
51e jaargang no 42 dinsdag 19 okt. 1982

CLAN
Verschijnt dinsdags In:

Hengelo GUL; KeUenborg;

Velswyk (Zelhem); Steenderen;

Baak; Bronkhorst; Olborgen;

Bha; TolcUJk; Vierakker-Wichmond

en omstreken

UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTEBS

Kerkstraat 17 • Postbus 8

1255 ZG Hengelo Gld.

Telefoon 05753-1455

b.g.g. 1258
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Herfst-aanbieding
DEZE WEEK op alle

jacks, jassen, parka's, nato

jacks, field-, bomber- en

kinderjacks

Geldig t.e.m. zaterdag 23 okt. 1982

DERKSEN'S
JEANSSHOP

Spalstraat 32 = Hengelo Gld

's Maandags gesloten -'s Woensdags de hele dag geopend

495

250

De gehele week;
500 gr magere hamlappen

500 gr eisbein

500 gr bakbloedworst

150 gr tongeworst

100 gr pekel vlees

100 gr bacon

100 gr runder- of

varkensrollade

1 doos fricandellen (40 st.)

l doos gehaktballen (20 st.)

Bij aankoop van een eigengemaakte

rookworst

500 gr zuurkool gratis

195

225

225

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fUne verse worst 450

WOENSDAG: ,

500 gr gehakt + kruiden

500 gr magere speldappen

395

375

DONDERDAG:

500 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen

495

425

VRIJDAG EN ZATERDAG:

500 gr schouderkarbonade

500 gr mager varkensvlees

450

595

RAADHUISSTRAAT 7 - H E N G E L O GLD. TELEFOON 05753-12 69 KEURSLAGER

JOWé - KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

Branderhorstweg 5 - Tel. 05753-2026

Inkoop • verkoop - verhuur

reparatie - slijpinrichting

van diverse ketttngzagen, tulnbouwtrekkers,

frezen, pompen, aggregaten, motorzeisen,

gazonmaaiers, hout- en compostmachines,

verücuteermachines, heteluchtkanonnen,

grondboren, hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig

Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar

Hoofddealer Honda • Carraro

Alplna - Suffolk - Qua/cast

U zoekt goede PLANTEN

voor uw tuin?

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G. J. BOSMAN
heeft ze in voorraad

NEDERLANDSE

HOVENIERS EN

GROEN VOORZIENERS

HOVENIERS MET

ERKENNING

Ve/e soorten

heide, vaste planten, coniferen

Vanaf 2e zaterdag in nov. ook

heesters, bomen, rozen enz.

Ook tuinturf, potgrond, compost, boom*

schors, turven, veldkeien, vijverfolie

NU a.s. zaterdag 23 oktober 1982

bij aankoop van f 30.— aan tuinplanten

1 penisetum (lampepoetsplant) GRATIS
zolang de voorraad strekt

VERKOOP ALLEEN OP ZATERDAG

U wilt een GOED adres, dan naar

hoveniers bedrij f en kwekerij

G. J. BOSMAN
Kervel se weg 23 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2619

<

"„Looft den Heer
CHR GEM. ZANGVERENIGING - HENGELO GLD

1907
1982 75 JAAR BESTAAN

Jubileum receptie
WOENSDAG 27 OKTOBER

in „Ons Huis" Hengelo Gld

van 19.30-22.00 uur

Jubileum concert
ZATERDAG 30 OKTOBER

in sporthal „de Kamp" Hengelo Gld

Aanvang 20.00 uur - Entree f 5.00

Voorverkoop: Wolters Boekhandel

m.m.v. Stafkorps Leger des Heils Nederland

• >

< (

i

'

WLMBERGEN
•

biedt u ut :e week:

Zoele mandarijnen
zonder pit

nu 20 stuks 395

Mooie prei

nu kilo 95

Vers gesn. groene kool

nu per zak V V

Deze week in onze grote verkoop bloemenkas

wegens enorm succes nogmaals

mooie cyclamen vol knop
nu 2 stuks 550
KOM, KIJK EN ZIET, WAT

FA. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1473

U BIEDT

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ

alle plaatselijke banken

ONZE PRIJZEN ZIJN NIET HOGER

DAN ELDERS!

SPECIALE AANBIEDING:

Philips grootbeeld kleuren TV

geen 1998.— maar lufOi
M

Zanussi wasautomaat Z914E

geen 998.— maar 69Oi"

Philips diepvriezer 260 liter

geen 998.— maar 79Oi"

Willy de Vrught
AL 25 JAAR UW SPECIALIST
VELSWIJK - TEL. 08344-315



SCHOENHANDEL W U L LI N K
Na een kleine verandering Is het zover dat we kunnen

starten.

Wf'j brengen de vanouds bekende merken zoafs o.a.

Durea, Cristall, Renala, Fut e.a.
Daarnaast brengen w/j enkele nieuwe merken zoals

Rockport, Carall e.a.

Tevens hebben wij een geheel nieuwe collectie

Herwall tassen

Gaarne nodigen wij u uit om een kijkje te nemen bij

SCHOENHANDEL WULLINK
Kerkstraat 5 - Hengelo Gld

Wij hebben een groot assortiment

voor u,

zowel haag als solitair
Wegens ontruiming van een perceel grond

GROTE BLAUWE HAAGCONIFEREN
sterk in prijs verlaagd

Boomkwekerij en Tuinaanleg B.V.

G. J. HALFMAN & ZN
Holstraat 7 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1424Salemonshof

• "j •Herfstvakantie
Tijd om kleren te kopen voor uw kinderen

knickerbocker 35.-

Rib- en spijkerbroek v.a. 39.'-

Sweaters en truien

Kniekousen, ook voor knickerbocker

NATUURLIJK BI J

GEBBING MODES
STEENDEREN

Rabobank
OOK VOOR UW

HET JUISTE ADRES

Standaard-korting 70-750/0
(afhankelijk van het aantal gereden schadevrije

jaren- de vroegere no-claim-korting)

Extra-korting Regiokorting:

geen 10 maar j 50/0
Verzekerden van 24 jaar en ouder die maximaal

15.000 km per jaar rijden

nog eens 15% extra-korting

Voor nadere informatie kunt u altijd terecht bij onze assurantie-
adviseur

RABOBANK HENGELO GLD
RAADHUISSTRAAT 21 - HENGELO GLD

Tel. 05753-2022

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16 - Tel. 05736-369

Te koop:

PEUGEOT 505 GRD

PEUGEOT 505 SR

PEUGEOT 504 GLD

PEUGEOT 504 GL automaat

PEUGEOT 305 SR

PEUGEOT 805 DIESEL

PEUGEOT 805 DIESEL

PEUGEOT 804 BREAK DIESEL

DATSUN

OPEL ASCONA

1981

1980

1978

1978

1979

1980

1981

1978

1978

1978

TALBOT SAMBA (DEMONSTRATIE AUTO) 1982

Automobieibedrijf

A. RIDDERHOF
PEUGEOT - TALBOT DEALER

Bleekstraat 14 - HENGELO GLD - Tel. 05708-1947

Vialle gasinbouw-statlon

SPAARDERS
BEDANKT.

Sc. 1983 g
Tuin in tuin uit

Tijdens de Spaarweek
van 18 t/m 22 oktober ligt de nieuwe

Rabobank-kalender voor u klaan
Ook voor nieuwe spaarders!

Rabobank
staat dicht bij u

* Zolang de voorraad strekt.

103

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

Kinder spijkerbroeken met ritsen

maat 140 Zf .OU

Kleuter tinneroy broeken
div. kleuren - maten 80 t.e.m. 110, elastische boord

20.50maat 92

AANBIEDING

cafetaria „De Eikeboom"
St Janstraat 69 • KEIJENBORG

Karbonade met patat
van 6.50 voor

Snltzel met patat
van 6.60 voor

Slaatje t groot l
van 3.00 voor

Slaatje (klein)
van 2.00 voor

Nosi-schi/f
van 1.00 voor

Bami-schijf
van 1.25 voor

Loemp/o

Sjasliek

van 2.75 voor

van 3.00 voor

Braadworst
van 2.00 voor

Aanbieding geldig

van 18 t.e.m. 22 oktober

Wij zijn vanaf heden

alle maandagen gesloten

5.00

5.00

2.50

1.50

0.75

1.00

2.25

2.00

1.50

Een STRIJKPLANK van behoorlijke kwaliteit

op verchroomde voet voor 25.—

Er zijn uiteraard betere (die hebben we ook)

maar dit is voor de prijs heel bijzonder.

De allerbeste BLIKOPENER komt van Leif-

heit, 4 frisse kleuen. In prijslijst 12.—, maar

dat is te duur. Wij verkopen normaal voor
9.75. Nu als aanbieding tijdelijk 6.95

HANGER, Clipperspël, beschermer van groot

wild. Clipperprijs 26.75, nu 14.75

24-delig DRINKSERVIES van echt Kristal

d'arques. Een rijk bezit!

normale prijs 190.—, aanbiedingsprijs 119.—

SPUITZAK om zelf gebakken taart te gar-

neren, normaal 2.50, aanbieding 1.50

Grote HUISHOUDSCHAAR van bekend Duits

kwaliteitsmerk, met groot oog voor 3 vingers
normaal 12.95,nu aanbieding voor 9.—

Een goedkope schaar voor kinderen erbij?
(voor vliegers maken, karton knippen enz.)

Een model als bovenstaand, maar dan van

Hongkong kwaliteit. Kost maar 1.95

Aanbieding 2 weken geldig, tenzty eerder uit-

verkocht. Niet reserveren.

1861 121 jaar 1982

Najaarsschoonmaak 1982
Nu is de tijd om eens lekker stshoon schip

te maken en overtollige zaken wefr te doen.

De KON. HARM. CONGORDIA komt graag

deze nog enigszins waardevolle zaleen bij U

ophalen (u mag ze ook brengen).

20 november a.s. via een erfhuis-boedtelveiling

Deze overtollige zaken worden op aaterdag

aan de man gebracht.

Dit alles t.b.v. het uniformen-instrumenten-

fonds „Concordia 121 jaar jong"

Bel nu 05753-2186 en het wordt gratis afgehaald

of u brengt het op het adres Westerstraat 86

By voorbaat onze hartelijke dank

1861 121 jaar 1982



Op 8 oktober j.l. is onze schoenhandel en

reparatie-inrichting overgedragen aan de

fam. J. Wullink.

Wij danken alle klanten voor het genoten

vertrouwen en hopen dat U dit vertrouwen

ook zult geven aan onze opvolgers.

Hoogachtend,

Fan. W. Wullink
Kerkstraat 5 - Hengelo Gld

Op 8 oktober j.l. Is door ons de schoen-

handel en reparatie-inrichting van de fam.

W. Wullink overgenomen.

Wij hopen U op dezelfde prettige wijze te

kunnen helpen zoals dat zovele jaren door

de fam. W. Wullink is gedaan.

Hoogachtend,

Johan en Annie Wullink

WIM SCHUEBINK

en

HABMIEN IIIDDINK

gaan vrijdag 22 oktober 1982 om 13.15
uur in het gemeentehuls te Hengelo
trouwen.

Aansluitend om 14.00 uur de kerke-
lijke inzgening In de N.H. kerk te
Hengelo Gld door ds Verhaere.

RecepÜe van 16.00-17.30 uur in Hotel
Langeler te Hengelo GW.

Ons adres wordt:
Koningsweg 4 - 7255 KR Hengelo Gld
Tel. 05753-3447

Wij gaan trouwen op 22 oktober a.s. om 14.00
uur in het gemeentehuis te Hengelo Gld.

f

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.45
uur in de St Wlllibrorduskerk te Hengelo Gld.

HANS DIEIXMANS

en

TEDDY GEBBIT8

Dag-adres:
zaal Concordia, Raadhuisstraat36, Hengelo G.

Receptie van 16.15 tot 17.30 uur.

Toekomstig adres: Plataanweg 21, Hengelo G.

20 oktober zijn

HARM EN MIENTJE WISKAMP

40 Jaar getrouwd.

U kunt ze feliciteren van 16.00 tot 17.30 uur
in zaal Herfkens te Baak.

Baak, oktober 1982.

De vele gelukwensen, bloemen en kado's heb-
ben ons 25-jari.g huwelijksfeest op 27 aug. j.l.
tot een onvergetelijke dag gemaakt. Daarvoor
hartelijk dank.

FAM. H. W. BOUBGONDIëN

Keijenborg, oktober 1982.
Hengelosestraat 25.

Voor al gelukwensen, bloemen en cadeaus,
die wij bij ons 25-jarig huwelijksfeest mochten
ontvangen, zeggen wij u heel hartelijk dank.

DEBK EN DINI HABTEMINK

Vu-rakker, oktober 1982.

Heerlerweg 6.

Vanaf deze plaats willen we degenen van
wie wij gelukwensen, bloemen en andere
kado's mochten ontvangen bij de herdenking
van ons 40-jarig huwelijk op 18 sept. j.l.,
hiervoor hartelijk dank zeggen.

FAM. H. WEUSTENENK

Hengelo Gld, oktober 1982.

Ruurloseweg 40.

JAN EN GEBDA LENDEBINK

hebben op 16 sept. j,l, een heel fijne
trouwdag beleefd.
De veelzijdige belangstelling, in aller-
ei opzichlen, heeft daartoe in grote
mate bijgedragen.
Heel veel dank voor alle goeds,
waaraan een prettige en blijvende
herinnering bewaard blijft.

Hengelo Gld, oktober 1982.
Bremweg 4.

HöKEN IS UN KUNST!
Grote klasse en kunstig is ut joarboek

van Normaal

Normaal kalender 1983

Telefoon 05753-1253

Kerkstraat 17 • Hengelo O

D'r bunt duuzenden kalenders In

mekare estoekt, moor ze vliegt weg

as warme breudjes

Nor maal prles f 75.00

Hoost ow

Onze dank voor al de gelukwensen, cadeaus
en bloemen en in het bijzonder onze dank aan
de muziekver. en tamboerkorps Crescendo,
voor de serenade gebracht op ons 40-jarig
huwelijksfeest op 18 spt. 1982.

D. J. LANGWERDEN

H. J. LANGWEBDEN-LENSELINK

Hengelo Gld, oktober 1982.
Hazenhutweg 2.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
danken voor de vele felicitaties, gelukwensen
caedaus en bloemen, die wij mochten ont-
vangen op ons 25-jarig huweijksfeest op 9 okt.
1982 j.l.

B. AALDERINK

H. W. AALDEBINK-STEGEMAN

7221 BS Steenderen, oktober 1982.
Landlustweg 20.

GELEGENHEID TOT INLEVEBEN VAN

vak.bonnen en vak.cheques

'g avonds van 8 tot 9 uur

by J. Berendsen, lekink 11

Hengelo Gld

Het bestuur CNV

Vanaf heden is ons telefoonnummer

3404

0. M. WULLINK
BANNINKSTBAAT 54 - HENGELO GLD

BINGO-
AVOND

woensdag 27 okl. a.s.
t.b.v. voetbalver. Wolfersveen

in zaal Suselbeek
Aanvang 20.00 uur

Prachtige prijzen o.a.:

vleespakket t.w.v. f 100.—

wekkerradio, koffiezetapparaat,

HOOFDPRIJS:

weekendreis
naar een van de bungalowparken
van Sporthuis Centrum

C11R. SCHOOL VABSSEL IN NIEUW GEBOUW

Met het dichtspijkeren van de de deur door meester
van Hal, onder het oog van de heer Starink en juf-
Irouw Lubbers werd definitief afscheid genomen van
de oude school. Na een bouwtijd van een jaar is er
een fraai nieuw gebouw verrezen aan de Zelledijk,
naast de kleuterschool Pinkeltje. Na een rondgang
ioor Varssel van verklede kinderen werd de stoet
Dij de nieuwe school met tromgeroffel begroet. Aan
ie vlaggemast bij de school werd een nieuwe rode
/lag met het bekende V-teken van Varssel opgehesen
Het oude gebouw was totaal versleten en zal wor-
den afgebroken. Door de bouw van de nieuwe school
moest het Volksfeest van Varssel verplaatst worden
Dit is weer op de oude plek terecht geokmen, n.1.
bjj de molen op het terrein van de Hamove, waar
in het verleden ook het feest plaats vond.

TE KOOP GEVBAAGD

beukenootjes
(geen loze)

rode en groene, liefst

apart

f 10.— per kg

Inleveren 80 oktober a.s.

Boomkwekerij en Tuin-

aanleg B.V.

G. J. Halfman & Zn
Hofstraat 7, Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Kras op uw auto'

Haal snel zo'n handige

spuitbus

AUTOLAK
van Presto
Honderden kleuren in

voorraad

i i* ilenselmk
Meubelhal

RODIJCO
Neuzendyk 5 - Velswtfk

EIKEN BANKSTELLEN,

EETHOEKEN, SALON-

KASTEN, DEKENKIS-

TEN enz. enz.

Geopend:

vrijdags 13.30-21.00 uur

zaterdags 10.00-16.00 uur

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 zelfbouwpakketten

RA1HTHERM
Meppel • Luttenberg
Lemelerweg 56
3105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

ledere

woensdagmiddag

alle coupons
1/2 prijs

Schröder
by de kerk - Hengelo Qld

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Uuur slechts f 15.— p. dat

i UU x. KM IL U IJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Telefoon 05758 1800

Te koop:
Hogedruk tank, geschikt
voor luchtcompressor,
260 liter
Kleine traktor-aanhanger,
in prima staat
27 MC-bank, 22 kanalen,
merk Stabo
Aut. booster, 2x 15 watt.
G. Hebben, Tel 05754-391

PLUVISOL
maakt uw regen-

kleding weer

waterdicht

doch ook ander textiel

o.a. sport- en werkkleding

worden

WATEBAFSTOTEND

met Pluvisol

DROGISTEBIJ

lenselinlf
Nette man, 61 jaar, Ned.
Herv. (weduwnaar)
zoekt contact met een
nette vrouw (plm 50 tot
60 jaar) met de bedoeling
samen een fijne en goede
relatie op te bouwen.
Woont momenteel in een
bejaardenwoning en in be-
zit van rijbewijs. Brieven
onder nr. L.O. 42, bur.
de Reclame, Hengelo Gld

Te koop z.g.a.n. meisjes-
fiets (4 tot 8 jaar)
Tel. 05753-2630

Te koop kunst openhaard-
blok. G. Nijhof, Wester-
straat 40, Hengelo Gld,
Tel. 1974

Te koop groenbüjvende
coniferen. Cornelissen,
Molenweg 2, Baak, na
4.30 uur of zaterdags

Te koop goudreinetten en
stoofperen (roodstovers)
en nog enkele perzik-
boompjes. H. J. Vlemingh
Broekweg 6, Hengelo Gld
Tel. 05753-1848

Te koop wiiiteraiuiyvie
en winterwortels A. Menk
veld, Banninkstraat 58,
Tel. 2090, Hengelo Gld

Te koop l ha weidegras
geschikt voor stalvoede-
ring. H. Stoltenborg,
Wolsinkweg 6, Keijenborg
Tel. 05753-1396, N.O.Z.

Te koop l ha stoppel-
knollen, machinaal te pluk
ken. A. Roeterdink, Vaal-
verinkdijk 3, Hengelo Gld
Briefjes inleveren t.e.m.
donderdag 21 okt.

Te koop fokkoiujnen
A. Boesveld, Remmelink-
dijk 12, Hengelo Gld

Te koop appels (goudrei-
net) en consumptie-wor-
tels (niet bespoten). G. A.
te Slaa, Krommedijk 2,
Hengelo Gld, tel. 1567

Te koop prima consump-
tie-aardappelen. E. Menk-
veld, Banninkstraat 41,
Hengelo Gld, tel. 1567

Te koop aardappelen.

B. J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld

Offenberg
HANDEL IN

hooi en stro
rwHtj in. Varsselder

Tel. 08350-85684

SPORT GOED

met SPORTGOED
van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

Voor familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS • Tel. 1456

GEVBAAGD

DAME
voor hulp bU bruiloften en partijen

Ook evt. voor overdag

ZAAL LANGELER
Spalstraat 5 • Hengelo G - Tel. 1212

VOOR

vakkundig slijpen
en repareren
van alle merken

veescheermachines

Slijp- en machinereparatie

JANSEN - WEHL
Julianastraat 25 - Tel. 08847-1679

Bewaar deze advertentie goed

NATIONAAL FONDS 8POBT GEHANDICAPTEN

Van 15 tot 21 november a.s. organiseert het Natio-
naal Fonds Sport Gehandicapten voor de vierde
achtereenvolgende maal landelyk een collecte, dit
jaar onder het motto: sporten helpt, helpt sporten.
Sport betekent voor de gehandicapte mens: ont-
spanning, vaak therapie en sociaal contact. Bij
deze wordt een dringend beroep gedaan op alle
sporters(sters) om deze inzameling te doen slagen.
Daarom actieve en gezonde sportmensen, geef u
op als medewerker (ster), c.q. collectant(e) laat uw
gevoel van medemenselijkheid spreken ten behoefte
van degene die helaas zeil niet kunnen collecteren,
doch wel gaarne willen sporten. Opgave van collec-
tanten voor l november a.s. in ,,de Kamp", tel.
2689 of b*j afdeling sportzaken tel. 1541.

STRATEN VOLLE YBALTOURNOOI 1982

Evenals vorige jaren wordt eind november gestart

met het recreatief stratenvolleybaltournooi. Dit

recreatief sportgebeuren, dat nu voor de 6e keer

plaatsvindt, is een sportevenement, waar niet alleen

de „pure" sportliefhebber naar toe gaat, maar de

belanghebbenden van verschillende straten en

wijken naar de sporthal trekt om hun'teams aan te

moedigen. De organisatie berust wederom bij de

volleybalvereniging DVO en Sportreal, alsmede met

ondersteuning van de AMBO-bank Hengelo. De in*

ichryfformulieren zyn verkrijgbaar bij de afd. sport-

zaken en in „de Kamp". De startdatum is vrijdag

26 november 1982, de finales ztfn op 28 jan. 1983,

KOLLEKTE NLKRSTICHTING

De kollekte voor de Nierstichting heeft in Hengelo
en Keijenborg f 9931,55 opgebracht. Een ieder die
op welke wijze dan ook hieraan heeft medegewerkt
wordt hartelijk dank gezegd.

CPB afd. Hengelo Gld

Donderdag 7 okt. hebben de dames van CPB een
bezoek gebracht aan Helmink diepvries te Varsse-
veld. Na de ontvangst met koffie en gebak, werd
een film getoond over de werkzaamheden in het
bedrijf en werd de vriesafdeling bekeken. Na een
diner werden er nog inkopen gedaan, waarna het
gezelschap huiswaarts keerde.

HOSPITAALKEBKSCHD? DE HOOP

Op uitnodiging van de Unie van Vrijwilligers afd.
Hengelo Gld. vertelde Ds Dankbaar uit Apeldoorn
aan de hand van dia's over het leven aan boord
van het hospitaalkerkschip „de Hoop". Nadat een
Schotse predikant in 1898 verteld had hoe de Schot-
ten voor hun vissers zorgden, werd ook hier te lande
besloten een dergelijk schip aan te schaffen. Thans
is Prinses Juliana beschermvrouwe van de stichting
aospitaalkerkschip. Het schip is een werkschip, in
tegenstelling tot de Henri Dunant, wat een vakantie
schip is. Aan boord van het schip is een hospitaal
waar mensen kunnen worden verpleegd. Verder een
kerkzaal, een grote ontspanningsruimte, een maga-
zijn en een grote werkplaats. Er is een vaste be-
manning, de dokter en de dominee wisselen steeds.
Aan het slot van deze lezing dankte mevrouw van
Dijke ds Dankbaar voor zijn interessante causerle
en overhandigde hem een gift voor het hospitaal-
kerkschip ,,de Hoop".

ST BEBNABDUSSCHOOL HERDOOPT IN

ST BEBNABDSCHOOL

Driekwart eeuw katholiek onderwijs is te Keijen-
borg met ere herdacht. Dit kreeg o.m. gestalte
door de onthulling van een nieuwe naamsteen in de
voorgevel van de school. Nadat de voorzitster van
liet schoolbestuur mevr. R. Kleve-Hermsen het
jubileum had belicht, trokken de oudste nog levende
leerling, de 87-jarige oma Beulink en de jongste
leerling, de 6-jarige Ricardo Branderhorst het gor-
dijn weg en kwam de nieuwe naam St Bernard-
school te voorschijn. Uit de toespraken van pastoor
van Zanten, oud-pastoor Dijkers en wethouder Hoo
man kwam duidelijk naar voren, dat de blijdschap
om het bestaan van katholiek onderwijs nog steeds
terecht is. Vanuit die gedachte wordt ertoe bijge-
dragen de jeugd een goede mentaliteit bij te bren-
gen. Het bestuur werd toegezongen door een koor
van oud-leerlingen o.l.v. meester Hoenderboom en
een kinderkoor o.l.v. meester Idink. Het huidige
hoofd de heer Beunk schetste op vaak ludieke wijze
de ontwikkelingsgang van het onderwijs op de
school. Hij bracht dank uit aan de diverse per-
sonen, die via het schrijven van hun belevenis had-
den meegewerkt aan het overzicht van 75 jaar
school te Keijenborg. Namens het oudercomité bood
de heer H. Hendriks een cadeau aan. Het was een
zeer grote drukte in de school om aan allen een in-
zicht in de geschiedenis van ;de school te geven.
Een extra attractie waren de video-beelden direct
na afloop van de receptie in de school. De kinderen
kregen hun beurt en aandeel in het jubileum via
een geweldige happening, met verkleedpartijen enz.
Mevr. Kleve-Hermsen stelde in haar slotwoord de
wens om het kind vooral centraal te laten staan
bij het onderwijs en daaraan de uiterste zorg te be-
steden.



HERFSTVAKANTIE-AANBIEDINGEN

bij TACX SCHOENMODE

Herenmollière
naturel juehtleder met rubberzooi, maten 4046
normale verkoopprijs 69.95 TACX-PRIJS

Damespump met sleehak
bordo, bruin en grijs suède, met en zonder enkelband, maten
normale verkoopprijs 59.95 TACX-PRIJS

Meisjesboot
rood en blauw suède met elastieksluiting, maten 36-41
normale verkoopprijs TACX-PRIJS

Collegeschoenen
diverse modellen, kleuren zwart en blauw, maten 36-41
normale verkoopprijs v.a. 29.— TACX-PRIJS

Wreefbandduck
ice wit juehtleder met rubberzooi, maten 3641
normale verkoopprijs 76.95 TACX-PRIJS

Jongensboot
cognacleder met veter en steun, maten 28-39
normale verkoopprijs v.a. 53.95 TACX-PRIJS

Jeugdmollière Eve+ Adam
bordo leder met steun en rubberzooi, maten 25-35
normale verkoopprijs v.a. 58.95 TACX-PRIJS

55.--

3641

39.»

49—

15—

55.»

45.»

45.»

Tevens restant

Piédrojeugdschoenen
in diverse wijdtes v.a.

ZO JUIST ONTVANGEN

60 dernier panties
merk 3 sterren, in de laatste modekleuren
o.a. perle, naturelle, bordo, blauw en zwart 5.95

Deze aanbiedingen gelden t.e.m. zaterdag 23 okt. 1982

SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

PLANT NU

B L O E M B O L L E N
Wij hebben weer nieuwe en prachtige bloem-

bollen voor In uw tuin

Tevens hebben wty voor de donkere dagen

weer

mooie droogstukjes
voor aan de wand of op tafel

Waamelink & Zn
KEIJENBORG

d'ué*

Veiligheid in huis
Laat Uw SCHOORSTEEN

tydig reinigen.

Schoorsteenveegcentrale

„DE DEURDOUWER"

FA. OTTEN
Kerkstraat 26, Keflenborg

Tel. 05753-1550 en 3136

Opgave voor VORDEN:

in de kantine van de voet-

bal ver. Vorden

Opgave voor STEEN-

DEREN: in de kantine

van de voetbalver.

S teenderen

DIEPVRIESCENTRUM
RAADHUISSTRAAT 51a , .

Deze week - TAARTENWEEK
Neem er een paar in voorraad!!

Slagroomtaart

Chipolatataart

Sinaskwarktaart

Schwarzwalder kersen

Wiener appel

Appelstrooisel

Tompoezen

(Gratis thuisbezorgd)

HULS-
TELEFOON 05753-16660*2436
HENGELO tGLD)

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

Zaterdag 23 oktober en woensdag 3 november

T O N E I E L A V O N D E N
in zaal Langeler te Hengelo Gld

Opgevoerd wordt het toneelspel:

„DE ZON TEGEMOET"
ToegansPfaarten in voorverkoop WU zaal Langeler, tel. 1212, Boek-

handel Wolters en alle leden van HTV

Entree f. 3. Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.15 uur

Nu GRATBS wintercontrole
bij de

Peugeot-Talbot garage

Uw auto is uitstekend geschikt om u ook onder de meest barre weers-
omstandigheden van dienst te zijn.
Tocht doet iedere winter een aanslag op hem en het is dus zaak uw
auto goed te laten controleren vóórdat het slechte weer toeslaat.

Wij doen dat graag voor u. GRATIS

In de periode t.e.m. 27 november kunt u by ons terecht.

De volgende controles voeren wij dan uit:
MOTOR: bougies, contactpunten, ontsteking, carburateur, luchtfilter
ACCU: spanning, poolklemmen
VERLICHTING: werking, stand koplampen, reflectoren
RUITEWISSERS: werking, vegers
RUITESPROEIERS: werking, anti-vries
KOELSYSTEEM: anti-vries, koelvloeistof, waterslangen, ventilator-
riem
BANDEN: profiel, spanning
UITLAAT: algehele inspectie

Na de gratis controle, die ca. 20 minuten zal duren, krijgt u een test-
rapport, waarop aangegeven is hoe het met de gecontroleerde delen
is gesteld.
Zorg dat uw auto op zjjn wiiilertaak is voorbereid.

Door deze controle rijdt u de komende maanden veiliger en zuiniger
en uw auto is beter beschermd tegen de winter.

In de periode t.e.m. 27 november

herhalingsbeurt tectyleren

f 125.-

BANDEN, elk merk, met

35% korting
en gratis montage en balanceren

Belt u ons voor een afspraak?

Zo langskomen mag natuurlijk ook!

Automobielbedrijf

A. RIDDERHOF
Bleekstraat 14 • HENGELO GLD - Tel. 05753-1947

Na gecontroleerd, winterproblemen geweerd

Wasautomaat stuk?

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

Vi Jaar garantie op reparatie

Onderdelen alt voorraad

VOOR

ijzersterke
artikelen

IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

l

DANSEN
Zondag 24 okt.

T E L E P H O N E

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Wegens vakantie

G E S L O T E N
van maandag 25 oktober

t.e.m. donderdag 28 okt.

Vrijdag 29 oktober staan-wij weer

voor u klaar met onze specialiteiten

en afhaal-service

„GOLDEN VALLEY"
CHINE ES-INDISCH RESTAURANT

Raadhuisstraat l - HENGELO GLD

STOFFENBOETIEK „MARMON"
ALS U ALLEEN HET BESTE WILT !

HERFST VVINTERKOLLEKTIE

M O D E S T O F F E N
WOL en KLEINVAK.

GRATIS naai- en knipadvies

Raadhuisstraat 51b (achter Edah) - Hengelo
Telefoon 32 59 - b.g.g. 21 44

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

inlijsten.
...wat u maar wilt!

Lijstenmakerij

schildersbedrijf
bennie harmsen

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.—

Naaimachinehandel - reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 • VORDEN - Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05753-1418

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 24 OKT.

Herv .Kerk
10 uur Ds /ijlstra, Vorden • Gezinsdienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur Jeugddienst

VrtJz. Herv. Kerk
10.30 uur Ds Scholten-Iterson, Almen

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

van 18 t.e.m. 24 okt.
B. A. M. EUkelkamp, telefoon 2262

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrtfdag 22 okt.

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

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
\. R. J. van Ingen, telefoon 2002

Alarm Rijkspolitie
Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, te. 055-664455

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo Gld

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis, zondag 8.30 uur Hoog-
mis, 10.30 uur H. Mis. Door de week H. Mis om 8 uur

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-
avond mis
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
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Arks roomboter
speculaaspopje
pak a 12 stuks
van 2.19 voor

Erdalzelfglan
100 ml. (voor
120 paar
schoenen)
van 3.29 voor

Bootz likeur
0.7 liter
crème de cacao of
abrtcot brandy
van 12.80 voor

geldig van 21/10 - 23/10 2 supermoole
Cyclamen
vol knoppenMagere

rlblappen
500 gromIrlshcofféé

cups
pak 125 gram
van 1.65 voor

Spot
Crysantjes Henkes

bessen
Jenever
1 llterfles nu

Magere
runder/oppen
500 gram Noorse sokken

45% wo/__

maaf70Vfe-f2

van 7.95 voor

Bos kas-
Chrysanten
diverse kleuren

Bussink
ontbijtkoek
500 gram
van 1.89 voor

Magere
borstlappen
kilo

Coppelstock
Jonge
Jenever
1 llterfles

Geldig van 21/10 • 23/10

Goudgele
Bananen
kilo

Mager
rundergehakt
kilo

Gevuld
speculaas
pak ±250 gram
van 1.29 voor

3 kilo
Notaris
(de ouder
wetse handappel).

Curver
bouwemmer
van 2.98 voor

SnIJworst
150 gramMora ovengrill kroketten

pak d 4 stuks of ovengrill
Bitterballen

Cótes de Buzet
o.o.c. 1980. een
kwalitatief
goede rode wijn
per fles

Roodkokende
Stoofperen
2 kilo

pak a 12 stuks
van 2.39 nu voor

Burago auto
schaal 1:24
van 8.95 voor

Persll
koffer 2 kilo
van 5.95 voor

Crème
Forestieré
200 gram Weense snijder

800 gram
deze week

Mlcky kattenvoer of
Astor
hondenvoer

Peper-
gehakt
100 gram

een voortreffelijke wlln
uit de midi.Krente-

bollen
zak 6 stuks

per blik
van 0.85 voor

Per fles 4.75
nu 6 flessen
voorJohma

elersalade
150 gram

Calvé
tomatenketchu
fles 0.425 ttr.
van 2.69 voor

Krenten- of
rozijnenbrood
700 gram
per stuk

Burago auto
schaal 1:43
van 4.25 voorJohma

huzaren salade
bak 1 kiloHaust

paneermeel
per pak
van 0.85 nu voor

Bakkers
bolussen320 pagina's

van 2.99 voorMaandag:
Magere
varkenslappen
500 grom

pak 6 stuks
deze week

Knakworst
JampotSstuks

Leverkaas
150 gram

Nurdle
softlan-panty's
maat38-44
deze week 3 st.

Dinsdag:
Ham-
burgers
500 gram

Coberco
dagverse
vla naturel
1 llterpak Prodent tandpasta

set 3 tubes
a 50 ml.

Bak-
bloedworst
250 gram

ARKTWoensdag:
Gehakt h.o.h.
heel kilo
hausmacher
gouddarm
200 gram

Vruchten-
kwark
200 gram
nu 2 bekers

Proset
halrspray
normaal/sterk
bus ö 350 ml.

Becel dieet
margarine
kuip 250 gram

Remla
halvarlne
500 gram
van 0.95 voor

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO [GLO ) RUSSEN - GROENLO - GOOR VORDENGe/d/g von 21/10 • 27/10 '82


