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'tllïesteTïakkef
Spuistraat 21. Tel.uy) Jfengelo.

Inleveren?

KOM NOU!

We hebben in de reklame

kandij-, rozijnen-

oude wijven- en

ontbijt-

KOEK

VAN 15 T.E.M. 19 FEBRUARI

voor f 2.10
ca. 500 gram

BAKKERIJ JOZEF SCHABBINK
SPALSTRAAT 21 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1250

DEZE WE EK:

óók GEOPEND op
dinsdag en woensdag
van 9-12.30 en van 13.30-17.30 uur

HULS-VORST
\\\\\\\

ffi? (en piepjonge)

ions
DATSUN CHERRY, diverse uitvoeringen

DATSUN SUNNY, diverse uitvoeringen

DATSUN TRAVELLER STATIONWAGON

DATSUN SILVIA SPORTCOUPé

DATSUN 160B

DATSUN 160J, 4-deurs

PEUGEOT 305 GL

RENAULT 5 GTL

RENAULT 18 TS

TALBOT HORIZON

TALBOT 1308 GT

MAZDA 323 GT 1500

MITSUBISHI GALANT 1600 GL

CITROëN GS

AUDI 80 GLS

1979 - 80 - 81

1979 -80-81

1980

1980

1978

1977

1979

1980

1980

1981

1979

1981

1979

1977

1979

Aanbieding automaten

DAIHATSU CHARADE

DATSUN SUNNY

11.000 km nov. 1981

39.000 km 1979

BV

HUMMELOSEWEG 10 • HENGELO GLD • TEL. 05753-2244

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

Verserüjnt dinsdag* In:

Hengelo Gld.; KeUenborg;
Velswtyk (Zelhem); 8 leende ren;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Rha; ToldJJk; Vier akker-Wie tunond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17 - Postbus 8
1255 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1455
b.g.g. 1253

Eet eens gestoofde

kabeljauwfilel
met botersaus
Licht verteerbaar en ge-
zond.

DiZö500 gram

Hierbij

doperwten
extra fijn, prachtkwaliteit

grote zak è 2y2 kg 1 1 i

HULS-VORST
DIEPVRIES-

SPECIALITEITEN

Raadhuisstraat ölb
Hengelo Gld • Tel. 1666

Nieuw

Wandtegels

N.H. Kerk

Leuk voor een kado

6.00

HEIJINK
„De Spannevogel"

Rolluiken
hoge isolatiewaarde

IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

Vraag vrijblijvend

prijsopgave

Peniekening
N.H. Kerk
35 x 40 cm

met en zonder UJst!

HEIJINK
,,De Spannevogel"

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

GEKNIPT voor Uu
Knippie

Knip grote maten

Knip mode

Verder in onze kollektie

tal van andere mode-
bladen

KNIPPATRONEN-
PAPIER

NAAISTERSHAKEN

SCHAALLATJES

POTLODEN - GUM

Kerkstraat 17 • Hengelo G

Telefoon 05753-1253

HUSQVARNA EN LEUENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.—

Naaimachinehandel • reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 * VORDEN Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05753-1418

De gehele week;
100 gram

gepaneerde snitzeis 1.50
500 gram

magere hamlappen 4.95
500 gram

magere riblappen 7.95
500 gram

dik bevleesde ribbetjes 2.95
500 gram

balkenbrij 1.95
l doos

fricandellen (40 si.) 16.-

Bij aankoop van een eigengemaakte

rookworst

500 gr zuurkool gratis

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

800 gr grove of ftyne verse worst

150 gr boterhamworst

450

125

WOENSDAG:

500 gr gehakt + krolden

500 gr magere speklappen

150 gr gebraden gehakt

395
295
125

DONDERDAG:

500 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen

150 gr gekookt ontbytspek

495

425

150

VRIJDAG EN ZATERDAG

500 gr schouderkarbonade
100 gr pekelvlees

150 gr slagersham

Leverworst plm 250 gr

395
195

195

95

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 H E N G E L O GLD. TELEFOON 05753-12 68 KEURSLAGER

WIJNBERGEN
Lekkere grasgroene

LOMBARTS APPELEN

nu 3 kilo 250

VERSE ANANAS

nu per stuk 295

VATVERSE ZUURKOOL

nu % kilo 45

Deze week uit onze grote verkoop bloemenkas

verschillende soorten

GROENE PLANTJES
nu uitzoeken t*i\r

3 stuks 395

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

VOETEN
st

AANDACHT.
Vrijdag 18 februari
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

FILMAVONDEN
HAMOVE

op dinsdag 22 febr.

en woensdag 23 febr.
in zaal Concordia te Hengelo Gld

Aanvang 19.30 uur

Leden op vertoon van fidmaatschapskaart

1983 (eventueel aan de zaal verkrijgbaar),

vrjje toegang

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

A. B. Wolsink

BERT LAMMERS

Taxi - zieken- en groepsvervoer

Dag en nacht bereikbaar

Telefoon 3005 b.g.g. 1924

JOWé
VOOR

keffffigzogen - zcrogbokken - hout-

en compostmachines - tuinfrezen

hetelucht kanonnen

schaafsens/i/pen enz.

NIEUW EN GEBRUIKT - DEMONSTRATIE

Winteraanbieding:

speciale kloof bijlen i 50.— p. stuk

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

REPARATIE- EN SLIJPINRICHTING

VERHUUR

Branderhorstweg 5 - KeUenborg gem. Hengelo

Tel. 05753-2026

Tevens 's avonds en zaterdags bereikbaar



Die dagelijkse dingen
bij uwVSmaif

allerlei

Tempo tissue toilet-
papier pak a 12 rol £49-
Badhanddoek

4 modekleuren 50 X 1 00 cm.

Washandjcs
per stuk££&-

Bekende merken hebben een uitstekende kwaliteit, daar kunt u
op rekenen maar wij hebben daarnaast onze eigen merken. Ook van
uitstekende kwaliteit, alleen stukken goedkoper. Dat scheelt vooral op
die dagelijkse dingen als uw kopje koffie. Rekent uzelf maar eens uit!
Met Superunie koffie bent u altijd een goede gastvrouw/man/heer *

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Plakboek
24 vel 22X32 cm.

Philips gloeilampen
25-40-60-75 W. nu per stuk

Zacht & zeker vernieuwde
inlegkruisjes pak 30 stuks-k98-

Q89
189

Auto
opwindbaar-&öë-

Cafemel
literfles 2.09

bakkerij
Melitta filterzakjes
1X4 pak 40 stuks 1.46

Carnaby brésilienne-
taart-&90-
Volkoren tarwerogge
800 gram

Knip wit
800 gram

Puntjes of bolletjes
zak 6 stuks

Krentenbollen
pak 4 stuks

Veluwse koffiekoek

595
176

Melitta
filterzakjes

nr. 102 pak
40 stuks 1.19

Q89

zuivel
Deze week nogmaals.
Vers van het mes...
Goudse kaas
jong, kilo

Boursin
150 gram 3.98

6?9
Coberco griesmeelpap ' 79
llitcipakl.96 A •

Betikelaar
bastogne
koeken

per pak l .79

Iglo spinazie
450 gram

kruidenier
099
Q?9
159
149

Iglo boerenkool
450 gram

Chocella hazelnoot-
pasta pot 400 gram 4£9-

Kreyenbroek spijs-
broodjes pak 6 stuks 4^79-

Korenaer advocaat
0.5

449

Stiperunie korrel oplos
koffie pot 200 gram5.95

Superunie koffie
rood, vacuüm, gemalen 250 gr.
3A9- 2?8 Kop en schotel

roosmotief
met goudrand229

Buitoni melba toast
per pakje-Or99-

P.C.D. zoute pinda's
zak 500 gram -2-r98-

Luxe melange assorti
Snoep baai l

079
2?9
499

Appelmoes
1/1 blik^99-
Nieuw bij VS!
Bottelcee
0.5 liter vaste VS prijs

Beckers frikandellen
doos 20 stuks

6?5 Chateau du bousquet
1980 per fles ̂ 95-

6?s

Narcissen
2 bos, superkwaliteit

Apeldoorn tulpen
l bos superkwaliteit

Tros anjers
l bos

Pracht Azalea
8.95

450
450
450595

Een zorgzame huisvrouw in Eerbeek
die tot voor kort op haar kinderen neerkeek
Ik koop bij VS in Zutphen groente en fruit
daar is gezin dubbel mee uit
en mijn kinderen zijn nu een kop groter toen ik
weer keek.

MARKT
tVS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GrocnIo-Goor-Vorden



zoals een kopje koffie
stukken goedkoper

Uw groenteman is een hobbyist. Dat wil zeggen, dat hij met veel plezier
een goede wekelijkse presentatie heeft van uitstekende produkten met een heel
redelijke prijsstelling. Neem nou deze week de aardappel.
Binten in de
belangstelling...
Wij spreken liever van binten dan
van bintjes, omdat onze hoge
kwaliteitseisen aan de aardappel
ook inhouden dat er weinig of
geen kleintjes tussen zitten.
Dus minder afval en makkelijker
schillen. Diezelfde hoge kwaliteits-
eisen zorgen er ook voor, dat u op
een aardappel van uw VS-markt
kunt rekenen. Weinig afval, weinig
"ogen" en konstant in het koken.
U went snel aan een goede
aardappel en u zult ervaren hoe
prettig het is met de konstante
kwaliteit van uw VS-markt te
werken.

Probeer ze maar
deze week 5 kilo puike
kleiaardappelen

groenten
Geldig van 17/2- 19/2'83

Pracht witlof
kilo

Champignons
bakje a 250 gram

Golden delicious
2 kilo, klasse l

Puike klei aardappelen
5 kilo

Oliehoorn slaolie 199 Top bronnen citroen f\ / 9
l literfles nu \J •

vleeswaren! slagerij

Johma Httzarensalade
kant en klaar
\ kilobak^?5-

% Eiersalade
;i 250 gram

Ruitjes margarine
pak 250 gram

Hak rode kool
1/1 pot-^95-

HANKEY IC HANRKÏ
BAMS1ST3-K • H IHlv

Florijn citroen
wijn l liter

Hanky Bannister 2 95
l Q95 whisky

JL^J • 0.7 liter deze week
Bacardi rum
per fles-24^95-

Geldig van 17/2-l 9/2'83

Fricandeau
500 gram

Hele kilo nog
voordeliger...

1Q98
450

Hamlappen
hele kilo

Grove braadworst
500 gram

Satéburgers

5 halen... 4 betalen!
Bami of nasi K 50
kilo *J

Bami- t nasrvlccs
500 gram

450
Maandag 21/2:
Hacheevlees
500 gram

Per kilo nog
voordeliger...

Palingworst
150 gram

Bakbloedworst
500 gram

598
1Q98

198
Dinsdag 22/2:
Kuikenbouten
hele kilo

Runderbraadworst
500 gram

Varkenslever
150 gram

Gebraden borrelballen
200 gram

648
§98
125
250

Woensdag 23/2:
Gehakt h.o.h.
hele kilo

Mager rundergehakt
500 gram

Gebraden gehakt
150 gram

Gekookte worst
plm. 350 gram

748
498
148
2?5

Er was eens een jongeman van de Weerdslag
die de toekomst vrolijk inzag
't Is zo sprak hij toch al te mal
dat ik direkt na carnaval
weer naar VS slijterij mag.

Hoppe jonge jenever | £t 95 ^^P^Iom brande'

MA RKTl

VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
~9 1 T"ï 1 TT . f / S* 1 A \ T\ * * f* 1 f* TT J ^̂

f

Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-Grocnlo-Goor-Vorden



WOENSDAG-DONDERDA

VRIJDAG-ZATERDAG

^1SOUMÉ

MAANDA G-DINSDA Gdog
DAG-

VERS



OPEL

voor reparatie en onderhoud

van uw auto

verkoop
nieuw en gebruikt

GARAGE B. REGELINK
Synagogestraat 6 - Hengelo Gld - 05753-1573

T.T.V. „BEKVELD"
WICHMONDSEWEG 41 - HENGELO GLD

Door uitbreiding van de accomodatie kan ons

ledenbestand
weer uitgebreid worden.

Nu ook gelegenheid voor

recreatie touwtrekken

Aanmelding en inlichtingen:
senioren op dinsdags- en vrijdagsavonds
van 20.00 tot 22.00 uur

Voor jeugdleden van 12 t.e.m. 16 jaar
is er op zaterdagmiddag 26 febr. a.s. een

kennismakingsmiddag
van 14.30 tot plm 16.30 uur, met vertoning van
enkele films en uitleg van de touwtrekSport.

Ouders van jeugdleden ook van harte welkom.

Bestuur TTV „BEKVELD"

NIEUW VOOR HENGELO

DE HELE KOLLEKTIE

UNA BROWN
stoffen
VINDT U NU BIJ

Schröder
t>U de kerk Hengelo Gld

Platenservice „HENGELO"

Aanbieding v.d. maand:
Singles uit de ex top 40

+ de pop bakken
betaalt u nu slechts 3.--

10 singles 27.50

20 singles 24.95

Tevens ẑ jn wy het adres voor al uw

orgels, blokfluiten,

gitaren, orgellessen etc.

GRAAG TOT ZIENS BIJ

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

Wolboetiek „de breipen"
Nieuw in de Velswijk

OPENINGSSTUNT:

Zareska mia, per bol 1.75

nu heel pak 12.50

Woensdag 16 febr., 10.00 uur start de verkoop

Wy nodigen u allen harteUJk uit.

DINY DE VRUCHT
Velswykweg 22 • Velswyk

Te koop

HONDA ACCOBD AUTOMAAT

OPEL KADETT

OPEL KADETT

RENAULT 4 GTL

RENAULT 4 GTL

OPEL ASCONA MET GAS

1978

1977

1975 ,

1978

1979 -,

1979

Synagogestraat 6 - Hengelo Gld - 05753-1573

Ruurloseweg 43 • Hengelo Gld - 05753-2266

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

IJZERHANDEL,

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

Fa. Wijnbergen
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld

SGhildersbedrJjf
bennle harmsèh

vraag vrijblijvend informatie

Spalstraat 17 Hengelo(Gld)Tel.05753.1292

DANSEN
Zondag 20 febr.

J O H N D A V I S B A N D

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

SPECIALISTEN
IN SPAREN.

Doeltreffend sparen doet U
bij de N.M.S.
Vraag informatie bij ons agentschap

Ass. en Makelaarskantoor

Gerrits-Lammers B.V.
Spalstraat 26. Hengelo Gld. Tel 05753-1400

Spaarbank

damai
>^^ dons-service ^fS

üw 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.

¥ ^

Van ons mag de huisvrouw best
meer plezier in haar werk hebben

-i—p-

^ •

ï>-•v-
'fflHHfc

De keuken staat als arbeidsplaats centraal, maar moet meer zijn: middelpunt van de
familie, funktioneel en vooral menselijk, gezellig. Ons streven is erop gericht, om dat
ook waar te maken. Door hoge kwaliteitseisen, moderne funktionaliteit en estetische
vormgeving willen we de tijd, die de huisvrouw voor haar gezin in de keuken bezig is zo
plezierig mogelijk maken.

Een keuken is bijna een continuebedrijf waar drie onderdelen van belang zijn:
bewaren en dan kan dat diepgevroren, gekoeld of op normale temperatuur, bereiden,
daar heeft u spoelbakken en gereedschap voor nodig en tenslotte koken, bakken en
braden. Al deze drie hoofdwerkzaamheden moeten in uw keuken enerzijds met weinig
inspanning te bereiken zijn en anderzijds moet uw keuken geen fabriek lijken. Uw man
en kinderen moeten het er gezellig vinden. Dat evenwicht brengt het HCI inbouw-
keukenprogramma van de beste merken. Uitgekiende keukentechniek in een prettige
werkbare omgeving zo kan ook uw keuken worden.

Ons komplete keukenprogramma geeft u een indruk van de eindeloze veelvoud van
kombinatiemogelijkheden, die onze eigen ontwerpafdeling voor u kan realiseren.
In onze showroom staan vele voorbeelden om u de praktijk te tonen.

Wij zijn leverancier van uitsluitend kwaliteitsmerken w.o. Miele, Atag, Zeyko,
Nobilia, Wevo, Hacker en Itho.

Wie bouwt kijkt eerst bi/ HCI
Kruisbergseweg 13. Hengelo (G). Tel : 0575:

Binnenweg 4. Ulft, Tel 08356-3141
2121



Met blijdschap en dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van ons dochtertje

TINEKE

Zij werd geboren op 6 februari 1983.

Wim en Henny Gartsen

7021 LV Zelhem,
Michelstraat 11.

Verkoop fabriekspartij

breiwol en breigarens
TEGEN FABRIEKSPRIJS

de nieuwste zomerkleuren

AUTOSHOP - GOEDERENHANDEL

Ruurloseweg 43 • Hengelo Gld

Geeft u binnenkort een feestje?

Dan verzorgen wij graag de

muzikale omlijsting

Platenservice „HENGELO"
Telefoon 05753-3532-2307

Bezoek ons koophoekjeü
Pannensets en combinatie serviezen

10% korting

Tafelbestek 10 tot 30% korting

Haarden en kachels 10% korting

EN NOG VERDERE KOOPJES

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

WasGutomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal IS • Hengelo Gld • TeL 0576S-UM

Vi Jaar garantie op reparatie

Onderdelen alt voorraad

NET EFFE GEZELLIGER

Zondag 20 februari

presenteert

TAPPERIJ „DE ZWAAN"
Spalstraat 3 - Hengelo Gld

de inmiddels zeer bekende

Ierse zanger en artist

Michael Robinson
Aanvang 21.00 uur

TE HUUR

Ruime bovenwoning te Keijenborg
aan de St Janstraat 46

bestaande uit: kamer - keuken - 4 slaapkamers
badkamer - bergplaats en garage.

Nadere informatie verkrijgbaar bij de direc-
teur Rabobank Keijenborg, St Janstraat 44

WILT U IETS NUTTIGS DOEN?
KOLLEKTE BHEUMAFONDS
Wanneer u iets nuttigs wilt doen, en wie wil dat
niet, dan kunt u het Nationaal Rheumafonds helpen
met de fondsenwerving.
In deze tijd van bezuinigingen en inleveren zal er
van alles aan moeten worden gedaan, het benodigde
geld bdjieen te krijgen, .om rheumapatiënten te helpen

Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van aanpassingen,
of om hen in de gelegenheid te stellen een keer aan
een aangepaste vakantie deel te nemen. Zo zijn er
meer dingen en het Rheumafonds zal u desgevraagd
graag nader informeren. Maar het vraagt nu uw
daadwerkelijke hulp.
Er zijn best een heleboel mensen die wat in de
kollektebus willen stoppen, maar iemand moet met
die bus rondgaan in de week van 7-13 maart a.s.
Dat is nuttig werk. Heeft u niet veel tijd? Neem dan
gewoon een kleine wijk voor uw rekening. Geef u
op bij het Nationaal Rheumafonds, Ie Sweelinck-
straat 62, 2517 GG Den Haag, tel. 070.469696. Bel zo
vlug mogelijk. Ook voor de organisatie van de te
houden kollekte ter plaatse zijn mensen nodig. Wilt
u iets nuttigs doen? Geef u op!

VLUCHTMIDDELEN BIJ BRANp

KUNNEN EEN LEVEN REDDEI^

Per dag moet in ons land de brandweer meer dan
dert ig keer uitrukken voor een brand in een woning
of openbaar gebouw. Dan komt het maar al te
vaak voor dat het door sterke rookontwikkeling
onmogelijk is om het pand via de gewone uitgang
(en) te verlaten. Soms versperren ook uitslaande
vlammen de gebruikelijke weg. Van brand zijn elk
jaar gemiddeld 70 doden en 700 gewonden het slacht
offer, terwijl gemiddeld 100 mensen per jaar door
rook worden bedwelmd.
Het is ondanks brandpreventie en voorzorgsmaat-
regelen menigkeer van levensbelang om in een
woning of gebouw een nooduitgang te hebben en die
duidelijk aan te geven. Bij verblijf in een hotel of
pension is het een goede gewoonte om direct na
aankomst de vluchtwegen te verkennen.
Wanneer bij brand ook de nooduitgangen niet meer
gebruikt kunnen worden, ontstaat de situatie dat
alleen met hulp van buitenaf - veelal de \ brand-
weer, er nog een kans is het er levend af te brengen
Wanneer wachten op de brandweer niet langer
mogelijk is dan kan alleen nog een of ander vlucht-
middel voor ontsnapping dienen.
Het Veiligheidsinstituut heeft een folder waarin een
overzicht wordt gegeven van de meest gangbare
vluchtmiddelen bij brand.
Een gratis exemplaar van deze folder kan worden
aangevraagd bij hei. infocentrum van het Veiligheids
instituut, postbus 5665, 1007 AR Amsterdam, onder
het bestelnummer IC 10.
Telefoon van het instituut is 020-736414.

FILMAVONDEN HAMOVE
De jaarlijkse filmavonden van Hamove waarop het
filmteam, bestaande uit Ruud Kreunen en Albert
Jansen, hun materiaal van 1982 tonen, zijn dit jaar
op dinsdag 22 en woensdag 23 febrauri a.s. in zaal
Concordia te Hengelo Gld. De aanvang van beide
avonden is 19.30 uur.
Het programma dat is samengesteld, is meer dan
de moeite waard. Zo is er o.<a. de première van de
nieuwste Pietje Praga film. Verder Hendrik Hum-
mel in de Hengelo-Dakar Ralley, Hamovaria, de
beide grote evenementen van Hamove, de cross en
wegrace enz. enz.
De humor is bij dit alles niet veregeten, dus van een
bezoek aan een van deze filmavonden zult u geen
spijt hebben.
Voor de jongelui wordt 's woensdagsmiddags van
drie uur tot half vijf een leuk programma gedraaid.
De toegang voor leden is op vertoon van de lid-
maatschapskaart 1983 eventueel aan de zaal ver-
krijgbaar) gratis. Van niet-leden wordt een kleine
vergoeding gevraagd.

OP VAKANTIE MET HET NED. BODE KRUIS

Algemeen bekend is dat het Ned. Rode Kruis vakan
ties organiseert voor die chronisch zieken, die n ie t
(meer) zelfstandig op vakantie kunnen gaan.
Welke mogelijkheden zijn er?
Op de eerste plaats is er de ,,J. Henri Dunant", een
varend vakantieschip. Dit schip biedt mogelijkheid
voor hen die bedlegerig zijin, alsmede voor mensen
die permanent een rolstoel gebruiken. Er is een
scheepsarts aan boord, voldoende verpleegkundigen
en help(gpers om de nodige verpleging en verzor-
ging te bieden. Het is een varende vakantie, zodat
de gasten weinig of niet van boord gaan.
Voorts zijiver huize ,,de Valkenberg" in Rheden en

huize „IJsselvleidt" in Wezep. Geheel aangepaste
vakantiehuizen, liggend in een prachtige omgeving.
Beide huizen zijn geheel voor rolstoelers aangepast.
Er zijn voldoende verpleegkundigen en help(st)ers
om de nodige verpleging en veerzorging te bieden.
Aangepaste busjes zijin er, waardoor er mogelijk-
heden zijn om de omgeving te verkennen.
De belangstelling voor de vakantieboot is reeds /o
groot, dat voor dit seizoen helaas geen aanmeldin-
gen meer geaccepteerd kunnen worden.
Als u meent dat u voor een verblijf van een week
in een vakantiehuis in aanmerking kunt komen, dan
kunt u zich hierv.oor aanmelden bij A. Eelderink,
S a i i n k k a m p 20 te Hengelo Gld, tel. 1933. Vóór 7
maart 1983! Een aanmelding houdt niet automatisch
in dat u aan een vakantie kunt deelnemen; het aan-
tal beschikbare plaatsen is namejijk beperkt. Boven-
dien zullen zij die het meest op medische en ver-
pleegkundige hulp zijn aangewezen eerder een kans
maken.

MET „DE ECHTE GROENTEMAN"
LEKKER NAAR DE ZON
Onder dit motto wordt van 14 februari t.e.m. 12
maart 1983 een aktie gevoerd bij de groentemannen
die aangesloten zijn bij de stichting, do echte groente
man".
Bij deze groentemannen nu wordt in bovenstaande
periode een zegelaktie gevoerd mot als hoofdprijs
een droomreis. Bij iedere f 2.50 aankopen krijgt u
ren /.egel gratis en die moet u opplakken op een vel.
U zet uw naam op het vel, lost de rebus op en
levert hem weer in. Bovendien zijn er nog 40 troost-
prijzen. Zie de advertentie in dit blad. Bij de echte
groenteman Wijnbergen kunt u bij uw aankopen de
zegels verkrijgen.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 20 FEBR.

Verzorgingscentrum ,,De Bletfke"

9 uur ds Verharer, bed. H. A.

Herv. Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Gerbrandy

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Verhaere

Vrgz. Herv. Kerk

Geen dienst

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 14 t.e.m. 20 febr.
F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen

Vrijdag 18 febr.

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

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo Gld

PEUTERSPEELZAAL „HOPZA"
BESTAAT 10 JAAR
De opvang van peuters heeft met de stichting en het
in werking stellen van de peuterspeelzaal ,,Hopza"
een goede onderbouw gekregen.
In hete jaar 1983 bestaat de peuterspeeelzaal 10 jaar
Het is voor talri jke peuters een goede opvang ge-
weest en begeleiding op weg naar de grote school.
Het bestuur van Hopza heeft de herdenking van het
jubileum, omgeven met een feest op 16 april a.s.
waaraan meerdere aktiviteiton zijn verbonden.
Een van die akt ivi te i ten zal een speelgoedmarkt /.ijn
Aan ouders van peuters en andere geïnteresseerden
\voni gevraagd om speelgoed dat niet meer ge-
bruikt wordt, af te staan voor dit doel. Wel wordt
als voorwaarde gesteld, dat het in goede staat ver-
keert, zodat het zelf kan worden gebruikt of wor-
den ve rkoch t . Gedurende de maan februari en begin
van maart kan het speelgoed worden afgegeven aan
de peuterspeeelzaal, Si M i c h i l e s s t r a a t , tussen 10 en
12 uur.
De opbrengst komt ten «^opde aan de speelzaal,
waarmede de peuters no g tal van fijne uurtjes be-
zorgd kunnen worden.

NIEUWE HARING
VERS VAN 'T MES!!

L> stuks NU 4.25

HULS-VORST
DIEPVRIES-
SPECIALITEITEN

Raadhuisstraat 51b

Hengelo Gld - Tel. 1666

FNV-leden

Belasting-
invulavond

28 febr. 1983

in „de Horst"
te Keijeiiborg

CENTR. VERWARMING

ƒ 1000.- korting en 10 jr ga-
rantie .wanneer u uw wo-
ning 2 Vlagen beschikbaar
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
voor zelbouwpakketten
RADI-THERM
Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
8105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

Biedt zich aan hulp in de
huishouding v. 2a 3 halve
dagen per week. Brieven
onder no 7 bureau van
,,de Reclami

Zaterdag 19 febr. a.s.

BAL met attracties
gewicht raden varken

boerenkool met worst

Entree f 10.00 p.p.

JAN en LENIE WOLBRINK
Bleekstraat 3 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1340

Te koop 3 oliekarlu'ls <-n
2 olietank*, elk 1200 liter
H. Hebben, Baak,
Tel. 05754-391

Te koop kunststof keuken
blok, 2.80 m. dubbele
spoelbak + vaatwasser,
t c L M - n elk aannemelijk bod

05753-1250

Te koop mooie jonge hon-
den, ontwormd ( B o u v i e r
en Herder). Tel 05754-343

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

Tapijt vuil?

De Mr. Steam
De diepstomer van
vakman helpt direkt

Huur 25.— per beurt

2e beurt gratis

Meubel- en tapUten-
huls

,Spannevogel'
Tel. 05753-1484

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

SIEKHE ESTERS

IIE1IJE PLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL

COMPOST
TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN

&ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

met SPORTGOED

Banninkstraat 5, Hengelo

O
f/? r

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.

V y , \
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