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CLAM
HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 899.—

Naaimachinehandcl • reparatie-Inrichting

BORCONJEN
Kerkstraat 13 • VOBDEN . Tel. 05752-1885

Spalstraat 19 • Hengelo Gld • Tel. 05758-1418

JBreedl Hoog /

100x100...81*

go.10120 x «o...

Zonwerma
Jbrêea

in eu<e — JV
i

maab
Qluminiurn -

Ruurloseueg.l.

Terrassloelen
te koop met bijpassende
kussens

TAFELKLEEDJES en
PARASOLS
prachtig asortiment

Atomica verkoop
A. GOOSSENS
Steenderenseprqg 11, Hen-
gelo Gld, Tel) 05753-2139

Gevraagd:

aardbeien-
plukkers(sters)
Te beginnen plm 20 Juni

WULLINK
Banninkstraat 64, Hengelo
Tel. 05753-14*7

Willy Hoogeveen-
Geitz
schoonheidsspecialiste/
pedicure
Loakendiek l
Veldhoek-Hengclo Gld
Voor afspraak:
tel. 05736-460

Onze dagreklanes:
Maandag en dinsdag
500 -r GROVE VERSE WORST

500 gr FIJNE VERSE WORST

150 gr gekookt of rauwe ONTBUT8PEK 150

Woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
150 gr BOTERHAMWORST

375
350

100

Donderdag
500 Kr MALSE RUNDERLAPPEN

> < K ) gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr SNIJWORST 200

Vrijdag en zaterdag

000 gram

SCHOUDER-

KARBONADE
dnax.) 2 kg per klant)

500 gram

riblappen

350
795

150 gr gebraden leverkaas 125

150grjachlworst 125

100 gr champignonpate 125

1ds grote fricandellen (40 st.)
13.75

Bij aankoop van f 25.- aan vlees en vleeswaren

plm 250 gr eigengemaakte leverworst GRATIS!!

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT T - HENGELO GLD - TEL. 0576S-1Z69

KEURSLA6ER

Vakantiebonboekjes \
inleveren voor de bouw

op zaterdagmorgen 8 mei
van 9.00 tot 12.00 uur by

café-restaurant Concordia

Het bestuur FNV

Van 10 - 24 mei
wordt de praktijk van

F. Schreuder, huisarts
waargenomen door

J. Vermeulen, huisarts

Spreekuurtijden en aptoheek openstelling als
gewoonlijk

Inleverden van

vakant iezegelboekjes bouw
op zaterdag 8 mei
's morgens 9.00 uur bjf ^%

J. Berendsen, lekink 12, Hengelo G

Het bestuur CNV

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ-

alle plaatselijke banken

Nu ook in HENGELO GLD

"Spuistraat 21.Tduyo Jfengelo.

VRIJDAGMORGEN 7 MEI om 9 uur v.m.
openen wij onze gezellig ingerichte koffieshop, waar U

terecht kunt voor een

lekker kopje koffie met gebak

Bakkerij Jozef Schabbink

We willen dit feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan
en bieden bij iedere besteding van f 15.00 in onze

winkel (aan brood en banket)

een koek geheel gratis
(van ca. 500 gram, naar keuze)

Een grandioze aktie voor Moederdag)
Bestellingen voor Moederdag vroegtijdig
opgeven

Als klap op de vuurpijl in onze gezellig ingerichte koffieshop

geurende koffie met appelpunt

kwarkpunt of slagroompunt voor 2.25
Akties gelden
vrijdag 7 en zaterdag 8 mei

BU

HEIJINK
vindt a 1060 soorten

KRALEN
en alles wat verder
aan te rijgen Is

Meubel- en Tapijten-
huis
de Spannevogel
Hengelo Gld

ledere
woensdagmiddag

alle coupons
!/2 prijs

Schröder
bü de kerk • Hengelo Gld

CENTB. VERWARMING
ƒ 1000.- korting en 10 jr ga
rantie wanneer u uw wo-
ning 2 dagen beschikbaai
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
voor zelïbouwpakketten
BADI-THERM
Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
3105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts ƒ 16.— p. da»
DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l. Hengelo Gld
Telefoon 05758-1.100

Offenberg
H A N D E L IN

hooi en stro
Hesterweg 10, VarsseMer
Tel. 0885640864



Een feestelijke taart
— — &r mt H

Zo'n enorme grote, ontzettend
lekkere smultaart, bedekt met
een dikke laag slagroom en
versierd met frisse vmditjes,
is natuurlijk helemaal het
kwaliteitsprodukl dat u
van ons kent En z'n
nonnak' prijs van
f 13,50 dan (X)k dub-
bel en dwars waard
Dat deze water-
tandend lekkere
Moederdag-taart nu

dus VUF GULDEN i><K>dkoper
is, is een nit-t te versmaden

voordeel: /o'n vijf van de
twaalf royale taattpunten
gratis! Ken kadootje van

uw voordeelwinkflier:
omdat het maar een-

maal per jaar Moe-
derdag is. Dat moet

toch feestelijk
gevierd worden0

l > a i > voordeliije
Moederda^-da^.

j waarde vijf gulden °f. 5rej

DOE MEE EN WIN
in onze winkel een

5gulden goedkoper,

'f8.50

QSOött. H.G. KBFFIEVACUÜM

Prijs en deelname
formulier in de winkel

VAN DER MOND VOEDINGSMARKT
aiurloseweg 52 telefoon: 1392

^\rp\ j

§É/ècHte,
tymtt^l

(VIJNBERGEN
U deze week;

gesn. rode kool - ̂
nu per zak OU

's, vol sap on_
15 stuks OW

>verse groente
onze SCHERPE DAGPRIJZEN

rote verkoop bloemenkas is voor
dag weer tjokvol gevuld met

groene en bloelende
planten

k» aanvoer van

verse snijbloemen

UttUUIIUIIIMH

(Maak Moeder
i pot oll of ulay nachtcreme
\ en flesje oil of ulay
I in kadoverpakking nu slechts

11.95

i Prachtig flesje

t Fidji eau de toilette spray
1 Speciaal Moederdag aanbieding

ï slechts 1Z.5O

=
§ 3 stukken

i Bourjois
f heerUJke bloemenzeep van 100 gr

f nu slechts 11.55

DA-drogisterij

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l ! l l l ! l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i : i l l ! l l ! l l l l l l l l ! l l i l l

blij op 9 m
Handen waspompje
ideaal voor keuken, badkanu
wc • flakon met 250 cc
in div. geuren - nu slechts

3

Verwen Moeder eens met een

Berkemann
gezondheidssandalen
Deze geven extra steun bij

moeide benen en voeten

Grote sortering

byouteriedoosje
reeds vanaf *J

•B lenselink|
VOLOP

chrysantenstekken
diverse kleuren, nu 10 stuks 250
F A. W IJ 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

3.95

Zo'n sportief ge
streepte bermuda

short is toch
helemaal het
einde. Twee

schuine steek
zakken met

knoopjes
sluiting

Kombineer deze
bermuda met
een uni piquA

katoenen polo
shirtje. Dan
ben ie toch

helemaal
in'

V
f)e zaak voor èc/if betaalbare j'eu%dmode !

Kerkstraat l • Hengelo Gld - Tel. 05753-1300

HEJÜfiNK
voor al uw MEUBELEN

zowel modern als klassiek

Vergelijk de prijzen

Altijd 10% korting
daarom de goedkoopste

Meubel- en Tapijtenhuis

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld

. EN TOCH IS

RAÏERINK

De Mr. Steam
De diepstomer van
de vakman!

Verwijdert alle vuil
uit uw tapijt.

Huur 25.— per dag

2e beurt gratis

Meubel- en taptften-
huls

,Spannevogel'
Tel. 05753-1484

%jjfcUlCUWS

*̂ *̂ ^T^^erdatf 15 mei a.s.
De klokken worden graüs gebracht en opgehangen. Op alle klokken 10% korting. (Uitgezonderd aanbiedingen)

Horlogerle-goud-zilver-optiek. Spalstraat 15, Hengelo (Gld).Tel. 05753-1374.

Opruiming weps verbouwing
van 4 mei tot 2 Juni

Pak die kans MEUBELS - TAPIJT
alles sterk in prijs verlaagd, dat scheelt tot 40%

Of koop nu voor latere levering

lubbers
raadhuisstraat 45 Hengelo gld. telefoon 05753-1286

MOEDERDAGKADO'S
doelmatig en betaalbaar!!

ROWENTA BROODROOSTER, normaal 74.50

nu 52.50

PHILIPS HANDMIXER, normaal 70.—

«u 49.00

ROWENTA STOOMIJZER, normaal 83.50

nu 52.50

PHILIPS KOFFIE-APPARAAT, 10 koppen

nu 59.95
TEFAL ELECTR. FRITEUSE, normaal 215.—

nu 159.00

DAALDEROP MELKKOKER, 2 l ,norm. 102.75

nu 89.00

H.E. STOFZUIGER, 950 watt motor

nu 299.00

Install.bedrijf BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Maak Moeder blij

met zo'n prachtige

portemonnale

tas, En leder of ska i

parapluie

pencil

of de handige Knirps

Voor de niet zo Jeugdige moeder
ztyn er ook

steunstokken

BOERMAN lederwaren
Spalstraat 10 • Telefoon 1379

Moeder wil ook wel eens een gokje
wagen in de Staatsloterij

Voor Moederdag
EEN

slagroomtaart
(1Z punten) of een

appeltaart
voor slechts

HULS-VORST
Raadhuisstraat 51a (achter Edah)

VOOR UW

BLOEMENTUIN
zijn wij ruim gesorteerd in

0 bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

0 geraniums - hang - fuchsia's

0 chrysantenstekken

0 tomatenplanten

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 „Op Els" - KeUenborg
Tel. 05753-1395

Wegens groot succes
nu echt de laatste kans. nog eenmaal

totale leegverkoop
inruilmeubelen

Mag. „DE KLOK"
verkoop zaterdag 8 mei, hele dag

Kolde wei weg 17 - Keijenborg

Tel. 05753-2808
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Dagrripede.
**.i* _.»•••___ " v i e

meerman
OlIofUkiy een125 ml
van 7.75 voor

Fenjalzeep
In plastic doos
4 geuren
van 3.95 voor

fan/o/ bodylotlon
fSOmfffube
douchecreme
f 50 gr. s amen
van f 3.25 voor loem
CarteBtanche
eaudetollette
30 ml
van 14.95 voor

moe

Voor moederdag! Geldig van 6/5 -8/5

Champig-
nons
250 gram

De Heer
gevulde chocolade
repen
pak 3 stuks
van 2.10 voor

Geldig van 6/5 -8/5 Carnaby
grote
slagroom-
taart
1000 g ram
per stuk

Coberco
karnemelk
pak 1 liter
nu

Magere
varkens-
lappen
500 gram 4.98
kilo Neerlandla

chocolademel
pak 1 liter
van 1.19 voor

Hollandse
kastomaten
500 gram

Hellema kokos of
plndakoeken
perpak
van 1.35 voor

Boerenwlt
BOOgram
gratis gesn.

Bami of
naslvlees
250 gram

Bon China
Kop&schotel
"Charllne"
In geschenk-
verpakking
van 13.95 voor

Aardbeien
doosjeArksfrlskoos

pak a 6 stuks
van 2.09 voor

Rozijnen
volkorenpuntje
6 stuks
nu voor

pak 1 liter
van 2.09 voor

Bretons
gehakt
500 gram 4.98
kilo

Jacky
combineer'
kwark
225 gram
van 1.33 voor

Busslnk
ontbljtkoek
500 grom
van t.89 voor

Boldoot
eau de cologne
23 mffzeep
van 9.95 voor

Geraniums
4 stuks

Kuikenbouten
kilo

Oldnavyrurr\
fles 0.7 literHaust

paneermeel
van 0.85 voor

Kipburgers
panklaar
4 stuks Coppelstock

vieux
fles 1 liter
nu

Calgon
vat 3 kilo
van 19.95 voor

Grote sortering kamerplanten
snijbloemen, en perkplanten.Maandag-dinsdag-woensdag

Mager
runder-
gehakt
kilo

Verkoop op de parkeerplaats
van uw VS markt....Tretflna

make-up tas
met spiegel
4 kleuren
van 6.95 voor

Heinz sandwich
spread
per pot
van 249 voor MSSÜS'Maandag

Verse worst
kilo

Baronie
bonbons mr*H a ring l n

tomarensaus
groot blik
400 gram
van 2.59 voor

doos 400 gram
van 5.45 voor Dinsdag

Hacheevlees
500 gram

Flltsrljst
pak 400 gram
van 0.99 voor

Vleeswaren
Johma
sellerie-
salade
150 gram

Woensdag
Gehakt
50% varkens en
50% rund
kilo

Gouda's glorie
frltessaus
per emmer
van 2.49 voor SnIJworst

grofoffljn
150 gramKlok hagelwit

koffer 2 kilo
van 4.95 voor Gekrulde

achterham
100 gram

Leverkaas
100 gram

Superschoon
zeeppoeder
zak 2 kilo
vaste prijs

Zee/and/a
zure haring
pot 300 gram
nu

ORtts

Zwaar verdtanfe klassieke

VE ENENDAALSUPERMARK1 EN BV
Geldig van 6/5 • 12/5 V2ZUTPHEN • BORCULO • HENGELO (GLO ) • RUSSEN - GROENLO • GOOR - VOROEN
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CLAN
VenehQnt dinsdag* la
Bmgelo, Ketfenborff,
VelswUk-Zelhem, Baak,
Steenderm, Wlchmond,
Vlerakker

UITGAVE:
DBIJ. WOLTEBS
Kerkstr. 17 • Postbus 8
7256 ZG Hengelo Gld
Fel. 05753-1405
b.g.g. 1258

NEUK
De kooplieden van de Hengelose vrijdagmid-

dag en avondmarkt, hebben in samenwerking

met de marktverening Hengelo Gld

de standplaatsen heringedeeld
Zij hopen u nog beter dan voorheen te kun-

nen bed ilenen
v. ' •

Meer ruimte meer service
Tot ziens tot a.s. vrijdag, de kooplieden van de markt
brengen de volgende aanbiedingen:

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

l kg jong (N.H.) 8.90

500 gr boeren Leidse 30+ 6.50

100 gr camembert 1.85

Wij verkopen uitsluitend

natuurkaas

l metworst 2.75
(zonder kleurstof)

0,47 l magere yoghurt 1.25

200 gr vruchtenkwark (div. smaken)

0.95

VERDEE

mosterd - sauzen - fijne vleeswaren

enz.

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Qrolweg l • 6864 HL HALL - Tol. 08837-805

POELIER

HOFFMAN
Slank met Kip
Kipfilet kg 14.50

Kippeborsten
per kg van 8.60 voor 8.25

Kipburgers

5 halen, 4 betalen

POELIER HOFFMAN
Telefoon 05476-2828

vers en gekoeld

VISHANDEL

J. HOEKSTRA -A.
EEFDE

Onze reclame:
GEBAKKEN BOKKING

geen f 2.00 maar 1.25

Bloemisterij

Moederdag - Bloemendag
ROZEN, staan 14 dagen 4,25

BLOEMSTUKJE 0.75

4 GERANIUMS 10.00

Alles voor de groente- en
bloementuin

Bloemisterij

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

OÜDSEN'S
groente- en f ruilhandel

Speciale aanbieding

30 grote Jaff a's 6.00



HERDENKING • 4 ME11982

Aan de 4 merherdenking willen we In Hengelo Gld op de
volgende wijze inhoud geven.

19.45 uur

19.45 -
19.55 uur

19.55 uur

Samenkomst in de Synagogestraat, alwaar een krans zal worden ge-
legd bij het monument, dat aldaar is geplaatst ter nagedachtenis aan
de Joodse gemeenschap uit deze gemeente;
vandaar gaan de aanwezigen in een stille tocht via de Regelinkstraat
naar het plaatselijk monument bij het gemeentehuis.

het luiden van de klokken

Kranslegging bij het plaatselijk monument, waarna zullen worden
voorgelezen de namen van de oud-inwoners der gemeente, die aan
het oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen.

20.00 -

20.02 uur Algemene stilte, waarna enkele hoornblazers ,,The Last Post" ten
gehore zullen brengen.

Na deze plechtigheid kunnen desgewenst bloemen bij het monument worden gelegd.

De inwoners worden verzocht vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.09 uur)
de vlaggen halfstok te hangen.

MEIMAAND-AANBIEDING
Zuiver scheerwollen tapijt
een pracht van een berber,
per nieter van 859.— voor 299.--

gratLs gelegd

Tapijt
50% wol, 50% acryl, van 229.— voor 185."

gratis gelegd

Slaapkamertapijt
in vele kleuren, 400 breed, van 79.— voor

69.-
gratis gelegd

Op alle overige tapijt en dat la

110 rol
waarvan elke rol in 6 kleuren, dus keuze uit
660 dessins en kwaliteiten

10% korting
Per meter reeds vanaf 39-75

gratis gelegd

Door enorm succes, de gehelema and mei

onze inruilactie voor matrassen
f 20.— terug voor uw l pers. matras

f 40.— terug voor uw 2 pers. matras

Tevens altijd

10 pet korting
op alle meubelen

HEIÜINK
Meubel- en Tapijtenhuis

„DE SPANNEVOGEL"
BUUELOSEWEG 2 • HENGELO GLD

Voor MOEDERDAG
Verschillende leuke
artikelen

Verder op alle soorten

KOOKPANNEN

10% korting

BESSELIHK - Smid
KEIJENBORG

Atag AFZUIGKAP
We hebben ze voor u in onze winkel
aangesloten. Komt dit zien

Verder grotere en kleinere

huishoudelijke artikelen
verlichting

ORDELMAN & DIJKMAN
Spalstraat 14 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1285

Moederdag

BLOEMENDAG

Walt moeder het hele jaar voor je doet,
maak je in mei met een BLOEMETJE goed

In onze grote verkoop bloemenkas
rechtstreeks van de AaLsmeerse
bloemenveiling, grote sortering

groene en bloeiende
planten

Tevens vindt u daar

leuke planten
en bloembakjes

snij- en
droogbloemstukjes

Iedere dag aanvoer van

verse snijbloemen

Ook deze week extra aanbieding
in onze verkoop bloemenkas

Let op onze jubileumprijzen

KOM, KIJK EN ZIET
WAT WIJNBEBGEN U BIEDT

FA. WIJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1473

Ingang verkoop bloemenkas Kerkstraat en
Raadhuisstraat

Ruime parkeergelegenheid

VRIJDAG TOT 9 UUB GEOPEND

P.S. Bestellingen gaarne vroegtijdig opgeven

OOK HET ADBES VOOB AL UW

BRUIDSWERK

Vaders opgelet!!
Het cadeau voor Moeder
is te vinden bij

Spalstraat 18 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1823

Moederdag-geschenken
zepen

eau de Colognes

lotions - crèmes

KAPSALON - PARFUMERIE

J. W. V A N O N N

zijn helemaal in, vooral in de glimmende
stofsporten. Keus genoeg in onze nieuwe
vooriaarskollektie.

rwiwear

dundee

HENGELO • TEL.O 5753 -1383

Stuur door de natuur
Milieuvriendelijk, oergezellig en

hartstikke gezond. Voor alle leeftijden
is er de juiste fiets: een stevige,

duurzame en toch vederlichte
GAZELLE. U vindt ze bij:

Fa. Slotboom
Klefendorp 11 - HENGELO GLD

Tel«foon 05753-7278

GAZELLE fietsen
rijden op VREDESTEIN banden

DANSE N
Zondag 9 mei

TORPEDO'S

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

KERKSTRAAT 7 • HENGELO G.

DEZI WEEK:

Verse kabeljauwfilet, 500 gr

hierbij zakje Knorr vissaus & 100 gr

Scholfilet (zonder graat) 500 gr

Ouderwetse stoom bokking, per stuk

HULS-VORS!

't Buitenwerk in de hoogglanslak?
Kies dan de

nieuwe kleuren van Histor.

Ontdek de altijd-^oedc-kleurcombinatu'.s v;m
Histor. Ze zijn er ook in Histor-hoogglans.

Garant voor hechte dekking en gunstig uitstrykverrnogen,
van ca. 12 rrr onverdund, per 0,75 liter afhankelijk van de
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

r, j

HIST RK
Histor kleur Altijd goed

r -f
rifl

de veertiendaagse

Geldig van 4 f.e.m. 77
l liter
3-STERREN GENEVER
l liter

. A I . K M N GENEVER
l liter
ST ANDRé VIEUX
l liter
TOLLEN BESSENGENEVER
l fles
CATZ KRUIDENLIKEUR
l fles
Mispelblom BOERENJONGENS
l fles
CARDAN8 Irish cream cocktail
l fles
alcoholvrU KERSENLIKEUR
l liter
ZELLER GRAFSCHAFT Q.B.A.
l fles
MATHEUS ROSé

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ CONCORDIA

KTY, 51 cm, 16 programma's 1098.--

KTV, 66 cm, 16 programma's 1398.--

KTV, 66 cm. 16 programma's, met afstandsbed.

Stereo autoradio cassettes 162.--

Grundig compact radio

3 in l, nu met boxen, 2x25 watt uitgang 898.-

Zeer speciale aanbiedingen in muz/ektorens

Wascombinatie
roestvrijstalen trommel en 2800 toeren centrifuge

1198,-
GAZELLE en ander merken fietsen en alle onderdelen

Ook voor Moederdag ruime keuze

ELIESEN
ELEKTRONIKA • TWEEWIELERS

Emmerikseweg 46 • BAAK



Moederdag

OP DONDERDAG 6 MEI

hopen wij te gaan trouwen.
Het huwelijk zal worden voltrokken
om 11.30 uur in het gemeentehuis te
Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 12.30 uur in
de Herv. kerk te Hengelo Gld door
da. de Neeling.

Gelegenheid tot feh'citeren van 14.00
tot 16.00 uur in zaal Langeler te
Hengelo Gld.

APPIE ROENHORST

en

JENNIE VELS

Hengelo Gld, Wassinkweg 4
Angerlo, Ds de Grootstraat 6

Toekomstig adres:
Kerkekamp 5, 7255 CM Hengelo Gld

1942 - 1982

Maandag 10 mei zijn wij,

W. F. LURVINK

en
J. C. LURVINK-WEENINK

40 jaar getrouwd.

Dit hopen wij samen met onze kinderen en
kleinkinderen op deze dag te vieren.

Ter gelegenheid hiervan wordt er om 13.30 uur
een eucharistieviering uit dankbaarheid ge-
houden in de St Willibrorduskerk te Hengelo.

Hengelo Gld, mei 1982.
Margriethof 24.

Dag-adres: zaal Concordia, Raadhuisstr. 36,
Hengelo Gld.

Receptie Van 15.30-17.00 uur.

Zaterdag 15 mei zijn wij 25 jaar getrouwd.

BART EN DINI V.D. KROL

Zij die ons wallen feliciteren zijn van harte
welkom 's avonds om half acht in zaal Michels
't Averenck, Spalstraat 45, Hengelo Gld.

Varssel, mei 1982.
Sarinkdijk 7.

Inplaats van kaarten

Met plezier blijven we terugdenken aan onze
trouwdag l april j.l.
Het werd voor ons tot een waardevolle en
blijvende herinnering.
De taloze gelukwensen en kado's, welk ewe
in ontvangst mochten nemen, hebben ertoe
bijgedragen dat het een feestelijke dag werd.
Vanaf deze plaats willen we voor al die be-
langstelling dank zeggen.

HEIN EN MIRJAM V.D. WEER

Hengelo Gld, mei 1982.
Spalstraat 1.

Uw bloemen waren prachtig
De wensen lang of kort, maar krachtig
En of U dan per kaart, telegram
Of wel persoonlijk tot ons kwam
Kadootjes stuurde of een brief
Alles was ons even lief
Wilt U hierbij dan onze hartelijke dank

accepteren
Voor hetgeen U deed en wjj bijzonder waarderen

Hartelijke groeten en tot ziens

GERARD EN ANJA
LURVINK-PEPPELMAN

7255 DH Hengelo Gld, mei 1982.
Ruurloseweg 14.

GEMEENTE HENGELO GLD
Aangifte nieuwe leerlingen

openbaar onderwijs

Aanmelding van leerlingen, voor het school-
jaar 1982/1983, kan voor:
a de openbare lagere school, Rozenstraat 14
te Hengelo en
b de openbare kleuterschool, Rozenstraat 16
te Hengelo
geschieden bij het hoofd van de school op
donderdag 13 mei a.s. van 19.30 tot 21.00 uur
aan school.

20 Jaar

1962 5 juni

20 laar

1982

Ter gelegenheid van dit Jubileum

geven wij van 5 mei t.e. 5 juni

10% korting
op al onze artikelen,

uitgezonderd optiek

^AGROOTKORMEtlNK
^horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK - GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

20 jaar 20 jaar

in verschillende prijsklassen

VOLOP KEUS BIJ

WULLINK'S Schoenhandel

Een verjaardag, receptie of jubi-

leum In het verschiet?

Uw geschenk komt van
SLIJTERIJ ,DE SMID"

Ook telefonische bestellingen worden aange-
nomen en korrekt uitgevoerd.

Slijterij

„DE SMID"
Kerkstraat 11 • KeiJenborg

WANDELTOCHT
5 - 10 - 15 km

zaterdag 8 mei
Meitocht no. 9

Start „Ons Huis" van 12 tot 2 uur

Inschrijfgeld f 3.50

Beloning: medaille

Org.: CJY „Jong Hengelo11

GROTE SORTERING

vijvervissen
o.a. goudkarpers - koykarpers

goudwindes - shubinkin

goudvis - zeelt
alles in verschillende maten

Verder ruim gesorteerd in:

hond- en katbenodigdheden

hengelsport - voeders

aquariumbenodigdheden

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12 • HENGELO GLD

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal 13 - Hengelo Gld • Tel. 05758-1806

Va Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Let op onze

openingsadvertentie
van volgende week

Woninginrichting GROOTBOD
Inlevering vakantiezegelboekjes

op zaterdag 8 mei a.s.
in „de Hordt" te Ketfenborg
van 9.00 tot 16.00 uur

Van 12.00 tot 13.00 nor pauze

Tot 14.00 nor voor leden, daarna
voor niet-leden

Bestuur bouw- en houtbond
afd. KeUenborg

HEREN T-SHIRTS
diverse kleuren 9i95

B. Grotenhuys
Spalstraat 18 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1828

ZEKERHEID IS OVERAL TE KOOP

maar voor persoonlijke aandacht en service:

'tHoogpHuys
• Levensverzekeringen

• Schadeverzekeringen

• Begrafenisverzekeringen
alkmaar

Adviseur: B. J. VISSCHERS - 6971 EB BRUMMEN

De Visserstraat 13 - Tel. 05756-2741

Kerk- en andere diensten
Zondag 9 mei

Ned. Herv. Kerk
10.00 uur Da M. C. Barbas, jeugddienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur Ds Kabel, bed. H. Doop

Vrö». Herr. Kerk
Geen dienst

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

van 8 t.e.m. 9 mei
B. A. M. Eijkelkamp, Telefoon 2262

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrijdag 7 mei

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

Weekenddienst dlerenarteea
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
H. EU, Telefoon 1420

Alarm r^kspoiltte
Tel. 05753-1230, politieburea Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

Aiarmno. brandweer
Teleïoon 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 Keijenborg
R.K. kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis,
dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge-
zinsmis 8.30 uur
Zelhem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur voor-
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

ONDERLINGE WEDSTRIJD PONYCLUB
B-dressuur: l Jolanda Looman, 126 pt; 2 Edith ten
Hoopen 124 pt.
LI en L2-dressuur: l Peter Scnennink 129 pt; 2
Richard Hebben 123 pt.
M en Z-dressuur: l Harald Stapelbroek 130 pt.
Niet-federatieleden: l Mirjam Jansen 98pt;
2 Gerrit Jan Hallman 97 pt.
B en M-springen: l Harald Stapelbroek, 2 Marijn
Nieuwenhuis.
De wisselbeker werd gewonnen door Harald Stapel-
broek met 123 pt.

HEIJINK
heeft de grootste keus in tapijten

110 rol kamerbeed tapijt in voorraad

Reeds vanaf 39.75 per meter
N gratis gelegd

MEUBEL- EN TAPIJTENHUES

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld

RABOBANK KEUENBORG HOUDT 14 MEI AJS.
OPEN HUIS
Vrijdag 14 mei a.s. vindt de heropening plaats van
het uitgebreide en gemoderniseerde bankgebouw
van de Rabobank Keijenborg aan de St Janstraat 44
in Keijenborg.
Om een ieder in de gelegenheid te stellen eens een
kijkje te nemen in het vernieuwde bankgebouw
wordt 's avonds van 19.00 tot 21.30 uur Open Huis
gehouden.
Tevens kan men dan een fraaie muntencollectie van
Rabobank Nederland bezichtigen.
Ter gelegenheid van de heropening en het feit dat
de bank 75 jaar bestaat, worden enkele akties voor
jong en oud georganiseerd.
Huis-aan-huis wordt een brochure verspreid, waarin
o.a. een cadaeubon is afgedrukt die recht geeft op
een attentie.
In die brochure staat ook dat alle babies, die in mei
of juni in Keijenborg worden geboren, een spaar-
bankboekje van f 75.— ontvangen.
Verder krijgen alle inwoners die in 1982 hun 75e
verjaardag vieren, ey fruitmandje aangeboden.
Tenslotte organiseert de Rabobank een kleurwed-
strijd en een fotopuzzelwedstrijd voor de jeugd.
De Rabobank Keijenborg werd in 1907 opgericht.
Op 6 januari van dat jaar vond de eerste algemene
vergadering plaats. De eerste zittingen werden ge-
houden in een klaslokaaltje.
Vooral in de afgelopen jaren heeft de bank een voor-
spoedige ontwikkeling ondergaan. Niet alleen de
balans- en spaarcyfers groeiden van jaar tot jaar,
ook het dienstenpakket werd aanmerkelijk uitgebreid
Dit had tot gevolg dat de werkzaamheden toenamen
en om de cliënten een optimale service te verlenen
werd het personeelsbestand in de afgelopen 10 jaar
uitgebreid. Directeur van de bank is de heer H. H.
M. van Uum.
De verheugende groei van de bank waardoor een
gebrek aan ruimte ontstond en het feit dat het
kantoor niet meer voldeed aan de eisen van het
moderne bankverkeer, maakten een verbouwing
noodzakelijk.
Het kenmerkende van de verbouwing is ongetwijfeld
de afsteming van het interieur op de adviesfunctie
van de bank.
Het bankgebouw beschikt thans ook over een spreek
kamer om in alle rust een wat langer gesprek te
kunnen houden of vertrouwelijke zaken te behan-
delen.
In verband met de heropening kunnen de cliënten
vrijdag 14 mei a.s. in het bankgebouw aan de St
Jansitraat niet terecht voor het verrichten van bank-
zaken.

Tennis-resultaten 'tElderink competitiejaarl 982

zaterdag 4e klas Tega Gaanderen-Elderink 4-1
Elderink-Zevenaar 4-2; 5e klas Elderink-Presik-
haaf 1-4, Jeugd De Does Giesbeek-Elderink 0:5
Dames Zeddam-Elderink 4-1 /
Zondag 2e klas Elderink-Rijssen 2-4

5e kl. Elderink-Altec 6-2; De Kei Lichtenvoorde
Elderink 32; Almen-Elderink 4-4

CJV ORGANISEERT 9e WANDELTOCHT
Op zaterdag 8 mei a.s. organiseert de CJV „Jong
Hengelo" haar jaarlijkse wandeltocht over 5, 10 of
15 km. De start en finish zijn bij „Ons Huis" aan
de Beukenlaan. Door de keuzemogelijkheid kunnen
zowel jong als oud, groot en klein aan de wandeling
meedoen. De routes leiden ook dit jaar weer door
de prachtige omgeving van Hengelo Gld. Onderweg
kan uiteraard weer worden gerust en bij een standje
een versnapering of een verfrissing worden genomen
Deze tocht op 8 mei is reeds de 9e in zijn reeks en
elk jaar waren er meer deelnemers. De verwachtig
is dat dit jaar het aantal in de buurt van 400 zal
liggen. Iedereen krijgt bij het eindpunt een prachtige
medaille, ongeacht de hoeveelste keer men meedeed
Het aantal keren van deelname staat op de medaille
vermeld. Inschrijving en start zijn 8 mei tussen 12
en 2 uur bij ,,Ons Huis".
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