
jaargang no 20 dinsdag 18 mei 1982

wüf CLAN
HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.

Naaimachinehandel • reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 • VORDEN - Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1418

amen aan t werk
met een slagvaardige raad!

ONZE KANDIDATEN ZIJN:

T H. J. Groot Roessink

R. Sobel

A. J. Gerritsen

J. J. M. van Aken

P. Noordi/fc

D. M. Wullink

G. T. Kefho/f

O J. M. Wans/nk

7 M. J. Lense/i'nk

3 £. W. Hormsen J. J. Ei/.van Oesf

LIJST 3

OUDERWETSE

BAKBOKKING

Vers en panklaar, 250 gram

1.95
Krokant gebakken, p. stok

1.45

HULS-VORST
Raadhuisstraat Sla
(achter Edah)

WATER
PLAKTEN
HoveniersbedrJJf

en kwekerU

G? J. BOSMAN
Kervelfeweg 23

HENGELO GLD
Tel. 05753-2619

Verkoop

alleen op zaterdag

Tafelzeil
in prachtige nieuwe
dessins

Breed 1.20 m en 1.40 m

Per meter vanaf

14.95

lenvelink
Hebt u

MATERIAAL
v. Rommelmarkt
ctir. muziek ver.

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag

450ÏOO gr GROVE VERSE WORST

500 gr FIJNE VERSE WORST

160 gr gekookt of rauwe ONTBIJT8PEK 150

Woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
500 gram
magere speklappen

150 gr BOTERHAMWORST

375

350
100

Vrijdag en zaterdag
600 gram

SCHOUDER.
KARBONADE
(max.) 2 kg per klant) 375
Plm l kg

verse kip 500
100 gr hamworst 95

100 gr gekoekte lever 125

100 gr Ardenner ham 250

1ds grote fricandellen (40 st.)
13.75

Bij aankoop van f 25.-- aan vlees en vleeswaren

100 gr gebraden gehakt GRATIS!

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD • TEL. 00753-1269

KEURSLAGER

In een goed functionerend gemeentebestuur, zoals w\J dat in Hengelo Gld kennen, heeft de
raadsfractie van de

PARTIJ VAN DE ARBEID
een belangrijke inbreng.

Er zijn, mede daardoor, in de loop van de jaren veel goede zaken tot stand gekomen.

We denken hierbij aan:

Uitbreiding sportvelden - Verbetering muziekonderwijs
Beveiliging oversteek zwembad met stoplichten
Totstandkoming sporthal i.p.v. een kleine sportzaal
Verplaatsing exportslachterij uit het dorp
Voortgang in de sociale woningbouw
Kleinere woningen voor één of twee personen
en van recente datum

Verbetering van de ijsbaan
Verbouw van het gemeentehuis
waarbij een stuk werkgelegenheid wordt geschapen

In sommige gevallen kwamen de initiatieven van de P.v.d.A.Ü

Initiatieven heeft Hengelo ook in de komende ttyd hard nodig.
Ze worden van ons verwacht, gezien de rol die ons als gemeente in de herindelingsprocedure
wordt toebedeeld.
Voorop dienen we echter de leefbaarheid in onze mooie dorpen voor de komende HJd zeker
te stellen Er v.ijn nog wensen!

De Partij van de Arbeid wil hier daadwerkelijk aan meewerken!!
Zorgt U er voor dat we „er bij zijn!"

Lijst 2
P.v.d.A.

UW KANDIDATEN:

1 Jaap Hulshoff
2 Henk Oldenhave
3 Leo Koldenhof
4 Annelies van Teeseling-Mulder
5 Jan Arendsen

6 Martin Kraassenberg
7 Wim Groot Bruinderink
8 Daan van Teeseling
9 Gerrie Koldenhof-Postma
10 Mimi Arendsen-Groot Wassink

Crescendo
Dan gaarne even bellen:
Tel. 1782 - 1T85 - 1493 - 1253
of 2136

Offenberg
HANDEL IN

hooi en stro
HestiM-weg M. Varsselder
Tel. 08356-8W64

ledere
woensdagniddag

alle coupons

Nu is het weer tijd voor de tuin

wy zUn weer ruim gesorteerd In
alle soorten

PERKPLANTEN
vers uit de kassen

Tevens

geraniums - fuchsia's
en tomatenplanten
en alle soorten

koolplanten

Zelfbediening

Kwekerij HUBERS
Telefoon 05754-406 - BAAK

1/2 prijs

Schrödtr
by de kerk -Hengelo Gld

Gevraagd:

aardbeiei-
plukkersfeters)
Te beginnen ?lm 20 juni

WULLINL
Banninkstra4 64, Hengelo
Tel. 05753-14»

CENTB. VEIWABMING
ƒ 1000.- kortii? en 10 jr ga-
rantie wanner u uw wo-
ning 2 dagen beschikba ai
stelt als moelwoning.
Tevens speciie prijzen
voor zolfboiwakketten

BAD1-THEBA
Meppel Lutsnberg
Lemelerweg i6
8105 SB Lutteberg
Tel. 05724-598

Tapijt vuil
Haal dan de

TAPINETÏ
dieptereinger
Verbluffend rsultaat
Huur slechts 15. — p. dat
OBOGI8TEBI

LENSILINK
Kerkstraat iHengelo Gld
Telefoon 057&1800

METAAL WISSELINK
verkoopt merkbenzine

altijd met 7 cent korting

Ook voor diesel

Varsselseweg 41 - Hengelo Gld

SPECIALE AANBIEDING In

VERFENBEITS
GLANS VERF per kg f J .95

MATVERF per kg 12.85
verkrijgbaar in 12 gangbare kleuren

KLEURBEITS voor buiten
verkrtygbaar In: eiken, grenen,
noten, kleurloos

per liter 11.25

per 5 liter 50.95

Harde PARKETVLOERLAK
mat, per liter slechts 14.95

AUTOLAKKEN
Nu ook in spuitbusjes
Vele kleuren voorradig

Verfcentrum

lenselinli
| Kerkstraat l - Hengelo Gld • Tel. 05753-1300

Voor familie- en handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS • Tel. 1456

j&reed Moog /
fii °

100x100...oA*

120 x -IOO..

Zonwering
JbrêedL

— ^\

Aluminium •
*ldLoeztën

Ruurloseweg.l.

Hengelo (6) beb



WIJNBERGEN
DEZE WEEK:

Vers gesn. komkommer

per bakje 75

Ikg prei 9$

Volop verse groente
Let op onze voordelige prezen

BU onze grote verkoop bloemenkas
vindt u een gróte sortering

bloeiende tuinplanten

Deze week:

10 afrikanen slechts 300

4 mooie geraniums 10.-

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

VOOR UW

BLOEMENTUIN
zijn wij ruim gesorteerd in

0 bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

£ geraniums - hang - fuchsia's

£ chrysantenstekken

A tomatenplanten

Tevens levering

verse aardbeien

OOK ZELFBEDIENING

Kweken! HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 „Op Els" • Ketfenborg
Tel. 05753-1395

EN TOCH IS

RATEREVK
UW SLAGER

Klasse-
lederfauteuil,
zéér goed,

De grote komfortabele club op vijfteens voet.
Pure zitklasse met een onvergetelijk kom fort
rondom...

Nü komen kijkenl

lubbers

Ik heb een bedrag
ineens nodig...

Dat kan, meneer» Laten we samen maar eens
bekijken wat de mogelijkheden zijn. En welke voor
u de beste is. Om een voorbeeld te noemen:
de Persoonlijke Lening

Enkele voorbeelden:

u ontvangt

f 3000,-
f 5000,-
f 10000,-
f15000,-
f25000,-

rente in %
per jaar

19,75
18,75
17,25
16,25
16,25

maandtermijn*
12x 36x 60x

f 275
f 457
f 907
f1355
f2258

f109
f179
f352
f521
f869

—

f243
f358
f597

* afgerond op hele guldens.

Meer informatie?

Rabobank
Óók goed om geld te lenen.

Voor de vierde maal in HENGELO GLD

Dauw - zwemfietsen op Hemelvaartsdag
20 mei 1982

Eerst zwemmen, dan een fietstocht

Fietsen alleen mag ook

Kosten f 1.50 per persoon

Na afloop een herinneringsvaantje

Aanmelden en starten tussen 7.00 en 9.00 's morgens
op het zwembad

Kom met het hele gezin

ORGANISATIE: ZWEMVEB. HE-KEU

Voor een race-, trim- of tourf iets

REIND ZWEVERINK
IEKINK 8 - HENGELO GLD

TEL. 05753-2888

GROTE -SORTERING

TUINMEUBELEN
Nu extra lage prijzen

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

DANSEN
Hemelvaarsdag 20 mei

LES CIGALES

Zondag 23 mei

BILL BRADLEY BAND

Hengelo Gld. telefoon O5753-1461

Aanbieding:

CARBOLINEUM

4.85
11.60

TENCOMILD TUINBIJTS
(tast de planten niet aan)

l liter 9.95

2V2 liter 23.50

Schildersbedrijf

Regelink
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld
Telefoon 05753-1655

Ook hef adres voor al uw

BUITENVERVEN

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, hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig

Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar

Hoofddealer Honda - Carraro
Alpina - Suffofk - Quafcasf

Wegens drukke werkzaamheden geen show,
maar

speciale voorjaarskortingen
in de week van 17 t.e.m. 22 mei

Gazelle. Ereklasse!
Het woord "fiets" klinkt gewoon. Maar
zodra je Gazelle zegt heb je 't over
iets buitengewoons. Dan denkt ieder-
een meteen aan superkwaliteit,
degelijkheid, lichtlopende alles-kunners.
't Begrip "grote klasse" is dan ook te
klein voor een Gazelle.
Ereklasse! Net als onze service.

Kiefendorp 11 - HENGELO GLD tf

Telefoon 05753-7278 |

GAZELLE fietsen H
rijden op VREDESTEIN banden. S

Wasautomaat stuk?

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

Va Jaar garantie op reparatie

Onderdelen alt voorraad

LEVI'S corduroy- en twillbroeken
In alle modekleuren

Canvas zomerbroeken (4 kleuren)

Spijkerbroeken (Bram's Paris)

Stretch zomerpantalons

Polo's (uni en gestreept)

Grote kollektie overhemden
lange en korte mouw

Nylon jacks (2-kleurig)

Poplin heren jacks

49.--
59.»

98.50
v.a. 27.50

v.a. Z9.95

r.a. 75.'

HENGELO - TEL.05753 -1383

VOORDELIGE FIAT INRUILAKTIE T.E.M. 24 MEI

OOKAUSUWAUTONIKSMEEIWAARD,
VAN FIAT KRIJGT U ER ALTIJD

2000,- VOOR
Geeft niks hoeveel wielen er op zitten of hoeveel deiken er in.

Maakt geen zier uit hoeveel kilometers ie gelopen heeft en óf ie nog

wel loopt.

Van uw Fiat dealer krijgt u voor alles wat nog eei bee/tje op een

auto lijkt in ieder geval 2000.— terug.

Dit mooie Fiat aanbod kent slechts twee simpele spelregels.

- Uw auto moet minimaal l maand op uw naam staan en voorzien

zijn van een geldig kenteken.

- Uw nieuwe Fiat moet gefinancierd worden bij Alcredis voor een

minimum periode van twaalf maanden met gemiddeld 25% aanbetaling.

Trouwens, ook als u niet financiert doet uw Fiat dealer u een gene-

reus voorstel.

Dus rijd, sleep of duw uw oude auto naar de Fiat dsaler en kies uit

het rijke aanbod.

De Fiat Panda, waar je iedereen mee uitlacht (v.a. L1.900,—)

De nieuwe Fiat 127, die de Franse, Duitse, Engelüe">n Japanse auto-

fabrikanten nachtmerries bezorgt (v.a. 12780.—).

De Fiat Ritmo, de ruimste familiebolide in z'n prijsklasse (v.a. 14.500,-)

De Fiat 131, vanA tot Z reiswagen (v.a. 19.420,—). Of de Fiat Argenita

die je moet beleven om 'm te geloven (v.a. 26.370,—,

Op alle Fiat modellen geldt 6 jaar garantie tegen roest van binnenuit.

En elk Fiat is in z'n klasse uniek in prijs en prestaJe.

We verwachten u.

FIAT, UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE

HENK WIENDELS
RUURLOSEWEG 50 - HENGELO GLD TEL. 05758-1871

Zaterdag 29 mei a.s.

Opening vlsseizoen 1982
Daarom hengelaars even uw uitrusting centraleren.

Moet er vernieuwd worden of aanvulling'

Heden zjjn wty ruim gesorteerd in ale

in onze winkel, die we inwendig verbouwd hebben en
waar we U nu goed kunnen informeren.

Let op onze speciale stand

LOKAAS
Een geweldige sortering, waarvan J zelf het voer-
deeg kunt samenstellen.

Speciale aanbieding

INSTEEKHENGELS
5 m lang-, van 67.50 voo 45.00

HENGELSPORTHUIS

FA. H. HULSTIJN
RAADHUISSTBAT 16 • HENGEL» GLD



ZATERDAG 22 MEI

zeskamp
bl|

café

Coen Evers
VELSWIJK
Aanvang 13.00 uur

Wegens vakantie gesloten

van19t.e.m.22mei

BIJENHOPS Bouwmarkt
Hmnmeloseweg 20 • Hengelo Gld - 05758-2425

HEIÜINK
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

|%k

m
A.s. woensdag 19 mei zijn alle
winkels tot 6 uur geopend
in verband met Hemelvaartsdag

Bestuur HKM

GROTE
AVONDVIERDAftGSE

van 24 t.e.m. 28 mei
Georganiseerd door de blljartver.

„De Eikeboom"

Inschrijving vanaf heden t.e.m.
zaterdag 22 mei f 3.75

Daarna f 5.00

Inschrijving en start:

„DE EIKEBOOM
St Janstraat 69 • Ketfenborg
Telefoon 05753-1829

Zondag 23 mei

BINGO-
AVOND
Aanvang 8 uur

Vele aantrekkelijke prijzen

Hoofdprijs:

een draagbare TV

ZAAL WINKELMAN
Keijenborg

GEBOREN:

6 mei 1982

ELSA

GEBDIEN SMEITINK
MARTIJN GEUBTZEN

Wouter

Schoolstraat 50, Arnhem.

Te koop:

OPEL ASCONA (met LPG) 1978

KADETT SPECIAL 1978

KADETT SPECIAL 1976

KADETT CARAVAN 1976

VOLVO 66 DL (met LPG) 1977

Tevens UITLATEN
vbor alle merken auto's

COMPLETE UITLAAT:

gratis montage

AUTOBEDRIJF

WILLY BERGERVOET
Ntyverheidsweg 3-5 (Industrieterrein)
7021 BX ZELHEM - Tel. 08342-3068

Op volle toeren...
draaien wij door met de verkoop v.

TOP4O
singles, LP.'s en musi-

cassettes

De tophit in ons program:

DEURDONDEREN
van de boerenpunk

„Normaal"

Kom gerust aan en bekijk onze kollektie

Platenservice Hengelo
het Karspel 50 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2807

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

GEMEENTE HENGELO GLD
Bestemmingsplan

„Hengelo-telefooncentrale 1981"

De burgemeester van Hengelo maakt ingevolge
het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang
van 21 mei 1982, gedurende één maand, op
het gemeentehuis (afdeling Algemene Zaken)
voor een ieder ter inzage ligt het door de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 6 mei 1982
vastgestelde bestemmingsplan , ,Hengelo-Tele-
foon centrale 1981".
Aangezien geen bezwaren zijn ingediend bij
de gemeenteraad tegen het ontwerp en bij de
vaststelling geen wijzigingen zijn aangebracht
in het ontwerp, bestaat er geen gelegenheid
meer tot het indienen van bezwaren bij Gede-
puteerde Staten van Gelderland tegen boven-
vermeld bestemmingsplan.

»
De burgemeester voornoemd,

J. E. de Boer

Hengelo, 17 mei 1982.

RTIEF
De bijzonder fraaie BATAVUS
lichtgewicht sporthetsen zullen u
zowel in het dagelijks gebruik als
op tochtjes prima bevallen. U kunt
kiezen uit de Champion Toer, de
Sprint Toer en Grand Tourist.
Klassefietsen van dé faetsen-
bouwers van Nederland
Als tietsenvakman zetten wij u
graag goed in het zadel

Fiet.s-specialist

Reind Zweverink
lekink 8 Hengelo Gld
Tel. 2H88

BATAVUS

HEMELVAARTSDAG

is onze diskoteek

's middags en 's avonds geopend

NET EFFE GEZELLIGER

Dankbaar hopen wij op 23 mei 1982 samen met

onze kinderen de dag te herdenken dat we 25

jaar getrouwd zijn.

Wij hopen dit te vieren op vrtydag 28 mei a.s.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.00 tot 15.30

uur in zaal ,,'t Averenck", Spalstraat 45 te

Hengelo Gld.

GERRIT EN DIES
WAGENVOORT-KAMPERMAN

7255 XB Hengelo Gld, mei 1982.

Tramstraat 10.

Gedurende het zomerseizoen

MAANDAGAVOND
geopend vanaf 18.00 uur

café-bar - cafetaria

„DEVELDHOEK
Varsselseweg 55

Hengelo Gld

Laat uw

SCHAPEN SCHEREN
door

MARCEL JANSEN
Tel. 05753-2074

De dames die het beste willen en die prijs

stellen op

persoonlijk knip- en naai-advies

(gratis)

moeten eens kijken bij

sfoffenboeliek „MARMON"
Tevens assortiment

wol en kleinvakartikelen

Raadhuisstraat 51b (achter de Edah) Hengelo

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

Hemelvaartsdag 20 mei 1982

GRATIS

FIETS-PUZZELTOCHT
bü

café COEN EVERS
VELSWIJK

Inschrijving en start bij

café Evers

tussen 12 en 13.30 uur

Kerk- en andere diensten
HEMELVAARTSDAG 20 MEI

„Ons Huis"
9 uur Ds Kabel

ZONDAG 23 MEI
Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Kabel • be. H. Avondmaal

Goede Herder Kapel
10.15 uur Jeugddienst

VrQx. Herv. Kerk

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11

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

van 17 t.e.m. 23 mei
F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrijdag 21 mei

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

H. Eil, Telefoon 1420

A la r ir t s politie
Tel. 05753-1230, politieburr Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

Aiarmno. brandweer
l Hefoon 1922 Hengelo Gld

K.K. Kerk Hengelo Gld
Xaterdag 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

U.K. Kerk KeUenborg
Fl.K. kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond

zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge-
/insmis 8.30 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



de veertiendaagse

Geldig van 78 r.e.m. 37
l liter
JONGE BOKMA
l liter
JONGE BOLS
l liter
FLORIJN VIEUX
l liter
De Keuyper citr.-brandewtyn
l fles
BERENTZEN BONGO
l fles
GEIS JAGDBITTER
l fles
HENNESEY COGNAC

l fles
BEEFEATER DRY GIN
l fles (dry, medium of cream)
SANDEMAN SHERRY
l fles
GRAVES SUPERIEURES

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJ1 !RIJ CONCORDIA

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

Ontdek QIC Jtijd-gocde-kieurcombinaties van
Histor. Ze zijn er ook in zijdeglans. De zeer heel

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

Zeer gunstig uitstrijkvermogen: ca. 12 nr' 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

RE
BI Histor kleur Altijd goed

Gouden Graficus onderscheiden
Donderdag 29 april j.l. heerste ten huize van de heer J. M. Voskamp aan de
Asterstraat te Hengelo Gld, grote vreugde.
Op deze dag ontving de heer Voskamp, volkomen onverwacht, uit handen van
burgemeester J. E4 de Boer de eremedaille i nzdlver, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau.
Deze onderscheiding werd hem verleend op grond van zijn 50-jarige loopbaan als
graficus, waarvan de meeste jaren bij drukkerij Wolters, waarvan hij vorig jaar
afscheid nam wegens pensioenering.
Bovendien voor zijn actieve inzet bij de fusering van 2 zangkoren uit Hengelo Gld
tot het Hengelo'si Gemengd Koor en zijn werk in de sportcommissie van de Hen-
gelose Auto- en Motorvereniging Hamove, waarvan hij de laatste jaren voor-
zitter is. In zijn dankwoord verzocht hij de burgemeester zijn dank aan Hare
Majesteit de Koningin overte brgen voor de verleende onderscheiding.

Op de foto speldt burgemeester de Boer de onderscheiding op bij de heer Vos-
kamp, die ten gevolge van een ongeval z^n arm in een doek had.

HOERA, PAX IS KAMPIOEN!!
Van harte gefeliciteerd spelers, trainers, leider en verzorger met dit kampioen-
schap. Ook het bestuur en de grote supportersschare van PAX gefeliciteerd.
En nu op naar de derde klasse.

J. W. WAGENVOORT ONDERSCHEIDEN

Volledig verrast was de heer J. W. Wagenvoort aan de Kremersdijk te Hen-
geloGld, toen burgemeester J. E. de Boer hem kwam vertellen dat hij een konink-
lijke onderscheiding had gekregen. De eremedaille in zilver verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau ontving hij voor zijn grote verdiensten voor de chr.
muziekver. Crescendo, waarvan hij al lange jaren lid is en ook reeds vele jaren
voorzitter. Te zijnen huize speldde de buergemeester in het bijzijn van zijn vrouw
hem de onderscheiding op.

H. VAN AKEN KREEG KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Donderdag 29 april was het een drukke dag Voor de burgemeester van Hengelo.
Op deze dag had hij de taak om drie personen in de gemeente een koninklijke
onderscheiding op te spelden. Een van deze drie was de heer H. van Aken te
Keijenborg, die deze onderscheiding uit handen van de burgemeester ontving.
Voor zijn vele verdienst voor het muziekleven in Keijenborg en in het bijzonder
voor de muziekverenigin St Jan, ontving hij de eremedaille in zilver in de Orde
van Oranje Nassau. Op de ioto ontvangt hij de onderscheiding van de burge-
meester, die die dag een grote vaardigheid op dit gebied ten toon zou spreiden.

HEIJINK
heeft de grootste keus in tapijten

110 rol kamerbeed tapijt in voorraad

Reeds vanaf 39.75 per meter
gratis gelegd

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

„DESPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 • Hengelo Gld '

Te koop 2 roodb. dragende
vaarzen, uitgeteld 30-5 en
5-6. H. G. Willemsen,
Keijenborgseweg 21, Vels-
wijk

Staat ter dekking:
een lotharing, een hollan-
der en een roodoogpool.
T. W. Janssen, De Horst 5
Vorden, tel. 05753-1613

Terrasstoelen
te koop met bijpassende

kussens

TAFELKLEEDJES en
PARASOLS
prachtig asortiment

Atomica verkoop
A. GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hen-

gelo Gld, Tel. 05753-2139

SPORT GOED

met SPORTGOED
van SPOBTHUES

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 6, Hengelo

Meisje 21 jaar, zoekt werk
Ervaring in huishouding
en winkel. Brieven onder
no 20 bureau de Reclame

Woonruimte te huur in
Keijenborg (vrije opgang
en gebruik van keuken).
St Janstraat 69 Keijenborg
Tel. 05753-1329

Te huur aan de Hofstraat
garagebox. Inl. Hofstr. 8,
Tel. 1872, Hengelo Gld

Te koop Daf stationcar
bouwjaar 1976, in goede
staat. Tel. 05755-1313

Te koop alle soorten plan-
ten (bloemkool, tomaten
en afrikanen). Hermans,
Tramstraat 6, Hengelo Gld
Tel. 05753-2157

Te koop aardappelen, Sur-
prise. A. Toonk, Slotsteeg
16, Hengelo Gld, Tel. 1714

Te koop prima consumptie
aardappelen, Surprise
bij B. Gosselink, Reigers.-
voortseweg 24, Toldijk
Tel. 05753-1557

Aangeboden: weiland voor
het samenweiden van een
pony of paard met mijn
eigen paard. W. A. Pos-
thumus, Fokkinkweg 35,
Hengelo Gld, 05753-2585

FEESTELIJHEDEN OM HET 100-JABIG
BESTAAN VAN CAFÉ EVERS

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van café
Evers in de Velswijk, beter bekend als Coen van de
Jödde, is een heel feestprogramma opgezet, waar-
mee op Hemelvaartsdag een onderdeel wordt afge-
werkt. Dan wordt een fiets puzzeltocht gehouden,
waaraan de deelname gratis is en ook leuke prijzen
kunnen worden gewonnen. Deze toch van plm 20 km
zal onderweg worden onderbroken, doordat men een
consumptie aangeboden krijgt. De inschrijving en de
start is tussen 12 en 13.30 uur bij café Evers.
Zaterdag 22 mei wordt in het kader van het eeuw-
feest een grote zeskamp gehouden. Voor deze zes-
kamp hebben tien ploegen ingeschreven. De aan-
vang van dit festijn is bepaald op 13.00 uur.

DAUW-ZWEM FIETSEN MET HE-KEU

Voor de vierde keer wordt door de zwemvereniging
He-Keij uit Hengelo Gld op Hemelvaartsdag 20 mei
een dauw-zwem fietstocht georganiseerd^
Eerst zwemmen en daarna fietsen. Alleen fietsen is
echter ook toegestaan. Voor nadere gegevens om-
trent aanmelden en starten, zie men de advertentie
in dit blad.

Attentie Attentie
Advertenties voor het volgende num-
mer van „De Reclame" dat op dins-
dag 25 mei verschijnt, dienen UITER-
LIJK

woensdagmorgen 19 mei
om 9.00 uur
in ons bezit te zijn.

De redactie

HAMOVE viert 45-jarig
jubileum

Op feestelijke wijze herdacht de Henge-
lose Auto- en Motorvereniging Ha move
op l mei j.l. met een receptie en een
grandioze feestavond voor de leden haar
45-jarig bestaan. Burgemeester de Boer
sprak in zijn speech, waarderende woor-
den tot de vereniging. Namens de KNMV
bracht de heer D. Bruil uit Doetinchem

de gelukwensen over. De Kon. Harm.

Concordia, die ook nauwe banden met

Ha move onderhoudt, verraste het bestuur

op de receptie met een serenade. De

heer Oldenhave haalde in zijn woorden
deze banden nog eens aan en hoopte dat

dit ook in de toekomst zo zou mogen

blijven.

Op de foto, het bestuur luisterend naar
de serenade.
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Betaal toch

Nougat glacée
pak200gram
van 2.49 voor

f98
Voorjaarssnoep
melange
grote baal, kilo
van 5.95 voor

9

475
Bros repen
melk of puur
pak 5 stuks
van 2.49 voor

209
Smellk
reuzen
krakelingen
van 1.98 voor 17

9

Gevulde
elerkoeken
pak 4 stuks
van 1.49 voor

Honig macaroni
roodofaroen JE 9O
pak SOO gram TB A 7
van 1.49 voor m m

Honig mix
voor macaroni
ofspaghettl
van 1.79 voor

Knorr
satehsaus
per pak
van 1.98 voor

Van Nel Ie
afternoon
theezakjes
VS prijs 199

Oetker
taarthulp
d/v. smaken
van 3.95 voor

Sandeman
sherry
medium, seco
ofcreom.
per fles
van 7.75 voor

Dlxan
vat 4 kilo
geen 14.95
maar nu

Hols
donatln
2.5 kilo
van 6.95 voor

Zilveruitjes
3/4 pot
van 1.69 voor

venz chocolade
vlakken
melk of puur
pak 200 gram
van 1.89 voor

ALLERLEI

diep, plat of
dessert met
knildendekor
van 3.75 voor

Borden

949
Spaanse
bood-
schappen-
tas
van 2.95 voor

17
9

Seno
(bestekbak
bruin/beige
van 4.75 voor

998
Curver
wasmand
bruin, 50 cm.
van 12.95 voor

495
Houten
wasknijpers
pak 50 stuks
van 1.79 voor

149
Tolet
luchtverfrisser
kamperfoelie
van 2.49 voor

Geldig van 21/5 • 22/5

6**
Varkens-
frlcandeau
500 gram

Hamlappen
500 gram 598
Per kilo
voordeliger! 1Q98
Snitzeis
100 gram 478
Braadworst
hele kilo 798
Maandag:
Verse
varkenslever
SOO gram 2.98
heerkllo

Leverkaas
150 gram

4?*

Dinsdag:
Hamburgers
3 stuks
p/m. 250 gram

Parijzer
boterham-
worst
150 gram

248

Woensdag:
Gehakt
50% varkens
50% rund. Kilo

geldig 21 en 22 mei

Pulke
Suprlce
aard-
appelen
5 kilo

Profiteer er nog eens van!
forse Marok Valencla Late
Sinaasappelen
Iets fljns
20 stuks

icia La f e

KSO
Sla
2 forse kroppen 148
Harde jm ̂  j-
Exportulen *m A 9
kilo i m

Vanaf heden een grandioze
sortering PERKPLAWEN en
zoals u van ons gewend bent
1e kwaliteit en messcherpe
prijzen!

VLEESWAREN

Runder-
rookvlees
100 g ra m

939
Schouder-
ham
150 gram 17

9

VSmarkt!
Florijn
citroen
brandewijn
1 liter nu

Keiler-
gelster
fles 0.7 liter
van 3.45 voor

999

Casino wit
800 gram
deze week

Zachte
puntjes
zak 10 stuks
nu 1?9

ZUIVEL
Vers van het mei.....
Goudse kaas
Jong
KllO 67*
Coberco
dagverse
vanille vla
1 llterpak

439
jacky
chocoroom
van 1.99 voor

169
Blue band
margarine
pak 250 gram
nu nog

Q69
Corso
camping'
margarine
blik SOO gram

MARKTGoud
salami
100 gram

Teen-
slippers
d/v. kleuren
van 1.95 voor

Snijworst
150 gram

Johma
harin

e
rood, 100 gram

Goocr-
morning
shampoo
400 ml.
van 2.95 voor

Head & shoulders
anti roos shampoo
150 ml.
van 4.98 voor

Geldig van 21/5 • 26/5 '82

Bon o mei
magere
vruchten yoghurt
llterpak
aardbeien of bosvruchten
van 1.98 voor

-*!••>*• j

Era halvarlne
kuip 250 gram
van 0.99 voor

Boterhamworst
blik 800 gr.
van 5.95 voor

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD j BUSSEN - GROENLO . GOOR • VOROEN


