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Ter bestrijding van pijn in spieren

en gewrichten

Niet alleen in de winter, maar ook in het voor-
en najaar wordt angora onderkleding veel ge-
dragen.
Angora onderkleding is a. h. w. een air-condi-
tioning voor uw lichaam.
Het geheim ligt in de strukituur van de angora
wol. Binnen in de haren van de angora wol
bevinden zich holle ruimten (z.g. luchtge vulde
kamertjes), welke voor een optimale regulatie
tussen lichaamstemperatuur en de buitenlucht
zorgen.
Warmt wordt vastgehouden, vocht wordt
afgestaan aan de buitenlucht.
Dit voorkomt snelle afkoeling.
Medima is verkrijgbaar in hemden en broeken
maar ook in segmenten voor b. v. schouder,
knie, elleboog en rug.

Vraag vrijblijvend inlichtingen bij

Drogisterij

lenselink
Kerkstraat l • Hengelo Gld - Tel. 05758-1800

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

Mooie verse

kroppen SLA
nu 2 stuks 125

HARDE UIEN
nu 2V2 kilo 95
Vers gesneden

RODE KOOL
nu per zak 45

In onze grote verkoop bloemenkas

grote sortterüng

groene en bloeiende
PLANTEN

Dagelijks aanvoer van

verse snijbloemen

Let op onze aanbiedingen

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

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Stoffenboetiek ,MARMON'
Voor vrouwen die anders gekleed
willen zijn.

Ook voor uw wol en kleinvak

GRATIS NAAI- EN KNIP ADVIES

(Achter Edah) - Tel. 05753-3269, b.g.g. 2144

CLAM
Verschoot dinsdag» In:

Hengelo Gld.; KeUenborg;
Velswyk (Zelhem); Steenderen;
Baak; Bronkhorgt; Olburgen;
Bha; ToldUk; Vierakker-Wlchmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

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

Hengelo Gld

De vereniging voor vreemdelingen-

verkeer (V.V.V.) Hengelo Gld,

is opgericht 13 maart 1933.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van

de vereniging houdt het bestuur

een receptie
op maandag 14 maart '83
's avonds van 7 tot 9 uur

in hotel Leemreis,

Spalstraat 40 te Hengelo Gld

Het bestuur

Jbzef&babbtnl
'tilïesteTïakkef

Spalstraat 21. Tel.i2$o Jfengela

AANBIEDING VAN DE WEEK:

KWARK-
VRUCHTENBROOD

een ware fracfafie

ter kennismaking, plm 500 gr

3.15

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 • Hengelo Gld • Tel. 05758-1250

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

Wegens ziekte van één der spelers kunnen de

aangekondigde uitvoeringen van het blijspel

Ruilen is niet altijd huilen
op 19 en 30 maart a.s.

niet doorgaan!
De uitgestelde uitvoeringen zullen thans op

een nog nader bekend te maken data plaats

vinden.

Reeds gekochte kaarten blijven geldig.

Garage B. Regelink
VOOR

reparatie - onderhoud
VAN ALLE MERKEN AUTO'S

Gebruikte auto's:
RENAULT R4 1978

RENAULT R4 1979

HONDA ACCORD AUTOMAAT 1978

KADETT CITY 1977

FORD TAUNUS 1600 1975

OPEL MANTA AUTOMAAT 1974

Synagogestraat 6 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1573-2266

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 runderlappen

500 gr malse varkenslappen
150 gr leverkaas

VRIJDAG EN ZATERDAG

500 gram

schouderkarbonade
(max. 2 kg per klant)

150 gr slagersham

100 gr gebraden rosbief

Leverworst, plm 250 gr

299
195
250

95

De gehele week;
100 gram

gepaneerde snitzeis 1.50

Plm l kg J AC

verse kip 4.95

500 gram

verse kippebouten 2.95

500 gram

magere hamlappen 4.95

500 gram MAGER

hachévlees + kruiden 6.95

balkenbrij of
bakbloedworst 1.95

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 H E N G E L O GLD. TELEFOON 05758-12 68 KEURSLAGER

De echte ouderwetse

PANHARING _
per ris a 12 stuks

7.75

HULS-VORST
DIEPVRIES-
SPECIALITEITEN

Raadhuisstraat 51b

Hengelo Gld - Teel. 1666

Rolluiken
hoge isolatiewaarde

IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

Vraag vrijblijvend

prijsopgave

8IERHEE8TER8

HEIDEPLANTEN

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. 05753-1424

HANDEL IN

hooi en stro
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

VERBOUWINGSOPRUIMING
NU PROFITEREN!!

LAARZEN EN PANTOFFELS

HALVE PRIJS
DAMES-, HEREN- EN KINDER-
SCHOENEN

20 TOT 50% KORTING
m.u.v. de nieuwe collectie

Maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn wij gesloten

WOENSDAG 16 MAART staan wij weer voor u klaar

Dan houden wij ook weer een

VOETENDAG
Hebt U al een afspraak gemaakt?

Si iiodiiiiiilci iïllLlïk
KERKSTRAAT 5 - HENGELO GLD

l
v

Gezond vakantiebruin
en fit als een hoentje

Bel

Doen!...Verwet Uzelf...
met zo'n zonnebadkuur van 7 è 10 dagen

Ervaar zelf hoe fit U zich voelt, al na het eerste zonnebad
Hoe goed U "er" weer tegen kunt. En op de koop toe

f4 U wordt zo bruin, alsof U pas met vakantie bent geweest
Met apparatuur van Eurofit bruint U veiliger, dan onder de spaanse zon!

Zonder verbranding, zonder uitdroging van de huid.
Lief voor het lichaam, heerlijk voor de huid. Je kikkert er echt van op

voor informatie!

DROGISTERIJ MARIANNE
Tel. 2062 - Hengelo Gld <r<*i

Wij «dvneren ook. indien u een eigen
jonnebank of dak wilt aanschaf fen.



DANSEN
Zondag 13 maart

S U P E R F L Y

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

de veertiendaagse

-^

Geldig van 8 f.e.m. 27 maart

l i u t e r l * <JONGE BOKMA «5.1

l liter
HENKES JONGE GENE VER 15.!

l liter
ST ANDRé VIEUX l 5.!

l liter
FLORIJN CITR.-BRANDEWIJN M.'

l liter Boomsma
LIMOENTJES BRANDEWIJN 12.'

l fles
CAMPARI-BITTER 16.1

l fles
CAROLANS IRISH CREAM 18.'

l fles
OFFLEY SHERRY (medium) 6.1

l fles CARDIA BLOEDWIJN
(wyn met versterkende middelen) ^»'

l fles LATOUR ST BONNET
(Medoc 1979) 11.1

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ COIMCORDIA

ZEVENDE ENGELCONCERT

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

Voor al uw onderhoud of vernieuwing
van DAKBEDEKKING
met of zonder isolatie

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf

FA. O R D E L M A N EN D I J K M A N
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1285

ROLPENS
Pot a 9 schijven

extra voordelig

4,95
HULS-VORST
DIEPVRIES-

SPECIALITEITEN

Raadhuisstraat 51b

Hengelo Gld - Teel. 1666

SPORT GOED

met SPORTGOED
van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

Uitvoering
donderdag 10 maart en
zaterdag 12 maart 1983
in „Ons Huis"
Beukenlaan 30 - HENGELO GLD

Aanvang 19.30 uur (precies)

ENTREE f 3.00

Donateurs vr^je toegang op vertoon van donateurs-

kaart (voor 2 personen)

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
ICRESCENDO

Muziekkorps en Jeugdkorps
o.l.v. dirigent J. A. Kraxner

Drumband
o.l.v. instructeur H. J. Derksen

Supportersvereniging
Opvoering van de klucht

„Lach om alles en vergeet het"

(en piepjonge)

ions
DATSUN 100A FII

DATSUN CHERRY, diverse uitvoeringen

DATSUN SUNNY, diverse uitvoeringen

DATSUN SDI VIA COUPé

DATSUN BLUEBIRD 1.8 GL

DATSUN STANZA , 5-deurs automaat

OPEL KADETT, 3-deurs (nieuw type)

OPEL ASCONA met LPG

HONDA CIVIC, 5-deurs

PEUGEOT 305 GL

PEUGEOT 504 GL

RENAULT 5 GTL

RENAULT 18 TS

TALBOT 1308 GT (5-deurs)

TALBOT HORIZON

MAZDA 323 GT 1500

AUDI 80 GLS

MITSUBISHI GALANT

DAF 66

1979

1979 - 80 - 81

1979 • 80

1980

1982

1982

1979

1981

1978

1979

1979

1980

1980

1979

1981

1981

1981

1979

1975

BV

HUMMELOSEWEG 10 - HENGELO GLD • TEL. 05753-2244

ALLEEN deze week bij
TACX SCHOENMODE
Heren Zweedse muil
kleur naturel, rubberzooi, met steun, maten 40-45
normale verkoopprijs 48.95 TACX-PRIJS 35.--

Dames instap „Eve + Adam"
kleur ice, klitteband, rubberzooi, met steun, maten 3641
normale verkoopprijs 79.95 TACX-PRIJS 55.»

Dames mollière „Gepy"
kleur blauw, met rubberzooi, maten 3641
normale verkoopprijs 66.95 TACX-PRIJS 39.--

Jeugd mollière „Gepy"
kleur blauw, met rubberzooi, maten 36-40
normale verkoopprijs 52.95 TACX-PRIJS 35.--

Sportschoen „Gepy"
kleur blauw, met klitteband, maten 2840
normale verkoopprijs 37.95 TACX-PRIJS 25.--

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

INTERTEST BERBER-PLUf
anti-vlek tapijt

JL ƒ

p. str. meter
. lireed

! • '.i.i't u slechts
voor dit sfeervolle
praktische tapijt.

NIEUW

f 149-1

Omgevallen glazen wijn, natte honde-
pott'ii en modderschoencn ktir
hm.ii'ur niet meer bedeiven. W.
morste huishoudvloeistoffen t>'

p het tapijt liggen. In dn.
liolli- druppels. Met een doekje kan
. ' . ! . . eenvoudig en onzichtbaar worden
weggedept. Dit nieuwe Intertest
Berber-plus4 tapijt, gemaakt van
Timbrello Super garens, kunt u bij ons
testen op z'n .inti-v !.•« werking. Het is
direct verkrijgbaar.

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

In verband met de reorganisatie bij Wansink

Supermakrt te Hengelo Gld, In Albert HHjn .

komt er ook een eind aan de jarenlang be-

staande relatie

omtrent de verkoop van ons brood

WIJ GAAN ECHTER DOOR MET DE

LEVERING VAN ONS

KWALITEITSBROOD
Neem eens de proef op de som

en eet smakelijk.

Warme bakker
HENK HEKKELMAN

RAADHUISSTRAAT 85

HENGELO GLD

/ (t.o. het gemeentehuis)

Telefoon 05753-1200

KLEURENTELEVISIE
Speciale aanbiedingen
reeds vanaf

a..
KTV 26 SM 500
Kleuren TV met een 66 cm, 110°
beeldbuis. 20 Programma's
Tiptoetsbediening.
Uitvoering: licht noten/voorfront
antraciet.
Afmeting 76.5 x 51 x 48.5 cm
Adviesprijs 1598.00

nu voor 1398.
Met teletekst, grootbeeld
66 cm, nu vanaf

En met inruil nog voordeliger

ELIESEN
Elektronika - Tweewielers
Tel. 05754-264 - BAAK

DE GROTE MODE

is BREIEN met

KATOEN
Merken: NE VEDA - DURABLE

LANARTE - J A M K A

Wy hebben voor U meer dan 50 kleuren

in diverse diktes

Bij aankoop van katoen of wol nu 14 dagen

lang het zomerbreiboek no. 46

van 3.95 nu voor | ,95

ZIE ONZE ETALAGE

Schröder
de kerk Hengelo Gld

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal IS • Hengelo Gld • Tel. 05753-1803

Vi Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad
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U heeft nu dubbel voordeel
op zuivel bij uw VS-markt

.X^ - O/JA^^^ =-*^ V

zuivel
Jacky mannequin kwark 99
500 eram A •

Uw VS-markt heeft nu volop heerlijke zuivel uit eigen streek.
Zelf een koe melken is de enige manier om de melk nog

verser te krijgen. Dat is één voordeel en...
in deze zuivelweek zijn de prijzen
van alle melkprodukten nog eens
extra laag.Dubbel voordeel dus.

o
oj

Coberco
slagroom
dagvers.
1/4 liter

Coberco
magere yoghurtMona dessertvla

2 smaken, 1/2 liter

Roomboter
pak 250 gram

Nutricia
chocomcl
l literfles nu Coberco

volle yoghurt
l literpak

Geldig van 10/3- 12/3'83

Tartaar
500 gram

Malse rosbief
500 gram

Biefstuk
100 gram

Rundergehakt
hele kilo

Biefburgers
100 gram

Runderbraadworst
100 gram

Olifant jonge
jenever i liter nu
Guy Gauthier
cognac fles nu

Henkes vieux
l literfles nu

Maandag 14/3:
Kuikenbouten
kUo

Coberco dagverse
volle melk <| O*7
l literpak \£§ f

Coberco dagverse
halfvolle melk
l literpak Coberco

vanille vla
l literpak 149

Coberco
karnemelk
l literpak

kruidenier
179
198

0?9

Kreyenbroek gevulde
botercarree's
6stuks-245

Cracottes
per pak 3r2&

Hip hap ontbijtkoek
500 gram

Kletsmajoors
per pak ±£&-

Aura choco paaseitjes ' ̂  98
zak 200 gra m 335- mf •

Spado borstbollen
blik 200 gram nu

Pasta choca
pot 425 gram. melk2r94-

Pasta choca
pot 425 gram,

169

2?8
249
198

Holland cacao
pak 200 gram 4^98-

Royal club shandy
krat 24 flesjes
Met gratis glas bij elk krat.

DreftES
per pak £-2&

Dobbclman blauw
zak 2 kilo 4*75 Nu bij aankoop
van 2 zak 5.-terug via bank of giro

149
995

495
549

allerlei
Knikkers zak 100 stuks
-f l stuiter-2^5-

Weckpot
3 liter S£5-
te gebruiken voor allerlei doeleinden

Head & Shoulders
shampoo 150 ml.
anti roos en anti roos voor
vet haar, nu per fles
met gratis haarborstel bij elke fles..

159
349 Aluminium

trap
5 treden ëÖ^O

Libero luiers
draagkofFer, paars 48 stuks
of oranje 60 stuks VS prijs
Bij aankoop van 3 pak 10.- terug via bank
ofgiro...

19?s

groenten
Geldig van 10/3 -12/3 '83

Blad spinazie
l kilo
Forse Hollandse
komkommer
per stuk'

Goudgele bananen
l kilo

Champignons
bakje.è 250 gram ,

Bos tros anjers
met groen

Pracht Azalea

395595
bakkerij
Boerenbruin
800 gram nu

Boercnwit
800 gram nu

Zachte puntbroodjes of
bolletjes 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks

176
176

Q?8

kaas
Goudse kaas
jong belegen, kilo

Belle des champs
100 gram

Brie van de mat
60%, 100 gra m

795
159
139

RoUade schijf
1 00 gram

Boterhamworst
200 gram

Dinsdag 15/3:
Speklappen
bUU gram

Per kilo

Berliner
150 gram

373
6?8
159

Woensdag 16/3:
Gehakt h.o.h.
hele kilo

Slavinken
100 gram

Paarderookvlees
100 gram

748
129
198

vleeswaren
Rauwe ham
100 gram

Leverkaas
150 gram

Parijzerboterhamworst
150 gram

Roompate
200 gram

69
59
59
98

Een agrarisch student uit Grol
schonk z'n glas nog eens vol
en zei: de meesten hier
drinken uitsluitend bier
maar met melk heb ik meer lol.

MARKTl
VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

^y • ^ ^^% tf T TT -• f ê ^^ f _tf V ^̂ % * * ^^ jm^ f ^^ v yZutphen-BorcuIo-Hcngelo(Gld)-Rijssen-Groenlo-Goor-Vordcn



DE VOORJAARSWIND KAN UW WAS

DROGEN!

STEVORD heeft veel

droogmolens

Onze grote aanbieding is:
de JUWEEL aluminium DROOGMOLEN met

60 mtr drooglengte (de grootste maat die
gemaakt wordt) 59.—

De bekende KWIKKIE DROOGMOLEN

(50 mtr) kunt u bij ons kopen voor 89.75

Een sterke STALEN DROOGMOLEN van

40 mtr, hebben we voor 85.—
Staal is sterker dan aluminium, maar wat
zwaarder te hanteren. We menen: deze kwali-
teit koopt u nergens voor die prijs.

De allerbeste BRUKA DROOGMOLEN

(in de top draaiend) ook goedkoop:
40 mtr, adviesprijs 139.—, voor 99.—
50 mtr, adviesprijs 149,— voor 109.—

Voor de voorjaarsschoonmaak 18 verschilende

trappen
We hebben al een 4-treden trap van ver-
chroomd staal voor 29.—

In de echte BARBIE 3 nieuwe modellen
(zie de TV-reclame)
Wij hebben ze al in voorraad:
Super Dance Barbie en Stópper 16.95

en Super Sport Ken 22.50

Tijdelijk andere Barbie modellen in de aan-
bieding, o.a. paardrij-Barbie van 31.50 voor

19.50

Western Barbie met grijphandjes van 37.95
voor 24.—

Op onze aanbieding ROLSCHAATSEN troffen
we een maand geleden geen goed weer.
Daarom nu weer goede rolschaatsen, „bestuur

baar", leren montuur, voor 25.— per paar

Heel goedkoop!

Aanbiedingen 2 weken geldig, tenzij eerder

uitverkocht.

Makrtver.
Hengelo Gld

Ledenvergadering
donderdag 24 maart 1983
IN ZAAL MICHELS, SPALSTRAAT 45

Aanvang 20.00 uur

AGENDA:

1 Opening.

2 Notulen.

3 Jaarverslag.

4 Jaarverslag penningmeester.

5 Rapport controlecommissie.

6 Benoeming conmmissie 1983.

7 Bestuursverkiezing wegens periodieke af-

treding van de heren G. J. Harmsen, J.

Berendsen en E. Jolink.

/ij stellen zich allen herkiesbaar.

8 Verkoop onaf gehaalde pryzen.

9 Mededelingen.

10 Rondvraag.

11 Sluiting.

LEVERING VAN:

ondergrondse persleiding
voor beregening
inclusief aanleg
uitgaande van persdruk 10 Ato.

rond 90 mm, per nieter 9.00

rond 110 mm, per nieter 10.50

rond 125 mm, per nieter 12.00

Andere maten op aanvraag

TEVENS LEVERING VAN:

Z.-E.WEG 9 TOLDIJK

TEL. 05755-2041

GEVRAAGD ERVAREN

THUISNAAISTERS

uniformen
KEIJENBORG • TEL. 05753-1641

Dankbaar en blij geven wij u kennis van de
geboorte van onze dochter

LJNDA

Gerrie en Gerrit Haaring

7255 AH Hengelo Gld, 23 febr. 1983.
Hummeloseweg 26.

Voor al uw gelukwensen, bloemen en andere
attenties, die wij van U hebben ontvangen ter
gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk, zeggen
wij U, mede namens onze kinderen, heel
hartelijk dank.

J. BERENDSEN

R. BERENDSEN-VAN BURK

Hengelo Gld, maart 1983.

Voor de overweldigende belangstelling, die
wij mochten ontvangen na het overlijden van
mijn inniggeliefde man, onze zorgzame vader
en opa

HENDRIKUS JOHANNES MAALDERINK

betuigen wij U onze oprechte dank.

W. F. Maalderink-Kraan
kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, maart 1983.
Steenderenseweg 5.

J E U G D D I E N S T
HERVORMDE GEMEENTE HENGELO GLD

zondag 13 maart a.s.
Aanvang 10.00 uur

Voorganger:

ds L. W. Nijendijk uit Woerden

m.m.v. het jeugdkoor uit Aalten

Tot kijk

de jeugddienstcomniissie

BREIGARENS
WOL - ACRYL - KATOEN

in de nieuwste zomerkleuren

Ook geschikt voor breimachine

Spotprijzen
DEZE WEEK:
l klos katoen \"J

10Ze VOOR SLECHTS

AUTOSHOP - GOEDERENHANDEL

Ruurloseweg 43 - Hengelo Gld

Gelegenheid voor de bouw om

vakantiebonnen
in te wisselen voor de feest- en vrije dagen

op maandag 14 maart
van 7 tot 9 uur 's avonds

btf A. HULSTIJN, Vordenseweg 27

te Hengelo Gld

Het bestuur FNV

BRIL
VOOR ELKE
KIIK-AFSTAND:
ON TE LEZEN, OM VER TE
ZIEN EN ALLES DAAR TUSSENIN

VARILUX VOOR GOED ZICHT OP ELKE AFSTAND

horlogerfie optiek gouden zilver
Spalstraat 15 - Hengelo Gld - Tel. 05753:1374

A.B.A.N. autorijschool

JAN DENEKAMP
Waar u een vol uur les krijgt!
Tegen een redelijk tarief

SABINKKAMP 14 - HENGELO G.

TEL. 05753-2144 - b.g.g. 3259

het meest gekocht
KADETT
vanaf 16.642.» a* importeur

ASCONA
MANTA
REKORD

OOK IN DIESELUITVOERING

KOM VOOE EEN PROEFRIT

Garantie - inruil • financiering

GARAGE B. REGEUNK
Synagogestraat 6 • Tel. 05753-1573

Ruurloseweg 43 • Tel. 05753-2266

HENGELO GLD

Fraai
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindtu...
bij

ischbersbedrijf
bennie harmsen
7256 AA hangelolgl tetefoon 06753 1292

UUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 8

Naalmachinehandel • reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 • VORDEN Tel. 05752*1885

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05753-1418

Tapperij ,de Zwaan'
HENGELO GLD

presenteert op zondag 13 maart

Margriet Markerink
Bekend van radio en TV

Aanvang 21.30 uur
NET EFFE GEZELLIGER

Juist voor u heb ik een goed
spaaradvies.

U kunt bij ons op veel manieren sparen, maar juist
in deze tijd adviseren wtj u: ga automatisch sparen op een
Direct Opvraagbare Spaarrekening.

U vormt vanzelf een potje en u kunt opnemen wanneer
u wilt, zonder wachten, zonder kosten. Rnhnhanl* fQ

De Rabobank adviseert iedereen de juiste spaarvorm.



Autobedrijf DIK LANGWERDEN
Hackforterweg 83 • Wichmond - Tel. 05754-621

In- en verkoop

occasions, tevens nieuwe auto's

Voor al uw

reparaties, banden, uit-
lijnen, tectyleren enz.

JOWé
VOOR

keffingzogen - zaagbokken - houf-

en composfmachines - Juin/rezen

hefe/üchf kanonnen

schaafsens/i/pen enz.
NIEUW EN GEBRUIKT - DEMONSTRATIE

Winteraanbieding:

speciale kloof bijlen f 50.— p. stuk

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

REPARATIE- EN SLIJPINKICHTING

VERHUUR

Branderhorstweg 5 - KeUenborg gem. Hengelo

Tel. 05753-2026

Tevens 's avonds en zaterdags bereikbaar

Nette jonge vrouw heeft
nog 3 a 4 morgens beschik
baar als huishoudelijke
hulp. Liefst bij bejaarden
Brieven onder no. 10
bureau ,,de Reclame"

Wie heeft er nog werk
voor mij? Militaire dienst
vervuld. Roland van Ton-
geren, Tel. 05753-1657

Te koop aanhangwagen,
nieuw, afm. 1.15x2.20 m
Tel. 05753-3258

Te koop snijmais en
voederbieten. Tel. 05753-
1735

Te koop Shetland pony
J. Hendriks, Hengelose-
straat 26, Keijenborg
Tel. 3407

Te koop pauwen. Theo
Menting, Remmelinkdijk
10, Keijenborg

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

Weggelopen 16 februari
roodwitte kater, in de
buurt van huize Regelink.
Tegen beloning terug te
bezorgen bij Henk Sche-
pers, huize Regelink,
Regelinklaan 3, Hengelo
Tel. 05753-3307

Ellen
tochtprofielen
weren tocht, kou, regen,

lawaai en stof.

IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1300

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

Te koop jonge hond
bastaard herder, 8 weken
A. W. Maalderink, Past.
Thuisstraat 17, Keijen-
borg, Tel. 1546

DE STROOM .. .
viel onlangs op meerdere plaatsen uit.

Er werd naarstig naar kaarsen gezocht en
verzucht: hadden we maar een kaars in huis.
Men kan dat beter wel doen. ALLICHT

KAARSEN
een licht in de duisternis

GROTE KOLLEKTIE

tafel- en sierkaarsen

Zie standaard in onze zaak

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

EHBO-AVOND AFD. STEENDEREN

Op donderdag 10 maart a.s. organiseert de EHBO-
vereniging te Steenderen een avond, die verzorgd
wordt door de gepensioneerd adjudant der Rijks-
politie, de heer F. Huisman uit Apeldoorn. Op deze
avond wordt een lezing gehouden over: drugs en
drugsverslaafden.
De lezing wordt met dia's toegelicht.
De avond wordt gehouden in zaal Concordia te
Steenderen en de aanvang is 19.30 uur. ledere be-
langstellende is van harte welkom.
Op maandag 14 maart verzorgt de EHBO een avond
voor alle sportverenigingen in de gemeente Steen-
deren. Sportfysiotherapeut de heer H. E. Leidel-
merjer zal dan bespreken het onderwerp: het voor-
komen van sportblessures en de behandeling daar-
van. Ook deze avond wordt gehouden in Concordia
en de aanvang is 20.00 uur. Behalve sportes, is ook
iedere andere belangstellende hartelijk welkom.

TURNSUCCES ACHILLES

Op de nationale kampioenschappen springen en
lange mat te Schaesberg (L.) heeft de selectiegroep
van Achilles een eervolle vijfde plaats behaald.

Handbalver. „QUINTUS"
ORGANISEERT

Grote BINGO-AVOND
VOOR IEDEREEN, jong en oud

met grandioze prezen

op zaterdag 2 april a.s,
in zaal Concordia,

Raadhuisstraat 36 te Hengeo Gld

Aanvang 20.00 uur

KOMT ALLEN!!

VVV HENGELO GLD BESTAAT 50 JAAR

Zo rond de jaren 30 hield het toenmalige bestuur
van de Hengelose Marktvereniging de belangstel-
ling voor het werk voor het vreemdelingenverkeer
gaande. Onder de leiding van het bestuur, bestaande
de uit de heren: G. Dickmann, E. Jacobs, J. H.
Klem, G. H. Morsink en J. M. Ruesink, werden o.a.
op mooie plekjes in de buitengebieden van Hengelo
verschillende banken geplaatst. Ook de inrichting
van een wandelpark was een plan dat door dit be-
stuur werd uitgevoerd.
Toch meenden deze heren dat het werk voor
vreemdelingenverkeer beter door een daartoe op-
gericht vereniging kon worden gedaan. Daarom
werd in ,,De Reclame' 'van 11 maart 1933 een op-
roep geplaatst voor een bijeenkomst in hotel Witte
aan de Spalstraat te Hengelo Gld (thans zijn foto
Hans Temmink en lederwaren Boerman in dit pand
gevestigd), waar men tot de oprichting van een
vereniging voor vreemdelingenverkeer zou komen.
16 personen gaven gehoor aan de oproep en na een
geanimeerde, discussie was de oprichting van VVV
Hengelo Gld een feit.
Bij het samenstellen van het bestuur wilde geen van
de heren van het marktbestuur zitting nemen. Zij
waren van mening dat een nieuw bestuur voor een
nieuwe vereniging beter was. Zo werd op deze avond
ook een bestuur samengesteld, waarin zitting had-
den: notaris P. H. Danser als voorzitter, de heren
A. H. Arnold, J. H. Demming, J. H. Langeler, A.
Lebbink, P. Michels.
Een van de eerste aktiviteiten van de nieuwe ver-
eniging was het samenstellen en uitbrengen van een
informatie-gids. In 1934 verscheen deze gids en een
enkel exemplaar hiervan zijn nog bewaard gebleven
Dat de prachtige omgeving van Hengelo Gld menig-
een aansprak moge blijken uit het feit dat al in de
jaren 30 de heer N. P. uit Rotterdam (het bestuur
stelt alles in het werk om achter de naam van deze
initialen te komen) vele pentekeningen in Hengelo
maakte. Een van deze tekeningen siert nog de enve-
loppe van VV waarin de zomerprogramma's warden
verstuurd.
In de afgelopen 50 jaar is er veel in en om Hengelo
veranderd. Vee aküveiteten werden ondernomen.
In 1940 kwam het verzoek van de vereniging Jeugd-
herbergen aan VVV om hun medewerking te ver-
lenen om huize Kervel, even buiten Hengelo als
jeugdherberg in te richten. De verdere oorlogsjaren
stond het werk van VVV op een laagpitje. Aan het
eind van de jaren 50 maakte VVV een bijzonder
moeilijke periode door. Bijna was de vereniging op-
gehouden te bestaan. Gelukkig kwam daar een gun-
tige wending aan. Vanaf 1961 werden de zaken
energiek aangepakt en getracht VVV nieuw leven
in te blazen. De huidige voorzitter, de heer van
Hengel volgde dokter R. C. Dwars als voorzitter
op. Vanaf die tijd zit ook de heer B. Heerink in het
bestuur. Zeer veel plannen werden tot uitvoering
gebracht. Zo werd mede op initiatief van de heer
R. Kreunen de jaarlijkse bekende broodweging bij
boerederij de Muldersfluite op Hemelvaartsdag
opnieuw op touw gezet. Deze broodweging dateert
al vanuit 1559.
Ook de taptoe waarvoor de heer B. Heerink zich
heeft ingezet, is een vast onderdeel op het program-
ma van VVV geworden, evenals het standwerkers-
concours tijdens de kermismarkt.
VVV heeft in de loop der jaren fiets- en wandel-
routes door de gemeente uitgezet. Het jaarlijkse
Paasvuur wordt in samenwerking met de gemeente
georganiseerd. Een plattegrond van Hengelo Gld
werd uitgegeven, alsmede een jaarlijkse informatie
gids, boordevol gegevens over hotels, zomerhuisjes,
boerderijen, camping, bezienswaardigheden, plaatse-
lijke evenementen enz.
Waren in 1952 toen de gemeente VW een subsidie
verstrekte nog maar weinig middenstanders en
horeca-bedrijven lid van VVV, thans is de situatie
drastisch veranderd.
Het bestuur van VVV bestaat op dit moment uit de
volgende personen. H. van Hgel, voorzitter, A. J.
Memelink, secretaris, J. Langeler, penningmeeester,
B. Heerink, H. P. Meurs, G. Jansen en G. Lenselink.
Het informatie-adres in Hengelo Gld is gevestigd
bij drogisterij Lenselink, Kerkstraat 1.
Op maandag 14 maart 1983, precies 50 jaar en l
dag later als de oprichtingsdag, is er 's avonds van
7 tot 9 uur in hotel Leemreis, Spalstraat 40, een
receptie, waarop het 50-jarig bestaan herdacht zal
worden.
Als klap op de vuurpijl organiseert VVV op donder-
dag 14 april in sporthal ,,de Kamp" een optreden
van de in deze streken zeer bekende Wierdense
Revue.

OPENING WINKEL IN HOUTSNIJWERK EN
KUNSTNIJVERHEH)SARTffiELEN

Jan en Tiny Notten openden vorige week hun win-
kel in exclusief houtsnijwerk en kunstnijverheids-
artikelen aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld.
Jan Notten in Hengelo Gld en ver daarbuiten be-
kend door zijn bijzonder houtsnijwerk( wie kent niet
zijn ,,Nachtwacht") heeft met zijn hobby inmiddels
zoveel werkstukken gemaakt, dat hij tot verkoop
kan overgaan.
Zijn vrouw Tiny zal voor de verkoop in het winkeltje
zorgen. Buiten door Jan vervaardigde kunstwerken
zijn er ook nog exclusieve houten voorwerpen te
koop uit b.v. Friesland
In een tijd waarin de regering roept om eigen initia-
tief is de opening van deze winkel wel een voor-
beeld van durf en ondernemingsgeest.
De moeder van Jan Notten onthulde op de deur
van de winkel een paneel, waarop een knots en een
beitel staan. De Knots is de naam van. de winkel.

STRATENSCHIETTOURNOOI AFGESLOTEN
Het 4e stratenschiettournooi, georganiseerd door
Willem Teil, Sport Real en de Amro-bank, te Hen-
gelo Gld, op de banen van de S.V. Willem Teil is
weer afgelopen. Ook ditmaal is het een groot suc-
ces geworden. De resultaten in de breedte zijn toe-
genomen, waaruit geconcludeerd mag worden dat
de schietsport een steeds groter en aktiever beoefe-
nend publiek trekt. Daarom zal er in het najaar in
met kader van het 50 jaar bestaan van Willem Teil
een tournooi worden georganiseerd om het kampioen
schap van Hengelo Gld.
Tijdens dit 4e tournooi werd weer stevig gestreden
om de wisselbekers. Bij de dames werd de Zelhem-
seweg voor de 2e maal kampioen, terwijl bij de
heren de Banninkstraat de beker den'niteif in haar
bezit kreeg.
Voorzitter J. Claver van Willem Teil dankte in
zijn slotwoord alle medewerkers, maar voor de
deelneemsters en deelnemers voor de geweldige
sfeer die er was tijdens het tournooi. Hij sprak de
hoop uit dat dit schietevenement meer mensen naar
het Elderink zal trekken, want hij is er van over-
tuigd dat er nog veel onbekend talent in Hengelo
aanwezig is.
Na afloop van de wedstrijden was burgemeester
J. de Boer en wethouder Th. Hooman met de vol-
tallige raad aanwezig bij de uitreiking van de prijzen
De burgemeester prees de weldigesfeer en het
initiatief van Willem Teil, waarna hij de bekers uit-
reikte.
De uitslagen waren: heren, l Banninkstraat, 2057
punt, 2 Aaltenseweg, 2023 punt,
Dames: l Zelhemseweg 2015 punt, Het Karspel, 1835
punt.
Na afloop van de prijsuitreiking maakt de heer
B. Grotenhuys, secretaris van Willem Teil bekend,
dat er met de gemeente overleg wordt gepleegd tot
het organiseren van schietavonden voor recreanten.
Dit zal l a 2 avonden in de week gebeuren onder
deskundige leiding.

NIEUWE DIRIGENT VOOR DE
KON. HARM. CONCORDIA
De Kon. Harm. Concordia te Hengelo Gld heeft
een nieuwe dirigent.
Na enkele gastdirecties door verschillende diri-
genten, is door de leden benoemd de heer Jules Hen-
driks uit Ulft.

50-JARIG JUBILEUM CBTB HENGELO GLD
De heer Waarlo voorzitter van de CBTB afdeling
Hengelo Gld opende het officiële gedeelte van de
bijeenkomst waarop het 50-jarigbestaan werd her-
dacht met een psalm van David, waarin het dank-
lied voor Gods rijke zegen.
De heer Waarlo benadrukte in zijn toespraak dat
men ook dankbaar moest zijn met de kleine dingen
en dat er niet alleen aandacht aan het stoffelijke
besteed moet worden, maar ook aan de geestelijke
belangen.
De belangen van de boeren werden altijd verdedigd
ook in demonstratieve zin. Onder het motto: de
boeren laten zich niet verkopen voor een appel en
een ei werd aan een landelijke demonstratie deel-
genomen.
De CBTB heeft voor het onderwijs in de landbouw
gestimuleerd. Het toenmalige hoofd van de Pierson-
school, de heer van de Lugt heeft de afdeling op-
gericht. Er werd meegewerkt aan de totstandko-
ming van de chr. landbouwhuishoudschool te Vorden
De oprichting van de chr landbouw-winterschool te
Doetinchem is mede te danken aan de CBTB te
Hengelo Gld.
Uit de CBTB kwam voort het nu bijna 25 jaar be-
staande CPB.
De heer Waarlo wees op de verantwoordelijkheid
van de boer voor zijn omgeving, waarbij het milieu-
probleem niet onderkend mag worden.
Nu de weerstanden tegen de christelijke waarden
groot worden, moeten wij als christelijke organisatie
ons juist nu sterk maken.
Burgemeester de Boer en loco-secretaris Werhoeff
waren als afgevaardigden van het gemeentebestuur
aanwezig De burgemeester zei in zijn toespraak
dat we blij en dankbaar moeten zijn voor het grond
wettelijk recht voor vrijheid van vergadering eai ver-
eniging. De burgemeester sprak de hoop uit dat de
goede verstandhouding tussen gemeente en CBTB
in de toekomst zal blijven bestaan.
Nadien kwamen vele vertegenwoordigers van af-
delingen en agarische verenigingen aan het woord.
Als laatste spreekster kwam mevr. Lubbers, van de
CPB aan het woord. Zij bood in dichtvorm de CBTG
een geldboompje aan.
Het officiële gedeelte van de avond werd toepasse-
lijk besloten met boerenjongens en advocaat met
slagroom.

SIMAVI-COLLECTE
Van 14 t.e.m. 20 maart a.s. wordt door Sdmavi, een
algemene vereniging voor directe medische steun
aan projecten in ontwikkelingslanden, de jaarlijkes
inzamelingsactie gehouden.
Simavi staat voor een moeilijke opgave. Er is, gelet
op de slechte economische situatie in de ontwikke-
lingslanden, een sterke stijging te zien in de vraag
naar hulpverlening. Maar, omdat het ook in Neder-
land slechter gaat, lopen de inkomsten van Simavi
terug.
In het afgelopen jaar steunde Simavi zo'n 130 pro-
jecten in tientallen verschillende landen. Hiermee
was een bedrag gemoeid van rond 3 miljoen gulden!
Stuk voor stuk goede, kleinschalige, overzichtelijke
en betaalbare projecten, gericht op het brengen van
enige verlichting in de nog steeds bestaande me-
dische nood.
Zonder uw steun, geen medische steun.

JAARVERGADERING VW HENGELO GLD
De jaarvergadering van VVV Hengelo Gld in zaal
Michels was matig bezocht.
Uit het jaarverslag van secretaris A. J. Memelink
bleek dat 1982 een succesvol jaar voor VVV is ge-
weest met veel aktiviteiten.
Door middel van advertenties in diverse bladen
werd veel reclame voor Hengelo Gld gemaakt en
vele evenementen kregen steun van VVV.
De Achterhoek heeft het afgelopen seizoen over het
toeristenbezoek niet te klagen gehad. De voorzitter,
H. van Hengel toonde zich tevreden over het af-
gelopen jaar.
Mevrouw van Zuiden, van de Streek-VV Achterhoek
complimenteerde het bestuur met de keurig ver-
zorgde VVV-folder en de vele aktiviteiten in Hengelo
Het vorig jaar uitgegeven zomerprogramma in zak-
formaat bleek een succes te zijn en wordt dus dit
jaar opnieuw uitgegeven.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren B, Hee-
rink en H. P. Meurs bij acclamatie herkozen.

Kerk- en andere diensten
Herv. Kerk (Remigiuskerk)

WOENSDAG 9 MAART

19.80 uur ds Verhaere

ZONDAG 18 MAART

10 uur Ds NUendyk, Woerden, Jeugddienst

Goede Herder Kapel

WOENSDAG 9 MAART

19.80 uur ds Gerbrandy

ZONDAG 18 MAART

10.15 uur Ds Antonides, Terborg

Vrijz. Herv. Kerk

ZONDAG 18 MAART

10.80 uur ds van Leeuwen

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. 18 maart

F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen

Vrijdag 11 maart

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
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

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

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
vooravondmis
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

Accountantskantoor

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

Telefoon 05753-1391*

Problemen bij het invullen
van uw belastingaangifte
1982?

U kunt hiervoor bij ons terecht op de volgende
extra zittings-(donderdag) avonden:

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

Vergeet niet al uw gegevens me*?, te nemen!

GESLAAGD
Te Voorschoten slaagde voor het diploma monteur
bedrijfswagens Theo Groot Bruinderink uit Hengelo

TOPBILJART IN „IJSSELHOEVE"
De eigenaars van boerderij-restaurant ,,de IJssel-
hoeve" aan de Eekstraat te Doesburg, nabij cam-
ping IJsselstrand, hebben grootse plannen.
Op zaterdag 9 april a.s. vindt in genoemd etablisse
ment een demonstratie topbiljart plaats door grote
vedetten.
Uitgenodigd zijn meervoudig wereldkampioen Ray-
mond Ceulemans, het Belgisch biljartfenomeen en
de al niet minder bekende Hans Vultink uit Neede.

De beide kunstenaars van het groene laken zullen
hun kunnen tonen in driebanden en kuststoten.
Nu al bestaat er de nodige belangstelling om beide
heren die grote wereldbekendheid bereikten, aan
het werk te zien in deze omgeving.
Er worden kaarten in voorverkoop gebracht die ver-
krijgbaar zullen zijn bij ,,de IJsselhoeve".
Om ook andere liefhebbers in de gelegenheid te
stellen eens kennis te maken met het grootbiljart
wordt er van 5 t.e.m. 8 april een tournooi tien van
rood georganiseerd.

Voor uw

familie- en handels-
drukwerk
en alle andere drukwerk
alsmede advertenties
voor het weekblad
„DE RECLAME"
kunt u ook terecht bij onze

agent in Steenderen:

B.A.WENTINK
Paardestraat 2

Telefoon 05755-1310

DRUKKERIJ WOLTERS
Telefoon 05753-1455


