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Heerlijk avondje
met uw VSmarkt schijnt 'tapordee'

slijterij
Caveauwtfn
rood-wit-rosé
per fles 4^45"

Iris asbak
van l .49 voor

William Lawson
whisky Hes nu
Jagermeister
fles 0.7 liter nu

Haig Dimple
scotsch whisky
per flesCótes du Rhone

"Caesar"
per fles SSO'

Lam-Brasco 1980
fles 0.7 liter nu

495
375

Eclaart
jonge jenever
"drie sterren"
l literfles

Nor die
dames of kinder

Glorix toilet Bittv-Pioneer
olielamp 22̂ e-

kruidenier
• : "

<3BP

^QBHI ^^^~,^^V^^j"^»fi..nirf

Koffer Dixan
zeeppoeder
2 kilo de ze week

Lux afwas
400 gram

6?5
1.19

Vizir vloeibaar
wasmiddel
3 liter slechts
en geld terug via bank of giro 8.-

Bubblicious
kauwgom
3 pack 249~

1550

Sinassticks
pak 200 gr

P.C.D. zoute pinda
baal 500 gram 2^98"

Smith super chips
zout of paprika. zak-l-H^"

Beukelaar
bastogne koeken
per pak l .79 nu voor

Beckers
fricandcllcn
doos 20 stuks a95

Beckers
vleeskroketten
doos 20 stuks 5^5

179
198
269
0?9
159

795

475

Coberco dagverse
vanille vla
pak l lit

Nutricia chocomcl
l literfles 2A%~

Croma
bakken en braden
per pakje nu

179
080

Blue band halvarine
kuip 500 gr. deze week

v/d Pijl
appelmoes
3/4 pot 0.69
deze week 2 potten voor 0?8

Pracht
Gold-Crest
kamerconifeer
9.50

Pracht
kerstster

750
395

Er was eens een Zwarte Piet in Goor
die op dak plots een kadootje verloor
't is jammer sprak de Sint

als je het niet meer terugvindt
koop dan maar nieuw, daar is de VS-markt
voor.

NARWTl

VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
Zutphen-BorcuIo-HengeIo(Gld)-Rijssen-Groenlo-Goor-Vorden



gekomen
^^^^•JBH^^^BBv. I.̂ Bk. .̂ MMfe. i ,^^±. ^^fe. .̂ B .̂ i .̂ ^&.

"Ook ik", sprak de Sint, "moet soms wijzen
op het verschrikkelijke stijgen der prijzen
maar ik wil kiezen uit een ruim assortiment
't is aan de gulheid waar men de Sint aan kent.

En toen mijn financiële Pieten weer eens knorden
zijn wij vaste klant bij de VS-markt geworden
want voor leuke kado's tot en met het dagelijkse fruit
ben je bij de VS-markt ongetwijfeld het beste uit.

Big shopperta&&95

Ctitver naaidoos
"Minellc"
van 9.95 voor

745

- £>

Kreyenbroek
roomboter amandelletters
met zuiver amandelspijs
450 gram
geen 8.75 of 6.95 maar nu 575
Roomboter
banketletters 450 gram
geen 5.95 of4.95 maar nu

Speculaas
groot pak 400 gram 13&

Vinolia
tres chic zeep
groot stuk Z39-

PoOf
toiletpapier
pak 4 rol 250 vel nu

1.19
179

1.19

kruidenier
Voor 't gezellige avondje
Flip sateh
(Fricandeau) 4r39"

Bisschopwijn
"De echte"

van Zwaardemaker fles B&5-'
6?s

Pittah hondevoer
baal

995
Pampers luiers
draagpak super, maxi
maxi-plus, mini 29̂ 63*
met gratis deze week bij
elk pak duplo lego doos 2698

zuivel
Mona magere
fruitvoghurt
l liter 2AEr

Goudse kaas
v.v. jong belegen kilo

Boursin
150 g

229
945
2?8

bakkerij
Tarwebrood
veredeld. 800 gram nu

Weense snijder
800 gram nu

SesamboIIen
zak 9 stuks

Krentenwegge
paköplakkendezeweek

176
176
2.19
275

Maandag 6/12

Schouder-
karbonade hele kilo

Boterhamworst
150 gram

Dinsdag 7/12
Hachee vlees
hele kilo

Kips leverworst
250 gram

Woensdag 8/12
Gehakt h.o.h.
hele kilo

Ontbytspek
100 gram

748
149
998
149
748
1.19

/

slagerij
Geldig van 2/12-4/12

Hamlappen
500 gram

Fricandeau
500 gram

Schnitsel van de ham
100 gram

Verse braadworst
500 gram

§98
698
169
398

vleeswaren
89
98
49
69

Rauwe ham
100 gram

Peper salami
100 gram

Palingworst
150 gram

Crème forestiere
200 gram

Er was eens een slimme Sint in Wichmond
die chocolade zo geweldig lekker vond
zei tegen zijn trouwe Piet

Vergeet bij de VS-markt de letters niet
want ik stak zojuist de laatste in mijn mond.

M AIR K Tl

VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
Zutphen-BorcuIo-HengeIo(Gld)-Rijsscn-GroenIo-Goor-Vorden



St Nicolaasgeschenken Sporthuis ROOZEGAARDE

ST NICOLAAS-ACTIE 1982
HENGELO • KEIJENBORG

ATTENTIE:

de 4e trekkingsavond is WOENSDAG 1 december
(abusievelijk staat op de opplakvellen maandagavond l december)

De laatste trekkingsavond is maandag 6 december

H art man's
frituurbedrijf
Lammerhof 44 - 7232 AW Warnsveld
Tel. 05750-26538 • b.g.g. 05752-1426

Voor ol uw

snacks - patat
oliebollen
en div. soorten Vis

Tevens verzorgen wij voor
de feestdagen

KOUDE SCHOTELS

staan iedere vrtydag vanaf 13.00 tdt 19.00 uur op de parkeerplaats
tegenover de Rabobank te Wichmond

AUTO- EN RIJWIELSHOP

heeft leuke geschenken voor
SINT NICOLAAS

o.o.:

fietstassen
mandjes

toeters op kinderfietsjes
gekleurde handvaten

en nog veef meer
stoffen jas-emb/emen van
automerken
misf/ampen
versfra/ers
autoradio's
gereedschapkoffers
pec/i/ampen ent.

Ruurloseweg 43 - HENGELO GLD - Tel. 05753-2266

DANSEN
Zondag 5 dec.

SUN

< '

ledere
woensdagmiddag

alle coupons
1/2 prijs
Schröder
bü de kerk - Hengelo Gld

Meubelhal

RODIJCO
Neuzendyk 5 • Velswyk

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

Geopend:
vrijdags 18.30-21.00 uur
zaterdags 10.00-16.00 aar

Offenberg
HANDEL IN

hooi en stro

T.e.m. 4 dec,

10% korting
op alle in voorraad zijnde planten
Verkoop alleen op zaterdag

Hoveneirsbedrijf en kweker!]

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

10, Varsselder
Tel. 0835840084

St Nicolaasboeken
Kerstboeken
in meerdere uitgaven leverbaar

KERKSTRAAT 17 - HENGELO G - 05753-1253

Er is nu ook al ruime vraag naar

kerst- en nieuwjaarskaarten

SINT
vindt bij ons...

HOMETRAINERS
OM UW LEDEMATEN SOEPEL

TE HOUDEN

div. soorten v.a. 262.-
FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld • Tel. 05753-7278

Hengelo Gld. telefoon O5753-I461

PhUips elektrische handblik-
openerHR2471

Klemt zich op elk blik, opent elk formaat en
elke vorm. Past in elke keukenla.

Adviesprijs 59,50 Kado-prijs QQ 9539,!

Philips mixer HR1192
Driesnelheden mixer met garden voor
mengenjen kloppen.
Tijdelijk als jubileumgeschenk
met gratis gameerspuit.

Kado-prijs CO 50

Alecto walkman
hoofdtelefoon

SH501
Met inklapbare hoofdband en 3.5 mm

stereo-aansluiting.

Kado-prijs -| JJ 95 Philips ladyshave HP 2123
Tweezijdige tondeuse voor lang en kort haar. 220 Volt.

"Flip-top" scheerhoofd voor gemakkelijk en snel reinigen.
Afneembaar spiraalsnoer.

Kost normaal 69,50

Kado-prijs/| ft 9549,9

Philips stereo radio-recorder
D 8614

Met FM. lange-, midden- en korte golf. Net ,
batterij en accuvoeding. Piekvermogen 2 x 10

watt. Metal. chroom en ferro cassettes. Vier luid-
sprekers.

Adviesprijs 825,

Kado-prijs

Philips mini citruspers HR 2276
Motor draait als vrucht op kegel gedrukt wordt.
Makkelijk schoon te maken en op te bergen.
Adviesprijs 42,

Kado-prijs fJQ 95

699,

29;

INSTALLATIEBEDRIJF
Winters

Spalstraat 8
7255 AC HENGELO (GLD.)



51e jaar gang no 48 2e BLAD dinsdag 30 nov. 1982

(en piepjonge)

ions
DATSUN CHERBY

DATSUN SUNNY

DATSUN 120Y

DATSUN VIOLET

DATSUN 160B

DATSUN BLUEBIRI) 1.6 GL

DATSUN BLUEBIBD 2.0 GL DIESEL

DATSUN STANZA 1800 SLG AUTOMAAT

BENAULT 5 GTL

BENAULT 14 TL

BENAULT 18 TS

CITBOëN 2CV 6

HONDA CIVIC, 5 versnelingen

TOYOTA TERCEL, 4-deurs

TALBOT HOBIZON 1.3 GL

MAZDA 323 GT 1500

DATSUN UBVAN BESTELBUS

HUMMELOSEWEG 10 • HENGELO GLD - TEL. 05753-2244

Zoekf U voor de feestdagen nog een passend geschenk,
loopt u even binnen voor geheel vrijblijvend advies

En natuurlijk hebben wij weer extra voordelige
aanbiedingen in onze ...

de veertiendaagse

Geldig van 30 nov. f.e.m. 73 dec.

FLORIJN GENEVER

JONGE BOLS

lliter

ST ANDRé VIEUX

POLLEN BESSENGENEVER
lliter
Boomsma vlierbessengenever
l nes
ZWARTE KIP ADVOCAAT
1 P0t

Mispelblom BOERENJONGENS
l fles MEDICINADE BLOEDWIJN
(adviesprys) 6.75)
l fles Bernkasteler Kurfürstlay

-ui ufiMiiïzaoui)
l fles CHARLES HEIDSIKCK
demi-sec (champagne)

voor kwaliteit, deskundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ CONCORDIA

CLAN
Verachtynt dinsdag» In:
Hengelo G ld.; KeQenborg;
VelswUk (Zelhem); Steendercn;
Baak; Bronkhorst; Olborgen;
Bha; ToUUJk; Vierakker-Wichmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 • Postbus 8
1255 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1455
b.g.g. 12 58

SINT NICOLAAS-AKTIE

HENGELO - KEIJENBORG

SFEERVOL KADO'S KOPEN MET EXTRA KOOP-
MOGELIJKHEID OP DE

KOOPAVONDEN
• woensdag 1 december
• donderdag 2 december

• vrijdag 3 december
Alle avonden geopend tot 21.00 uur

Zwarte Pieten maken een rondgang
door Hengelo en Keijenborg
(met verrassingen)

OP DONDERDAG
2 DECEMBER

St Nicolaas-aanbiedingen
huishoudelijke

apparaten

verlichting
hang-, wand- en staande
verlichting

radio's

platenspelers

stofzuigers

wasmachines

koelkasten

diepvriezers

fornuizen

FA. O R D E L M A N EN DIJKMAN
SPALSTRAAT U • HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1285

/̂?7/̂ T

Fraai
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindt u...
bij
^•schibersbeclrijf

& bennK? harmsen
•palstraai 17.7256 AA hengcto (g) tetetc 06753-1292

Rolluiken
hoge isolatiewaarde

Nu met
WINTERKORTING

IJZERHANDEL

HARMSEN
Ban ninkst raat 4, Hengelo

Vraag vrtybUJvend prijs-
opgave

Honderden soorten

spreuken
tegels
b«

HEIJINK
„De Spanne vogel"

DA-drogisterij boordevol
voordelige surprises
Caresse eau de toilette
+ luxe collier

nu slechts

Ellen Betrix
natuurserie zonder parfum
setjes dag- en nachtcreme

nu slechts

Viking auto's
onverwoestbaar plastic vanaf

Doosje met speelklei
geeft niet af, kleeft niet
Ideaal om te spelen nu slechts

Laarzenhanger
handige hanger om laarzen op te
hangen nu slechts

Knutselblok voor kinderen
blok met div. afbeeldingen om zelf
een boerderij, luchthaven, circus
etc. te bouwen nu slechts

Bad-massagehandschoen
zowel voor droge als natte massage

nu slechts

After shave's
Sir - Tabac - Fresh up
Russisch leder

Drogisterij

Drakkar
vanaf

11,95

14.50

1.95

1.95

4.95

2.95

6.50

6.20

lenselink
Kerkstraat l • Hengelo Gld - Tel. 05753-1800

EEN FEESTELIJK GELUID
Een uitgebreide kollektie

LANGSPEELPLATEN

SINGLES
bieden U vele mogelijkheden tot
het scheppen van een gezellige
sfeer

^ POPULADJ

<£ KLASSIEK

+ BOEBENBOCK

^ GABABET

•£ DISCOTOPPEBS

Een nuttig en HANDZAAM kado:

PLATENKOFFERS
in vele uitvoeringen en kleuren-
combinaties

Een goed en welluidend advies

Uw kado-adres voor U en de Uwen

Platenservice HENGELO
Raadhuisstraat 51c - HENGELO GLD
Boetiekcentrum achter de Edah

Niet bellen, maar komen!

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal IS • Hengelo Gld • TeL 05758-1806

Vi J»*r garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

NIEUW!

Gouden ringetjes
ragfijne gouden OHf
ringetjes in div. -C / \
uitvoeringen p.st.

Zilveren armbanden
voor de kleintjes

4 mm25.-
5 mm

2950
•

Gouden
hanger
in wit of geel
goud.
laat merken dat
u uw hart op de
juiste plaats heeft
inkl. collier
p.st.

249.-

Gouden
setje
bijzonder fraai
ook los te koop

RING
0.02 crt

HANGER
0.02 crt

OORKNOPJES
0.04 crt

Solitair
in wit of geel
goud
0.02 crt.

UIT ONS

185.-
.PJES f^f^

345rVl99.'

Zilyeren
setje
hanger én ring
samen

Fijne
gouden
oorhanger
trend of ragel
per paar

49-\67.50,

ZEVEN SCHITTERENDE
AANBIEDINGEN
VOOR 'N GULLE GEVER

A

horlogerie optiek gouden zilver
Spalstraat 15 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1374

Voor Sinterklaasavond 'n
HARTIG HAPJE er tus-
sendoor !

Pustaballetjes
heerUJk gekruid!
Even in de koekepan!

Grote doos fc 50 stuks

9.95

HULS-VORST
DIEPVRIES-
SPECIALITEITEN

Raadhuisstraat 51b
Hengelo Gld • Tel. 1666



Nicolaasgeschenken Sporthuis ROOZEGAARDE
In plaats van kaarten

Op dinsdag 7 december a.s. is het 50 jaar

geleden dat onze ouders

PH. VAN DORSSEN

en

O. VAN DORSSEN-JACOBI

in het huwelijk traden.

De receptie is op zaterdag 4 december 1982
van 3 tot 4 uur in Hotel-restaurant Langeler,

Spalstraat 5, Hengelo Gld.

p De kinderen en kleinkinder

GEVRAAGD:
populaire oude muziek, platen of cassettes

voor een te starten

radio-omroep
in bejaardencentrum
„De Bleijke", Hengelo Gld

Tevens gevraagd:
CASSETTEDECK - PLATEN-
SPELER - MENGPANEEL

Alle beetjes helpen

Inf. Dick Lange laan, Sarinkkamp 84,
Hengelo Gld - Tel. 3372

Leuke ideeën
voor de Sint
Rokspuit v.a. 24.95

Kartelschaar 22.90

Loupe nu T 5.00

S f of f en schaar v.a. 70.00

Beenwarmers, a//e kleuren 70.00

Leuke kanten kraagjes v.a. 9.90

Kniekousen
a//e kleuren en maten 5.00

Ma/o's v.a. 9.90

Handdoeken

Handwerkpakketten

Nachthemden • dusters

Bodywarmers

ZIE ONZE ZES ETALAGES

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

VISHANDEL

J. HOEKSTRA
TEL. 05750-19771

Van de week n/et alleen op vrijdag

maar ook op woensdag tijdens de

St Nico/aasmarkt te Hengelo Gld.

Onze St Nicotaasmarkt-reklame:

grote gestoomde makreel

geen 13.00 maar 2.00

MOPPENTAPPERIJ
O Spuitbus met zweetlucht

0 Voetbalmoppen

• Haagse bluf

• Max Tailleur
schreef talloze hu/mor-verhalen

• Almanak

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - TeL 05758-1253

BOEKEN: EEN COIED KADO»

Grote
Paardenmarkt

ST NICOLAASMARKT
op woensdag l dec. te Hengelo G

Aankoop levende have voor de verloting.

Marktvereniging

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
af. Hengelo Gld

Tijdens de fancy-fair zijn op de volgende lot-

nummers prijzen gevallen: ,

geel 111,91,32

blauw 70, 119, 127
Prijzen afhalen hu mevr. van Dijke, Kastanje

laan 4, Hengelo Gld.

Allen, die op welke wijze mede hebben ge-

werkt aan het slagen van onze lancy-falr,

heel hartelijk dank.

Het bestuur

Ver. Het Groene Kruis
té Hengelo Gld

Algemene ledenvergadering
op donderdag 9 dec. a.s.
om 20.00 uur in het wykgebouw
Kastanjelaan 2a

Agenda:

1 Opening.
2 Notulen.
3 Ingekomen stukken.
4 Jaarverslag secr.
5 Jaarverslag pennignmeester.
6 Verslag kascommissie.
7 Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar zjjn mevr. Schue-
rink en de heren van Hengel en Zilvold.

8 Rondvraag.
9 Sluiting.

Het bestuur

Ieder meisje of jongen tussen 5 en 12 jaar

waarvoor Sinterklaas btf STEVOBD een kado

of kado'tje koopt

kan meedoen aan de
Barbie wedstrijd

HOOFDPRIJS is een groot poppenhuis v. 299.—

S T E V O R D

Sinterklaas en
Zwarte Piet

hebben eens goed rond gekeken
en de eigengemaakte geschenk-

verpakkingen bij 't Hoekje

eens bekeken.

Zie ook onze
super december aanbiedingen

SLIJTERIJ „'t HOEKJE"
Spalstraat l - Hengelo Gld - Tel. 05753-1252

Vrijdag 3 december

KRUISJAS
AVOND

CAFé „DE SMID"
KEUENBORG

Suggesties v. Sinterklaas!!
Uit onze speciale akties!

Philips electr. blikopener

Stoomijzers
diverse merken

nu

vanaf

39.95

Braun keukenmachine
kneedt, mengt, snijdt
normaal 279. —

Philips citruspers

nu 249i"

nu 29.95
Electrische dekens
Inventum, Philips, Martex vanaf 79i"

Hoek Raadhuisst raat-Ba nninkst raat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

719e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop loten
maandag 6 dec.
Debltante Ned. Staatsloterij:

Boerman - lederwaren
Spalstraat 10a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1379

BESTELDE LOTEN WORDEN EEN WEEK GE-
RESERVEERD

VOOR EEN GOED VERZORGD

relatiegeschenk
SLIJTERIJ

„DE SMID
Telefoon 05753-1293

5 V, i

van de drie muziekver in de gem. Hengelo G

Kon. Harm. Concordia

Chr. muziekver. Crescendo

Muziekver. St Jan

GASTCONCERT O.L.V. PIEBE BAKKER

vrijdag 10 dec. a.s.
Sporthal „de Kamp"
HENGELO GLD - 20.80 uur

ENTREE f 3.00

Voorverkoop: café Concordia, Raadhuisstr. 36

Wolters Boekhandel, Kerkstr. 17 en café

Winkelman, St Janstraat 3, KeUenborg.

Nieuw in Nederland!!

Nu bij ons verkrijgbaar

Scotch

werkt als dubbel glas tegen een fractie
van de kosten

stopt tocht en vermindert warmteverlies

voorkomt beslagen en bevroren ruiten

is zeer eenvoudig en snel aan te brengen

(alleen schaar, centimeter en haardroger

nodig)

schildersbedrijf
bennie hormsen

Spalstraat 17 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1292

Autobedrijf Dik Langwerden
VOOR AL UW

onderhoud en
reparatie

TE KOOP:

Renault 14 1977
Fiat 128 1977
MET GARANTIE

Hackforterweg 33 • Wichmond - Tel. 05751-621

Geschenkbonnen
die leuk zijn ... om f e
geven en te krijgen.

Speciale aanbieding FLANEL

Stoffenboetiek ,MARMON'
Raadhuisstraat 51c (achter Edah), Hengelo G

Heel vaak een goed kade:
een mooie VAAS of een paar BLOEM-
POTTEN

Daar hebben we veel keus in en ... nog een

extraatje voor late Sinterklazen:

Op alle vazen en bloempotten (en dat z^jn er

heel wat!)

tot 5 dec. 20% korting

Vazen in glas, kristal, aardewerk en porselein

Enkele soorten vielen al in een speciale aan-
bieding. ALs die aanbiedingsprijs lager is dan
de kortingsprijs, betaalt u natuurlijk de
laagste prjjs

JOWé
VOOR

keff/ngzagen - zaagbokken - hout-
en compostmach/nes - tuinfrezen

hete/ucht kanonnen
schaatsen slijpen enz.

NIEUW EN GEBRUIKT - DEMONSTRATIE

Winteraanbieding:

speciale kloof bijlen f 50.— p. stuk

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

REPARATIE- EN SLIJPINRICHTING

VERHUUR

Branderhorstweg 5 - KeUenborg gem. Hengelo
Tel. 05753-2026

's Avonds en zaterdags bereikbaar

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
•

reeds vanaf 399.

Naaimachinehandel • reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05753-1418

ALTIJD PRIJS BIJ

JANSEN - smid
aankoop van f 10.— of meer krijgt

u een

waardebon van 10% korting
van het gekochte bedrag

DIT GELDT OOK VOOR HAARDEN
EN KACHELS

Bovendien ontvangt u op alle aan-
kopen St Nicolaaszegels

FA. JANSEN
Bleekstraat l • Hengelo Gld • Tel. 05753-1360



WOENSDA G-DON DE RDA

*)ttr

SAUC\S2Ért

MAANDA G-DINSDA G

DAG-
ERS



BLOEMBOLLEN
SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
8PORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TULNTURF
POTGROND

KADOBON

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HAFMAN
&ZN
Hofstraat 7 • Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Voor

rieten en
biezen art.

HEIJINK
uw adres!

„De Spannevogel'

BU ons vertrek uit Hen-
gelo Gld, willen wty alle
vrienden en bekenden
groeten.

fam. v.d. Griend!

FNV Hengelo-Keijenborg
St Nicolaasmiddags op
5 dec. in ,,de Horst" te
Keijenborg, aanvang 14.30
uur

Te huur garage. Berken-
laan 40, Hengelo Gld

l apijt vuil?
daal dan de

FAPINETTE
Jieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slecht* f 15.— p. da»
ÜROGISTKRU

LENSELINK
Kerkstraat l. Hengelo Gld
Telefoon 05768-1300

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

Te koop consumptie-aard-
aardappelen (onbespoten)
B. J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld

Te koop
FORD FIESTA S 1800

1980

CITROëN 2 CV 6 CLUB
1980

TOYOTA CRESSD3A
1979

FIAT RITMO DIESEL
1980

H. WIENDELS
Ruurloseweg 50, Hengelo

Kado tip

Een KADOBON
van de hovenier

Hoveniersbedrijf en

kwekerij

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23, Hengelo

Tel. 05753-2619

Ellen
tochtprofielen
weren tocht, kou, regen,
lawaai en stof

IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

POSTERSI
reeds vanaf

f4.50
Nu ook

fïetscross-
posters

HEIJINK
„De Spannevogel"

SPORT GOED

met SPORTGOED
van SPORTHUI8

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

SINT ZEGT:
Elpee's - muziek-
cassettes en
en accessoires of 'n

PLATENBON
ztyn graag ontvan-
gen geschenken!

PLATENBAR

„De Spanne-
vogel"
hij de kerk

Vrijdag 3 dec.

kruisjas-avond
Aanvang 20.00 uur

Vele fraaie prijzen

Iedere deelnemer speelt

met een vaste ,,maat"

Café Goen Evers
VELSWIJK

Organisatie:
biljartver. „Velswtfk"

::ENTR. VERWARMING
f 1000. korting en 10 jr ga

rantie wanneer u uw wo
ning 2 dagen beschikbaai
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
j<*>r ?,e l f bouwpakketten

R^DI-THERM
Meppel Luttenberg
'• .emelerweg 56
'in* SB T..uttpnberg

05724-fWR

Te koop consumptie-wor-

telen. A. Boesveld, Rem-

melinkdijk 12, Hengelo G.

Te koop jonge St Bernard

pups. Tel. 05753-3313

Gratis verkrijgbaar 2

jonge poesjes. Tel. 05753-

1702

Het boekje

75 jaar St Bernar-

dusschool

Keijenborg
met veel historie en oude

foto's is voor f 4.— te

koop bij

Goossens, Pastoor Thuis-

straat 11 - Sloot, Henge-

losestraat 15 - Nieuwen-

huls, Kroezerijweg 8 te

Keijenborg en bij Tankink,

Schooltinkweg 2, Velswijk

Kamerbreed
TAPIJT
400 cm breed
reeeds vanaf

29.95
per str. meter

HEIJINK
„De Spanne vogel'

Gratis verkrijgbaar jonge

poesjes. H. Harmsen,

Kloosterweg 4, Hengelo G

Tel. 05753-7246

Te koop damesfiets,
3 versn. H. Teunissen,

Hofstraat 10, Tel. 05753-

2720

ADVENTS-
GEDACHTE 1982

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 5 DEC.

Herv .Kerk
10 uur Da Fokkema, Doetinchem

Goede Herder Kapel
10.15 uur Ds Verhaere

. Herv. Kerk

Advent! Voor elke gelovige 4 weken van een gewijde sfeer

Want straks gedenken we de geboorte van Christus weer.

Na de merkwaardige stilte rond Advent te hebben ervaren

Mogen we de Vreugde van Kerstmis in ons hart bewaren.

In een ontredderde wereld vol vernieling en strijd

Wordt ook de gang naar de stal in Bethlehem voorbereid.

En evenals in al die jaren tevoren

Zal alom ter wereld de Blijde Boodschap zijn te horen.

Ook nu zal de Ster stralend boven de Kribbe staan

Waar eens Koningen en Herders zijn binnen gegaan

Laten wij dat wonderbare Licht dan mogen aanschouwen

Als symbool van rustgevend vertrouwen.

Dat elke mens als Geleide wordt gegeven

Op de vaak moeilijke weg door ons aardse Leven.

Gezegend zij zo onze Reis

Kyrie e/eis.1

U. G.-D.

Geen dienst

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

van 29 nov. t.e.m. 5 dec.
B. A. M. Eükelkamp, telefoon 2262

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrydag 3 dec.

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

H. Eil, Telefoon 1420

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
H.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

. i i . - > 8.30 uur
Zeihem (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;
dageüjks rozenhoedje om 18.30 uur

't Mag weer
winter worden?

Kies uit tientalten modieuze garens en,
patronen uw favoriete 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

KERSTCONCERT HENGELO'S GEM. KOOR

EN VORDENS MANNENKOOR

Dinsdag 21 december a.s. geven het Hengelo's
Gemengd Koor en het Vordens Mannenkoor hun
twee-jarig kerstconcert in de St Willibrordukerk te
Hengelo Gld. De pianobegeleiding is in handen van
Marijke Steemers en het geheel staaat onder leiding
van Bert Nijhof.
De belangstelling voor dit concert is altijd bijzonder
geweest. Vandaar hete verzoek aan het publiek
tijdig aanwezig te zijn. Het concert begint om 20.00
uur en de toegang is gratis. Een ieder is van harte
welkom.

NVEV-EXCURSIES
Twee bussen met NVEV-sters waren een hele dag
op excursie in Arnhem waar ze een bezoek brachten
aan het Elektrum en de Zuivelkeuken van het Ned.
Zuivelbureau.
Het Elektrum is een centrum waar d.m.v. fotomate
riaal, schema's, dia-verhalen en films informatie
wordt verschaft over de elektriciteitsvoorziening,
tegen de achtergrond van de algemene energie-
situatie. De dames werden in groepen rondgeleid
en de voorlichting was prima. Ook over zon-, wind-
en kernenergie was volop informatie. Over het ge-
bruik hiervan m.b.t. de elektriciteitsvoorziening is
het onderzoek nog in volle gang. Men was van
mening dat iedereen hier eens een kijkje zou moeten
nemen, want de meeste mensen vinden het maar
heel gewoon dat er ,,licht" is of dat een elektrisch
apparaat werkt, wanneer men op een knopje drukt,
maar men weet niet wat er moet gebeuren voordat
het zover is. En zonder elektriciteit kan toch nie-
mand meer.
Na een voortreffelijke lunch ging de groep naar de
zuivelkeuken. Hier kreeg men eerst algemene voor-
lichting over de voedingswaarde van de zuivelpro-
dukten als roomboter, melk en kaas, waarna ver-
schillende gerechten werden bereid welke de dames
later konden proeven. Tot slot werd de film „Melk
en boter" vertoond, waarin de verwerking van melk
tot eindprodukt duidelijk belicht werd.
Het was een zeer interessante en gezellige dag,
zodat allen, weer wat wijzer geworden en erg te-
vreden in Hengelo terugkeerden.

STRATENVOLLEYBALTOURNOOI
Het stratenvolleybaltournooi van DVO - PAC - AMRO
is weer van start gegaan. Aan het zesde tournooi
doen 45 teams mee, nl. 16 dames- en 29 herenteams
Het evenement, waar men toch wel even mee bezig
is, waar niet alleen de pure ..sportliefhebber" naar
toe gaat, maar ook de belanghebbenden van de ver-
schillende straten en wijken, die naar de sporthal
komen om hun teams te komen aanmoedigen.
De poule-indelingen zijn door loting gedaan.
De winnaars van vorig jaar: de dames Kerkekamp
en de heren van Dunsborg zullen de AMRO-bekers
verdedigen. Gelet op de voorbereidingen van diverse
teams wordt het een fijn recreatief tournooi, waarbij
het spelpeil elk jaar hoger wordt.

VERENIGING SCOLIOSEPATIëNTEN
EN HUN OUDERS

Nederland heeft er sinds kort een belangenvereni-
ging bij. Het is de Vereniging van Scoliosepatiënten
en hun Ouders.
Een moeilijk woord dat scoliose. Wat wordt hier
onder verstaan? Scoliose is een zijdelingse verkrom
ming van de wervelkolom. Hierbij verdraaien de
wervelkolom en de ribbenkast en op die manier kan
een bochel ontstaan. De verdraaiing kan diverse
oorzaken hebben, bijvoorbeeld in het bot, de
zenuwen, de spieren, het bindweefsel. Maar in drie-
kwart van de gevallen is de oorzaak onbekend, al
vervult bij die 75 procent erfelijkheid doorgaans een
voorname rol.
Door tijdige ontdekking van scoliose en ook tijdige
behandeling van een voortschrijdende scoliose kan
een ernstige misvorming van de wervelkolom, die
kan leiden tot verstoring van het levensgeluk en tot
vroegtijdige arbeidsongeschiktheid, worden voor-
komen.
De Vereniging van Scoliosepatiënten en hun Ouders
is er dan ook op uit scoliose in een vroegtijdig sta-
dium te doen ontdekken en te laten behandelen.
Daarnaast is de vereniging gerich* op een zo goed
mogelijke maatschappelijke en mentale begeleiding
van de Scoliosepatiënten en de ouders. Ideale situ-
atie is naar de mening van het verenigingsbestuur,
dat elk universiteitsziekenhuis over een scoliose-
centrum m. bijbehorende instmimentmakerij beschikt
Het bestuur wordt terzijde gestaan door een raad
van advies, bestaande uit orthopedisch chirurgen,
een fysiotherapeut, een intrumentmaker en een
maatschappelijk werker en heeft werkgroepen inge-
steld, die diverse probleemgebeiden in kaart bren-
gen en voorstellen voor oplossingen zullen aandragen
Scoliose is dus meestal aangeboren, erfelijk.
De scoliose, die geen pijnklacht is, maar wel een
vermindering van de longfunktie tot gevolg heeft,
wordt doorgaans pas na het achtste levensjaar ont-
bij een kind ontdekt. De vereniging pleit daarom
dekt. De schoolarts is vaak de eerste die scoliose
voor, dat iedere schoolarts in zijn rijtje controle-
punten ook het controleren op scoliose moet opnemen
Immers, scoliose is heel makkelijk vast te stellen.

Namelijk via houdingsonderzoek, maar eenvoudiger
gezegd, door middel van een buktest. Als een kind
bukt en je kijkt in de lengte richting langs de rug,
kan kun je prompt zien of het scoliose heeft.
De wervelkolom vertoont dan namelijk eventueel
een bocht of soms wel twee ibochten.
De wervelkolom van iemand die scoliose heeft is
dus niet recht. En door zo'n bocht steekt of een
schouderblad of een heup (of steken beiden) uit.
De vereniging beoogt dan ook dat iedereen die kin-
deren in hun blootje ziet, zoals schoolartsen, huis-
artsen, kinderartsen, fysiotherapeuten, de buktest
afneemt.
De ideale leeftijd om een kind op scoliose te con-
troleren is 11 a 12 jaar. Wanneer bij een kind (en
meestal gaat het merkwaardig genoeg om meisjes)
scoliose wordt verondersteld moet het zo snel moge
lijk naar een in scoliosebehandeling gespecialiseerde
orthopedisch chirurg, die dan in samenwerking met
een fysiotherapeut de verkromming kan corrigeren.
De behandeling is er in de eerste plaats op gericht
verdere scheefgroei van de wervelkolom tot stil-
stand te brengen.

Daartoe zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar,
zoals een met metalen staven voorzien lederen of
kunststof korset of een gipskorset. Proefondervinde-
lijk wordt sinds kort hier en daar sommige scoliose
langs elektrische weg, met het activeren van de
spieren bestreden. Wetenschappelijk verantwoorde
resultaten betreffende deze elektro-spierstimulatie
zijn echter nog niet voorhanden.

Mensen met een scoh'ose van meer dan 45 graden
(de mate van scoliose wordt in graden uitgedurkt en
gemeten vanaf een röntgenfoto) komen voor een
operatie in aanmerking. Doorgaans wordt dan een
z.g. Harringtonstaai in het lichaam aangebracht.
Dat is een metalen staaf, die blijvend naast de
wervelkolom wordt geplaatst om zo de wervelkolom
te ondersteunen.

Tot voor kort waren er niet zo veel behandelings-
mogelijkheden voor scoliose, maar na Nijmegen zijn
er nu ook in andere steden scoliosecentra. zoals in
Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Groningen, Den
Haag, Heerlen, Leiden, Utrecht en Zwolle.
Nu er meer behandelcentra zijn kunnen ook de

oudere Scoliosepatiënten voor wie tot voor kort
nauwelijks of geen behandelingsmogelijkheden in
het verschiet lagen, worden geholpen. Voor oudere
Scoliosepatiënten zijn er vaak wel degelijk ook moge
lijkheden om wat aan hun scoliose te laten doen.
Het secretariaat van de intussen enkele honderden
leden tellende Vereniging van Scoliosepatiënten en
hun Ouders is gevestigd op het adres Barmsijs 46,
3435 BP Nieuwegien, tel. 0340248053

EERSTE HOOFDPRIJS (HALF VARKEN)
UIT I1KM ST NICOLAAS-AKTIE
VOOR DE FAM. WISSINK

De aktie, die de Hengelose en Keijenborgse Midden-
standsvereniging HKM onderneemt, heeft in de
St Nicolaasperiode al heel wat respons opgeleverd.
Uit de reeds ingeleverde opplakvellen met zegels
werd de eerste trekking gedaan voor vele waarde-
bonnen van HKM, maar ook voor één van de hoofd-
prijzen, een half varken.

Toen later op de avond na de trekking enkele be-
stuursleden zich meldden ten huize van de fam.
Wissink aan de Olde Kasteweg te Hengelo Gld, deed
een verwonderde en tegelijk verheugde Trees Wis-
sink de deur open.

Opgewonden rende zij door het huis om zich snel te
verkleden, want na een vermoeiende dag had ze
zich na een warme douche reeds in nachtkleding
gehuld.
Ik had er zo de hele dag al een voorgevoel van en
er ook gekscherend met de kinderen over gesproken,
we konden vandaag wel eens een half varken winnen
in de St Nicolaas-aktie van HKM, zei Trees Wissink.
Bestuurslid Jan Hermans overhandigde de gelukkige
de prijswinnende bon, waarmee zij bij de slager een
half varken kan afhalen.
Er vinden no een tweetal trekkingen plaats, name-
lijk op woensdag l december en maandag 6 dec.
Ook vindt er een totaaltrekking plaats over alle in-
geleverde opplakvellen.
In de speciale St Nicolaaskrant is ook een raadwed-
strijd opgenomen, met daaraan verbonden het
maken van een slagzin.
Op de koopavond van donderdag 2 december gaan

de zwarte pieten een ronde doen door Hengelo en
Keijenborg, met verrasingen.

GEMEENTENIEUWS

GEMEENTEGIDS 1983 HENGELO GLD

Begin 1983 zal een nieuwe gemeentegids gaan ver-
schijnen. Deze zal in het kader van de algemene
bezuinigingsmaatregelen in vorm en dikte afwijken
van de gids van 1979.

Het aantal tekstpagina's is teruggebracht, doch het
aantal advertentiepagina's blijft gehandhaafd en
kan zelfs worden uitgebreid.

Ook de afmeting zal een wijziging ondergaan. Deze
is groter geworden, zodat op minder pagina's toch
voldoende informatie verstrekt kan worden.

Nieuw in deze uitgave is het opnemen van de post-
codes voor Hengelo en Keijenborg.

Ondanks deze wijzigingen zal getracht worden aan
de leesbaarheid en de overzichtelijk heid geen af-
breuk te doen.

Alle in de vorige gids vermelde adverteerders zijn
inmiddels schriftelijk benaderd met de vraag of de
bestaande advertentie gehandhaafd kon blijven, dan
wel gewijzigd dient te worden. Evenzo zijn eventuele
nieuwe adverteerders benaderd.

In de loop van 1982 is een overzicht gemaakt van
alle verenigingen en clubs en bestuursamenstel-
lingen in Hengelo en Keijenborg.

Mocht men twijfelen aan het al dan niet bekend zijn
van een vereniging bij de gemeente, of wenst men
een bepaalde tekst gewijzigd te zien in de nieuwe
gids, dan kan dit ter secretarie worden meegedeeld,
waarna de heer Smit contact opneemt met het be-
treffend besturu.

Voor familie- en handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS • Tel. 1456


