
51e jaargang no 43 dinsdag 26 okt. 1982

CLAN
Verschijnt dinsdags In:

Hengelo GId.; KeUenborg;
VelswUk (Zelhem); Steenderen;
Baak; Bronkhorst; Olborgen;
Bha; ToldUk; Vierakker-Wlchmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17 • Postbus 8
1255 ZG Hengelo GId.
Telefoon 05758-1455
b.g.g. 1*53

DEZE WEEK extra
voordeelaanbiedingen

Kinder thermobroeken
in marine en bordeaux

Kinder corduroybroeken
rits, in marine en bordeaux, maten 104 t.e.m. 170

Bip stretch spijkerbroeken
normale prijs 109.—

Thermobroeken
kleur marine, maten 29 t.e.m. 34

Dames en heren

overhemden en kielbloeses
div. modellen, extra voordelig, normaal 49.95

nu

nu

Dames handgebreide truien
div. modellen 69.95 - 89.00 vanaf

EXTRA - EXTRA - EXTRA

Lois en Levi's spijkerbroeken
normale prijs 85.00 DEZE WEEK

49.95
35.00
89.00
69.95

29.95
59.95

69.95
Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt
t.e.m. zaterdag 6 nov. 1982

DERKSEN'S
IEANSSHOP

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

Platenservice „HENGELO"
start vanaf l nov. tot eind dec.
met de grote

stempel-aktie
Haal gauw een aktie-formulier

Elke klant krijgt bij een minimale aankoop

van f 10.— een stempel op ztyn formulier.

By 5 stempels ontvangt men een gratis single

naar keus.

By 15 stempels ontvangt de deelnemer een

gratis LP naar keus

Platenservice „HENGELO"
Raadhuisstraat 51c • Hengelo GId • Tel. 3582

A. B. Wolsink

Officieel ziekenvervoerder voor
de OGZO in de gem. Hengelo G.
Voor opgave van ritten bellen naar:

BERT LAMMERS
Zelhemseweg 8 • HENGELO GLD

Tel. 3005 b.g g. 1924

Dag en nacht bereikbaar

Voor familie- en handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1456

De gehele week;
500 gr eisbein

500 gr balkenbrij

500 gr bakbloedworst

150 gr leverkaas

100 gr ka ten spek

100 gr cornedbeef

100 gr rauwe cassellerrib

100 gr rauwe ham

l doos fricandellen (40 st.)

l doos gehaktballen (20 st.)

495

295

250

"|gQ

225
jg|H

J g...

Bij aankoop van een eigengemaakte
rookworst

500 gr zuurkool gratis

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of ftfne verse worst 450

WOENSDAG:

500 gr gehakt + krulden

500 gr magere speklappen

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

Keurslager PETER VAN BURK
RAADHUISSTRAAT 7 H E N G E L O GLD. TELEFOON 0575S-12 69 KEURSLAGER

Ziet u niet meer alles door uw bril?
Lastig is dat. Daar heeft u gelijk in. Maar twee brillen

of een bril met van die halve maantjes wilt u niet.
Da's geen gezicht. Eigenlijk wilt u dus één leuke
normale bril waarmee u alles goed kunt zien.

Gelukkig dat zo'n bril bestaat! Er zitten Varilux-
glazen in. Die gaan geleidelijk over van verte-sterkte
naar lees-sterkte. Zodat u moeiteloos kunt lezen,

prima in de verte kunt zien en... alles wat daartussen
ligt! Heerlijk is dat. Oogt ook jonger. Belangrijk toch?
Varilux-glazen zijn er in vele uitvoeringen. Wij geven

u graag deskundige voorlichting. En dat verplicht
u natuurlijk tot niets.

KortogwU optbtii goud «n cttiwr
Tel. 05753-1374

Spalstraat 15 Hengelo G

De fijnste beha's
en de fijnste broekjes.

Speciaal voor jou gemaakt
Nu te koop bij:

official dealer.

Schröder
by de kerk • Hengelo GId

Voor

kettingzagen
IJZERHANDEL

HARMSEN
Bannitikstraat 4, Hengelo

VERZAMEL OOK

DE 10 KLEINE DIKKERTJES
Doe mee met de leukste verzamelrage van dit najaar.

Verzamel ook de komplete serie vrolijk gekleurde

Dikkertjes. Leuke, grappige maar bovenal super-
handige miniboekjes met een maximum aan informatie
in vijf moderne talen.

ELKE WEEK KOMEN ER
TWEE NIEUWE DIKKERTJES UIT

Tot 17 november verschijnt er wekelijks

een nieuw setje van twee Dikkertjes. De

eerste week Nederlands-Engels en Engels-

Nederlands, de tweede week Nederlands-

Frans en Frans-Nederlands, dan het Spaan-
se tweetal, de Duitse daarna en tenslotte de

Italiaanse. Leuke, bondige Dikkertjes, elk

met meer dan 600 pagina's en 10.000 woor-

den met hun vertalingen.

EEN DIKKERTJE VOOR SLECHTS F 1.50
DOE MEE: by iedere f 15.— aan boodschappen kunt u

by ons zo'n weergaloos leuk Dikkertje kopen voor

slechts f 1.50 per stuk.

Spaar ook voor zo'n gratis boekenrek/e

GG-DEALER

H. V.D. MOND
EUUBLOSEWEG 52 - HENGELO GLD

. Rode Kruis BLOEDPLASMA-AVOND, Ons Huis .
"•" te Hengelo GId op dinsdag 9 nov. 1982 "•"



OOKbl
Dinsdag:
Verse
braadworst
kilo

Curver
badbox
35 liter
van 22.95 voor

Greengage zeep
sef 3 stuks
In kadoverpakklng
van 6.75 voor

Beckers
hamburgers
doos 12 stuks
a 75 gram
van 7.45 voor

Geldig van 28/10 • 30/10

Hamlappen
500 gram Baily's

Irlsh CreamBak-
leverworst
250 gram

per fles
van 19.95 voorFrlcandeau

500 gram
Gouda's Glorie
slasaus
0.5 liter
van 1.49 voor

Gourmetstel
2-delig
van 28.50 voor

Woensdag:
Gehakt h.o.h
kilo

Schnitzels
van de ham
100 gram

O.B. tampons
normaal-speciaal-
mini doos 20 stuks
van 3.10 voor

Grants whisky
per fles
deze week

K.G. koffie
qrootpak
500 grom.
Vac. of bonen
van 6.89 voor

Boeren-
metworst
100 gram

Grove
braadworst
500 gram

Fonduestel
"Bouquet"
van 34.95 voorAppelsap

pak 1 liter
deze week

Rauwe ham
100 gram

Carnaby choco
vanllletaartMona

yokl drink
1 liter
van 1.97 voor

8 punten
van 6.65 voor

Fonduebord
wit
van 4.95 voor

Hols kluiven
per pak
van 2.75 voor

Gebraden
gehakt
150 gram Dipschaaltjes

met steel
van 3.25 voor

Brie v/d mat
100 gram

Dreft afwas
flacon 400 gr. Saks

200 gram Appeltimpen
zak a 6 stuksT.V. kan

bloemdecor
van 17.50 voor

VatDIxan
geen 4 maar nu
4.5 kilo slechts

Jacky slank
van 1.19 voorGebraden

frlcandeau
100 gram

Veluwse
koffiekoek
van 2.95 voor

Nieuw!
Shobls
trlopak
van 1.39 voor

Eru plkantje
smeerkaas
van 1.42 voor

Johma
garnalen
cocktail
150 gram

Gouda's Glorie
margarine
kuip 500 gram
van 1.73 voor

Chocolade
spritstongen
pak 12 stuks
van 1.98 nu voor

Maandag:
Magere
Speklappen
500 gramSmellk roomboter

krakelingen
per pak
van 1.79 voor

Gekookte
lever
100 gram

speculaas
pak 3 stuks
van 1.79 voor

MARKTDroste
chocolade
letters
groot, VS prijs

Baronie
chocolade
letters
VS prijs

Strooigoed
zak 225 gram

Kruldnoten
per zak
VS prijs

De nieuwe wijnprijzer ligt voor u klaar,
vraag er naar In onze slijterij!

l
VE ENENDAAL SUPERMARKT EN BV

Ge/d/g van 28/10 • 3/11 '82 ZUTPHEN BORCULO HENGELO IGLO l RUSSEN GROENLO GOOR V O R D F N



51e jaargang no 43 2e BLAD dinsdag 26 okt. 1982

CLAN
Op de markt is uw gulden 'n daalder waard
l.v.m. de wintertijd
is de vrijdagmarkt te Hengelo G.
geopend van 's middags
TOT' AVONDS 6.30 UUR»

Wilt U a.u.b. goed op deze tijd
letten. Het zou jammer zijn dat u
te laat komt

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

Vrijdag 29 okt. a.s.
Proeffmiddag

van buitenlandse
KAASSORTEN

U kunt dan bij ons GEHEEL GRATIS ver-

schillende buitenlandse kaarsoorten proeven,

geserveerd met ECHT FRANS STOKBROOD

l kg jong belegen 9.90

500 gr oud (net snij baar) 6.75

Doosje St Moretz
(verse kaas) 2.95

Wij verkopen uitsluitend
natuurkaas

l metworst 3.00

4 voor 11.00

l rookworst (grof of fijn) 2.75

4 voor 10.00

Verder leverworst enz.

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Grolweg l • 6864 BL HALL - Tol. 08887-305

VISHANDEL

J. HOEKSTRA
TEL. 05750-19771

TEL. 05750-19*71

Houdt U van

gestoomde makreel?
A.s. vrijdag 29 okt.
hebben wij ze In de reklame

U betaalt dan geen f 3.00 (de normale prijs)

maar f 2.00 per stuk

Bloemisterij

1 cyclame

2 cyclames

Kamerconifeer
van 9.50 voor

5.75
9.50

7.50
Bloemisterij

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

POELIER

HOFFMAN
Drumstick
gemarineerd, l kg van 9.05 voor

Filet
per 500 gram

NU OOK

KIPPEROOKWORST

EN BRAADWORST

VERS EN GOEDKOOP

POELIER HOFFMAN
Telefoon 05476-2823

vers en gekoeld

8.50

6.50

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

maam
^^^^B ̂ ^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^Bi

De meest uitgebreide kollektie ligt bij ons ter inzage.
Prachtige kunstkaarten en natuurlijk

Anton Pieck en LUC Godar.

Bestel vooral tijdig, uw keuze is dan 't grootst.
^m

lÜI iiitcrairil

Nieuw!

mini buttons
Ook glitter

Fa Heijink
„De Spannevogel"

Ruurloseweg 2

bij de kerk

KADO-TIPU

Voetbal
houdt duizenden dagelijks

bezig!

Jaarboek 1982
van Voetbal Int.

Voetbalmoppen
Een ideale gids bty wed»
streden

Zolang de voorraad strekt

DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-1455

Kerkstraat 17 - Hengelo G

Telefoon 05753-1253

VOOR AL UW

reparaties
van schoenen en tassen

Schoen hand cl W U LLIN K
Kerkstraat 5 - HENGELO GLD

TRUIEN
NOORS PATROON vanaf

TRUIEN

25.»
B. CROTENHUYS
Spalstraat 18 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1823

1983
UJkt nog ver

weg, maar is

dichterbU

dan U denkt!

Nu reeds denken aan de nood-
zakelijke voorbereiding!

x kalenders

x bureau- en kantooragenda's

x zakagenda's en interieurs
x Normaal kalender

x kalender schrijfbloks
x Almanakken

KERKSTRAAT 17 • HENGELO G • 05758-1253

Boerenbont serviesgoed
(het echte!) houden we geregeld in

voorraad.

We hebben nu een partijtje in z.g.

secunda (mooi woord voor 2e keus)

Deze artikelen hebben kleine schoon-

heidsfoutjes, die de bruikbaarheid

niet verminderen.

U kunt ze kopen

met kortingen van 20 tot 50%

op de normale prijs.

STEVORD

GROTE

BINGO-
AVOND
zaterdag 6 nov.
AANVANG 20.00 UUR

Prachtige prijzen!

De Eikeboom
St Janstraat 69 - KEIJENBORG

Tel. 05753-1329

Stretch corduroy PANTALONS

95.»
B. GROTENHUYS
Spalstraat 18 • Hengelo Gld • Tel. 05758-1823

Verschijnt dinsdags In:

Hengelo Gld.; KeUenborg;
Velswyk (Zelhem); Steenderen;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Rha; Told|)k; Vierakker-Wichmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ VVOLTERS

Kerkstraat 17 • Postbus 8
1255 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 05758-14 55
b.g.g. 1253

WIJNBERGEN
Deze week extra voordelig!

EXTRA VOORDELIG

ledere dag

vers gesn. rode kool
nu per zak 45
EXTRA VOORDELIG

lekkere mandarijnen
zonder pit

nu 25 stuks 395
EXTRA VOORDELIG

Mooie handappels
3 kilo 250

Onze bloemenkas is weer tjokvol gevuld met

groene en bloeiende*

PLANTEN
rechtstreeks van de, Aalsmeerse bloemen-

veiling

Let op onze aanbiedingen

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

ONBETWIST UW

bruidsboeketten specials!

Nieuwe Elpee's Heet van de naald

Anita Meüer

Dolly Dots

Linda de Suza

TV Elpee's

Women in love 8

Aretha Franklin

George Hamilton

Basf cassettes Let op!
60 min. S voor 10.--

90 min. 3 voor 13-50

TDK cassettes
2 pack, 90 min. nu voor 11.90

Volop BUTTONS van popsterren
veel soorten! Ook in glitter!

Platenbar ,De Spannevogel'
FA. HEIJINK - Ruurloseweg 2 - bU de kerk

B. A. M. Eijkelkamp, huisarts

AFWEZIG
van 1 t.e.m. 5 nov.

Waarneming Th. J. Hanrath, Kastanjelaan 7,

Hengelo Gld, tel. 05753-1277

Griepvaccinatie
donderdag 28 okt.
om 18.80 uur aan de praktyk

Knickerbockers
ALLE MATEN

per stuk 27.50

Geert Seesing
KERKSTRAAT 20, KEIJENBORG



We hebben

SCHILDERIJEN
Mooie reproducties in oleverf op doek.

Alleen by nauwkeurig bekeken van dichtbtf ztfn ze van

echt schilderwerk te onderscheiden.

Verschillende maten In UJsten van massief hout.

Door een gelegenheidskoop kunnen we deze voor een

btyzondere prUs aanbieden. Niét of nauwelijks duurder

dan een gewone plaat.

Ze staan in de etalage, maar binnen is meer.

STEVORD

Super-aanbieding:
Hols donatin

nu

25 kg

Pens
400 gram (diepvries) maar

's Maandags gesloten, 's woensdags de hele dag open

SPALSTRAAT 12 - HENGELO GLD

TE KOOP:
11 veedrinkbakken, zolder
bevestigingen en sluitin-
gen en beugels voor hang-
kettingen, 15 asbest golf-
platen 180x100 cm, ijzeren
posten, 6 gegalvaniseerde
box-afscheidingen voor
koeien, 2 platte olietanks.
Tevens te koop merrie-
veulen, V Superieur
Toldijkseweg 11, Steen-
deren, tel. 05755-1451

Te koop bergmeubel,
wengé-wit, eethoek, wen-
ge, salontafel. Tel. 2393,
Hengelo Gld

Te koop eenroedige zaad-
berg. Briefjes inleveren
t.e.m. zaterdag 30 oktober
Gunning onder voorbe-
houd. Dijkman, Ruurlose-
weg 81, Hengelo Gld

Te koop consumptie-
wortels, A. Boes veld,
Remmelinkdijk 12, Hen-
gelo Gld

Te koop aardappelen
Surprise. De Gier,
Neuzendijk 12, Velswijk
Tel. 08344-527

Te koop aardappelen.
B. J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld

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

Te koop appels (goudrei-
net) en consumptie-wor-
tels (niet bespoten). G. A.
te Slaa, Krommedijk 2,
Hengelo Gld, tel. 1850
Te koop plm 850 rode
Muiden pannen. A. Derk-
sen, Tramstraat 8, Hen-
gelo Gld

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

MAARTEN AREND JAN

Wij noemen hem:

MAARTEN

Jan en Qerry Roenhorst

Rob

Ronald
Jan-Paul

19 oktober 1982.
Maanstraat 15, 7255 BA Hengelo Gld

Op maandag 25 oktober waren wij 25 jaar

getrouwd en willen dit vieren op zaterdag

80 oktober a.s.

Receptie van 15.00-17.00 uur in zaal Langeler,
Spalstraat 5, Hengelo Gld.

H. W. BOSCH

G. J. BOSCH NIJENHUIS

7255 NP Hengelo Gld, oktober 1982.
Varsselseweg 22.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen
onze lieve zuster, schoonzuster en tante

GEERTRUIDA MARIA ELLENKAMP

weduwe van R. Nijland

op de leeftijd van 79 jaar.

Hengelo Gld, H. W. Ellenkamp-Smeitink

H. J. Grotenhuijs-Ellenkamp
H. J. Grotenhuijs

A. Maalderink
A. Sneijders

Warnsveld, J. de Graaf-Nijland

Vorden, H. Teerink-Nijland

neven en nichten

Borculo, 20 oktober 1982.

Na een leven met veel zorg en smart, heeft
het de Heere behaagd, op Zijn tijd, na een
korte ziekte, zijn moegestreden kind, onze
geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder

TONIA HENDBIKA SMEITINK

bij Zich thuis te halen, op de leeftijd van
80 jaar en 7 maand.

Zij was sinds 8 juli 1921 de echtgenote en
sedert 24 nov. 1967 weduwe v. W. J. Menkveld

H.C. Zondag l

Uit aller naam:
fam. Menkveld

Hengelo Gld, 16 okt. 1982.
correspondentie-adres: Koningsweg 18, Hengelo

De begrafenis heeft donderdag 21 oktober
plaats gehad op de algemene begraafplaats
te Hengelo Gld.

NU OOK OP

strengen
voor maar

Beenwarmers
ALLE KLEUREN

10.- en 12.95

Schröcfer

12.95

bij de kerk Hengelo Gld

HENGELO OLD

JAARVERGADERING
op donderdag 4 nov.
om 20.00 uur in zaal Wolbrink

Bleekstraat S, Hengelo Gld

Agenda:

Opening.
Notulen vorige jaarvergadering
Jaaroverzicht
Financieel overzicht
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar
de heer J. Rhebergen en mevr. Gieling.
Tegenkandidaten kunnen door tenminste 10
leden worden voorgesteld, mits 3 dagen voor
aanvang van de vergadering, schriftelijk bij
het bestuur ingediend.
Pauze
Vaststelling financiële machtiging bestuur
Vaststelling contributie
Plannen seizoen 1982-1983
Rondvraag
Sluiting

Na de jaarvergadering wordt contributie geïnd
U krijgt dan de nieuwe ledenkaart en emble-
men.

bestuur „Steintjesweide"

Secretariaat: mevr. H. Gieling-Klep
Beatrixlaan 6, tel. 1492, Hengelo Gld

Nationaal Fonds
Sport Gehandicapten

PAC Sportreal Hengelo

VRAAGT:

medewerkers(sters)
voor collecte 15-21 nov,
Opgave by: sportzaken, tel. 1541

of bU sporthal „de Kamp", tel. 2689

Rolluiken
hoge isolatiewaarde

nu met
winterkorting

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf

IJZERHANDEL HARMSEN
Banninksfraat 4 - Hengelo Gld

75 jaar „Looft den Heer"
CHB. GEM. ZANGVER. HENGELO GLD

Denkt u aan het

JUBILEUM-CONCERT
zaterdag 30 oktober
in sporthal „de Kamp", Hengelo

Aanvang 20.00 uur

Met medewerking van het Stafmuziekkorps

van het Leger des Heils Nederland

Entree f 5.00

Donateurs hebben op vertoon van hun dona-

teurskaart vrije toegang

Voorverkoop: Wolters Boekhandel

JUBILEUM-RECEPTIE
woensdag 27 oktober
in „Ons Huis", Hengelo Gld

van 19.30-22.00 uur

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

TWEEDE TONEELAVOND
IN ZAAL LANGELER TE HENGELO GLD

Woensdag 3 november

Voor de Ze maal wordt het toneelspel

„De zon tegemoet"
voor het voetlicht gebracht

Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.15 uur

Kaarten in voorverkoop bij zaal Langeler,
tel 1212, Boekhandel Wolters en alle leden
van HTV

GEEFDLOED - GEEF LEVEN
Op dinsdag 9 nov. 1982
organiseert de afd. Hengelo Gld
van het Rode Kruis in „Ons Huis"
weer een

BLOEDPLASMA-
AVOND

Iedere volwassene tussen 18 en 6£ jaar, die
gezond is, kan zonder bezwaar wat bloed af-
staan (nog geen halve liter).

NIEUWE DONORS
zijn van harte welkom!

Zij kunnen zich op geven bij:
mevr. J. Eil-van Oost, Beatrixlaan 16, tel. 1420
mevr. J. G. J. van Aken-Reulink, St Janstr. 51,

tel. 2627
E. T. A. Gasseling, Past. Thuisstraat 13,

tel. 1368
A. Eelderink, Sarinkkamp 20, tel. 1933

De afdeling Welfare van het Bode Kruis heeft

een stand ingericht.

Zy biedt allerhande zelfgemaakt voorwerpen

te koop aan

IJZERHANDEL

HARMSEN
Het adres voor

vakman en
doe-het-zelver

Banninkstraat 4, Hengelo

Te koop 2.1 ha bieten-
koppen aan de Ellenkamp
dijk 3 te Hengelo Gld.
Gebr. Ebbers, Tel. 08340-
25706 of 1739, na 18 uur
N.O.Z.

Te koop oliekachel, merk
Efel, i.g.st., wegens aan-
schaf C.V. H. ten Bokkel,
Sletterinkdijk 2, Hengelo
Tel. 05753-1688

Te koop prima eetaard-
appelen, o.a. Surprise en
Pimpernel, van Kouswijk,
Ockhorstweg 6, Wichmond
Tel. 05754-793

Te koop droog haardhout

(eiken), kachelklaar
Uilenesterstraat 21, Tel.
05753-1831, Hengelo Gld

Na een liefdevolle verzorging in de verpleeg
inrichting „Den Ooiman" te Doetinchem, is
aan de vooravond van haar 83e verjaardag,
thuis, in haar Heer ontslapen onze geliefde
moeder en schoonzuster

BERENDLNA MAALDERINK

weduwe van G. H. H. Lubbers

D. J. A. Lubbers
A. Lubbers
K. F. Lubbers

7255 BW Hengelo Gld, 21 oktober 1982.
Vordenseweg 22.

De teraardebestelling zal heden dinsdag 26
oktober plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats te Hengelo Gld.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG SI OKT.

Herv .Kerk

10.00 uur Ds van Andel, Zelhem

Goede Herder Kapel

10.15 uur Ds Verhaere

VrQz. Herv. Kerk

Geen dienst

Avond- en weekdienst doktoren

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

van 25 t.e.m. 31 okt.

Th. J. Uanrath, telefoon 05753-1277

Weekenddienst huisartsen Steenderen

Vrijdag 29 okt.

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

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10 uur
H. Eil, Telefoon 1420

Alarm Rijkspolitie

Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, te. 05^664455

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922 te 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

U.K. Kerk KeJJenborg

H.K. kerk Keyenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge-
/.insmis 8.30 uur
Zelhem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur voor-
avondmis
Huize Maria Postel: maandag Ue.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur

Hamove organiseert
500 cc kampioens motorcross
De eerste wedstrijd uit een serie van acht crosses
om het kampioenschap van Nederland 1983 in de
klasse 500 cc Sen. en Int. wordt op zondag 20 maart
a.s. georganiseerd door Hamove op het prachtige
circuit 't Zand te Hengelo Gld.
Na een aantal jaren internationaal te hebben ge-
reden, met als hoogtepunt de wedstrijd om het
wereldkampioenschap in de 250 cc in 1980, gaat
Hamove weer nationaal draaien en meteen weer
met een grote wedstrijd.
Het kampioenschap en de andere plaatsen in de
500 cc Sen. en Int. is altijd goed voor veel strijd en
spanning. Immers de plaatsing van de rijders in de
stand betekent het verkrijgen van het felbegeerde
H-nummer, waardoor men kans krijgt om aan wed-
strijden voor het wereldkampioenschap deel te
nemen.
Veel strijd kan worden verwacht van mannen als
kampioen Toon Karsmakers, Geraxd Rond, die een
ontzettend groot pechjaar achter de rug heeft, de
comingman Henk Seppenwoolde, Peter Herlings en
good old Frans Sigmans.
Dit is echter nog niet alles, want op zondag 17 april
worden op het fraaie en overziciiteHjke circuit „de
Varssel-Ring" te Hengelo Gld de grote internatio-
nale wegraces gehouden.
In 1983 dus niet met Pasesn. Helaas was de vereni-
gin genoodzaakt om datum te veranderen, daar er
met Pasen Ln Frankrijk een Cfrand Prix wordt ver-
reden.
Al met al in 1983 bij Hamove motorsport van de
bovenste plank.

Kinderpostzegelaktie
is weer gestart
De kinderpostzegelaktie 1982 is onlangs van start
gegaan. Door de schoolkinderen zijn in heel Neder,
land de eerste bestellingen van postzegels en wens
kaarten opgenomen.
Sinds 1948 wordt met de scholenaktie ,,door het
kind - voor het kind" de jaarijkse kinderpostzegels-
aktie gestart.
De opbrengst daarvan, is bestemd voor kinderen.
Kinderen die in lichamelijk, geestelijk of sociaal op-
zicht extra hulp nodig hebben.
Juist nu er fors bezuinigd wordt krijgt het kinder-
zegelgeld extra betekenis. Voor vernieuwingen en
verbeteringen is er financieel vaak geen ruimte
meer.
Als de uitvoering voor de te helpen kinderen toch
heel erg gewenst is kan het kindergeld uitkomst
bieden. Er wordt, ook geld besteed aan uiteenlopen-
de zaken zoals vervoermiddelen en maneges voor
gehandicapten, kinderboerderijen, onderzoekpro-
jecten, voorlichting, speel-o-theken, vakantieprojec-
ten en kindeop(va»ngcentra.
In het buitenland wordt een groot aantal voorzie-
ningen voor gehandicapte kinderen gesteund met bij
dragen voor materiaal en accomodatie.
De kinderpostzejgelaktie bracht vorig jaar ruim
vijftien miljoen gulden op. In het afgelopen boek-
jaar werd er ook voor ruim vjjftien miljoen gulden
uitgekeerd en toegezegd, zodat het niet alleen om
traditionele redenen weer tijd is voor een nieuwe
kinderpostzegelaktie.
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Expositie van houtsnijwerk
Al het houtsnijwerk van de Hengeloër Jan Notten
staat voor het eerst uitgestald in Hengelo Gld en
wel in het bejaardencentrum ,,De Bleijke".
Verschillende exposities, o.a. in Warnsveld, zijn
hieraan vooraf gegaan.
De meeste vrije tijd besteedt Jan Notten aan zijn
hobby. Hij presteert het om van het levende mate-
riaal hout de mooiste dingen te maken.
Inmiddels heeft hij een fraaie collectie opgebouwd
De Nachtwacht en de pijp met jachttaferelen zijn
de bekendste werken en hiermede won hij eerste
prijzen op wedstrijden voor vrijetijdsbesteding.
Verder is hij voor verschillende gemeentes aktief
geweest om het gemeentewapen uit te snijden.
De expositie wordt gehouden in het bejaardencen-
trum ,,De Bleijke" en duurt van 28 oktober t.e.m.
6 november.
Belangstellenden kunnen komen kijken dagelijks van
half twee tot half vijf en 's avonds van zeven tot
negen uur.
Op zaterdag 30 oktober vindt er een demonstratie
plaats van enkele technieken, van half twee tot half
vier.

C.P.B.
afdeling Hengelo Gld

Woensdag 20 oktober kwamen de dames van CPB
samen in „Ons Huis" voor hun maandelijkse ver-
gadering.
Na opening en mededelingen door de presidente,
werd het woord gegeven aan mevr. Langeler.
Zij vertelde over de nieuwe mode voor deze winter.
Door haar dochter en zoon en enige leden van CPB
werd de kleding geshowd. Ook een dochteertje van
een der leden liep mee.
Na afloop van de show werd iedereen hartelijk be-
dankt en wel thuis gewenst.

Door de ponyclub Hengelo werden onderlinge wed-
strijden georganiseerd. De uitslagen volgen hierbij:
U-dressuur:
l Patricia Menting 131 pt, 2 Rob Niesink 126 pt,
3 Rudie Schenink 117 pt.
L2-dressuur: Peter Schennink 117 pt.
B-dressuur
l Mark Kuipers 120 pt, 2 Petra Deunk 116 pt,
3 Wendy Eenink 115 pt.
Springen cat. B en C
l Christel Lubbers 56 pt, 2 Wendy Eenink 53 pt,
3 Joke Harmsen 53 pt.
Springen cat. B
l Germaine Goossens 63 pt, 2 Petra Deunk 60 pt,
3 Patricia Menting 56 pt.
Springen groen:
l Ansje Smeitink 60 pt, Jolanda Looman 57 pt,
3 Heidi Straatman 56 pt.
De door Hotel Langeler beschikbaar gestelde wis-
selbeker werd gewonnen door Patricia Menting, de
aanmoedigingsprijs ging naar Wilma Groot Jebbink

Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
Van 15 tot 21 november a.s. organiseert het Natio-
naal Fonds Sport Gehandicapten voor de vierde
achtereenvolgende maal landelijk 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. colectant(e), laat uw
gevoel van medemenselijkheid spreken ten behoeve
van degene die helaas zelf niet kunnen collecteren,
doch wel gaarne willen sporten. Opgave van collec-
tanten voor l november a.s. in „de Kamp", tel.
2689 of bij afdeling sportzaken, tel. 1541.

Het Rode Kruis
Wordt donor
uw bloed kan een leven redden!

Op dinsdag 9 november a.s. houdt de afdeling Hen-
gelo Gld van het Rode Kruis in ,,Ons Huis" haar
jaarlijkse bloedplasma-avond.
Het Rode Kruis verzoekt u iets van uw bloed af te
staan: voor u een kleine moeite, maar voor uw
zieke medemens van grote betekenis.
Door de toenemende kennis kan met bloed steeds
meer worden gedaan en kunnen steeds meer men-
sen met bloed of met de daaruit bereide genees-
middelen warden geholpen. Doch de vraag naar
bloed is o zo groot, denk alleen maar aan grote
operaties, verkeersongevallen, bloedziekten enz.
Indien u zelf gezond bent is het dan niet voor de
hand liggend, dat u uw dankbaarheid toont door
éénmaal per jaar iets van uw bloed af te staan?
Ieder gezonde volwassene tussen 18 en 65 jaar. die
niet als ,,vast" donor bij een bloedtransfusiedienst
of bloedbank is ingeschreven en die in het afgelopen
jaar geelzucht, een andere ernstige ziekt, een
operatie of een bevalling heeft doorgemaakt en die
niet als ,,vaste" donor bij een bloedtransfusiedienst
kan zonder bezwaar wat bloed afstaan (nog geen
halve liter). De normale hoeeveelheid bloed van een
volwassene is ongeveer 5 liter bloed en de afge-
stane hoeveeheid wordt binnen enkele weken weer
in het lichaam aangemaakt.
Uw aanmelding bij een van de Rode Kruis-vrij-
willigers, vermeld in de elders in dit blad geplaat-
ste advertentie wordt zeer op prijs gesteld.
U redt misschien een mens!

GEZAMENLIJK CONCERT
VAN DRIE MUZIEKKORPSEN
Gezien de goede samenwerking bij het jaarlijkse
WV-taptoe buiten, werd het idee geboren om ook
eens een manifestatie binnen te doen plaats vinden.
Hiertoe nam de muziekver. Crescendo het initiatief
en kwamen de drie muziekkorpsen in de gemeente
Hengelo Gld tot het besluit een gezamenlijk concert
te verzorgen.
Op vrijdag 10 december zullen de muziekver. St Jan
uit Keijenborg, de Kon. Hairnx Concordia en de chr.
muziekver. Crescendo uit Hengelo, een groot aantal
muzieknummers ten gehore brengen in sporthal
de Kamp" te Hengelo Gld. Aanvang van dit festijn
om 20.30 uur.
Het geheel staat onder leiding van de heer Piebe
Bakker, muziekleider voor de SAMO, een samenwer-
kingsverband voor de vier muziekorganisaties in
Nederland, maar dan alleen voor de provincie
Gelderland.
Pieke Bakker, tevens directeur van een muziek-
school in Friesland, is ook dirigent van het Natio-
aal Jeugdmuziekkorps.
Ter dekking van de organisatiekosten zal die avond
een bescheiden entree worden gevraagd.

Najaarsconcert in Zelhem
Zaterdag 30 oktober a.s. zal het Zelhem Christelijk
Oratorium koor haar jaarlijkse concert geven in de
Lambertikerk te Zelhem, aanvang 8 uur.
Er is door koor en dirigent hard gewerkt om een
fijn programma in te studeren.
Het Oost-Gelders Symphonle-orkest zal ook haar
medewerking verlenen. Solisten zijn Marijke Nieu-
wenweg, sopraan, Harry Pierik, tenor, Janneke den
Herder, dwarsfluit en Diana de Vries, harp.
Directie: Lammert Huizinga en Willem Goedhart
Kaarten zijn vanaf 19.00 uur aan ed kerk verkrijg-
baar.

75 JAAR

„LOOFT DEN HEER
75 jaar bestaan als zangvereniging is een hele tijd.
Voor het bestuur en de leden van de chr. gemengde zangver-
eniging „Looft den Heer" te Hengelo Gld een aanleiding om
bij deze mijlpaal stil te staan.

Om het jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, wordt
er op zaterdag 30 oktober a.s. in sporthal „de Kamp" te Hen-
gelo Gld een concert gegeven, waaraan ook medegewerkt
wordt door het Stafmuziekkorps van het Leger des Heils,
Nederland.

Voorafgaande aan dit concert is er op woensdag 27 oktober
van 19.30 tot 22.00 uur een jubileumreceptie in „Ons Huis" te
Hengelo Gld, alwaar men het bestuur kan gelukwensen met dit
75-jarig jubileum.

Op de foto: het huidige koor met hun dirigent de heer G J.
Scheffer uit Zelhem.

eboorte-
<ddlte

Een geboortekaartje moet apart zijn. Net zo apart
als uw baby.

Intercard heeft voor u zo'n kollektie met
bijzondere kaarten.

Komt u eens langs en zoek in alle rust uit.
Ook met de tekst kunnen

wij u helpen.

m
" iiifcrcnnl

Een boek met vele verschillende ontwerpen •
ligt voor u ter inzage.

Grote kunstenaars
ontwierpen de

'nieuwe Intercard *
ti f /Kerstkollektie '82/'83.
/ /Komt u eens kijken,

f*? tl f f f i^ /en kies tijdig UW

In*- 'L' ™w /Kerstkaart.
-*>[ P

int ereanl

DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-1455
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Wij hebben enkele

afdelingen In ons filiaal
Hengelo eens duchtig

gerenoveerd. De slagerij
is flink uitgebreid, de
afdelingen brood en

kaas zijn samengevoegd
tot een afdeling waar u

meer dan 30 soorten
brood vindt en nog meer

soorten kaas en..,

Geldig t/m 30-10

Goudgele
Dole
bananen

Mandarijnen^
zonder pit
20 stuks

1 Forse
Ivoorkust
ananas

Pracht
witlof
kilo

l Polty toiletpapier
pak 4 rol
a 250 vel
van 1.19 voor

F/ortfn weux
f ///er
deze week

ze oevtf....
vvvcl

in ons

enopaeze

en... de groenteafdeling
is gemoderniseerd.
Reden voor ons om eens
een aantal feestelijke
aanbiedingen te doen en
reden voor u om eens te
komen kijken, want 't is
een stuk gezelliger

geworden en... spreek-
woordelijk lage prijzen.^

Kijk zelf maar....

L^ '

Twee granen
witbrood

Weense snijder
oftijgerbrood i

800 gram nu

A N\

bood-

van

Bij aankoop van 1 kilo
kaas uit onze kaas
boetiek, naar keuze
10 kakelverse
Bruine eieren
GEHEEL GRATIS!

JIM
Spin-
chrysanten
wit of geel
bos
Kaapse
viooltjes
d/V. tinten
3 stuks

i

geldig t/m 30-10

Magere
riblapp
heel kilo

^

Soepvlees
250 gram

i**"

•̂«••̂ •K .̂MHH^HHi

AR
>-,'<

Hero slnas, citroen
of cola
1 llterfles

Grolsch pljpjesji^ Oi
krat24stuks ' %O.
deze week H %^ •
B// /eder /eraf GP4HS bierglas.

Sabrlna verband
pak 20 stuks ~
van 1.39 voor

Superunle speculaas
rootpak

ï^Sf ̂

Florijn citroen
brandewijn 4
1 liter nu

Jonge Jenever
i fles 1 liter nu Houdbare

halfvolle melk
1 llterfles
van 0.96 voor VEENENDAAL SU 'ERMARKTEN BV

ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN GROENIG GOOR VORDEN



U wilt een goed adres
voor de TUIN?

Informeer dan eens bij ons

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN
Tel. 05753-2619 - HENGELO GLD

Mooi behang en goede kleur...
u ziet ze in de Flexa-winkel

Voor het juiste dessin en voor de
passende verf hebben wij keuze
te over in wandbekledmg en
Flexa. U kunt kiezen uit een

prachtig assortiment wandtextiel
in vele prijsklassen
U kunt denken aan behang m
ontelbare kleurstellmgen en
dessins.
En Flexa levert daarbij
gegarandeerd de kleuren van
uw hart, in hoog-of zijdeglans. in
muurverf of in Uni-décor. Een
breed scala van mogelijkheden
dus. Van gewoon tot klassiek,
van voordelig tot exclusief en
luxueus

Flexa verf,
'n heel ander gezicht

Verfcentrum

l onsei in k

Hengelo Gld. Tel. 05753-1461

* CAFÉ - RESTAURANT
DANCING - DISKOTHEEK
CAFETARIA
SLIJTERIJ
DIV. ZALEN TOT CA. 450 PERSONEN

NIEUW! Gelegenheid tot barbekjoe
het hele jaar door tot ongeveer 75 pers.

IEDERE ZONDAG DANSEN

schildersbedrijf
bennie harmsen

vraag vrijblijvend informatie

Spalstraat 17 Hengelo(Gld)Tel.05753.1292

718e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop loten
maandag l november
Debltante Ned. Staatsloterij:

Boerman - lederwaren
S p al straat lOa - Hengelo Gld - Tel. 05753-1379

BESTELDE LOTEN WORDEN EEN WEEK GE-
RESERVEERD

ATTENTIE leden

H.H.V.
HENGELOSE HENGELSPORT VER.

FEESTAVOND
+ prijsuitreiking
van de afgelopen competitie

op zaterdag 30 okt. '82
In zaal Concordia, Hengelo Gld

Introducé'» toegestaan

Het bestuur HHV

Zondag 17 oktober j.l. was

MICHEAL ROBINSON
in Tapper U „De Zwaan"

Nu al kunt u de LP

Hard Rollin Highway
van hem verkrijgen voor slechts

Ztfn nieuwe LP wordt eind november ver-

wacht

Platenservice „HENGELO"
Raadhuisstraat 51 c - Hengelo Old • Tel. 3532

VOOR AL UW

grammofoonplaten
muziekcassettes - video
en accessoires

1861 121 jaar 1982

DANSEN
Zondag 31 okt.

N - W F O U R

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Najaarsschoonmaak 1982
Nu is de tijd om eens lekker schoon schip

te maken en overtollige zaken weg te doen.

De KON. HARM. CONCORDIA komt graag

deze nog enigszins waardevolle zaken bij U
ophalen (u mag ze ook brengen).

20 november a.s. via een erfhuis-boedelveiling

Deze overtollige zaken worden op zaterdag

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

Bty voorbaat onze hartelijke dank

1861 121 Jaar 1982

JOWé - KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

Branderhorstweg 5 • Tel. 05753-2026

Inkoop - verkoop - verhuur
reparatie - slijpinrichting
van diverse kettingzagen, tulnbouwtrekkers,

frezen, pompen, aggregaten, motorzeisen,

gazonmaaiers, hout- en compostmachlnes,

verticuteermachlnes, heteluchtkanonnen,

grondboren, hogedmkreinigere enz.

Nieuw en gebruikt voorradig

Ook '» avonds en zaterdags bereikbaar

Hoofddealer Honda - Carraro
Alpina - Suffolk - Qua/cast

TONEEL in dialect
Gerda van de
Anna's hoeve

Zaterdag 20 nov.
in „Ons Huls"
te Hengelo Gld

Supportersver.
„Crescendo"

Noorse garnalen
bakje 150 gram 2.75

Gerookte paling
250 gram 9.95

VISSPECIALITEITEN

van

HULS-VORST
(achter de Edah)
Tel. 05753-1666

Veiligheid in huis
Laat Uw SCHOORSTEEN

tijdig reinigen.

Schoorsteenveegcentrale

„DE DEURDOUWER"

FA. OTTEN
Kerkstraat 26, KeQenborg

Tel. 05753-1550 en 3136

Opgave voor YORDEN:

in de kantine van de voet-

bal ver. Vorden

Opgave voor STEEN-
DEREN: in de kantine

van de voetbalver.

S teenderen

Offenberg
IIAMItlL ES

hooi en stro
llrsU-i WCK LO, Varsselder
Tel. 08366-86084

SPORT GOED
met SPORTGOED

van SPOBTHUIS

ROOZEGAARDE
Bannlnkstraat 6, Hengelo

Meubelhal

RODIJCO
NeuzencUjk 5 - VelswJJk

EIKEN BANKSTELLEN,
EETHOEKEN, SALON-
KASTEN, DEKENKIS-
TEN enz. enz.

Geopend:
vrijdags 13.30-21.00 uur
zaterdags 10.00-16.00 uur

UENTR. VEKWARMING

ƒ 1000.- korting en 10 jr ga
rantie wanneer u uw wo-
oing 2 dagen beschikbaai
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
voor zelfbouwpakketten

K A LU THE KM

Meppei - Luttenberg
Lemelerweg 56
$105 SB Luttenberg
I>1. UfV7:,>4-598

ledere
woensdagmiddag

alle coupons
!/2 prijs
Schröder
bU de kerk • Hengelo Old

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts ƒ 16.— p. da*

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 06753-1300

Wacht toch niet op „later"
Tot ,,later" uitstellen is altijd on-

verstandig.

Wij hebben in MONTUREN nu een

goede kollektie.

Laat er geen gras over groeien

en kies het mooiste er uit als het
nog kan.

^AGROOTKORMELINK
^.horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK • GOUD EN ZILVER • UURWERKEN

Spalstraat 27 • Hengelo Gld - Telefoon 06753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

Een verend
voetbed
Het voorste gedeelte van de
schoen heeft een zacht verende
binnenzool De holte van de voet
is extra verstevigd De kombi-
natie van suède met leer geeft
zowel een sportief als een ge-
kleed karakter aan de schoen
U gaat goed geschoeid met

De modeschoen met voetbed
In twee wijdtematen

Wullink - Vorden
DORPSSTRAAT 4 - TEL. 1343

't Mag weer
winter worden.

Kies uit tientallen modieuze garens en.
patronen uw favqrïete najaars-wintermode.

De nieuwe mode-kleuren!
De gunstige

prijzen. ,

Mooie
dingen maken is niet duur!

Stoffenboetiek „MARMON"
Raadhuisstraat 51b - Hengelo Gld
Tel. 05753-3259, b.g.g. 2144

Wasauf ornaat stuk?

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

Va Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 389.—

Naaimachinehandel • reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VOEDEN - Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05753-1418


