

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrijdag 23 april

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

Weekenddienst dierenartem
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
A. B. J. van Ingen, tele«out 2002

Alarm
lei. 05753-1230, politiebureu - Hengelo Gld. Ma 23 uur
meidkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664456

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

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-
4iiu»mis b.30 uur
Zelhem ikerk 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 KOLLEKTE

De opbrengst van de gehouden Simavi-kollekte in
Hengelo Gld was f 6223,05, bijna f 700.— meer dan
vorig jaar.
Allen die hieraan hebben bijgedragen heel hartelijk
dank.

ORANJEBIT TOLDIJK

De oranjever, uit Toldijk houdt op 30 april a.s. een
puzzel rit voor fietsers.
De lengte van de rit is zodanig, dat ook de kleintjes
er aan kunnen deelnemen.
Start en finish zjjn by zaal „Den Bremer", waar na
afloop ook nog gelegenheid is om enkele spelletjes
te doen in de zaal.
ledere deelnemer krygt een leuke attentie.

ORANJEFEEST IN HENGELO GLD
Voor de 30e april, de dag dat Koningin Beatrix haar
verjaardag viert, heeft het actieve Oranjecomité uit
Hengelo Gld weer een leuk programma samenge-
steld. Men zie hiervoor de speciale Oranjekrant met
daarin het programma. >
Men heeft getracht voor elk wat wils te bieden en is
daarin goed geslaagd.
De meeste aktiviteiten vinden plaats op de terreinen
van verzorgingscentrum „De Bleijke".
Doch ook de traditionale oriënteringsrit, uitgezet
door de sportcommissie van de Hamove, zal onge-
twijfeld weer veel belangstelling trekken.
Het Oranjecomité verzoekt een ieder zoveel mogelijk
de vlag uit te steken om deze dag extra vreugdevol
te maken.

BOOMELMABKT VOOB DE BESTAUBATIE
VAN DE ST MABTINUSKEBK TE BAAK
De torencommissie van de St Martinuskerk te Baak
organiseert op zondag 25 april a.s. een rommelmarkt
ten bate van de restauratie van de kerktoren.
Deze rommelmarkt wordt gehouden op het plein
van de lagere school te Baak vanaf 's morgens 11.00
uur tot 's middags 15.00 uur.
Er wordt veel te koop aangeboden, o.a. handwerken,
schilderijen, boeken, tafels, stoelen en fietsen.
In de gang van de school is er gelegenheid om in te
schrijven op kasten, grote schommel en kerkbanken.
De trekking van de grote verloting zal om 14-30 uur
plaatsvinden.
Degenen die nog spullen voor de rommelmarkt heb-
ben, kunnen kontakt opnemen met de volgende num-
mers in Baak: 558 - 448 - 363.

STAMBOEKKEURING WPN
Woensdag 7 april j.l. vond de inschrijving plaats
vanwege het WPN op de veemarkt in Hengelo Gld.
Aangeboden werden 8 paarden, welke allemaal het
zo begeerde brandmerk ontvingen. De jury vond de
kwaliteit van het aangevoerde materiaal best.
Ingeschreven werden: Valesca, vader Noran, eige-
naar J. Wagenvoort, Hengelo Gld; Vamone, vader
Heemraad, eigenaar B. G. Harmsen, Hengelo Gld;
Truus, vader Garant, eigenaar G. Kleine, Vorden;
Valesce, vader Paradox.eigenaar J. J. B. Nijenhuis
Hengelo Gld; Violande, vader Paradox, eigenaar J.
J. B. Nijenhuis, Hengelo Gld; Violent, vader Cam-
bridge, eigenaar G. Rozendaal, Baak; Simone, vader
Amor, eigenaar J. Menkveld, Keijenborg; Violetta,
vader Positef, eigenaar G. J. te Bokkel, Vorden.
Al met al een goede en gezellige keuring in het
paardendorp Hengelo Gld, waaraan de marktcom-
missie haar volle medewerking verleende.

Heden nam de Here geheel onverwacht tot

Zich mijn inniggeliefde vrouw, onze zorgzame

moeder en oma

HILDA ANTONIA LUBBERS
echtgenote van A, W. Meenink

op de leeftijd van 72 jaar.

Jezus uw verzoenend sterven

blijft het rustpunt van ons hart.

Hengelo Gld, A. W. Meenink

Hengelo Gld, H. Meenink

Vorden, A. W. Schurink-Meenink

A. G. Schurink

Floran ,

Steenderen, K. F. Meenink

C. H. Meenink-Harmsen

Joost

Zutphen, W. Meenink

G. Meennink-Nijdeken

Hengelo Gld, 15 april 1982.

Oude Varsselseweg 10.

De begrafenis heeft op maandag 19 april

plaats gehad op de Algemene Begraafplaats

te Hengelo Gld.

Heden werd plotseling uit onze familiekring

weggenomen onze geliefde zuster, schoonzuster

en tante

HILDA ANTONIA LUBBERS
echtgenote van A. W. Meenink

op de leeftijd van 72 jaar.

Hengelo Gld, fam. Lubbers-Maalderink

fam. Lubbers-Wolters

Uchtenvoorde, fam. van Lochem-Lubbers

Hengelo Gld, fam. Spieker-Lubbers

K. F. Lubbers

neven en nichten

Hengelo Gld, 15 april 1982.

NVEV-BIJEENKOMST IN ZAAL MICHELS

Het onderwerp van deze avond, ons dagelijks stukje
vlees, had kennelijk de belangstelling van veel dames
want zaal Michels was goed bezet.
De heer F. Meeuwse uit Twello, werkzaam bij de
fa. Hendrix, waartoe o.a. behoren de fa. Wagemans
en Stegeman, vertelde aan de hand van dia's op zeer
boeiende wijze hoe de varkens en koeien behandeld
worden voordat de huisvrouw het vlees hiervan in de
pan kan doen.
Het doel van deze voorlichting was om de dames te
leren waar ze op moeten letten bij de aankoop van
vlees en vleeswaren. Men roet rustig aan de slagr
durven vragen hoe een bepaald stukje vlees gebraden
moet worden om het smakelijk te krijgen. De slager
heeft hiervoor gestudeerd zal graag zijn vakkennis
doorgeven. Maar al te vaak neemt de huisvrouw
genoegen met het vlees dat voor haar wordt ingfe-
pakt en had ze misschien liever net een ander lapje
willen hebben met b.v. iets minder vet of geen lapjes
maar aan één stuk.
Er werden heel wat vragen op de heer Meeuwse
afevuurd, welke hij met veel enthousiasme beant-
woordde.
In de pauze werden verschillende vleeswaren aange-
boden om te proeven, waarvan de Ierse jagersworst
vooral erg in de smaak viel.
Al met al was het een gezellige en voor al leerzame
avond en hopenlijk zullen de Hengelose dames voor-
taan bewuster hun vlees gaan kiezen.

CPB afdeling Hengelo Gld vergaderde

Onlangs hield de CPB afdeling Hengelo Gld haar
paasvergadering in ,,Ons Huis'.
Na het openingswoord en enkele mededelingen werd
het woord gegeven aan mevr. Adtena, die het een
en ander vertelde over de ALFA en AWW-hulp.
Ook de gezinsverzorging en bejaardenhulp werd be-
sproken.
Na de pauze was er gelegenheid vragen te stellen,
die beantwoord werden.
Met medewerking van het zangkoortje werd de
Paasliturgie doorgenomen.
Aan het slot sprak mevr Ebbers een dankwoord uit.

SCHOOLKWIS RABOBANKEN TE WINTERSWIJK

Op woensdag 21 april zal in het cultureel centrum
te Winterswijk de finale van de schoolkwis 1982
worden gehouden, welke is georganiseerd door de
gezamenlijke Rabobanken in de Graafschap.
De kwis die om 14.00 uur begint zal worden gepre-
senteerd door het bekende televisie-duo Judith Bos
en Dick Passchier, trwijl verschillende artiesten de
middag zullen opluisteren.
76 basisscholen hebben meegedaan aan de voorse-
lectie die bestond uit het oplossen van een in samen
werking met Veilig Verkeer Nederland gemaakte
verkeerspuzzel en het afmaken van een vierregelig
rijmpje.
Na de jurering hebben de volgende 12 scholen zich
voor de finalekwis geplaatst.
l R.K.L.S. „St Joannes", Bredevoort; 2 Paulus-eny
school, Eibergen; 3 Juliana van Stolbergschool, Gel-
selaar; 4 J. A. de Vullerschool, Gorssel; 5 St Cani-
siusschool, Groenlo; 6 Kardinaal Alfrinkschool,
Lichtenvoorde; 7 C.N.S. Lintelo, Lintelo; 8 Spilbroek
school, Neede; 9 Openbare Lagere School, Rekken;
10 Willibrordschool, Ruurlo; 11 L.S. ,,Sint Jozef",
Winterswijk en als reserve St Jozefschool, Zieuwent
De scholen vaardigen ieder een panel van vierleerlin
gen uit de 5e klas en hun onderwijzer(es) af en zullen
gaan strijden om een prijzenbedrag van f 2500.—.
Bovendien zijn er bekers voor de drie hoogst ge-
klasseerden. Alle panelleden ontvangen vorts een
herinneringsvaantje. De overige leerlingen van de 5e
klas zullen als supporters de kwis meemaken.

Voor familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS • Tol. 1456
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Doublemint
Kauwgom
4-pack
van 2.19 voor

Curver
koelbox
25 liter

Geldig van 22/4 • 24/4 Geldig van 22/4 • 24/4 Tijgerbrood
800 gram
gratis gesneden

Oranje bitter
f les 0.5 liter
van 9.95 voor

Bpterma/se
bieflappen
500 gram 8.98
kilo

Prachtige
Champignons
250 gram

Sesam bol/en
zak 9 stuks
nu

Hennes vieux
1 liter
van 16.60 voorSucadelappen

500 gram 8.98
kilo

Export
Golden
de/icious
4X

Blanc de blanc
per fles
van 3.95 voor

Frutella
fruitstaafjes
zak 14 stuks
van 1.39 voor

Coberco dagverse^f OQSoepvlees
250 gram

bruin of beige
van 22.50 voor volle yoghurt

1 liter nu f
Heerlijke
Aardbeien
doosjeGevulde

koffiekoekjes
per pak
van 1.29 voor

Verse
kuikenbouten
kilo

Jacky kwark
naturel
450 gram
van 2.15 voor

Brie punt
200oram
van 3.98 voor

Paprika's
2 stuksPlastic bal

250 gram
van 3.75 voor

Driehoek chocomello's
ofromello's
pak 6 stuks
van 1.98 voor

Cordon bleu
van kippenvlees
3 StUKS

Ham worst
150 gram

Uitzoeken maar! Diverse
Hangplantjes o.a. erwten-
plantjef chinees
ficus repensetc
Per stuk

Iglo chocoijsjes
doos 10 stuks
van 3.98 voor

Chinese
deurmat
35X60 cm
van 4.75 voor

lantaarntje
Champignon
gehaktCampina Cono s

roomijs
doos 8 stuks •
van 5.98 voor Katenspek

Pot ch/ysanten
per stuk 1.75
nu 2 stuks

Brise
continue
verfrisser

venz
chocolade hagel
me/k of puur
groot pak 400 gr.
van 3.09 voor

Schouderham
150 gram Prachtige forse

Geraniums
2 stuks MARKTSunil zeeppoeder

koffer 2 kilo
van 6.45 voor

Johma
komkommer-
salade
150 gramZwarte kip

advocaat
fles 0.5 liter
van 5.95 voor

Maandag-dinsdag
Schouder-
karbonade
kiloGreen spot

limonade
per f fes
van 1.49 voor
Nu 3 fles kopen-2 fles betalen!

Palmolive
shampoo
400 ml
deze week

Maandag
Speklappen
kilo

Coca cola
fles 1 liter
bij VS a/tijd

Dinsdag
Verse worst

Honig vermicelli
middel of fijn
pak 250 gram
van 0.99 voor

Molny T-luiers
peuter
paars

Woensdag
Gehakt
50% varkens
50% rund. kiloDe Ruyter

vruchtenhagel
pak 300 gram
van 1.19 voor

~ Dag super
oranje

Grolsch bier
krat 20 pullen
bij VS altijd

Hero erwtensoep
1/1 blik
van 1.98 nu voor

VE -NENDAAL SU ERMARK1 EN BV
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