
52e jaargang no 6 dinsdag 8 febr. 1983
Versclüjnt dinsdag* In:
Hengelo GId.; KeQenborg;
Velswyk (Zelhem); Steenderen;
Baak; Bronkhorgt; Olburgen;
Bh»; Toldyk; Vierakker-Wlchmond
en omstreken

UITGA VB:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 - Postbus 8
1855 ZG Hengelo GId.
Telefoon 05755-1455
b.g.g. 1258

11 joar „HOEST MEUGLUK"
Programma 1983 12 -13 -14 februari

* Zaterdagmiddag kinderoptocht, aan-

sluitend voor deelnemers:

feestmiddag bij Concordia.

* Zaterdagavond groot gekostumeerd bal

in zaal Concordia, m.m.v. .The Tramps'

Leden: gratis toegang, niet-leden i 7.50

* Zondagavond rondgang van Prins Hans II

met raad van elf en de „Concordia

Stampers", langs het Hengelose horeca

gebeuren.

Zaal Concordia: jongeren karnaval

* Maandagmiddag bejaarden-karnaval

in „de Bleijke" m.m.v. Trio Noppes en

vele artisten.

* Maandagavond: Rosenmonfag-ba/

in zaaf Concordia, m.m.v. Jhe Tramps1

Verkleed mag, minimaal boerenkiel moet

4 '

WIJ WENSEN U PRETTIGE DAGEN

Hoest Meugluk

i

4

);

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

WIJNBERGEN

Mooie COUDREINETTEN

3 kilo 250

Grote KNOLSELDERIJ
heerlijk om te stoven

nu per stuk 65
STOOFPEREN

3x l/2 kilo 125
Lete op onze voordelige aanbiedingen van

ZOETE SAPPIGE SINAASAPPELEN
EN MANDARIJNEN

Deze week in onze grote verkoop bloemenkas

MOOIE BLOEIENDE

CALSULARIA
uitzoeken uit diverse kleuren

per stuk 225
FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo GId • Tel. 05768-1478

Indeling van de woning
L-vorm woonkamer van 36 m2, keuken 7 m2, hal 7 m2, overdekte entree 6 m2, berging 6 m2.
garage 20 m2. ."> slaapkamers 10-12-16 m2, douche 5 m2, zolder 30 m2

Energie-arme woning
Woningen zijn dubbel geïsoleerd, muren-dak-vloeren 9 cm isolatie en rondom isol. beglazing
Energie-zuinige CV-ketel etc. Door deze isolatie kunt u afh. van uw stook- c.q. ventilatiege

drag f 90. — per maand besparen op energiekosten.

Onderhoudsvrije woning
Uit voering in traditioneel m-etselwerk, betonnen vloeren, ceder gevelbekleding hardhouten

kozijnen, dakpannen en platdak 10 jaar garantie etc etc

De gehele week;
500 gram

verse kippebouten 2.95
500 gram

magere runderlappen 6.95
500 gram

mager hachévlees
+ kruiden 6.95
500 gram

dik bevleesde ribbeljes 2.95
500 gram

bakbloedworsl 1.95
l doos

fricandellen (40 st.) 16.-

Bij aankoop van een eigengemaakte

rookworst

500 gr zuurkool gratis

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of ftfne verse worst

150 gr boterhamworst

450
125

WOENSDAG:

500 gr gehakt + krolden

500 gr magere speklappen

150 gr gebraden gehakt

395

375

125

DONDERDAG:

500 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen

150 gr tongeworst

495
425
125

VRIJDAG EN ZATERDAG
500 gr schouderkarbonade
150 gr leverkaas
150 gr slagersham
100 gr bacon
Leverworst plm 250 gr

395
125
195

195
95

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 H E N G E L O GLD. TELEFOON 05758-12 69 KEURSLABER

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.—

Naaimachinehandel • reparatie-inrichting:

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN Tel. 05752-1885

Spalstraat 19 • Hengelo GId Tel. 05753-1418

Autobedrijf DIK LANGWERDEN
Hackforterweg SS - Wichmond - Tel. 05754-621

In- en verkoop

occasions, tevens nieuwe auto's

Voor al uw
reparaties, banden, uit-
lijnen, tectyleren enz.

NU OF NOOIT EEN EIGEN WONING VOOR NOG GEEN F 150.

PER MAAND, IN BAAK GEM. STEENDEREN

Bij voldoende deelname start bouwbedrijf Menting BV uit Steenderen met een 8-tal energie-
/.uiniRe half vrijstaande premie-A woningen aan de rand van het nieuwe bestemmingsplan
.,Zomede" in Baak. gem Steenderen.

Voor sociaal-economisch gebonden gegadigden aan de gemeente Steenderen ligt hier de kans
om £<>ed en goedkoop te wonen.

Bpl voor vri jbl i jvende informatie of documentatie 05753-1921*

Totale kosten - financiële opzet

( J rondkos ton . incl . kadaster + notaris plm f 29.750.-
Bouwkosten incl. extra isolatie, garage, architect f 100.000,—
Aansluitkosten gas, water elektriciteit, riool. C.A.S. f 2.500,—
Legeskosten gemeente + welstand f 1.250,—

Totaal incl. BTW

Bijkomende kosten
Notaris t . b .v . hypotheek, afsluitkosten hypotheek f
Renteverlies tijdens bouwperiode 4 maand a 8% f

Totaal inc BTW

f 134.500.

3.000,

2.500.-

f 5.500,

Totale bedrag nodig voor hypotheek f 140.000,

Zoals u ziet, is werkelijk alles geteld, geen verrassing achteraf.
De maandelijkse last is berekend met 8% rente, dit kan tegen 7 a 7,5%.
In de maandelijkse last is opgenomen een zgn. overlijdens risico verzekering en
bedragen voor onderhoud, brand- en stormverzekerinj; en belastingvoordeel.

PREMIE A
Inkomen f 31500, . subsidie f 10900,- , maandelijkse last all in f 145.
Inkomen f 40000. , subsidie f 8200. . maande/ijkse last all in f 290.

PREMIE B .
Inkomen N.V.T.. subsidie f 5500,—, maandelijkse last all in f 425,

Bedragen kunnen wijzigen door rente wijziging en grote kavel
Cascobouw mogelijk, bouwkosten tot f 20.000 — lager

Wij willen voor u vrijblijvend een op u persoonlijk gemaakt overzicht maken

AANNEMERSBEDRIJF

H ENTING BV

STEENDEREN
TE L 05755- 1295
b.g.g 05753-16091
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Op brood, ui) 't vuist je
lekker, gezellig en.... nu

allerlei
Bierglazen met kraag
doos a 6 stuks 4^ê-

White horse puzzel
1000 stukjes 7&&

Pedaalemmer
blocmdecor, 12 lit

325
549
995

In Limburg eten ze kippeboutjes met carnaval, in
Duitsland bratwurst, maar wij in het oosten lusten bij
zulke en andere feesten best een lekker stuk kaas of
echte leverworst. Nou, dat kan want uw VS markt is
er deze week extra voordelig mee.

Neem een extra worst mee, dan heeft u met deze
dagen altijd wat lekkers in huis...

nder lekker beleg
hoort lekker brood.

Ons brood is zo lekker,
dat 't zonder beleg ook kan

Flair combi-5
2 kleur en-2375e

Curver naaidoos
"Minelle"-&95r

Curver badbox
35 liter.2^95-

Schwarzkopf 7-kruiden
shampoo vs-prijs

Cream soap
flacon 250 ml.^

Afwasborstel
plastic, 4-35-

bakkerij
Carnaby aardbeien-
taart &65-

Grof volkoren brood
800 gram

Boerenwit brood
800 gram nu

Puntjes c t bolletjes
zak a 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks

Krentenbrood
700 gram deze week

595
176
176
Q?8

Q98
269

kruidenier
Lange vingers
pakl25gram£r98-

Witte peper
busje 50 gram-O9&-

P.C.D. Pindakaas
per pot 4r29-

Lassie toverrijst
pak 400 gram deze week

Karvan Cevitam
fles 0.6 liter-2r?9-

Hazelnoot caramel-
koekjes Ar=f%-

Nuts
pak geen 3 maar nu 5 stuks

Donkers rumbonen
pak 200 gram-2r9&-

Dtiyvis knabbelnootjes / 9
speciaal of paprika -2-39- JL •

249
149
199

Grolsch bier
krat 24 flesjes 44^6-
Nu gratis glas bij elke krat.

14.16

Nibbit cocktail
per zak 4.6&~

bloemen
bos a 7 tak
zwaar bezet met bloemknop

Pracht Cineraria
in diverse kleuren

Pracht Calceolaria
(pantoffelplant) in vrolijke
kleuren.

495
495
450

Er was eens een dame in Bronkhorst
die veel hield van leverworst
want er is voor haar een leuze
bij de VS-markt hebben ze een enorme keuze
want je hebt beleg goed(koop) zonder korst.

MARKT

VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
*» < !"» 1 TT . 1 /S*1-t\ !"»»• f* 1 f* TT _f ^̂Zutphcn-Borculo-Hcngelo(Gld)-Rijsscn-Groenlo-Goor-Vordcn



en als snack gezond Geldig van 10/2- 16/2'83
6'83

%»• • MA9 &m •••%>•%•••• *p++mm\jm •%•*

voordelig bij uw VSmarkt
l\/Tot Ir^ac or\ \o\ior\\ir\rci\ Irttn io \joo\ \xz\r\\or\ c\r\ i ^

L
^*^mmi ••""̂ ••••̂ •rT'IHSS '̂̂ ĉ. %Met kaas en leverworst kun je veel kanten op.

's Morgens gezond op de boterham, 's middags willen de kinderen
wat lekkers en 's avonds smult de visite ervan bij de borrel.
Dan is 't verstandig om een paar soorten in huis te hebben
en dat kan nu voordelig bij uw VS-markt.
Enne... we hebben er nog niet door tandartsen
over horen klagen.

slijterij

Florijn jonge jenever | ft 95
l liter Uërrfö ^iZ«

Gordon gin
0.7 liter.2035-

Ballantine whisky 1 G 95
0.75 liter-2&95- JLJO •

pot&95-

slagen
Geldig van 10/2-l 2/2'83

Magere riblappen
hele kilo

Magere runderlappen
500 gram

Botermalse bieflappen 59
100 gram A«

Rundergehakt £ .50
500 gram

Schenkel met been
500 gram

Borstlappen
kilo

Maandag 14/2:

Hacheevlees
500 gram

Saucijzen
500 gram

498
425

Saks
200 gram

oö

Boerenleverworst
250 gram

Ring leverworst i
per stuk

Ieder dag
een ander

vleesrecept
bel 070-262311

Leverkaas
150 gram

Slagers leverworst

Woensdag 16/2:
Gehakt h.o.h.
hele kilo

Bretons gehakt
500 gram

Dinsdag 15/2:

Tartaar 5 halen
4 betalen per stuk

Grove braadworst
500 gram

748
498

Berliner
150 gram

kruidenier 198
169
325

Heinz tomatenketchup J 29
500 öram-2r79- Mf •

Heco rundvlees
in bouillon, per pot2^9-

Heco kippenvlees
in bouillon, per pot 4.08-

Rosé d'Anjou
per fles4r2&-

AII koffer a 2 kilo
Nu bij aankoop van 2 koffers
4.25 terug via bank of giro...

Klok hagelwit
koffer a 2 ki

Jonker Fris doppers £*y
zeer fijn. l /1 buk 4£9- A •

Sun
vat. geen 4 maar nu 5 kilo

•deze week

Alpen Blümchen Q 95
fles 0.7 liter 2.25 nu 5 flessen ̂ 7«

Jif Alleen bij VS bij aankoop < ZLA
van 2 flessen gratis schuursponsl i»\J
perflacon •• •

Lux toiletzeep 59
pak a 3 stuks 4-££- JL •

Beckers hamburgers f* 2 5
doos 12 stuks ̂ 45 \J •

Huzaren salade
kant en Waar kilobak ê^?5

Vlees salade
250 gram

zuivel
Jacky slank

Coberco volle yoghurt ' 39
l literpak JL •

Q?8
189
139

Kakelverse bruine
eieren doos a l o stuks

Gouda's Glorie
margarine kuip 500 gr.

Een verstandig moeder van de Moesmate
vond dat haar kinderen zo slecht ate.
Bij m'n VS-markt. sprak ze wijs
vond ik verandering van spijs
en nu wou ik dat ze wat minder vr

VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
T ^ ~i~~. f_ - _ Ti _ - -f _. T_T—. . -̂  -_f ~. t f*\ J\ T~) 11 -~ > f* *,. .- < _ f* _. -. T T_ „J _ ^^ ^^Zutphen-Borculo-Hcngelo(Gld)-Rijssen-GrocnIo-Goor-Vordcn
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de veertiendaagse

IBS TOP l

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Geldig van 8 f .e. m. 21
l liter
FLORIJN GENEVER
l liter
HENKES VIEUX
l liter
OUDE BOKMA
l fles
CATZ KRUIDENLIKEUR
l liter
DE KORENAER BESSEN
l Ües
GORDON'S DRY GIN
l fles
BERENTZEN BONGO
l fles
JOSEPH GUY COGNAC
l fles
MARTINI wit • rood
l nes
MANDORALA NOTENWIJN

febr.

15.95

15.95

17.45

12.95

10.45

20.95

12.45

22.95

5.45

4.75

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ CONCORDIA

DEZI WEEK:

DANSEN
12-13-14 febr. (KARNAVAL)

T H E T R A M P S

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Profiteer er van, nu hel nog kan!

prachtige goudreinetten
van f 12.-- en f 14.--
per kist van 20 kg

Regelmatig GOEDKOPE

goudreinetten
voor appelmoes

Tevens grasgroene

L o m b art s
en heerUJke

Golden Delecious

Fruitbedrijf

HORSTINK
Prinsenmaatweg l - Steenderen
Tel. 05755-1243

JAARVERGADERING KPO VIERAKKER

Tijdens de jaarvergadering van de KPO Vierakker
werden mevr. Holtslag en mevr. Nijenhuis, die resp.
7 en 6 jaar een bestuursfunctie hadden bekleed,
opgevolgd door mevr. Hermsen-Jansen en mevr.
Helmink-Miltenburg.
Deze avond werd het klankbeeld van de KPN ver-
toond.
Op 22 februari een bijeenkomst over de bereiding
van hartige hapjes. 15 maart een avond met het
thema: christen zijn in deze tijd. 23 april afsluiting
van het winterseizoen, met een dansavond.

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

IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

CENTR. VERWARMING
ƒ 1000.- korting en 10 jr ga-
rantie wanneer u uw wo-
ning 2 dagen beschikbaar
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
voor zelbouwpakketten

RADITHERM
Meppel • Luttenberg
Lemelerweg 56
8105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1800

Braadribben
dik bevleesd.

Ook prima voor stamppot

Kilopak 4t95

Voor een toastje of op de

boterham, een

dikke makreel
voor slechts 2,45
HULS-VORST
DIEPVRIES-
SPECIALITEITEN

Raadhuisstraat 51b
Hengelo Gld • Tel. 1666
Voor

elektrische en
motorketting-
zagen
IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

Ook uw adres voor

slijp-
werkzaamheden

Gevraagd hulp In de huis-
houding: voor halve dagen
Brieven onder no 6 bureau
de Reclame

Te huur gevraagd bouw-
land voor aardappel- of
bietenteelt, evt. te ruilen
tegen maisland. Neem ge-
heel vrijblijvend contact
op met G. Wullink, Ban-
ninkstraat 54a, Hengelo G
Tel. 05753-1427

Te koop kinderledikantje
en commode, kinder-
wagen, box en autozitje.
K. Cornegoor, Kerkekamp
75, Hengelo Gld, Tel. 2838

Te koop gevraagd seepl-
goed (2 - 4 jaar), o.a.
duplo en een speelgoed-
bank. Tel. 05753-2813

Te koop bankstel, met
losse kussens (skai arm-
leuningen en zitingen stof)
+ salontafel. Prijs 150.—
Tel. 05753-2771

Te koop consumptie-aard-
appelen. B. J. Waenlnk,
Regelinkstraat 13, Hen-
gelo Gld

FNV-leden

Belasting-
invulavond

28 febr. 1983

in ,,de Horst"
te Kejjenborg

met SPORTGOED

Banninkstraat 5, Hengelo
HANDEL IN

hooi on stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664
SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05768-1424

Rolluiken
hoge isolatiewaarde

Nu met
WINTERKORTING

IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

Vraag vrybUJvend
prijsopgave

„DE GLIMLACH KOMT VAN DE VOET"

Voettherapeut van Noord komt in Hengelo Gld
,,Ik pirobeer een diagnose te stellen door middel van
een blauwdruk van de voet. Deze diagnose, ook wel
een podogram genoemd, brengt de voetproblemen
van de mens aan het licht. Aan de hand van het
podogram kan ik gaan bekijken hoe de eventuele
voetproblemen het beste verholpen kunnen worden.
Gebeurt dat niet, dan kunnen door problemen aan
de voeten veel klachten ontstaan, zoals hoofdpijn,
rugpijn enz. De mensen besteden dan ook veel te
weinig aandacht aan hun voeten, de meeste mensen
beschouwen hun voeten als een aanhangsel, maar
neem van mij aan, de voeten vragen aandacht."
Aan het woord is de heer L. van Noord uit Meppel.
Hij is van beroep voet-schoenkundige en is in dit
beroep al enkele jaren bezig. Hij heeft een grote
groep winkeliers om zich heen, waar hij regelmatig
een dag in de schoenenzaak aanwezig is om gratis
voetonderzoek te doen en aan de hand daarvan
adviezen te geven omtrent de schoen bij de voet, of
het aanmeten van voetbedden of steunzolen. Alles
gebeurt geheel vrijblijvend. De grondvlakzolen
worden door de heer van Noord zelf gemaakt van
natuurlijke grondstoffen als leer, kurk e.d.
Vrijdag 18 februari a.s. is de heer van Noord van
10.00 tot plm 17.00 uur aanwezig bij schoenhandel
Wulink, Kerkstraat 5 te Hengelo Gld. Het is de
bedoeling dat hij hier ook regelmatig terugkomt

voor de nodige adviezen.

GOUDEN JUBDLEUM KPO BAAK

Op zondag 23 januari j.l. herdacht de KPO te Baak
haar gouden jubileum. Deze dag werd begonnen met
een Eucharistieviering in de Martinuskerk.
Daarna was er voor de leden een koffieltafel in zaal
Herfkens. De KPO Baak heeft 125 leden, hiervan
zün 5 leden die al die 50 jaar lid /ijn van de ver-
eniging.
De receptie werd zeer goed bezocht. Gastvrouw
Diny Peters sprak haar welkomswoord voor een
volle zaal. Muziekver. „Nieuw Leven" kwam de
jubilerende vereniging een muzikale hulde brengen.
Voorzitster Everdien Schut sprak in haar openings-
woord haar vreugde uit over de groei en bloei van
de KPO. GewesteUJk voorzitster mevr. Tiny Steerne-
man huldigde de 5 jubilaressen en benoemde hen
tot ereleden.
Vervolgens spraken burgemeester Buddingh', pro-
vinciaal voorzitster mevr. M. Giesen, de heer J.
Hermsen namens de ABTB, en kringvoorzitter W.
Rekers de jubilerende vereniging toe. Er werden
nog enkele toepasselijke liederen gezongen.
Het avondprogramma bestond uit een revue, ver-
zorgd door de toneel groep van de KPO. Verhalen
over vergaderingen van vroeger, cursussen enz.
werden afgewisseld door sketches in dialect en
gedichtjes van Toon Heermans
Tussen door werden steeds aangepaste liedjes ge-
zongen door een koortje van 5 dames, met orgel-
begeleiding van Theo Holterman. Voor al een op-
richtingsstukje en ook de poppenkraam vielen erg
in de samak. Twee dames raakten verzeild in een
poppenkraam en vertelden naar aanleiding hiervan
over diverse uitstapjes, gemaakt by de KPO, een
en ander afgewisseld meft oude volksliedjes, die
door de zaal uit volle borst werden meegezongen.
De tekst van dit alles was verzorgd door Diny
Peters. Iedereen, maar vooral de leden van de
toneelgroep kan met voldoening en vreugde terug-
zien op een zeer geslaagde dag.

SCHIETTOURNOOI VOOR STRATENTEAMS
Op 14 februari a.s. zal het inmiddels bekende schiet
tournooi voor stratenteams in Hengelo Gld weer van
start gaan. In 1980 aarzelend begonnen met 32
teams groeide dit evenement in 1981 al uit tot een
wedstrijd met 40 teamis en ook in 1982 was er een
grote deelname. Om de indertijd door de Amro-bank
ter beschikking gestelde prijzen, wisselbekers, zowel
dames- als herenteams, zal naar verwachting ook
dit jaar weer sportief worden gestreden. Als bij-
zonderheid geldt nog, dat dit jaair alle deelnemers
ter gelegenheid van het jubileum van s.v. Willem
Teil, deze vereniging bestaat in 1983 50 jaar, een
herinnering zullen ontvangen.
De vorm van de wedstrijden heeft in het verleden
bewezen een goede te zijn en hieraan zal dus niets
worden veranderd. Als alles meezit, zal burge-
meester de Boer op 14 februari om 19.30 uur het
openLngsschot lossen en vervolgens op l maart de
prijswinnaars bekend maken. Dan zal blijken of het
winnende damesteam van 1982, Zelhemseweg, weer
de beker voor een jaar mee kan nemen naar huis.
Dat zelfde geldt voor de herenbeker, die het afge-
lopen jaar door de Banninkstaaat werd gewonnen.
De inschrijving is inmiddels geopend en het ziet er
naar uit dat de deelname minstens die van 1981
zal worden. De ogranisatoren PAC/Sportreal en
s.v. Willem Teil zal het niet gauw allemaal teveel
worden; zij zijn van de afgelopen jaren wel wat
gewend. .

MUZIEKEXAMENS CRESCENDA
Op initiatief van dirigent Kraxner en bestuurslid
G. Wolsink beleefde de chr. muziekver. Crescendo
in haar bijna 50-jarige geschiedenis toch wel een
historisch feit. Voor de eerste maal binnen de kring
van de vereniging werden muziekexamens afgelegd.
Een vijftiental kandidaten legde de proef op de
som af, onder het toeziend oog en oor van de jury-
leden P. Bakker en A. Feenstra.
De behaalde diploma's werden uitgereikt door de
heer Timmers uit Winterswijk, na een Inleidend
woord door bestuurslid A. Lubbers van Crescendo.
De 15 geslaagde kandidaten van Crescendo zrjn:
mej. K. L. Bos, fluit, 56y2 punt, E. F. Maalderink,
cornet, 64

1
/2 punt, mej. T. G. Wentink, mellophon,

64 punt, G. F. Rouwenhorst, klarinet, 51 punt, mej.
G. H. J. Schieven, klarinet, 49 punt, mej. J. H. Lub-
bers, slagwerk, 64 punt, mej. H. B. Berendsen, kla-
rinet, 53

1
/2, mej. G. F. Ruiterkamp, klarinet, 66 punt

mej. M. G. Meulenbrugge, klarinet, 69 punt, mej.
A. Vrogten, cornet, 54y2 punt, mej. A. A. Berendsen
alt-saxofoon, 64 punt, G. J. van Laarhoven, cornet,
49i/2 punt, mej. A. Bruil, alt-saxofoon, 68 punt, M.
Jolink, trombone, 58 punt, A. Knoef, bes-bas, 54 punt
Met dit eerste examen achter de rug hoopt dirigent
Kraxner het muziekkorps naar een hoger peil te
voeren. Inmiddels zijn een ruim aantal jeugdige
muzikanten in voorbereiding onder leiding van de
dirigent en een aantal muzikanten om binnen niet
al te lange tijd te worden opgenomen in het grote

korps.
Het tamboerkorps is met de inbreng van instructeur
J. Derksen ook een heel eind gevorderd om de
kwaliteiten op een hoger plan te brengen. Een drie-
tal lyra's zijn aan het korps toegevoegd. Op 10 en 12
maart zal men in ,,Ons Huis" kennis kunnen nemen
van de vorderingen van het muziek- en tamboer-

korps.

Vrijdag 11 febr. a.s.

KRUISJASSEN
Café-bar „DE SMID"

KEIJENBORG

Wegens vakantie gesloten

van dinsdag 15 febr.
t.e.m. zaterdag 19 febr.

TACX SCHOENMODE
Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld • 05758-2547
t.o. het gemeentehuis

Tevens het adres voor uw

schoenreparatie

Het ,Zwanennestf

met veel leut en

karnavalsplezier

Zaterdag 12 februari

Zondag 13 februari
Bezoek van Prins Hans II en gevolg

Maandag 14 februari

ROSENMONTAG
vanaf 20.00 uur

Leuke prijzen en veel kijkplezier

voor de origineelste verkleding

Alaaf en tot ziens bij
„het Zwanennest"

Spalstraat 3 - Hengelo Gld

Stoffenboetiek ,MARMON'
Voor al uw

modestoffen, wol en kleinvak

GRATIS NAAI- EN KNIPADVIES

(Achter Edah) - Tel. 05758-3259, b.g.g. 2144

OPBRENGST KINDERPOSTZEGELAKTIE 1982
De opbrengst van de kinderpostzegels en kaarten
was in Hengelo en Keijenborg f 4541,21.
De dank van het comité gaat uit naar alle kopers
en medewerksters die voor dit mooie resultaat heb-
ben gezorgd.

GESLAAGD VOOR EXAMEN LOTUSOPLEIDING
Op het examen te Hoogeveen slaagden op 29 jan.
te Hoogeveen voor de cursus opeleiding Lotus, onder
leiding van studieleider H. Nijland, de volgende
kandidaten: mevr. Wennekes, Zelhem, mevr.
Luimes, Zelhem, mevr. Ankersmid, Hengelo Gld en
de heer A. te Dorsthorst, Doetinchem.
De Lotuskring Hengelo Gld beschikt nu over 13
gediplomeerde slachtoffers, welke ingezet kunnen
worden bij EHBO-oefeningen in de regio.
Lotus wil zeggen: Landelijke Opleiding tot Uitbeel-
ddng Slachtoffers.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 18 FEBR.

Herv. Kerk (Remigiuskerk)

10 uur Ds Lootsma, Krimpen a. d. IJssel
Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Sieders, Silvolde

. Herv. Kerk
10.30 uur ds Scholten-Iterson

Avond- en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 7 t.e.m. 13 febr.
Th. J. Hanrath, telefoon 1277

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrijdag 11 febr.

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

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

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

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo Gld

BREIGARENS en
SOKKENWOL

bij ons voordelig
in prijs

AUTOSHOP - GOEDERENHANDEL

Ruurloseweg 48 - Hengelo Gld



Nu vrijdagavond om 9 uur,

sluiten wij voor één week

12 t.e.m. 19 februari
Voor noodgevallen is er iemand

aanwezig

m ^AGROOTKORMELINK
^horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK - GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 • Hengelo Gld - Telefoon 05758-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

Veel soorten

Scherpe prijzen

Bij STEVORD: aanbiedingen

ROLSCHAATSEN, verstelbaar in maat, z.g.

bestuurbaar, per paar voor . 25.—

PRIKBORDEN met kurklaag. Mooi en prak-

tisch, adviesprijs 12.50, nu 7.50

Nog een aantal Tornado BLDXOPENERS op
de kop getikt. De allerbeste, met magneet.

Tomadaprijs was 9.50, nu 7.50

Mooie Engelse KOP EN SCHOTEL van goed

aardewerk, met de bekende Engelse grote

bloemdecoren 2.95

Echte blauw-Saks KOPSCHOTEL van Winter-

ïïng porselein 5.95

Een combinatie BROODPLANK (één kant),

klein THEEBLAADJE (andere kant), uit mas-

sief echt teakhout. Ook prima als ontbijtbord

normaal 7.50, aanbieding 4.95

VONKENSCHERM voor open haard. Een ge-

rust gevoel. Adviesprijs 24.95, een speciale

aanbieding 10.—

In 3-delige KASTSTELLEN hebben we veel

soorten. Aanbiedingen: blauw kaststel van

echt Bareuther porselein van 245.—, voor

145.—

Kleiner kaststel met fijn gekleurde Chinese

bloemdecoren, normaal 75.—, nu per stel 49.—

Mooie grote DEKSELPOT van Delfts wit

aardewerk. Het klassiek model Noordwijk

adviesprijs 55.—, aanbieding 29.50

CLOSETMATJES van badstof in verschillende

kleuren, voor 5.95

Gedecoreede BESCHUITBUS met goede klem

sluiting, normaal 5.40, nu 3.95
Dit is goedkoop: set van 4 zeer aparte LEER-

DAM BIERGLAZEN (2 dames- en 2 heren-

glazen) Leerdamprijs 14.75, onze prijs nu 4.75

ZAKMESSEN, de echte Richard Abram Her-

der, vanouds bekend om kwaliteit,

van 12.50 voor 7.95
van 14.50 voor 9.95

Je verliest em toch? Dan een oersolide

•BOERENKNIPMIS (geen Herder) voor 2.95
En nog niet slecht!

Aanbiedingen 2 weken geldig, tenzij eerder

uitverkocht. Niet reserveren.

A.B.A.N. autorijschool

JAN DENEKAMP

Voor oen perfecte rij-opleiding

SARINKKAMP 14 - HENGELO G.

TEL. 05753-2144 • b.g.g. S259

Fraai
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindt u...
bij
^schüersbedrijf

^^bennKZ harmsen
tpatetraat 17. 7256 AA hengeto (g) telefoon 06753-1292

VEILIG VERKEER NEDERLAND
afd. Hengelo Gld

Aangekondigde herhalingscursus
vindt plaats op

21 en 28 febr. en 7 maart
in zaal Leemreis
Aanvang 20.00 uur

Opgave is nog mogelijk tot 17 februari op de
u bekende adressen

II•VOETEN
VRAGEN
AANDACHT!

Vrijdag 18 februari

7 Houdt onze voetkundige
steunzolen-controledag.
Er is gelegenheid uw voeten
na te laten kijken op eventuele

»afwijkingen naar aanleiding
van een voetafdruk.

Alles geschiedt vrijblijvend
en zonder kosten.
Ook kunt u advies krijgen
aangaande voetverzorging.

Bel voor een afspraak of kom
even langs.
Onze voetkundige is
aanwezig van 10 uur tot 5 uur.

Schoenhandel Wullink
Kerkstraat 5 - Hengelo Gld

Tel. na 18.00 uur. 05753-2095

Dî ^̂ g——n "
Uw oude deuren beter als nieuw!

Wegens enorm succes

wederom in Hengelo Gld een

grote demonstratie
in zaal Langeler
Spalstraat 5

op vrijdag 11 februari a.s.
van 16.00 tot 20.00 uur

internene
Interreno Oost-Gelderland ABWI
Eibergseweg 25 - 7273 SP Haarlo - Tel. 05456-478

Wasautomaat stuk?

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

% jaar garantie op reparatie

Onderdelen «U voorraad

JOWé
VOOR

kefffngzagen - zaogbokken - hout-

en composfmach/nes - tuinfrezen

hetelucht kanonnen
sc/iaafsens///'pen enz.
NIEUW EN GEBRUIKT - DEMONSTRATIE

Winteraanbieding:

speciale kloof bijlen f 50.— p. stuk

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE
REPARATIE- EN SLIJPINBICHTING
VERHUUR

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

Tevens 'n avonds en zaterdags bereikbaar

Op woensdag 16 februari a.s. vieren wij ons

40-jarig huwelijksfeest.

Gelegenheid tot feliciteren van 18.00 tot 19.30

uur in zaal Langeler, Spalstraat 5, Hengelo G.

J. BERENDSEN
R. BERENDSEN-VAN BURK

7255 AC Hengelo Gld, februari 1983.

Spalstraat 4.

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken,

die hun blijk van medeleven hebben betoond,

bij het zo plotseling overlijden van mijn lieve

man, onze zeer zorgzame vader, zoon, schoon-

zoon, broer, zwager en oom

ALBERT BERTUS EBBERS

Naast de Heere die ons tot steun is in dit

grote verlies, was ook het medeleven van zo-

velen ons tot steun.

Uit aller naam:

Mineke Ebbers-Huurneman

Edwin en Marcel

7255 LR Hengelo Gld, februari 1983.
Ellenkampdijk 3.

RODE KRUIS
Afdeling Hengelo Gld

algemene ledenvergadering
zal worden gehouden

op maandag 7 maart 1983
te 20.00 uur in „Ons Huis"

Agenda:
1 Opening.
2 Notulen.
S Jaarverslag secretaris.
4 Verslag kascommissle.
5 Verslag penningmeester.
6 Verslag Welfare-afdefing.
7 Bestuursverkiezing. Aftredend en herkies-

baar mevr. J. G. «J. van Aken-Reulink en
de heer H. Korten.

8 Bestuursmededelingen.
9 Benoeming kascommissie.

10 Rondvraag.
11 Sluiting.

EN TOCH IS

Inplaats van kaarten

Het is mij onmogelijk iedereen persoonlijk te

bedanken voor het medeleven, betoond tijdens

de ziekte en na het overlijden van mijn lieve

onvergetelijk man

REINIRUS MARIA JOSEPH NOTTEN

De belangstelling, die ik ondervond, was zo

overweldigend, dat ik op deze wijze iedereen

heel hartelijk dank wil zeggen.

Uw oprecht medeleven is voor mij een grote

steun en troost voor de toekomst.

G. J. Notten-Sesdnk

Hengelo Gld, februari 1983.

Asterstraat 19.

RATERINK

TOT KIJK

zondag 13 febr. a.s.
Aanvang 10.00 uur

Voorganger: Ds P. Lootsma
uit Krimpen a.d. IJssel

m.m.v. zanggroep „Emmafis"
uit Apeldoorn

de jeugddienstc om missie

Th. J. Hanrath, huisarts

AFWEZIG
van 14 t.e.m. 21 febr.

Waarneming B. A. M. EUkelkamp, Koldewei-
weg 2, KeUenborg, Tel. 2263

UW SLAGER

damai
dons-service

CJw donzen
dekbed
weer als
nieuw

Zelfs het beste dekbed wordt na een aantal
jaren gebruik wat minder veerkrachtig, wat
dunner en daardoor wat minder warm.

Via onze speciaalzaak kunt u nu gebruik
maken van de Damai dons-service, waarbij uw
dekbed wordt bijgevuld met b.v. 100 g.dons.

's Ochtends gebracht, 's avonds weer als
nieuw terug.

En dat voor een vriendelijke prijs. Komt u
voor nadere inlichtingen even langs of bel ons.

De beer is los...
dus goa'w met ons allen d'r es flink tegenan

met ut kommende karnavalsfees in Keijenborgü

MUKEY - Keijenborg
zut ow graag kommen met toeter en feesneuze

dinsdag 15 februari
in zaal Winkelman
Keijenborg
• Bezoek van Prins Jan l en hofholding

• Trekking Mukey-lotteri'je

• Hoe gekker, Koe mooier

• Velies niet ow vestand

• Zaal los half achte! Ende. .77


