
51e jaargang no 17 dinsdag 27 april 1982

Pico bello
reissetje

Gastenzeepjes
in stopfles

Ideaal setje om er pico bello uit te blijven zien:
met kledingborstehje en naaigarnituurtje. Plat
dus makkelijk mee te nemen.
Nu van f 3,95
voor slechts

10 heerlijk geurende gastenzeepjes verpakt in
glazen stopfles.
Nu van f 12,95

i i '^^ 'ivoor slechts >

Lederen beursHaar-etuitje
Een fraai en duurzaam moederdagkado voor
een extra voordelige prijs:
Nu van f 9.95 voor slechts

Met kam, haarborstel en spiegel
Makkelijk voor in de handtas. Etuitje
van kunststof.
Nu van f 6.95 voor slechts

j besteding vanaf ƒ 10, —aan drogisterij
artikelen (uitgezonderd geneesmiddelen

Keukenkruiden-
boekje

Gewestelijk Touwtrektournooi
zondag 2 mei 19S2
Terrein ,,de Hietmaat" - Hengelo Gld

Aanvang 70.30 uur

Deelname van 52 teams, waarvan de 3 hoogst geëin-

digden, overgaan naar de landelijke kampioensfinale.

ORGANISATIE: T.T.V.BEKVELD

CLAN
Verschijnt dlmklAffi In
Bengelo, KeQenbort,
VelswUk-Zelhem, Baak,

Steenderea, Wlchmond,

Vlerakker

UITGAVE:

DRIJ. WOLTER8

Kerlcstr. 17 • Postbus 3

7255 ZG Hengelo Gld

Fel. 05753-1405

b.g.g. 1253

Koploper GAZELLE
Zo maar een stukje fietsen of echt

trimmen. Gazelle-rijders zie je meestal
op kop. En ze staan zelden op de

pedalen, 't Is lekker licht trapjj^n op
een Gazelle. Grandioze fietsen ui legio
modellen en kleuren. Ze staan in volle

glorie in onze zaak. Kom kijken.
Een folder krijgt u mee. En afó om

service gaat zijn wij koplopers.

Fa. Slotboom.
Kiefendorp H . HENGELO GLD

- »
Telefoon 05753-7278

•
i

GAZELLE fietsen •
rijden op VREDESTEIN banden. J

Chinees-lndisch restaurant

99

Raadhuisstraat l - HENGELO (Gld.)

Telefoon 3231 - telefoon-service

0 Verse maaltijden

0 Sne//e bediening

£ Keuze uit tientallen gerechten

£ A f haal service: tel. 3231

•
n • • • • • i • •
Billijke prijzen

0 Maaltijden voor l of meer pers.

0 In groepsverband gaarne even

afspreken

Koninginnedag geopend

713e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop loten
maandag 3 mei
Debltante Ned. Staatsloterij:

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

BESTELDE LOTEN WORDEN EEN WEEK GE-
RESERVEERD

BINGO-AVOND

8 mei
aanvang 20.00 uur

klein zaal ,,Concordia"

Kon. Harm. Concordia

1982
horloges, sieraden, stofzuiger etc.

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag
)00 gr GROVE VERSE WORST

-»()() gr FIJNE VERSE WORST

150 gr gekookt of rauwe ONTBIJTSPEK 150

gehakt + kruiden

magere speklappen
150 gr BOTERHAMWORST

375
350

100

Donderdag
VM) gr MALSE RUNDERLAPPEN

:»i» gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr SNUWORST

495
400

200

350
795

Zaterdag

600 gram

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

600 gram

riblappen

1 SOgr gebraden gehakt 100

100 gr gek. lever
(runder of varkens) 125

100 gr pekel vlees 105
Ids grote fricandellen (40 st.)

13.75

Bij aankoop van f 25.- aan vlees en vleeswaren

KEURSLAGER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD - TEL. 06768-1269

Eiken kwaliteit
ten top...
Rustiek eiken bankstel met
vaste bloemstof zitkussens

Bijpassende eiken salontafel
met ingelegde plavuizen.

f760.

lubbers
raadhuisstraat 45 Hengelo gld.

In verband met Koninginnedag

vrijdag 30 april

zijn alle zaken
de gehele dag gesloten

De koopavond wordt hierdoor ver-

plaatst naar

donderdag 29 april

De B-M Hagel polis
van de Noord Nederlandse Hagel-
verzekering geeft dekking:
• tegen hagel- en/of stormschade in land- en

tuinbouwgewassen

• tegen hagel- en/of brandschade in bloem-

bollen

• tegen schade dóór van buitenkomende on-

heilen, zoals:

hagel- en sneeuwdruk - storm - orkaan en wind-

hoos • brand - blikseminslag en explosie, aan

broeiglas, gewassen onder glas, kassen, ver-

warmingsinstallaties enz.

tegen zeer gunstige premies

linlientingen worden u gaarne verstrekt door

6. J. HAARING
Hofstraat 17, 7255 CH Hengelo Gld
Tel. 05753-1228



WIJNBERGEN
biedt U deze week:

Verse RAAPSTELEN
nu kilo

Mooie KOMKOMMERS
2 stuks

85

125
Let verder op onze scherpe jubileumpr^Jzen

van VERSE GROENTE EN FRUIT

Deze week is onze grote verkoop bloemenkas

weer tjokvol gevuld met

groene en bloeiende
PLANTEN

rechtstreeks v. d. Aalsmeerse bloemenveiling

Let op onze 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 Woensdagsmiddags gesloten

JOWé - KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANKATIE

Branderhorstweg 5 • Tel. 05758-2026

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

LET OP!! LET OP!!
f.v.m. Koninginnedag vrijdag 30 april, staan alle kooplieden van de markt

Hengelo - S pal straat, op

woensdag 28 april van 8.30 tot 13.00 uur
f de Meimarkf f mef de volgende aanbiedingen:

POELIER

HOFFMAN
KIP,
'n goedkoop en heerlijk stuk vlees

RECLAME:
Kuikenpoten 8 voor JQ.OO

Grote poten per kg v. 6.25 v.

5.95
Kipsaté, 3 stokjes van 1.95 v.

1.70
Kipkarbonade kg 5,95

vers en gekoeld

VKHANDEL

J. HOEKSTRA
EEFDE

Ook wJJ staan a.s. woensdag tijdens de Mei-

markt in Hengelo Gld

Onze MEIMARKTRECLAME:

grote pot zure haring

geen 4.00 maar 3iZO

Aanbieding:
BEGONIA

l bos ROZEN

40 GLADIOLEN

5.00

4.25

4.50

10 CHRYSANTENPLANTEN
in verschillende kleuren 3.75

Alle soorten

snijbloemen

groene en bloeiende planten

Voor de tuin alle soorten

groenteplanten - pootaard-
appelen, vaste planten
en heesters

Bloemisterij

„De Vale Weide"
H. E. A. VAN DEN BREEMEN

KLarenbeekseweg 42 • VOORST - Telefoon 1487

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

l kg jong belegen 9.90

500 gr Westberger 6.40

500 gr boeren oud 7.50

Wij verkopen uitsluitend
natuurkaas

1 metworst
(zonder kleurstof)

4 metworsten
(zonder kleurstof)

0,471 magere yoghurt

2.75

10.00

1.25

200 gr vruchtenkwark (div. smaken)
0.95

VERDER

mosterd - sauzen - fijne vleeswaren
enz.

„D E K A A S P L A N K"
Grolweg l • 6964 BL HALL - Tol. 08837-805

Inleveren van

vakantiezegelboekjes bouw
op zaterdag 8 mei
's morgens 9.00 uur bU

J. Berendsen, lekink 12, Hengelo G

Het bestuur CNV

Wasautomaot stuk?

Bol UIT DE WEERD
Zonnestraat 13 • Hengelo Old • Tel. 05768-1806

Vs jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Vakantiebonboekjes
inleveren voor de bouw

op zaterdagmorgen 8 mei
van 9.00 tot 12.00 uur by

café-restaurant Concordia

Het bestuur FNV

'n Reden om eerst bij ons te kijken:
grote keuze en sortering, ook in mode goede service en garantie voor kwaliteit telkens aanbiedingen, o.a. deze week:
Kinder trainingspakken
alle maten 92 t.e.m. 176 ^̂
•eenmalige aanbieding en ze zijn nog goed ook Z9i90

Dames en heren trainingspakken
met de allernieuwste dressmen broek

kleuren bordeaux-grUs en marine-bleu, geen 129.— deze week

89.00

Kinderpolo's
diverse dessins en modellen al vanaf 19.9Q

Grote keus in

kinder bermuda's, piraten broeken, knicker
bockers, A-symmetrische broeken

U.S. Top spijker- en corduroy broeken
ale kleuren DviOO

Twill colberts
in rood, wit, marine, mint, zwart van 79iUU - 69.00

Kinder fietscross overalls
in rood en kobaltblauw

Leren herenjacks

37.60
in zwart maten 46 t.e.m. 66 "| 98.00

Amerikaanse T-shirts
wijd model

Lord kinder spijkerbroeken
zowel in strak als carotteemodel, alle maten 4ö.OO

Dennis kinder spijkerbroeken
maten 116 t.e.m. 176 gróte maat 34.55

prima pasvorm en kwaliteit vanaf 19.95
*

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

79.00

Bip stretch spijkerbroeken
geen 109.— maar 89.00

Kinder A-symmetrische blouses
in 5 modeklenren 39.90

Kinder tuinbroeken
streep - in rood en blauw alle maten een prtfs 37i90

Terlenka herenbroeken

Dames opvouwregenjassen

Ley River twillbroeken
in rood, kobalt, marine en streep

in 4 kleuren 59.00

met zak 29.75

55.00

in alle modeklenren

met contrastmouw

India kiels

Polo's

diverse streepmotieven

15.00
19.95

25.00

Carotte broeken in twill
in rood, kobalt, mint, cyclaam en streep, geen 94.— bij ons

79.00
Ook in A-symmetrische sluiting

zowel voor dames als heren enorme keus

zowel effen als streep, voor groot en klein

Shawls
in alle modekleuren, zowel met goud- als zilverdraad

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

12.50

49.50
Verder voorradig

Heren terlenka jacks
diverse kleuren en modelen, van 89.00 en 79.00

in alle breedtes en kleuren

de grote rage van nu

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

BADSTOF DAMESSLIPS
4 voor 10.00

B. Grotenhuys
Spuistraat 18 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1823

Opening Opening

Uitnodiging
Dinsdag 27 april a.s.

openen wij onze

stoffenboetiek .MARMON"
aan de Raadhuisstraat 51b, Hengelo G
(achter de Edah en Lubbers Woon-
winkel)

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

Tijdens de openingsweek t.e.m. 8 mei

10% korting
op alle stoffen

Gratis knip- en naat-advies

Tevens assortiment

wol en kleinvakartikelen

U bent van harte welkom.

Stoffenboetiek „MARMON"

JANS DENEKAMP
Tel. 05753*32», b.g.g. 2144

's Maandagsmorgens gesloten

Openingsaanbitding WOL
Per bol normaal 1.75

Nu openingsaanblediflg

1.50 per bol
bij aankoop van l pak f 12.50

Wij hebben
Zomerfrisse
Meisjesmode

Kijk maar eens
naar dit zwierig
jurkje met alter

aardigste kap
mouwtje».

Veelkleurig
gestreept.

Alle maten

aten 110-1521

De zaak voor écht betaalbare jeugdmode !

40 gulden voor mr oude 2 pers.

matras en 20 gullen voor uw oude

7 pers. matras

bij aanklop van een

nieuwe MATRAS
Slaap gezond op en
KWALITEITS MAÏÏAS

HEIÜIMK
de gezellige winlel voor Eedereen

MEUBEL- JN TAPIJTENHUIS

„DE SftNNEVOGEL"

HENCJKLOiLD



Hartelijk dank aan allen, die op welke wijze

dan ook, tijdens de ziekte en na het overUJden

van mijn geliefde man, onze lieve vader en opa

GERHARDUS JOHANNES HENDRIKUS

SEESING

blijk hebben gegeven van hun medeleven.

Fam. Seesing-van der Mond

Hengelo Gld, april 1982.

Oude Varsselseweg 12.

De grote belangstelling en deelneming, welke

we mochten ontvangen na het zo plotselinge

heengaan van mijn inniggeliefde vrouw en onze

zorgzame moeder en oma

HENDRIKA JOHANNA KLEIN ZESSINK

echtgenote van A. J. Luimes

heeft ons zeer getroffen.

Het is ons een grote troost bij dit verlies.

Langs deze weg willen we hiervoor danken.

Namens de familie,
A. J. Luimes

Hengelo Gld, april 1982.

„De Bleijke", Beukenlaan 37.

METAAL WISSELINK
verkoopt vrije merkbenzine met
7 cent korting
Ook voor diesel!!
Wegens aardgas te koop o.a.:

Efel oliehaard, 11000 Kcal. (schouwmodel)
nieuw van f 1400.— nu f 700.—

Rapido CV-ketel, plm 40.000 Kcal.
als nieuw, zeer geschikt als allesbrander 700.—
Rielo oliebrander plm 40.000 Kcal., als nieuw

300.—

l boormachine Makita, 650 W, 2 speed, 13 tot
19 mm van 595.— nu 500.—

l haakse slijpmachine Makita (2000 W
8000 toeren van 495.— nu 375.—

l zware slijpmachine (amarel) 380 V + nieuwe
steen en+ cirkelzaag voor houtzagen
beter als nieuw 400.—
l tafelslijpmachine, als nieuw 215.—

l nieuwe .motorcirkelmaaier (4-takt) + gras-
bak van 595.— nu 500.—

l gebruikte motormaaier (44akt) 175.—
l nieuwe compressor, 8 ato, v. 790.— nu 730.—

l Smit lastoestel (gaat nooit kapot)
380 V, 240 A (beter als nieuw) - 1000.—
l lastoesel 220 V, 175 A van 400.— nu 200.—

l zware kettingtakel (4 ton) 50.—
l zware bankschroef 100.—
50 m brandslang, 3 nieuw nu 100.—

Partij afrasteringsmateriaal, koppeling voor
tyleen, spijkers + bouten, gereedschap en
en ijzerwaren, één koop 125.—

l hardhouten kozijn + 3 ramen, 1.80x1.00 m
zeer geschikt als dakkapel 100.—
l hardhouten voordeur, 2.00x0.95 m 100.—
Deurkozijnen, nieuw en gebruikt v.a. 10.—

Raamkozijn, nieuw en gebruikt v.a. 15.—

Varsselseweg 41
Tel. 05753-7271

Hengelo Gild

EN TOCH IS

RATER1NK
UW SLAGER

NIEUW!

aardappels aanaarden
met tuinbouwtrekker
alle rij-afstanden

Ook kleine stukjes

THEO BERENDSEN
Tel. 05753-3079 - HENGELO GLD

, .

Jaarboek 1982
Achterhoek en Liemers

GEMEENTE-
WAPENS
Ontstaan, ontwikkeling

en betekenis van de

wapens van de huidige

gemeenten in bovenge-

noemde regio

Prijs f 24.--

erkstraat 17 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Zwembad
Hengelo Gld
Evenals voorgaande Jaren bestaat ook nu de gelegenheid om tegen gereduceerd

tarief abonnementen aan te vragen.

De voorverkoop zal geschieden op enkele avonden en op een 3-tal middagen.

DE VOORVERKOOP TE KEIJENBORG:

donderdag 29 april en maandag 10 mei in ,,de Horst", van 19.00-20.30 uur

DE VOORVERKOOP TE HENGELO GLD:

maandag 3 mei, dinsdag 11 mei en donderdag 13 mei, in het gemeentehuis van

19.00-21.00 uur

DE VOORVERKOOP OP HET ZWEMBAD:

dinsdag 11 mei, woensdag 12 mei en donderdag 13 mei van 13.30-16.30 uur

Voor

elk abonnement dient een aanvraagformulier te worden
ingevuld
Meerdere aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de scholen en op het ge-
meentehuis en zwembad.

BIJ de aanvraag zal voor ieder persoon een pasfoto of oude
stamkaart moeten worden overgelegd.
De openstelling van het bad is bepaald op zaterdag 15 mei 1982 te 14.00 uur

Gezinsabonnementen (ouders en kinderen van 4 t.e.m. 15 jaar) f 100.— f 115.—

Volwassenabonnementen (vanaf 16 jaar) f 60.— f 70.—

Kinderabonnementen (geb. na 30-4-1966) f 32.50 f 37.50

Houders van een Pas 65, hebben op vertoon daarvan, in dé voorverkoop van een
volwassenabonnementen, reductie van 50%.

Kleuters t.e.m. 3 jaar hebben vrij toegang op het bad, mits zij worden begeleid
door een volwassene die in het bezit is van een toegangska art.

Naam aanvrager

geboortedatum; adres

wenst een abonnement voor een gezin/volw./kind voor het seizoen 1982.

Hij heeft (voor ieder) een pasfoto c.q. oude stamkaart overgelegd met aan de
achterzijde de naam en geboortedatum.

Het gzinsabonnement wordt mede gevraagd voor:

Naam echtgenote en kinderen geb. na 30-4-1966 geb.datum

Hengelo Gld,

Verschuldigd bedrag f

Gezinsabonnement

Volgkaarten

Volwassenabonnement

Kinderabonnement

Uitgereikt dd.

Handtekening

, ontvangen op 1982

CJV Wandeltocht
5 • 10 • 15 km

9e Meitocht

zaterdag 8 mei '82
Vermist op 18-4-'82 blonde
jongeman, luisterend naar
de naam Frans of Dalton
I. Voor tel. reacties nr.
05753-1267

Door inruil verkregen:
Meerdere bankstellen en
bergmuebels, ook eiken
Meubel- en Tapijtenhuis
„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2, Hengelo G

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

Te huur gevraagd kamer
met vrije opgang of evt.
ged. van een woning H. G.
Roenhorst, p.a. Ariënshof
Duinweg 12, Bosch en
Duin (Utrecht) Tel. 03404-
31560

Te koop meisjesfiets, leef-
Ujd plm 6-10 jaar. de Heur-
ne 14, Hengelo Gld, Tel.
05753-2491

Te koop bastaard dashond
reu, 10 weken. A. W. Vrog
ten, Varsselseweg 18,
Hengelo Gld

Te koop eetaardappelen
H. J. Niesink, Weenink-
weg l, Hengelo Gld, Tel.
05753-1585

Te koop jonge konijnen
Vlaamse reus (geel).
Tevens te staan een dek-
ram. Hummeloseweg 17,
Hengelo Gld

Gevraagd:

aardbeien-
plukkers(sters)
Te beginnen plm 20 juni

WULLINK
Banninksiraat 64, Hengelo

Tel. 05753-1427

Terrasstoelen
te koop met bijpassende

kussens

TAFELKLEEDJES en

PARASOLS

prachtig asortiment

Atomica verkoop
A. GOOSSENS

Steenderenseweg 11, Hen-
gelo Gld, Tel. 05753-2139

ledere
woensdagmiddag

alle coupons
1/2 prijs

Schröder
hU de kerk • Hengelo Gld

Meubel- en Tapijten-
huis

de Spannevogel
Hengelo Gld

Offenberg
HANDEL IN

hooi en stro
£ 10, Varsselder

Tel. 08356-85664

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 2 MEI

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Verhaere - bed. H. Doop

Goede Herder Kapel
10.15 uur Ds Monteban

CENTR. VERWARMING

f 1000.- korting en 10 jr ga
rantie wanneer u uw wo
tüng 2 dagen beschikbaai
•<telt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
v'ooi zelfbouwpakketten

'IA III T HER M

VTeppel - Luttenberg
i.fmelerweg 56
-105 SB Luttenberg
>l 05724-508

Vrfci. Herr. K«rk

Geen dienst

f apijt vuil?
Haal dan de

fAPINETTE
Jiepiereiniger
Verbluffend resultaat

Uuur slecht» f 15.— p. dat

OROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

Advertenties voor het volgende
nummer van „De Reclame", dat

op dinsdag 4 mei verschijnt,
dienen uiterlijk

woensdag 28 april, 12 uur
in ons bezit te zijn.

Redactie „De Reclame

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

van 26 april t.e.m. 2 mei

F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen
VrUdag 30 april

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

Weekenddienst dierenarteea
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
A. B. J. van Ingen, tele»*». 2002

Alunr r politie

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

Alarmno. brandweer
IV!rloon 1922 Hengelo Gld

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis, zondag 8.30 uur Hoog-
mis, 10.:«3 uur H. Mis. Door de week H. Mis om 8 uur

B.K. Kerk Keyenborg
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-
/insmis 8.30 uur
Zelhem (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

KINDERPOSTZEGELACTIE HANDHAAFT

HOGE OPBRENGST

De jaarlijkse kinderpostzegelactie heeft in 1981 net-
to f 15.250.000,— opgebracht. Met dit bedrag wordt
de recordopbrengst van 1980 geëvenaard.
Dit voldoening gevend resultaat werd bereikt dankzij
de inzet van 430 plaatselijke comité's en van de
kinderen en onderwijskrachten van meer dan 8000
scholen.

Grandioze

aan onze zaz

Staande klok
Eiken Wcstminstcr
van 3500.- voor2950.

Régulateur
Notenhout
van 840.- voor 685.'

Westminster
Régulateur
van 725.- voor 5S5.

"Wuba"
Grenen hangklok
Bim-bam slagwerk
Van 715. voor 595.'

Eiken barometer
Van 230.-voor i90.'

"Wuba"
hangklok
Enkelslag of bim-bam
Van 495.-voor 425.-
Eiken klok
Model "schippertje"
Van 482.-voor 382.'

"Orfak" hangklok
Bim-bam slagwerk
Van 470.-voor 320.'

Hangklok "Junghans'
Met slagwerk
Van 475.-voor 295.-

Wandklok aardewerk
Quarts uurwerk
Van 210. voor 170.'

De klokken worden gratis gebracht en opgehangen.

Op alle klokken 10% korting.
(Uitgezonderd aanbiedingen)

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

HEREN T-SHIRTS
diverse kleuren

B. Grotenhuys
Spalstraat 18 • Hengelo Gld • Tel. 05758-1823

Gewijzigde route Oranje-optocht
De route voor de Oranje-optocht op vrijdag 80

april (Koninginnedag), afgedrukt in de Oranje-

krant, is niet juist.

Hieronder volgt de juiste route:

„De Bleyke" - Beukenlaan - het Karspel

Sarinkkamp • Beatrixlaan - de Heurne - Vorden

seweg • Raadhuisstraat - Gemeentehuis - Ker-

velseweg • Westerstraat - Banninkstraat •
Rozenhoflaan - St Michielsstraat - Spalstraat

lekink - Asterstraato - Bleekstraat - Oude Vars-
selseweg - Beukenlaan - „De BleUke".

Oranjeecomité Hengelo G

De zomer is in aantocht!
VERRAS MOEDER MET EEN MOOIE

RUMTOPF
Wy geven er graag een goed advies by

Kerkstraat 11 - Keyenborg

Het bestuur van de stichting Nederlands Comité
voor Kinderpostzegels zal de minister van CRM eind
juni een verdeelplan vor de opbrengst aanbieden.
Het aantal aanvragen om kinderzegelgeld is ge-
stegen van 900 in 1980 tot 1300 in 1981. In eigen land
wordt kinderzegelgeld vooral gebruikt voor lichame-
lijk, geestelijk of sociaal gehandicapte kinderen.
Ongeveer een derde van de opbrengst komt ten goede
aan hulpverlenningsprojecten in ontwikkelings-
landen.

KOFFIECONCERT KON. HARM. „CONCORDIA"
Zondagmorgen 18 april gaf de Kon. Harm. Concor-
dia met medewerking van tamboers en jeugdorkest
een koffieconcert in zaal Concordia.
De aanwezigen konden genieten van een zeer ge-
varieerd en met vaart gebracht programma.
Tijdens dit concert werd de heer A. Jacobi door de
heer Meindertsma de gouden speld van de K.N.F,
opgespeld voor het feit dat hij al 50 jaar muzikant
is. Ook de heer G. Groot Bruinderink werd niet ver-
geten. Hij kreeg een klok aangeboden, omdat hij
45 jaar bij Concordia speelde en waarvan hij 35 jaar
bestuurslid is geweest. ,
De heer Meinderstma was zeer verheugd over het
grote aantal jonge leden dat al in het orkest mee-
speelde en over de grondige aanpak van de opleiding
der leerlingen.
Hij voorspelde Concordia een goede toekomst en
drong er bij een ieder op aan al zijn krachten en
aandacht te blijven geven aan de vereniging, die dat
volgens hem ten volle waard is.

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 899.—

Naaimachinehandel - reparatie-inrichting

BORÊGNJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1885

Spalstraat 19 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1418



'n Miele keuken is wel
duurzamer, maar niet duurder.
Miele keukens onder-

scheiden zich in vele op-
zichten van andere keukens.
Zo is een Miele keuken oer-
degelijk gebouwd voor een
lang en duurzaam leven. En
wat ook belangrijk is: Miei*1

biedt u volop keus
Houdt u van klassiek,

modern of romantisch, mis-
schien? In onze showroom
zult u ongetwijfeld uw droom-
keuken vinden. Een keuken
die qua design een tijdloos
karakter heeft, en over twintig
jaar nog net zo mooi is als nu.

Komt u maar eens langs,
opdat u zelf kunt zien dat

Miele een prachtige pasklare
oplossing heeft voor ieder
huis en budget Want een kwa-
liteitsmerk als Miele is wel
duurzamer, maar niet duurder.
Ook voor I^Vv^^V^
keukens IVJfc MM^MM
geldt: er is geen betere

ONDER
HOUD

l van rem- en
• versnellingskabel

S i» eenvoudig
,t wanneer smeer-

ruppels
s ingebouwd aja

:vus
riteerf re

standaard in
bijna alle

•els.
Een praktisch

detail van dé
faetsenbouwers

Fiet.s-spccialist

Reind Zweverink
lokink K. Hengelo < ;

Tel 28XH

ffijjgj] rBOÜWRATXËRTRÜMirïTBTi

Heropening

Wegens interne verbouwing en nieuwe

opstanden, hebben wij van onze winkel

nu een

gemaakt.

Wij nopen U nog beter dan voorheen te

kunnen bed/enen en voorlichten.

Op woensdagmiddag van 16 tot 20 uur

OPEN HUIS
U bent a//en hartelijk welkom

HENGELSPORTHUIS

Fa. H. HULST MEM
Raadhuisstraat - HENGELO GLD

DANSEN
Koninginnedag 30 april

C H I N C H I L L A

Zondag 2 mei

T R A M P S

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Garage Bergervoet
HEEFT EEN

NIEUW ADRES

Nijverheïdsweg 3-5
TELEFOON 0842-3068

Industrieterrein

ZELHEM

Te koop:
l OPEL KADETT SPECIAL

l OPEL KADETT SPECIAL

l RENAULT 5 met LPG

1978

1976

1070

Tevens uitlaatspecialist

GARAGE BERGERVOET
NIJVEBHEEDSWEG 3-5 - ZELHEM

industrieterrein • Tel. 08342-3068

Een BURO van
HEIJINK
is een fijn geschenk

Meubel- en Tapijten-

huis

DE SPANNEVOGEL

Ruurloseweg 2

Hengelo Gld

KIES HISTOR KLEUR
in de winkel die je kleur aanvoelt

VERTEL UW KLEURFANTASIEËN. SAMKN M l - T D i :
H1STOR-KIESKLEURSELECTOR MAKEN WE ZE WAAR

jlSTOj
'A " :: i J '"''E

*jï ^ -

Denkt u hij voor Inviel dat jungtegroen 't buiten leuk
/al doen? Wilt u 'u ander kleurtje op de regenpijp en

de hetomien tegels'; Noem ons uw favoriete kleur,
filet hehulp van de Ilistor-Kieskleurselector kie/en we dan
samen de bijpassende tinten of de mooiste contrastkleur.

Kortom, de kleuren die hij u thuis 't prachtigst com-
bineren. Hoogglans.zijdemat of muurverf, karweiklaarin het
Ilistor-hlik. Of anders mengen wij 't in een wip voor u.

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

HIST R%;
Histor kleur Altijd goed

Vrijdag 30 april Koninginnedag

de gehele dag

DANSEN
vanaf 's morgens 11 uur

met medewerking van

TAKE IT EASY

Zaal WINKELMAN
Keijenborg

schjldersfctedrijf
bennle harmsèh

vraag vrijblijvend informatie...

op het winnen van

één GRATIS DUSTER
ter waarde van f 100.--

ln 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

VERSCHENEN: Ze 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 - 05758 1253

Onze winkel is vernieuwd door een

speciale stoelenkas met 26 soorten

STOELEN

Zie etalage Zie etalage

HEIÜINK
Meubel- en Tapijtenhuis

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2, Hengelo G.

^

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11

SPORT GOED

met SPORTGOED
van 8POBTHUIS

ROOZEGAARDE
Bannlnkstraat 5, Hengelo





U w VS mar kt i
en Muf t voord(
After eight
per doos
van 4.25 nu voor 375
Donkers
fruitassorti
pak 200 gram
van 1.89 voor

439
W.K.
superior koek
van 2.89 voor

Smiths chips
zout of paprika
gezinspak

Q89
Nibbitrings
extra groot
van 1.79 voor 149
Chocolade
TV lol lies
zak van 1.19 voor

098
Sun ma/d
rozijnen
zak 9 doosjes
van 1.79 voor

Nutroma halfvolle
koffiemelk
0.5 liter
van 1.49 voor

Dos/l
zeeppoeder
koffer 2 kilo
nu nog

Dreft
koffer 2 kilo
nu nog

Aarts
mlrabellen
pot 560gram
van&.29voor

Camplna
dubbellik
Ijslollies
pak 14 stuks
van 4.95 voor

Mickey
voor de kat of
Astor
voor de hond
blik van 0.85 voor

Heraut bier
krat 24 fles
altijd

Nieuw bij VS!
Grolt
limonade'
siroop
3 smaken, liter
van 2.89 voor

ALLERLEI
Proset
ledere dag
shampoo
300 ml
van 1.79 voor

449

Unica stoel
hoog model
epoxy frame
vaste VS prijs

18?*
Viledazeem
van 3.35 voor

Geldig van 29/4-1/5

Schouder-
karbonade
kilo

A98
Rib-
karbonade
kilo

3.98
Haas-
karbonade
kilo

9.98
Tartaartjes
± 80 gram
nu 4 stuks

3.98
Gelderse schijve
± 100 g ram
nu4+fgratis=
5' stuks

fen

448

Geldig van 29/4 - 1/5
Pulke rode
irene
aard-
appelen
S kilo

350
Hollandse
tomaten
500 gram 1?8

8os
Radijs 098

Versgesneden
Boeren-
soep-
groente
500 gram 1?*

Grof volkoren
brood
800 gram
deze week 1*9
Melkbollen
zak 9 stuks

Veluwse
boerencake
± 400 gram nu

Jacky slank
3 smaken,
120 ml
van 1.12 voor

296

ma
0?9

Brinkers
bak en braad
van 0.82 voor

075

KAAS
Goudse kaas
tong, kilo
deze week 8**
Coppe/sfock
jonge
jenever
1 liter nu

13?s

Portal rosé
fles 0.75 liter
van 4.95 voor

395

Verse
Grillkuikens
kilo

Johma
huzarensalade
kant en klaar
bak. 1 kilo nu

Boeket
Witte
treesla's
Rose roosje
takje
Gipskruld

Slaapzak
150 x 200 cm.
gedessineerd
deze week

Boeren
Leverworst
per stuks 300 gr

Zure zult
150 gram

Pracht
Kamer-
conifeer
'Goldcrest'
van 12.50 voor

Wel la naarspray
bus 320 ml.
normaal en forte
van 6.35 voor Bacon

100 gram

MARKTMaandag
Spek/oppen
kilo
Dlnsdaq

Curver
koelbox
25 liter nu

grof of fijn

Woensdag
Gehakt
50% varkens
50% rund. Kilo

Odorex spray
3 geuren
van 2.98 voor

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN • BORCULO - HENGELO (GLO ) • RUSSEN • GROENIG GOOR VOROENGe/d/g van 29/4 • 5/5 '82


