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Jozef ^Scbabbinl
•tffisteTiakkef

Spalüraat 21. Tel.i2<p Jfengelo

KERSENCARREE'S
5 stuks, van 6.25 voor

5.15

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1250

Als U Uw vrouw
nog mooier

wilt hebben...
....laat ons haar dan mee helpen
een montuur te kiezen uit top-klas-
se-optiek. Wij hebben een kollektie
die mooizijn een extra accent
kunnen geven!

^AGROOTKORMELINK
^horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK • GOUD EN ZILVElt • UURWERKEN

Spalstraat 27 • Hengelo Gld • Telefoon 05753-1771

s MAANDAGS GESLOTEN

Platenservice „HENGELO"
AANBIEDING:

gloednieuwe Hollandstalige

singles

P.S. geen f 5.— maar ZiOU

10 singles nu slechts lui
M

Ruim gesorteerd in Hollandstalig

Het is abnormaal,

die LP van Normaal
Wil i'j um ok hebben, dan moj um now be-

stellen, veur mjoar twee tientjes.

Ok op un muziekdeusken

Platenservice „HENGELO"
Voor al uw

grammofoonplaten

miiziekcasserfes en

muziekinstrumenten

Raadhuisstraat 5lc (achter Edah) Hengelo G.

Het adres waar muziek in zit!!

CLAN
Verschijnt dlnadAf» Int

Hengelo Gld.; KeQenborg;

Vetawyk (Zelhem); Steenderen;

Baak; Bronkhorst; Olburfcn;

Rha; Toldtfk; Vlerakker-Wlchmond

en omstreken

UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17 • Postbus 8

1255 ZG Hengelo Gld.

Telefoon 05768-14 65

b.g.g. 1258

WIJNBERGEN

Vers gesneden KOOLRAAP

nu per zak VU

Lekkere sappige zoete

SINAASAPPELEN

nu 20 stuks 450

VOLOP VERSE

spinazie - raapstelen

andijvie - kropsla

Alles tegen scherpe veilingpryzen

WIN EEN GRATIS REIS

voor 2 personen naar de zon!

Spaar de gratis zegels in onze groente- en

fruitwinkel

DE AKTIE DUURT T.E.M. 12 MAART

Onze grote verkoopbloemenkas is weer tjokvol

gevuld met

groene en bloeiende

PLANTEN
rechtstreeks van de Aalsmeerse

bloemenveielingen

Let op de aanbiedingen elke week

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1478

,de Knots'
exclusief houtsnijwerk

en kunstnijverheids artikelen

Ter gelegenheid van de opening

van onze winkel

donderdag 3 t.e.m.

zaterdag 5 maart

gratis
HOUTEN attentie
bij besteding vanaf f 10.

JAN EN TINY NOTTEN
Ruurloseweg 45 • 7255 DG Hengelo Gld

Telefoon 05753-2616

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraat 18 • Hengelo Gld • TeL 05763-1806

Vb J*»r garantie op reparatto

Onderdelen nli voorraad

722e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop loten
maandag 7 maart
Debltante Ned. Staatsloterij:

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

BESTELDE LOTEN WORDEN EEN WEEK GE-
RESERVEERD

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne

verseworst

150 gr boterhamworst

4.50
100

WOENSDAG:

500 gr gehakt kruiden

magere speklappen

150 gr gebraden gehakt

3.95
2.95

100

DONDERDAG:

500 gr malse runderjappen

500 gr malse varkenslappen

150 gr leverkaas

4.95
3.95

100

VRIJDAG EN ZATERDAG

500 gram

schouderkarbonade
(max. 2 kg per klant)

150 gr slagersham

100 gr gebr. runder- of

varkensrollade

Leverworst, plm 250 gr

325
195

195
95

De gehele week;
100 gram

gepaneerde snitzeis 1.50

500 gram

varkensfiletrollade

500 gram

magere hamlappen

500 gram

magere riblappen

500 gram MAGER

hachévlees + kruiden

5.95

4.95

7.95

6.95

1.95

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 - H E N G B L O GLD. TELEFOON 05753-12 «8 KEURSLAGER

De sportieve jacks
Mannen dragen
jacks. Nu met kleurige
streepverwerkingen,
kontrastvoeringen en
aktuele bijpassende
katoenen shirts en
jeans.

vanaf

69.-

ru-Lriwear

dundee

HENGELO TEL.05753 1383

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

TONEELUITVOERINGEN
op zaterdag 19 en

woensdag 30 maart

Opgevoerd wordt het büjspel:

Ruilen is niet altijd huilen
Kaarten reeds in voorverkoop bU Boekhandel

Wolters, zaal Langeler en leden van de HTV

JOWé
VOOR

keffffigzcrgen - zocrgbokken - hout-

en composfmacnfnes - fuinfrezen

netefucnf kanonnen

schaafsens/i/pen enz.

NIEUW EN GEBRUIKT - DEMONSTRATIE

Winteraanbieding:

spec/afe kloof bijlen f 50.— p. stuk

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

REPARATIE- EN SLIJPINRICHTING

VERHUUR

Branderhorstweg 5 • Ketyenborg gem. Hengelo

Tel. 05753-2026

Tevens 'B avonds en zaterdags bereikbaar



Te koop:

PEUGEOT 505 GR

PEUGEOT 505 SR

PEUGEOT 505 SRD

PEUGEOT 505 GRD

PEUGEOT 505 SR GAS

PEUGEOT 305 GAS

TOYOTA CARINA

VW SCIROCCO

TALBOT 1100

1980

1980

1980

1980

1980

1981

1982

1980

1977

Automobielbedrlff

A. RIDDERHOF
PEUGEOT - TALBOT DEALER

Bleekstraat 14 - HENGELO GLD - Tel. 05758-1947

Vialle gasinbouw-station

schildersbedrijf
bennie hdrrrisëh

vraag vrijblijvend informatie

Spalstraat 17 Hengelo(Gld)Tel.05753.1292

DEZE WEEK:

Door het aantrekken van een vak-
kracht zijn wij in staat U nog beter te be-
dienen
Tevens zijn wij voortaan ook op

dinsdag en woensdag geopend!

HULS-VORST
immmmffïïTimTm\\i\\\\\\\v\\ naast de Edah

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
Telefoon 05753-1845

BMW 316 - Volvo automaat

J. H. Wansink
Raadhuisstraat 4 - HENGELO GLD

Uw vertrouwde supermarkt gaat de komende weken ingrijpend van ge-

daante veranderen. Wij zijn onlangs tot overeenstemming gekomen met

Albert Heijn B.V. te Zaandam om als zelfstandig ondernemer op franchise-

basis, met hen te gaan samenwerken.

Voor U betekent dit, dat vanaf 24 maart a.s. ons assortiment completer en

vooral goedkoper zal zijn dan U tot nu toe van ons gewend was. Bovendien

zal de winkel een verbouwing ondergaan waardoor wij in staat zijn U de

ruimte te bieden bij het winkelen en de „vers" afdelingen in het speciale

Albert Heijn-jasje te steken.

Ook de artikel-opstelling, waarin de scherp geprijsde Eigen Merken van

Albert Heijn een belangrijke plaats innemen, zal drastisch veranderen.

Natuurlijk zullen wij U bij dit alles op dezelfde wijze van dienst blijven, zo-

als U dat tot op heden van ons gewend was, want „service" blijft door ons

„groot geschreven".

Op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 maart zullen wij gesloten zijn

om bij de verbouwing de puntjes op de „i" te kunnen zetten. Bij voorbaat

vragen wij U om excuus voor het ongemak dat de komende weken voor U

zal ontstaan tijdens de verbouwingswerkzaamheden in de winkel.

Vanaf donderdag 24 maart hopen wij U weer als klant te kunnen ontvangen

in onze Albert Heijn-winkel.

U zult dan hopenlijk net zo enthousiast zijn over de nieuwe aanpak onder

de AH-vlag als wij zelf zijn.

MET VRIENDELIJKE GROETEN,

J. H. WANSINK EN MEDEWERKERS

damai
dons-service

Uw 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

CBTB - afd. Steenderen

TONEELAVOND
op vrijdag 4 maart

in zaal „Den Bremer", ToldUk

Opgevoerd wordt:

„Zwarte kunst op de dageraad"

door de toneelver. ,,Tlujs" uit Uzervoorde.

Aanvang 8 uur Toegang vrtf

IIUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf S99.—

Naaimachinehandel - reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 • VORDEN Tel. 05752-1885

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05753-1418

Leer succesvol autorijden!
VAMOB-AUTOBIJSCHOOL W E IJ E BS

HELPT U DAARBIJ QAABNB

W\J lessen In BMW 316 en HONDA automatic

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 • Keüenborf • Tel. 1801

Ik zeg, je bank
moet binnen

fietsbereik zijn
Inderdaad. Geld moet u

bij dé hand hebben. Betalingen
móet u even kunnen regelen.
En daarom moet uw bank
dicht in de buurt zijn.
Naarde
Rabobank
hoeft u niet ver te
fietsen...

Rabobank G3.
Binnen fietsbereik. Jj

Raadhuisstraat 21

Telefoon 05753-2022

Bankrekening 3274.12.550

Postrekening 929748

Bijkantoor Veldhoek

Kapelweg 16

Telefoon 05736-369 OQ29

Wie nieuwe spaarder wordt bij de Rabobank, Raadhuisstraat 21, Hengelo G

krijgt een spaarpremie van f 7.50 op de nieuwe te openen spaarrekening

bijgeschreven.

GELDIG tot eind maart 1983
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moge!
Twee uit duizend
•••• • • P.

JP Gehakt is het veelzijdigste vlees. Van een eenvoudige
bal gehakt op brood tot een heerlijke schotel Chili con carne

gehakt
Recept Neem een kilo half om half gehakt,
doe daar een ei door
met peper en zout
wat koffiemelk,

en een fijn gehakt uitje Meng deze ingre
dienten met 4 fijngekruimelde beschuiten
goed door elkaar. Niet kneden, maar met
gespreide vingers knijpen tot alles^goed
vermengd is, dan krijgt u lekker bros gehakt
5 of 6 ballen van maken en in 50 gram boter
of Croma lekker bruin bakken. Warm of koud
op brood en u heeft een maaltijd om van te
smullen U kunt er ook fijngehakte
champignons, paprika s of soepgroente
door doen. Zo'n bal in achten gesneden £

Recept voor 6 personen.
Snipper een flinke ui. 2 preien en een papnka
en fruit die in een koekepan Na een paar
minuten, als de ui-snippers glazig worden,
voegt u er het gehakt aan toe en dat prakt u

00

l
U)

\

is een heerlijk hapje bij de borrel

Gehakt h.o.h.
hele kilo

met een vork los terwijl u het vuur hoger zet
Onder voortdurend prakken laat u het gehakt
lekker bruin aanzetten Wel even erbij blijven1

Nu roert u een eetlepel bloem door de massa
en doet er een blikje tomatenpuree met wat QÖ
zout en peper brj Wilt u de echte Mexicaanse w
smaak eraan geven, dan voegt u er een paar
heelepels chilipoeder. uit de kruidenafde

hng, aan toe. Afhankelijk van de stijfheid
mengt u er nog wat water door en voegt er
dan 2 blikken bruine- of witte bonen aan toe
Kan natuurlijk ook met verse bonen of
capucijners, .^^mmUn^ maar
die moet u wel mi H^een nacnt

tevoren in de fl • week zetten
en dan in ruim •^H^HHHHwater koken

Slagerij geldig
' van 3/3 -5/3 '83

Schottderkarbonade
hele kilo

748 Mager hachecvlecs Cl 98
hele kilo \Jr •

Tartaar
500 gram

Ronder
gehakt
hele kilo

Schouder filet
rollade 500 gram

Vers braadkuiken
500 gram

kruidenier Campina roomijstaart ^ 75
1200 cc. 5.95 X.

fi?5AU
koffer 2 kilo 3^

Riedel toptientje
l literpak-^45-
Met gratis glas bij elk pak!

!*!o vissticks
pak l O stuks 3£5-

2?8

2?8

Omo
koffer 2 kilo
deze week549
En bij aankoop van
2 koffers 3.50 terug
via bank of giro

Knakworst
pot8stuks4r*9-

Wasa knackebrood
goudbruin 4 .-85~"

Wasa knackebrood
sesam-2^09

Q?9
159
179

Carnaby grote slagroom X2135
taart 1000 gram ».9S ^J*

Bona
kuip 500 gram 4-S3-

Haiing in tomatensaus
blik 400 gram-2-89

Millwood irish cream
fles 0.7 liter 4&9S-

De Ruvter fruithagel
pak 300 gram 4^2ë-

V/d Pijl

augurken
3/4 pot
AB kwaliteit 4-rê9

129

169
198
8?5
109

Maxi mix zoutjes
4-39-

Creme melange
pak 200 gram 4-£9

Cöte D'or bonbonbloc
normaal ofcroquant deze week

V.S. droprollen of fruit
rollen

Smarius
beschuit
2pak_LS9

Timson appelstroop
350 g

139

109

49
59
59
49

v/d Pijl
appelmoes
3/4 pot-Oé9

Goulash
buk 400 gram-2r89-

Q49

198

Resi frituurvet
pak 500 g

Maandag 7/3: magere

speklappen
kilo

Hamburgers
100 gram

Boerenleverworst
200 gram

698
0.79
120

Dinsdag 8/3:
Fijne braadworst
kilo

Saucijzen
500 gram

Berliner
100 gram

798
398
Q?8

Woensdag 9/3: Gehaktdag...

4 betalen.,
Gebraden gehakt
100 gr a m 0?8

bakkerij

llerlei

Vlot en glad
spuitbus 450-

Pledge
3 soorten, per

Zwitsal shampoo
per fles

Zwitsal zeep
pak 2 stuks nu

Nonwoven dweil
•ïOcm. deze week

Wafeldoekjes
set 2 stuks 35 y 30 cm. nu

395449
369
205
Q?8

1.19

groenten
Geldig van 3/3-5/3'83

Hagelwitte
champignons 250 gram

Harde uien
2 kilo

Paprika's
2 stuks

Golden delicious
2 kilo

bloemen
Primula acoulis
3 stuks

Freesia's
per hos

Tulpen
rood of geel pet b<v.

395
395
395

slijterij

Jagdglück
fles 0.7 liter 43 4S

Bokma jonge jenever
l liter deze week

Coebergh bessen
jenever i liter 4-3̂ 95-

Pedro romero sherry
medium of fino-&r9&-

1275
495

vleeswaren
Slagers achterham
100 gram

Katenspek
100 gr a m

Gekruide ham
100 gram

Hausmacher
goud 200 gram

salades
Komkommer salade
200 gram

Hollandse vleessalade
200 gram

79
19
69
69

Weense snijder
800 gram

Knip veredeld tarwe
800 gram

Zachte puntbroodjes
zak 6 stuks

Mueslibolletjes
zak 6 stuks

76
76
09

209

Coberco vanille vla
pak 1/1 Iiter4r€6-

Goudse kaas
belegen kilo

Rambol cremeux
100 gram

149
1Q25
198

Een eetlustig gezin van de Weerdslag
at alleen maar gehakt op woensdag
nu eten ze het de hele week
want bij hun V.S.-markt bleek

de prijs is het daar iedere dag gehaktdag

Huzaren slaatje
150 gram

-

Q?8 MARKT
lVS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

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



De kooplieden van de Hengelose

vrijdagmiddag en -avondmarkt

heten u van harte welkom.

Zij hebben weer vele aanbiedingen

voor u.

En nog steeds geldt de slogan:

„Op de markt is uw gulden
een daalder waard!"

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

l kg jong 8.90

500 gr belegen komijn 5.80

100 gr kruidenbrie 1.50

Wij verkopen uitsluitend

natuurkaas

W/J VERKOPEN:

St Jager hamburgers

psesserhacksteaks - snackburgers

4.50

11.00

kant en klaar in saus per blik

4 metworsten
(zonder kleurstof)

500 gr slagersleverworst 2.95

VERDER:

bal ken b rij, bloedworst, mosterd

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Grolweg l - 6964 BL HALL - Tol. 08887-806

VTSHANDEL

J. HOEKSTRA
TEL. 05750-19771

Houdt U van

GESTOOMDE MAKREEL?
A.s. vrijdag 4 maart hebben wij ze in de

reclame

U betaalt dan geen f 3.00 (de normael pit)8)

maar

f2.-per stuk

Gebr. Kruis
GROENTE- EN FRUITHANDEL

lux % kilo heerlijke
navelsinaasappels
nergens goedkoper

6x % kilo heeerlijke
Golden Delicious

6.95
3.95

l kilo
Limburgse grotrabarber

Mandarijnen tegen SPOTPRIJZEN

OP DE MARKT NU OOK:

haakkatoen

brei garens - breikatoen

ritsen - knopen

kniestukken • elastiek

machinegaren

Restantpartij

BREIGARENS
Scherpe prijzen

f 1.50 per 50 gr

HAMMINK - Pannerden

DANSEN
Zondag 6 maart

PETE K E L L Y B A N D

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

ZURE HARING
extra kwaliteit!

pot a 6 stuks slechts

3.95

HULS-VORST
DIEPVRIES-

SPECIALITEITEN

Raadhuisstraat 61b

Hengelo Gld - Tel. 1666

SPORT GOED

met SPORTGOED

van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

Zaterdag 12 maart

BRAINBOX
Ijzersterk terug van weggeweest, met ook be-

roemde oudere nummers

Zaal ,De Engel' Steenderen
Voorverkoop o.a. aan de zaal

Zaal open 20.00 uur

Voorprogramma: THE BEFF

Verbluffend resultaat

Huur slechts f 16.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1800

Malse

kippebouten
(poten)

deze week 600 gr slechts

3.45

HULS-VORST
DIEPVRIES-

SPECIALITEITEN

Raadhuisstraat 61b

Hengelo Gld - Teel. 1666

MEUBELS
in alle soorten, tegen voor-
delige prijzen
Inruil ook mogelijk
Vrijdags: 17.00 tot 21.00
uur, zaterdags 10.00 tot
16.00 uur
Meubelhal

„RODIJCO"
Neuzendyk 5, Zelhem
Tel. 08344-596

Chr. muziekvereniging

„CRESCENDO"
Hengelo Gld

UITVOERINGEN
donderdag 10 en

zaterdag 12 maart
in „ONS HUIS"

muziek en toneel

Willy Hoogeveen-
Geitz
pedioure

Loakendiek l
Veldhoek-Hengelo Gld

schoonheidsspecialiste/
Voor afspraak:
tel. 05736-460

Nieuwe

Normaal L.P.

„De boer
is troef"
nu btf ons

14.90
Platenbar

„De Spanne-
vogel"
Ruurloseweg 9

Hengelo Gld

bU de kerk

BIERHEESTERS

HEIDEPLANTKN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Holstraat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05758-1414

Wereldgebedsdag
vrijdag 4 maart

Thema: vernieuwde men-
sen in Christus.

Samenkomsten in Hengelo

's morgens om 10 uur in
„De Bleijke"

's avonds 8 uur In de
Vrijz. Herv. Kerk

Banninkstraat

Van harte welkom

Rolluiken
hoge isolatiewaarde

IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

Vraag vrJjbUJvend

prijsopgave

HANDEL IN

hooi en slro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

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

Meisje vraagt werk voor
de zaterdag. Adres te be-
vragen bur. de Reclame

Te koop complete LPG-
installatie met buitenvul-
ling, voor Opel Kadett
Eventueel inbouw moge-
lijk. Tel. 05755-2041

Te koop 4 magnesium
sportvelgen voor b.v.
Escort (4-gaats). L. Wol
bert Kastanjelaan 10,
Hengelo Gld, Tel. 1582

Te koop inruilmeubels
Lubbers Woonwinkel
Tel. 05753-1286

Nog enkele volkstuintjes
te huur aan de Heurne.
Inlichtingen: G. Lubbers,
Schoolstraat 7, Hengelo G
Tel. 1446

Te koop Lola kuilverdeler
V-snaar. H. W. Waarlo,
Beyerinkdijk 3, Hengelo G
Tel. 05753-1782

Verloren tussen Keijen-
borg en Hengelo achter-
beugel van aangepaste
fiets. J. Polman, Maan-
straat 28, Hengelo Gld,
Tel. 05753-2641

Te koop prima consump-
tie-aardappelen bij E.
Menkveld, Banninkstr. 41
Hengelo Gld, Tel. 1567

Te koop consumptie-aard-

appelen. B. J. Waenink,
Regelinkstraat 13, Hen-
gelo Gld

Voor goedkope kwaliteits-
wol en keus uit een groot
asosrtimeiït, wolbotiek
,,de breipen". Diny de
Vrught, Velswijkweg 22,
Velswijk

Donderdag 10 maart 1983 is het 50 jaar ge-
leden dat onze ouders en grootouders

D. J. WALGEMOED

en

J. B. WALGEMOED-HARMSEN

in het huwelijk zijn getreden.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

Gelegenheid tot gelukwensen op zaterdag
12 maart van 3 tot 5 uur in feestgebouw Con-
cordia te Hengelo Gld.

7255 LE Hengelo Gld,
Vordenseweg 43.

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
afdeling Hengelo Gld

Bejaardenbijeenkomst op
donderdag 10 maart a.s.

'g middags 2 uur In CONCOBDIA

Wanneer U opgehaald wilt worden, wilt U zich
dan opgeven bij mevr. Kramer, Raadhuis-
straat 57, tel. 1408

TH. J. SLOOT B.V.
Tramstraat 4 - 7255 XB HENGELO GLD

Telefoon 05753-1891*

Problemen bij het invallen

van uw belastingaangifte

1982?
U kunt hiervoor bij ons terecht op de volgende
extra zittings-( donderdag) a vonden:

3,10,17,24 en 31 maart
Ons kantoor is geopend van 18.30 tot 20.30 uur

Vergeet niet al uw gegevens mee te nemen!

Gelegenheid tot inleveren van

vakantiebonnen
voor de bouw voor de a.s. feest- en vrije dagen

op dinsdag 8 maart

's avonds van 8 tot 9 uur

by J. Berendsen, leldnk 12,

Hengelo Gld

Het bestuur CNV

Zondag 6 maart a.s.

Lente-oriënteringsrit
Hamove - Hengelo Gld

Start 14.00 uur bU Hotel Michels

Inschreven vanaf 18.00 uur

Carnavalsver.,, Hoest Meugluk"

UITSLAG VERLOTING

Ie prjjs lotnr. 231

2e prijs lotnr. 789

Se prUs lotnr. 597

4e prUs lotnr. 1096

Prijzen af te halen bij tankstation Jolij,
Hummeloseweg.

Luistere»
voorde
laagste

prijs

Philips muzieksysteem F1125J
SKreo kombinatie van radio, cassettf

recorder, platenspeler en versterker.
F:M, midden en lange golf. 2 x 10 watt

muziekvermogen. Elektronisch gestuurde
pl.ih'nspelermotor. Compleet met twee

luidspreker boxen

599,-

INSTALLATIEBEDRIJF Spalstraat 8
7255 AC HENGELO (GLD.)

Telefoon: 05753-1280



Verse

kabeljauwfilet
deze week extra voordelig

nu 500 gram DiwD

HULS-VORST
DIEPVRIES.

SPECIALITEITEN

Raadhuisstraat 6lb

Hengelo Gld - Teel. 1666

Ellen
tochtprofielen
weren tocht, kou, regen,

lawaai en stof.

IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

ONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

In de gemeente Hengelo Gld wordt binnenkort weer
een bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker
gehouden.
Dit jaar worden de inwoonsters geboren in de jaren

.1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945 en 1948 opgeroepen,
ledere vrouw van deze geboortejaren krijgt een per-
soonlijke oproep met dag en tijdstip voor onder-
zoek, tesamen met een folder met informatie over
het onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in het
Groene Kruisgebouw aan de Kastanjelaan te Hen-
gelo Gld.
De oproepen worden uitgezonden door de gemeente
hat maken van de uitstrijkjes geschiedt door hiertoe
opgeleide verpleegkundigen van de SU ma en de
beoordeling van de uitstrijkjes vindt plaats in het
Cytodiagnostisch laboratorium te Arnhem.
Alle deelneemsters ontvangen binnen zes weken
schriftelijk de uitslag. Dit is bij het merendeel van
de onderzochten het bericht dat alles goed is. Een
aantal dames zal echter gevraagd worden naar het
spreekuur van hun huisarts te gaan voor een aan-
vullend onderzoek.
Gemeente en Rijk nemen een groot deel van de kos-
ten voor hun rekening. Van de deelneemsters wordt
een eigen bijdrage gevraagd van f 17.50, te voldoen
bij het onderzoek.
Baarmoederhalskanker is een vorm van kanker die
door zijn zeer langzame ontstaan in verloop van
5 - 10 jaar, met een eenvoudig onderzoek in een
vroeg stadium kan worden opgespoord en dan goed
te genezen is. Het onderzoek wordt over drie jaar
herhaald.

.RUILEN IS NIET ALTIJD HUILEN"

Bovenstaand gezegde is de titel van het blijspel dat
de Hengelose Toneel Vereniging momenteel hard
aan het instuderen is om het publiek uit Hengelo
en omgeving weer een paar avonden ouderwets
ontspanning en vertier te brengen.
Het stuk is geschreven door H. van Wijngaarden
en staat borg, dat er flink gelachen kan worden.
Over de inhoud wil HTV niet te veel kwijt, wel dat
het om de nodige verwikkelingen van het gezin de
Wit, met nog enige familieleden, genaamd „Jut en
Jiu".
Het stuk wordt in onvervalst Achterhoeks dialect
gespeeld en de uitvoeringen zijn gepland op zater-
dag 19 en woensdag 30 maart in zaal Langeler te
Hengelo Gld.
Bij Boekhandel Wolters, zaal Langeler en de leden
van HTV zijn nu reeds ka anten in voorverkoop.

CPB HENGELO GLD

De dames van CPB kwamen bijeen in „Ons Huis"
waar de avond werd geopend door mevr. Ebbers-
Huurman. Hierna werden de notulen gelezen door
mevr. Lubbers-Jansen.
De heer van Weelden uit Dinxperlo hieild een lezing
over alcohol, drugs en verkeer. Aan de hand van
dia's werd een en ander verduidelijkt.
Na de lezing werd nog een kwis gehouden en kon
de heer van Weelden de gestelde vragen beant-
woorden.
Het zangkoortje onder leiding van mevr. Politiek
zong een lied en hierna werd de avond gesloten
door mevr. Ebbens-Huurneman roet dankgebed.

\

STRATENSCHIETTOURNOOI

Het stratenschiettournooi begint zo langzamerhan
een vaste plaats te krijgen in de jaarkalender van
plaatselijke evenementen in Hengelo Gld. Ook dit
jaar wordt er op twee avonden in die achtereen-
volgende weken in het lokaal van S.V. Willem Teil
weer volop een sportieve strijd gestreden. 36 teams
zijn ingespannen bezig te proberen de Amro-wissel-
beker dit jaar mee naar huis te nemen. Ook dames
zijn van de partij, waarmee maar weer eens be-
wezen wordt dat de schietsport niet uitsluitend een
mannen-aangelegenheid is. Maar dat weet men in
de Achterhoek al lange tijd.
Wat de resultaten betreft tot op heden, valt het op,
dat deze tot opzichte van 1982 niet zijn gesitegen in
absolute zin, maar wel in de breedte. Kwam het
vorig jaar nog sporadisch voor dat eeen teamscore
van 300 punten werd behaald, dit jaar zijn de resul-
taten boven de 300 punten per team in grote mate
aanwzig.
Goed voor de eerste plaats zijn nog volop in de
race de teams van de Banninkstraat (titelverdedi-
ger), Aaltenseweg en Zelhemseweg, goed gevolgd
door Berendschot&traat en Vordenseweg. Voor de
dames zijn dit de teams van de Zelhemseweg (titel-
verdediger) en het Karspel. Voor wat de persoon-
lijke titels betreft zijn dat de dames José Kuiperij,
Mirjam van de Weer, Gerda Kempers en Evelien
Notten. Bij de heren gaat de strijd tussen Kniest
Maalderink, Hulshof en Lubbers.
Naar verwachting zal burgmeester de Boer om
plm half tien 's avonds dinsdags, de prijzen kunnen
uitreiken.

KOP KKIJENBORG HENGELO

Twee actuele onderwerpen stonden op het pro-
gramma: ziektewet en werkeloosheidswet. De voor-
zitster heette de aanwezigen hartelijk welkom,
maar betreurde de geringe opkomst. Na het ver-
slag van de secretaresse kregen de heren R. Bar-
krack en G. van Brakel van het GAK het woord.
Zij voeren de administratie van een groot deel van
de 26 bestaande bedrijfsverenigingen.
Zij gingen in op de moeilijke materie van de beiede
wetten. Na afloop van hun lezing beantwoordden zij
de gestelde vragen.
Het 2e onderwerp van deze avond ging over de stich
ting ,,de Opvang" en hierover werd een en ander
verteld door Reini Bruysten en Jan van de Ven.
Zeven jaar geleden werd deze stichting opgericht

voor WAO-ers. Aan de Fokkinkweg werd het oude
bibliotheekgebouwtje betrokken. Het is nu een pro-
ject voor alle werklozen, oud en jong. Binnenkort
zal aan de Meeneweg 4 te Zelhem een verbouw-
de boerderij worden betroken, waardoor de ruimte
voor de stichting aanmerkelijk zal vergroten.
Wekelijks zijn er tal van aktiviteiten.

DE HENGELOSE KERMIS

Over enkele maanden is het weer zover! De Henge-
lose kermis! 't Is nu voor de derde maal dat een
optocht in voorbereiding is genomen. De twee voor-
gaande jaren waren een groot suces. Men denkt
echter dat het mogelijk moet zijn nóg meer deel-
name te krijgen.
Als bijvoorbeeld van alle verenigingen uit Hengelo
een derde met een wagen kwam en de verschil-
lende buurten of straten, dat moet ook dit jaar de
kermis-optocht nog groter zijn.
Hengelose ingezetenen sla de handen ineen en doe
mee! Op maandag 7 maart 1983 is er in hotel Leem-
ries een bijeenkomst. Wij nodigen U daar vriendelijk
uit. Ook degene die voorgaande jaren reeds mee-
deden aan de optocht, worden daar verwacht.
Lata mede door uw deelname de Hengelose kermis-
optocht weer grandioos slagen.
De schutterij Eendracht Maakt Macht rekent op
uw komst en deelname!!

LEDENVERGADERING „PAX"

De halfjaarlijkse ledenvergadering van V. en A.V.
PAX uit Hengelo Gld werd begonnen met het in
acht nemen van een minuut stilte in verband met
het overlijden van de oud-bestuursleden en ereleden
A. Belterman, H. Wansink en R. Notten.
In zijn openingswoord heette de voorzitter Geurtzen
speciaal welkom de trainer Leo Zegers, die aan het
eind van het seizoen helaas Pax gaat verlaten.
Hij wordt opgevolgd door George Peeters, die
momenteel nog in dienst is bij v.v. Haaksbergen.
De verslagen van secretaris B. Demming en pen-
ningmeester G. Onstenk werden zonder problemen
ontvangen. Het gaat Pax uitstekend, zodat er geen
contributieverhoging nodig is.
Fred Diks ook het nieuwe seizoen jeugdtrainer, doch
hij stopt als masseur. Men is druk doende hiervoor
een ander te zoeken.
Van de gemeente kwam bericht binnen dat het niet
mogelijk is een vierde veld aan te leggen. Een
penibele zaak voor Pax, omdat er steeds meer elftal
len komen.
De mensen achter Pax-Praat werden flink in het
zonnetje gezet vanwege het zeer vele werk, dat
door hen verzet wordt en tegen de lage kosten van
dit verenigingsblad, deze toch iedere week te laten
verschijnen.
Over de aanschaf van een lichtinstallatie kwam een
flinke discussie op gang. De hoge kosten hiervan
vormen een knelpunt, maar het is wel een voordeel,
dat dan zelf lichtwedstrijden kunnen worden geor-
ganiseerd.
Het organiseren van een tournooi zal afhangen van
d*e toestanden van de velden, di momenteel erg
slecht is.

"ffefoortekaartje ?
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.

V7- >

Voor uw gebooriekaarien, onderirouwkaarien en

al uw andere familie- en handelsdrukwerk

Te koop:

Overjarige nieuwe Blaupunkt VIDEO-

RECORDER, type 202E - VHS nu 1898.—

Esta KOELKAST, 200 liter 175.—

Philips en Grundig grootbeeld KLEUREN-

TELEVISIE'S vanaf 225.—

Zwarfc-wit TELEVISIE vanaf 100.—

ELIESEN
Telefoon 05754-264 BAAK

GYMNASTIEKSUCCESSEN „ACHILLES"

Op de provinciale kampioenschappen turnen te
Beekbergen behaalden drie dames van „Achilles"
uit Hengelo Gld een fraai resultaat.
Janita Buunk bezette de tweede plaats met 31.05
punten, Beppie Harmsen werd derde met 30.65 pun-
ten en Ingrid Mentink werd zesde met 26.75 punten.
Hierdoor komen de dames in aanmerking voor de
districtswedstrijden die op 19 maart worden ge-
houden. In verband hiermee wordt de uitvoering
van Achilles verschoven naar 26 maart.
Bovendien doet de selectiegroep van Achilles mee
aan de landskampioenschappen springen langemat
omdat ze zich hiervoor geplaatst hebben.
Deze wedstrijden zijn inmiddels gehouden in Schaes-
berg (L.) op 26 februari.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 6 MAART

Herv. Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Verhaere Gezinsdienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Monteban, bed. H. Avondmaal

Vrtyz. 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 28 febr. t.e.m. 6 maan

Th. J. Hanrath, telefoon 1277

Weekenddienst huisartsen Steenderen

Vrijdag 4 maart

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. EU, telefoon 1420

Alarm Rijkspolitie

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

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922 te Hengelo Gld

RJ£. 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 Ketfenborg

R.K. kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge-
zinsmis 8.30 uur.
Zelhem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur
v ooravondmis
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur

WIST U.. . .
dat

DE RECLAME
al meer dan 50 jaar GRATIS huis-

aan-huis per post in Hengelo ,

Keijenborg, Vel s wij k-Ze l hem

Steenderen, Olburgen, Rha, Baak

Wichmond en Vierakker wordt

verspreid.

dat U voor het goedkoopste

advertentietarief bij ons moet

zijn.

dat U uw advertentie tot donder-

dags 12.00 uur in kunt leveren

dat U om deze redenen beter

naar

DE RECLAME
kunt gaan.

Wij zijn U graag van dienst

Drukkerij Wolters
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1455


