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HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 899.

Naaimachinehandel • reparatie-Inrichting

BOROONJEN
Kerkstraat 13 - VOBDEN - Tel. 05752-1885

Spalstraat 19 - Hengelo GId • Tel. 05758-1418

SPECIALE AANBIEDING In

VERFENBEITS
GLANSVEBF per kg 11.95

MATVEEF per kg 12.85

verkrijgbaar In: eiken, grenen,

KLEURBEITS voor buiten
verkrijgbaar in 12 gangbare kleuren

noten, kleurloos

per liter 11.25

per 5 liter 50.95

Harde P AR K ET V LOER LA K

mat, per liter slechts 14.95

Verfcentrum

lenselink
Kerkstraat l • Hengelo GId • Tel. 05753-1300 I

VOOR UW

BLOEM ENTUIN
ztyn vvy ruim gesorteerd in

0 bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

£ geraniums - hang - fuchsia's

0 chrysantenstekken

tomatenplanten

OOK ZELFBEDIENING

Kwekers] HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 „Op Els" • KeUenborg

Tel. 05753-1395

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

Verse ANDIJVIE
kilo 125

Nieuwe krielaardappelen
per zak lul)

Let op onze dagprijzen
van VERSE GROENTE EN FRUIT

Deze week bU onze grote verkoop bloemenkas

grote sortering bloeiende
TUINPLANTEN
o.a. salvia's • petunia's • agaratum - lobelia's

afrikanen • geraniums • fuchsia's enz.

Let op onze SCHERPE veilingprUzen

KOM, KIJK EN ZIET, WAT

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

U ALLEMAAL BIEDT

Het adres

voor bloemen, groente en fruit
's Maandags de gehele dag geopend

's Woensdagsmiddags gesloten

EN TOCH IS

RATER1NK
UW SLAGER

VOORVERKOOP

ZWEMABONNEMENTEN
HENGELO GLD (gemeentehuis)

11 en 13 mei van 19.00 tdt 21.00 uur

ZWEMBAD:

11, 12 en 13 mei van 13.30 tot 16.30 uur

samen aan t werk
in onze gemeente!

stem 2 juni ook VVD

Zie onze

openings-
advertentie
op de binnenzijde

van dit blad

Woninginrichfing

GROOTBOD

Terrasstoelen
te koop roet bijpassende

kussens

TAFELKLEEDJES en

PARASOLS

prachtig asortiment

Atomica verkoop
A. GOOSSENS

Steenderenseweg 11, Hen-

gelo GId, Tel. 05753-2139

Gevraagd:

aardbeien-
plukkers(sters)
Te beginnen plm 20 Juni

WULLINK
Banninkstraat 64, Hengelo

Tel. 05753-1427

SPORT GOED

met SPORTGOED
van SPOBTHUIS

ROOZEQAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag

>00 gr GROVE VERSE WORST 450

->()0 gr FIJNE VERSE WORST 450

150 gr gekookt of rauwe ONTBHTSPEK 150

Woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
150 gr BOTERHAMWORST 100

Donderdag
500 gr MALSE RUNDERLAPPEN

>(M) gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr SNUWORST

375
350

495
400

200

Vrijdag en zaterdag
500 gram

SCHOUDER.
KARBONADE
(max.) 2 kg per klant)

Plm l kg

verse kip

350
500

150 gr gebraden gehakt 125

ISOgrjachtworst 125

100 gr cassellerrib 195/

Ids grote frieandellen (40 st.)
13.75

BI] aankoop van f 25.- aan vlees en vleeswaren

100 gr gebakken leverkaas GRATIS!!

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD • TEL. 06753-1269

KEURSLAGER

ZEKERHEID IS OVERAL TE KOOP

maar voor persoonlijke aandacht en service:

'tHoogeHuys
• Levensverzekeringen

• Schadeverzekeringen

• Begrafenisverzekeringen
alkmaar

Adviseur: B. J. VISSCHERS - 6971 EB BRUMMEN

De Visserstraat 13 - Tel. 05756-2741

Koala T-shirts
nu per stuk 12.50

3 stuks voor 25-00

zowel voor dames als heren

Schröder
bij da kerk Hengelo GId

Uitgebreide kollektie gebogen meubelen.
Een aktuele en jonge kollektie stoelen,

gebaseerd op een eeuwenoude techniek.
Zorgvuldig op trend en traditie geselecteerd.

Alles met bijpassende tafels.

-̂SELECTION«
Meubel- en Tapijtsnhuis

„DE SPANNEVOGEL"
HENGELO GLD

Ga op de Gazelle-toer!
Da's een goed advies. Want fietsen op

een GTazelle is zoiets als zweven
op twee wielen. Moeiteloos voor-
uitkomeiL Eindeloos genieten.
Gazelle fietsen zijn fietsen van
formaat in vele modellen,

kleuren, uitvoeringea
Zie onze fonkelende Gazelle-
fietsen. En de fraaie Gazelle
kleurenfolder.

Wilt u meer weten?
Wij zijn graag uw vraag-
baak

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

GAZELLE fietsen •
rijden op l

VREDESTEIN bandenS



Woensdag f 2 mei a.s.
's middags om 4 uur openen wij onze nieuwe zaak.

U zult versteld staan over welke ruimte wij nu beschikken in
onze verbouwde en vergrote zaak.

f

In deze nieuwe ruimte zult U ook tal van nieuwe modellen
meubelen, gordijnen en tapijten te zien krijgen.

Wij nodigen U geheel vrijblijvend uit ons vergroot
en vernieuwd bedrijf te komen bekijken.

Wij houden OPEN HUIS op woensdag, donderdag en vrijdag
tof 10 uur 's avonds en zaterdag tot 4 uur 's middags.

«

Voor iedere bezoeker ligt er een leuke attentie klaar

Tijdens deze feestelijke openingsmaand

/ O pet korting op alle artikelen

© (n) Ö ft) g Ö (n) ff Ö
Raadhuisstraat 11-13- HENGELO (LD - Telefoon 09753-1461

O (? (ö) © & (o) (öj (o)

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hengelo
maken bekend, dat zij voornemens zijn om
met toepassing van artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening en artikel 50t lid 8
van de Woningwet en na een voorafgaande
verklaring van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland, een vergunning
te verlenen tot het verbouwen en uitbreiden van
een werkplaats op het perceel, kadastraal be-
kend gemeente Hengelo, sectie H, nr. 2100,
plaatselijk bekend Branderhorstweg 5 te
Keijenborg.
Het hierop betrekking hebbende bouwplan
wijkt af van het Beste mingsplan Buitengebied
1970, doch is in overeenstemming met het ont-
werp van een herziening van het plan.
De situatie-tekening en het bouwplan liggen
met ingang van 17 mei 1982, gedurende 14
dagen, ter gemeentesecretarie voor een ieder
ter inzage.
Gedurende bovenbedoelde termijn kunnen
tegen het onderhavige bouwplan schriftelijke
bezwaren bij hun college worden Ingediend.

Burgemeester en wethouders
voornoemd,

J. E. de Boer, burgemeester
K. Verhoeff, loco-secretaris

Hengelo, 29 april 1982.

Nu is hel weer tijd voor de tuin
WU ztfn weer ruim gesorteerd In

alle soorten

PERKPUNTEN
net uit de kas

Tevens

geraniums • fuchsia's
en tomatenplanten
en alle soorten

koolplanten

Zelfbediening

Kwekerij HUBERS
Telefoon 05754-406 - BAAK

GEMEENTE HENGELO GLD
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hengelo
maken bekend, dat zij voornemens zijn om
met toepassing van artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8
van de Woningwet en na een voorafgaande
verklaring van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland, een -vergunning
te verlenen tot het bouwen van
,een tweede agriarischö bedrijfswoning op het
perceel, kadastraal bekend gemeente Hengelo,
sectie H, nr. 2554, plaatselijk bekend Bronk-
horsterstraat 2 te Keijenborg.
Het hierop betrekking hebbende bouwplan
wijkt af van hert; Bestemingsplan Buitengebied
1970, doch is in overeenstemming met het ont-
werp van een herziening van het plan.
De desbetreffende situatie-tekening ligt met
ingang van 17 mei 1982, gedurende 14 dagen,
ter gemeejtitesecretarie voor een ieder ter in-
zage.
Gedurende bovenbedoelde termijn kunnen
legen het onderhavige bouwplan schriftelijke
bezwaren btf hun college worden ingediend.

Burgemeester en wethouders
voornoemd,

J. E. de Boer, burgemeester

K. Verhoeff, loco-secretaris

Hengelo, 29 april 1982.

JOWé - KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANKATIE

Branderhorstweg R • Tel. 05758-2026

Inkoop - verkoop • verhuur

reparatie - slijpinrichting

van diverse kettingzagen, tnlnbouwtrekkers,

frezen, pompen, aggregaten, motorzeisen,

gazonmaaiers, hout- en compostmachines,

verticuteermachines, heteluchtkanonnen,

grondboren, hogedrukreinigere enz.

Nieuw en gebruikt voorradig

Ook '• avonds en zaterdags bereikbaar

GEMEENTE HENGELO GLD
Huisvuilophaaldienst

Aan belanghebbenden wordt meegedeeld dat
in de week van 20 mei a.s. (Hemelvaartsdag)

geen vuilnis wordt opgehaald.

Gemeentewerken Hengelo



ZWEMKLEDING - Sporthuis Roozegaarde
SPEEDO - ADIDAS - NICKEY NOBEL

Dreamland

Verwarmings-
kussen
DPH2
Het veilige kussentje voor snelle
warmte. Als hulp bij sportmassage
en stijve nek, en als vochtverdrijver
in het campingbed.

Adviesprijs 59,-

als moederdag-pakker...

MMSB1B

5 PHIIIP»

Philips
Tel-
machlnes
Wondertjes
der techniek.

Reeds
vanaf

39.-

45.- FM Interkom
Zeer storingsarm. Met
oproep- en spreekschakelaar,
die geblokkeerd kan worden.
Prima prijs/kwaliteit
verhouding. Nu

winters
8PALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1280

LAATSTE OPROEP!!!

Inschrijving Braderie Hengelo («.
kan nu geschieden TOT I JUNI A.S. voor de HKM-leden
en de verenigingen uit de gemeente Hengelo en Keijen-
borg.

De Braderie wordt gehouden op Q

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

fft
Secretariaat: H. WIJNBÉRGJEN
Kerkstraat 13 - Hengelo Gld

KIES HiSTOR KLEUR
in de winkel dié je kleur aanvoelt

Al

VERTEL UW KLEURFANTAS1EËN. SAMEN MET DE
HISTOR-KIESKLEURSELECTOR MAKEN WE ZE WAAR

Denkt u aan klassieke kleuren of wilt u 't liever
modern? Fantaseert u bij ons maar hardop, in kleur.

Geef ons een voorbeeld van uw favoriete basiskleur.
Met behulp van de Histor-Kieskleurselector kiezen we dan
samen de best bijpassende tinten of de mooiste contrastkleur.

Kortom, de kleuren die bij u thuis 't prachtigst com-
bineren. Hoogglans, zijdemat of muurverf, karweiklaar in het
Histor-blik. Of anders mengen we 't in een wip voor u.

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

•vkkkHIST R
Histor kleur Altijd goed

Souvenir-
BADDOEK

VERKRIJGBAAR BIJ

modehuiS Q

METAAL WISSELINK
verkoopt merkbenzine
altijd met 7 cent korting

Ook voor diesel

Varsselseweg 41 - Hengelo Gld

Hemelvaartsrit Hamove
donderdag 20 mei
voor auto's, motoren en brom-

fietsen

Inschrijving vanaf 12.30 uur in zaal

Wolbrink, Bleekstraat 3,

Hengelo Gld

Start 1.30 uur

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11

Wasautomoat stuk?

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

Va jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

DANSEiN
Zondag 16 mei

R E N D E Z - V O U S

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

schildersbedrijf
bennie harmsën

vraag vrijblijvend informatie...

Spalstraat 17 Hengelo (Gld) Tel.05753.1292

l.v.m. de trip naar Oostenrijk (van 18
t.e.m. 23 mei) wordt het afhalen van
de lotto en toto van PAX voor die
periode als volgt:

vrijdag 14 mei

maandag 17 mei

Met vriendelijke sportgroet

JAN OOSTENDARP
Chef lotto PAX

VOOR

rolluiken
zonneschermen
jalouzieën
Ijzerhandel

HARMSEN
Banninkstraat 20, tel. 1220

Hengelo Gld

J. H. ARENDSEN
D loodgieterswerk

D centrale verwarming

D dak- en gootwerken

Vordenseweg 10
Hengelo Gld

Telefoon 2511

Vraag vrijblijvend offerte

GESLAAGD!!

Een BURO van
HEIJINK
is een fjjn geschenk

Meubel- en Taptften-

huis

DE SPANNEVOGEL

Buurloseweg 2

Hengelo Gld

A.B.A.N. AUTOBIJSCHOOL

JAN DENEKAMP
biedt het volgende aan:
• neem nu alleen nog genoegen met de beste

rij-opleiding
• kwaliteit ligt niet aan de prijs, maar aan

vakmanschap
• let op onze jarenlange ervaring en resultaten
• audio-visueel theorieles

Sarinkkamp 14 - Hengelo Gld • Tel. 05753-2144

b.g.g. 3259

JUIST NU, EEN BETERE KEUS VOOR UI!

1882 100 jaar 1982
DENKT U ER NOG AAN:

LUCHT SCHIETTOURNOOI
hedenavond

om 8 uur en

zaterdag a.s.
van 3 tot 5 uur

VELE FRAAIE PRIJZEN

Velswijk - Tel. 08344-392

ledere
woensdagmiddag

alle coupons
1/2 prijs

Schröder
bU de kerk - Hengelo Gld

CENTR. 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

RADI-THERM

Meppel • Luttenberg
Lemelerweg 56
3105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

Tapjjl vuil?
Baal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Buur slechte ƒ 15.— p. dat

DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05768-1800



WATERPLANTEN voor uw vijver, in vele soorten
HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2619

Waterlelies, div. kleuren • drijvende planten

Moerasplanten enz.

Op dinsdag 18 mei hopen onze ouders

G. B. OLDENHAVE

en

H. OLDENHAVE-REGELINK

de dag te herdenken dat ze 25 jaar

getrouwd zijn.

Jan
Rita en Erik

Wij willen dit graag vieren op zaterdag 22 mei

in zaal Langeler.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00-16.30 uur.

7255 KJ Hengelo Gld, mei 1982.

,,Snikkerij", Veermansweg 18.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken,

die op welke wijze dan ook, onze trouwdag op
2 april j.L tot een onvergetelijke dag hebben

gemaakt.

WILMA EN DOLF VERSTEEGE

7255 LB Hengelo Gld, mei 1982.
Lankhorsterstraat 4.

Wegens familiefeest gesloten

vrijdag 14 mei vanaf 12.00 uur

Hummeloseweg 20 en 7 • Hengelo Gld

Muziekliefhebber opgelet!!

Op dinsdag 1 juni a.s.
wordt er in zaal Concordia weer een

VOORSPEELAVOND
gehouden door piano- en orgel-

leerlingen van

MUZIEKSCHOOL

HANS SCHEERDER

Als bijzonder attractie zal een orgeldemon-
stratoie worden gegeven door de

Europees kampioen

PETER BAARTMANS
Iedereen is van harte welkom

TOEGANG GRATIS

Inlichtingen verkrijgbaar foy:

Muziekschool
HANS SCHEERDER
Sarinkdyk l • Hengelo Gld • Tel. 05753-7328

VERHUISD:
van Raadhuisstraat 38 naar

Vordenseweg 10

Loodgietersbedrijf en C.V.

J.H.ARENDSEN
HENGELO GLD - TEL. 05753-2511

OPGAVE voor de

KERMIS-OPTOCHT
HENGELO GLD

J. SESSINK, Westerstraat 64, Tel. 2494

B. DE JONG, het Karspel 60, tel. 2307

STOFFEN
voor een zacht prijsje

nu per meter 15.00

150 cm breed

Schröder
bU de kerk Hengelo Gld

NET EFFE GEZELLIGER

Tapperij ,De Zwaan'
presenteert op zondag 16 mei

op veler verzoek

de Griekse pianist-zanger-entertainer

ARISTAKES
Aanvang 21.00 uur

UIT, 80ED VOOR U

Stichting Peuterspeelzaal HOPZA
HENGELO GLD

Voor het nieuwe schooljaar kunnen er peuters

in de leeftijd van 21/2-4 jaar geplaatst worden.

Tevens zijn er m.i.v. heden nog enkele plaat-
sen open.

Opgave en informatie:

JOKE SCHOUTEN, Berkenlaan 4, tel. 2803

Leidsters en bestuur

IN HET ZADEL
Blijft u wanneer u uw fiets bij de
Batavus fietsenvakman koopt.

Wij
kun

nen u
ikkundig

adviseren
1 bij de koop en
helpen u bij
reparatie of
onderhoud.

Fiets specialist

Reind Zweverink
lekjnk 8, Hengelo G.
Tel 2888
BATAVUS

Offenberg
fl.ANDEL IN y

hooi en stro
flovfrwi's: 10. Varsselder
Tel. 08356-86684

HULS-VORST
Raadhuisstraat Sla

(1>U de Edah)

Potten è 2V2 liter
roomijs
(om zelf heerlijk ys te

scheppen)

9.95
Roomijsjes
vor de kinderen 75 Ct

Roomchoco's
per stuk 1.00

doos & 45 stuks slechts

36.95
Hebt u

MATERIAAL
v. Rommelmarkt
chr. muziekver.
Crescendo
Dan gaarne even bellen:

Tel. 1782 • 1785 - 1498 -1258

of 2186

Te koop z.g.a.n. DRU
gasconvector. A. Th.
Besselink, Vordenseweg
26, Hengelo Gld

Te koop Pelgrim gasfor-
nuis en roestvrij stalen
aanrechtblad met bak.
Vordenseweg 24, Hengelo
Tel. 05753-1981

Nog enkele plaatsen voor
tourcaravans op nieuwe
camping. Landelijke lig-
ging nabij bos en zwembad
Jaarplaats f 600.—, sei-
zoen plaats f 500.—. Ruiter

t centrum ,,de Gorn-
pert", Hengelo Gld
Tel. 05753-1983

Te koop openhaardhout
H. Tankink, Schooltink-
weg 2, Zelhem, tel. 08344-
470

Te koop 2 wagenwielen
(hout), doorsnee 130 cm
en een electr. heggeschaar
merk Bosch (nieuw). Tel.
05754-573, Wichmond

GA OOK PAARDRIJDEN

10 lessen f 150.— (tot 18
jaar f 125.—). Pony, 10
lessen f 80.—. Bultersport
centrum „de Gompert",
Hengelo Gld, tel. 05753-1983

Te koop slachtkippen
f 3.50 per stuk. Tel. 1683,
Hengelo Gld

Te koop koiüjnen, Vlaamse
Reus. H. WIendels, Wien-
delsweg 3, Keijenborg

TE KQOP: jonge ganzen,
eenden, mestkuikens, kal-
koenen, diverse soorten
fazanten, pauwen, kwar-
tels, mesthaantjes, evt.
ook geslacht, enz.
Tevens broeden wij voor u
alle soorten eieren.
Goossens, VoortsewegS,
Steenderen, tel. 05753-1670

ZWEMBAD OPEN

Op zaterdag 15 mei a.s. wordt om 14.00 uur het
zwemseizoen geopend. Ondanks de hogere energie-
prijzen zijn de abonnementen voor gezinnen en kin-
deren niet verhoogd. Het zwemwater zal in het
komende seizoen verwarmd worden tot een aange-
name temperatuur, terwijl ook recreatief spelmate-
riaal is aangeschaft Voor de voorverkoop van abon-
nementen wordt verwezen naar de advertentie in
dit blad.

VERRASSINGSTOCHT UW

140 dames en heren hebben deelgenomen aan de
verrassingstocht die door de plaatselijke afdeling van
UW was georganiseerd.
In 3 bussen vertrok het gezelschap 's middags om
l uur en via Vorden, Almen, Laren reed men naar de
Holterberg. Vandaar naar Nijverdal, Vriezenveen,
naar de Lutte, waar in het .Grote Zwaantje" thee
werd gedronken.
Na een omweg langs de Hölterhof, reed men richting
Boekelo en Eibergen om tenslotte bij Erve Kots
pannekoeken te gaan eten.
Zeer tevreden over de mooie tocht keerde het ge-
zelschap 's avonds om 9 uur in Hengelo Gld terug.

VERGADERING VOOR WAGENBOUWERS
KEIJENBOBGSE KERMIS-OPTOCHT

Nu de Keijenborgse kermis zich over enige Ujd weer
aandient, wil de Schutterij St Jan te Keijenborg nu
al aandacht besteden aan de voorbereidingen voor
een grootse optocht.
Om enig inzicht te krijgen omtrent deelname daar-
aan met wagens of groepen, wordt iedere belangstel-
lende verwacht op een speciale vergadering in dorps
huis „de Horst" te Keijenborg, op maandag 17 mei.
Er zal dan gesproken worden over start- en prijzen-
gelden, de individuele naamsaanduiding en wagen
of groep.
Om het publiek en deelnemers beter inzicht te geven
in de optocht, wil men het geheel inbrengen in een
programma, dat dan voor de aanvang zal worden
uitgegeven.

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot Jos Taken slaagde aan de R.K.
universiteit te Nijmegen voor het doctoraal examen
wiskunde.

KOLLEKTE AVO • NEDERLAND

Van 10 tot 16 mei wordt de kollekte voor Avo-Neder-
land gemouden.
De Avo-Nederland is een vereniging die het welzijn
en de arbeidszorg voor minder-validen behartigt.

AUTO BESCHADIGD

De viering van koninginnedag had voor Marian
Maalderink nog een vervelend staartje, haaf auto
(een rode Datsun), die tussen 4 uur en half zeven
stond geparkeerd aan de Beukenlaan, was flink be-
schadigd. Tot nu toe heeft de dader zich nog niet ge-
meld. Misschien zijn er getuigen, die hier iets meer
over kunnen vertellen. Ze kunnen Marian bellen op
nr 05752-2038 of de politie inlichten.

STICHTING HULPDD3NST HENGELO EN
KEIJENBORG

DE HULPDIENST, of misschien beter
HULP IN NOOD

Want dat is het doel van de helpsters: mensen hel-
pen, die plotseling verlegen zitten om hulp.
En waarmee kunnen we u alzo helpen?
Met boodschappen doen, als u dat zelf niet of niet
meer kunt; het huishouden overnemen, als moeder
plotseling ziek wordt en er nog geen andere hulp te
krijgen is; als u behoeft hebt aan praten, een help-
ster wil graag bij u komen; misschien kunt u niet zo
goed meer lopen of zit u in een rolstoel, u wilt zo
graag eens naar buiten; iemand van ons vindt het
fijn met u te wandelen; soms ligt er iemand van u
landurig in het ziekenhuis, de busverbinding is
slecht, belt u even en wij rijden u graag; wilt u eens
winkelen in Hengelo of Doetinchem en dat gaat niet
alleen; moet u plotseling weg en u zit met de kin-
deren, bel gerust; iemand die slecht ziet en graag
voorgelezen wil worden, heus, dat kan; er zijn nog
meer situaties te bedenken voor direkte of regel-
matige hulp, maar hopelijk begrijpt u wat wij be-
doelen; en als u het niet zeker weet, wanneer wjfcj
kunnen helpen, bel dan even op; soms heeft u hulp
nodig voor één keer, maar er zijn ook situaties, waar
bij wij regelmatig kunnen helpen.
Dan iets heel belangrijks.
U kunt er van op aan, dat de helpster tot geheim-
houding verplicht is en dat ook naleeft; bij alles
wat zij vertrouwelijk bij haar werk gehoord heeft.
Het vervoer per auto. In overleg kan een vergoeding
(tegemoetkoming) van de kosten gevraagd worden.
Zit u dus om hulp verlegen, bel gerust altijd. Zeker
treft u iemand aan de telefoon tussen de middag,
dus van 12 tot 13 uur.
De contactpersonen zijn:
voor Hengelo: mevr. Hoefsloot-Vorst, Bannink-
straat 42, tel. 2213 en mevr. Dinkelman Groot Roes-
sink, tel. 1241.
Voor Keijenborg: mevr. Besselink-Roeüng, Kerk-
straat 28, tel. 2063 en mevr. Jongebloed-Kerse-
makers, tel. 2290.
Voorzitter van de stichting: dhr. K. Verhoeff, Fok-
kinkweg 15, Hengelo, tel. 1389

BESTE LUU

I'jluu denkt mefcchien, dat duurt nog zon hotte, moj
doar now al oaver beginnen?
Oaver un paar maond is uit weer Hengelse kermse.
Joa luu, dat mot wel!
Ut wödt zo zachjes ant ied um weer es an de optoch
te denken. Wet i'jluu nog van veurig joar? Dat was
toch geweldig en wat un smak volk was t'r op de
bene. Dit joar mot dat weer können, of neet dan?
Schoenen Jan en Trommel Ronny hadden ut toen gode
op touw ezet. Zee hadden d'r zelf ok zovölle schik

met. Ok dit joar wilt ze d'r zich weer met bemuujen.
Doar bunt zovölle verenigings hier in de gemeente,
die wilt vas wel met doen. Un goed onderwerp is t'r
altied wel te bedenken. Ok stroaten kont met mekare
heel wat vesieren. Kom luu, stek de köppe es bi'j
mekare en doet met, un wagen vesieren is un leuk
werk en wie ut origineelste veur de dag kump, hef
ok kans op un adigen pries en i'j kont t'r lange van
te veuren al schik met hemmen onder mekare.
At iederene zien steent jen bi'jdreg, kan ut weer mooi
wodden. Joa, at alle met löp, hej un mooien optoch.
D'r was veurig joar oaver belangstelling niks te
klagen. Schoenen Jan zei op de laatste vegadering
schrief moar un stuksken in ut plaatseluk blad en
zet t'r moar in, datte wi'j d'r an komp um es te
oaverleggen.
Luu van Hengel, stel eurluu niet teleur, moar wark
met, dan wödt ut weer wat moois dit joar.
Aj soms al beslotten hep um weer of now ok met te
doen, dan köj ow opgeven bij Schoenen Jan en of
Trommel Ronny.
Van disse plaatse wens ik iederene alvaste volle ple-
zier met ut wark en heel volle succes. Tut un vol-
gende keer .

BLEIKMAN

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 16 MEI

Verzorgingscentrum „De Bletyke'

9 uur Ds Verhaere

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Verhaere

Goede Herder Kapel

10.15 uur Ds Monteban

Vrö». Henr. Kerk

Geen dienst

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

van 10 t.e.m. 16 mei
Th. J. Hanrath, telefoon 05753-1277

Weekenddienst huisartsen Steenderen
VrUdag U mei

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

Weekenddienst dlerenarteea
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
A. R. J. van Ingen, teletoor 2002

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

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 Hengolo 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

R.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-
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

BEDEVAART BANNEUX

Zaterdag l mei vertrokken 2 bussen met bedevaart-
gangers naar Banneux. Eerst werd een bezoek ge-
bracht aan de kapel van prof. Titus Brandsma. In
Valkenburg werd overnacht. Zondag 2 mei ging het
richting Banneux, waar om half elf op de Esplanade
werd deelgenomen aan de eucharistieviering.
Om 3 uur na de ziekenzegen ging het weer huis-
waarts, waarna in Maastricht een bezoek werd ge-
bracht aan de Sterre der Zee.
De bedevaartgangers waren zeer tevreden over de
tocht de leiders en chauffeurs.
Het waren een paar fijne dagen.
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Uw 1/5 VOORDEEL SUPERMARKT

Raider
famlllepack
van 2.79 voor

Mini
koetjesrepen
per zak
van 2.39 voor

Hellas
gevulde choc.
Tabletten
4 smaken
100 gram
van 1.35 voor

P/c n/c repen
trlopack
van 1.69 voor

Gevulde koeke
pak 6 stuks
van 1.49 voor

ördekjpfi neren-supervt
Binnen en
buitenband

Geldig van 13/5 • 15/5

Magere
runderlappe
500 gram 0,98
kilo

Mispelblom
brandewijn
1 nter

Geldig van 13/5 • 15/5 gezinspudding M yp
van 2.09 voor m m16» Export golden

delicious
4xy2kiio

samen
van 10.95 voor Dujardin

vieux
fles 1 liter

Jackv
ontbijtyoghurt
2 smaken
225 gram nu

Runder
bieflappen
500 gram

Jaffa valencia
late
barstens vol
sop. 18 stuksFietspomp

met houten
plateau
van 14.95 voor

Volkoren
Tarwerogge
800 gram nu

Runder
riblappen
500 gram 8.49
kilo

grote
Blanke
bloemkool

Goudse kaas
Jong belegen

Voor de dauwtrappers .....
Punt- m DA
broodjes *| w w
zak 10 stuks m m

Runder
borstlappen
500 gram 6.98
kilo

Port saluut
100 gram12?*Simson

reparatie-

van 5.50 voor

Bos kwaliteits
Frees/o's
me f groen

Eru pi kantje
smeerkaas
100 gram

Krenten-
bollen
zak 6 stuks

Maandag:
Tartaar
500 gram

Voor kamer of tuin .....
Schouder-
ham
150 gram

Rode ofrose
Geraniums
per stuk 2.75
4 stuks

Wegwerp
bekers
pak 100 stuks
van 3.65 voor

Dinsdag:
Magere
spek/oppen
kilo

Fuchsia's
per stuk 2.75
4 stuks 0!»

Gebraden
gehakt
150 gram

Woensdag:
Gehakt
50%runden
50% varkens
kilo

Unica stoel
hoog model
bloem motief
deze week

7?s Saks
leverworst
200 gram

Werpschljf
van 1.98 nu voor

Gekookte
lever
150 gram

ti Libresse gracile
damesverband
pak 24 stuks
van 3.25
voor

Koopmans
pannekoekmeel
speciaal
pak 400 gram
nu

Johma huzaren
salade
cup 150 gram

Achterham
100 gram

Zacht & zeker
inlegkruisjes
pak 30 stuks nu

VE ÏNENDAAL SUPERMARK1 EN BV
ZUTPHEN - BORCULO • HENGELO IGLO ) RUSSEN - GRQENLO • GOOR • VOROENGeldig van 13/5

Weekend biscuits

?root pak
350 gram

van 1.99 voor

Maggl aroma
grote fles no 5
van 6.75 voor

Honing
Jampot450gr.
van 2.98 voor

Calve slasaus
0.5 liter
van 2.39 voor

M/p goulash
blik 400 gram
van 2.89 voor

Glorlx
toilet-
verfrlsser
van 2.1 9 voor

Aarts
gemengd truit
pof 560 grom
van 3.1 9 voor


