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VOORJAARSTIJD

BEHANGTIJD
DAAROM NU DE PRIJZEN OMLAAG

60 verschillende dessins nu met voor-

deelprijzen

Moderne dessins, linnen dessins, wand-

weefsel-imitatie

geschikt voor zowel woon- als slaapkamer

van 19.95 nu voor 1 4i9ü

van 16.95 nu voor 1 2i9b

van 12.95 nu voor Oi9b

van 10.95 nu voor Di9w

Gebloemd- en patroon BEHANG

reeds vanaf ZivU

Bij elke emmer MUURVERF
vanaf 3 kg

l vel afdekfolie, winkelwaarde f 1.65

GRATIS

Verfcentrum

lenselink
ï Kerkstraat l • Hengelo GId • Tel. 05758-1800 j

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

VARILUX VOOR GOED ZICHT OP ELKE AFSTAND

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

Voor reparatie en opnieuw be-

spannen van uw tennisracket

SPORTHUIS ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5 - Hengelo GId

CLAN
Verselujnt dinsdags Int

Hengelo GId.; KeQenborg;
VelswUk (Zelhem); Steenderen;
Baak; Bronkhorst; Olburjfen;
Eha; ToIdUk; Vlerakker Wlchmond

en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17 • Postbus 8
1255 ZG Hengelo GId.
Telefoon 05753-1455
b.g.g. 1258

biedt u deze week:

GOLDEN DELICIOUS

3 kilo 250

Vers gesneden

DIEPVRIES BOERENKOOL

nu 2 zakken 150

Mooie

BLANKE CHAMPIGNONS

nu 250 gram 175
In onze grote verkoop bloemenkas deze week:

mooie VIOLEN
voor in de tuin AF A

nu 10 stuks 250

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

ONBETWIST UW

bruidsboekettenspecialist

Jozef&habbinlC
'tifesteTïakkef

Spabtraat2i.Tel.i2y> Jfengelo.

Krakende, knapperige, verse

APPELFLAPPEN

5 stuks nu slechts 4.98

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo GId - Tel. 05758-1X50

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

uiclt SPORTSCHOENFABRIEK

OPEN HUIS
OP VRIJDAG 8 APRIL
van 13.00 tot 16.00 en van 18.30 tot 20.00 uur

Belangstellenden welke in het verleden en heden contact hebben gehad met
de Quick Sportschoenfabriek en geïnteresseerd zijn in een rondleiding door onze
werkende fabriek op deze dag, zijn van harte welkom.

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne
verseworst
150 gr boterhamworst

4.50
100

WOENSDAG:

500 gr gehakt + kruiden

160 gr gebraden gehakt

3.95
100

DONDERDAG:

500 gr malse runderlappen

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 runder- of varkensrollade

Leverworst, plm 250 gr

299
195
195
95

De gehele week;
100 gram

gepaneerde snitzeis

Cordon Bleu
100 gram

500 gram

magere hamlappen

600 gram

magere speklappen

l kg, nog voordeliger

l doos

grote fricandellen
40 stuks

1.45

1.95

4.95

3.25

5.95

13.95

RAADHUISSTRAAT 7 - H E N G E L O GLD. TELEFOON 05758-1208 KEURSLAGER

^^^« •̂•̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •̂•̂ ^^^^^ •̂̂ ^^^^^^ •̂̂ •̂•̂ ^ •̂IBB

't laagst in
hengelo

B'J UW 12.00DSC-HAPPEN
.*

VAN DER MOND
Ruurloseweg 52 - Hengelo GId - Tel. 1392

l liter Henkes jonge genever 15.45

l Itr Flortfn citr.-brandewUn \ 1.75

l Itr Pollen kersen brandewijn 13.45

l fles Bols advocaat 8.75

l liter Moezel

Zeiler Graf schaf t (Q.b.a.) 6.45

dansen met

S I L V I O
zondag 10 april

Zondag 17 april

Les Cigales

HENGELO GLD 05753-1461
:: 8
:. ::

• §§::
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NU

blauwe liaagconiferen

met 25 70korting

SIERHE ESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

TUINTURF

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

Boomkwekerij en Tuinaanleg B.V

G. J. HALFMAN
Holstraat 7 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1424

Huls-Vorst heeft een nieuwe

eigenares!
Mevrouw H. Gussinklo heeft de winkel aan de

Raadhuisstraat Sla overgenomen.

Zij zal de zaak drijven onder de naam:

VISHANDEL „HENGEL"
Wij bevelen haar graag bij U aan.

Verder danken we allen die door klandizie

of advies mede een eerste aanzet hebben ge-

geven, zodat Hengelo na een jaar reeds over

een goed lopende, ruim gesorteerde viswinkel

annex diepvriesprodukten beschikt.

Jaap Hulshoff

VISHANDEL „HENGEL"
Het doet ons genoegen U te kunnen mededelen

dat wij de winkel in visprodukten en diepvries- * \

artikelen van de heer Hulshoff hebben over-

genomen.

We zullen door kwaliteit en coulante bedie-

ning de bestaande klantenkring en toekomstige

nieuwe afnemers steeds graag van dienst zijn.

ONS TELEFOONNUMMER (AAN DE ZAAK)

is NO. 3460

Fam. Gussinklo-Waninge

STEVORD:
gemiddeld niet te duur, met aan-

biedingen bijzonder goedkoop!

De echte Molen SCHILMESJES van Herder

zijn niet modern, maar ze snijden beter dan

alle andere. De adviesprijs is nu al 6.50, onze

aanbiedingsprijs nu 4.50

Wilt U een goedkoper mesje (raakt soms

met de schillen in de vuilnisbak), dan hebben

we een bruikbaar mesje met plastic heft van

1.—, nu 3 stuks voor 2.—

TAFELZEIL, sterke kwaliteit met textielrug

van 10.75 voor 6.75 per meter

VLOERTREKKERS (zware uitvoering voor

bedrijfsgebruik), 55 cm breed, met versterkte

bevestiging en waterkering, normaal 9.50,

tijdelijk 5.50

SOEPKOMMEN, porselein, warmbruin

normaal 3.45, nu 1.95

Sterke plastic BLOEMGIETER met broeskop

Normaal 5.65 (en niet te duur), tijdelijk voor

3.95

BLIKOPENERS, goed West Duits fabrikaat,

adviesprijs 2.25, nu 1.50

Voor het voorjaar: veel keus in DRIEWIEL-

FIETJES, TRAPTRACTORS enz.

Als aanbieding: de TRAPSKELTER „Monza"

van het bekende Duitse merk Kettler.

Adviesprijs 119.—, aanbieding 89.—

in doos verpakt, zoals door fabriek afgeleverd

KWIKKIE VLOERWISSER met wring-

mechaniek, bekend merk, dat we al jaren

verkopen. Reservesponsen houden we in

voorraad .Adviesprijs 28.95, onze prijs 22.50

DROOGMOLENS: de zeer grote Juweel droog

molen (van 60 m), van aluminium, licht te han

teren, verkopen we tijdelijk voor 49.—

Dit is uitzonderlijk goedkoop!

Wilt u een andere molen? Dat kan. We hebben

5 soorten (het voordeel van een vakzaak)

Aanbiedingen 2 weken geldig, tenzty eerder

uitverkocht

Wegens ENORM succes

de echte ouderwetse

risjes bak bokking, 12 stuks

7.75
En wegens OVERNAME zaak Huls-Vorst

500 gr kabeljauw!ilet

l kg

Iedere klant GRATIS

Raadhuisstraat Sla - Hengelo Gld Tel. 3460

Voeten vragen aandacht!
Geef ze extra aandacht, want fit

zijn in voeten en benen,

is van vitaal belang.

DRAAG DAAROM

BIRKENSTOCK
KUIP-VOETBEDSANDALEN

Het is alsof je een steunzool onder

de gehele voet hebt.

Dat maakt je niet moe en geeft je

een extra ,,ruggesteuntje" voor

het dagelijks gaan en staan.

Moet u ook doen, probeer ze eens

de echte

BIRKENSTOCK

Ze zijn er in vele kleuren,

modellen en wijdtes.

KERKSTRAAT 5 - HENGELO G.

Erres portable zwart/wit
televisie RS120252

Met 31 cm/90
0
 beeldbuis. Voor lichtnet en

12 volts akku.
Adviesprijs 365,-

Lenteprijs 299,

Winters
SpalRtraat 8 . Hengelo Gld - Tel. 05753-1280

TENNIS 1983
WIJ geven de service,

u wint de game

SPORTHUIS ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5 • Hengelo Gld

HUSQVARNA EN LEWENSTEEN

naaimachines
reeds vanaf

Naalmachinehandel • reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 18 - VOEDEN Tel. 057524*86

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05753-1418

Leer succesvol autorijden!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEUEBS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

W\J lessen In BMW 816 en HONDA sutomstto

Theorielessen te KeJJenborg en Hengelo Gld

AUTOBIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 • KeUenborg • TtL Utl

VOOR AL UW

REPARATIES
SNELLE SERVICE

Schoenhandel

WULLINK
Kerkstraat 5, Hengelo Gld

Te huur gevraagd een

verkoop- of opslag

ruimte
in Hengelo Gld.

Zo spoedig mogeUJk.

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo

Tel. 1637

Tapijt vuil?

De Mr. Steam
De dlepstomer van

vakman helpt direkt

Huur 25. — per beurt

2e beurt gratis

Meubel- en

huls

,Spannevogel
Tel. 05758-1484

Willy Hoogeveen-

Geltz
pedlcure

Loakendiek l

Veldhoek-Hengelo Gld

schoonheidsspecialiste/

Voor afspraak:

tel. 05736-460

SPORT GOED

met SPORTGOED
van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varaselder

Tel. 08856-85664

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

HEIJINK
het adres waar men

alles in kan ruilen

bij aankoop van

NIEUWE

MEUBELEN!

Meubel- en

tapijtenhuis

, ,SPANNE VOGEL"

Hengelo Gld

Welke jongen of meisje
wil af en toe oppassen
's avonds en of weekends
Tel. 05753-2077

Te koop luxe aanhang-
wagen, nieuw. Tel. 05753-
1813

Te koop gevraag i.g.st.z.
skelter. Tel. 05753-2077

Te koop cyclomaaier,
merk Kroon, bouwj. 1980,
werkbreedte 1.65 meter.
Tevens een weidepomp,
Utina. A. G. Jolink,
Schiphorsterstraat 16,
Toldijk.

Te koop eetaardappelen,
Surprise. D. J. Bosch,
Ruurloseweg 75, Hengelo

Te koop een beste drag.
MRIJ-vaars, 8 april a.d.t.
A. G. Jolink, Schiphorster-
straat 16, Toldijk,
Tel. 05754-692

Voor de nieuwste collectie VERLICHTING

o.a.:

wandverlichting

buitenlampen

slaapkamerlampen

kamerlampen

spotjes e.d.

FA. O R D E L M A N & DIJKMAN
SPALSTRAAT 14 • HENGELO GLD • TELEFOON 05753-1285

Prachtige VLOERBEDEKKINGEN
met bijpasende GORDIJNSTOFFEN

In een Zweeds aksent

Komt u ze bij ons bewonderen

Zie ook de speciale krant:

WONEN MET EEN ZWEEDS AKSENT

RAADHUISSTRAT 11-13 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1469

l j

ff

IN OUD-HOLLANDSE STIJL

Café - Bar - Restaurant

De IJsselhoeve
f f f

v .r —V—T - ^*"^j!s tr~ .f,i ..rT ^

EEKSTRAAT 15 - DOESBURG - TEL. 08334-16622 • b.g.g. 05754-381

(nabij camping IJsselstrand)

Gelegenheid voor het geven van briuloften,

diners en partyen tot 250 pers., tegen zeer

concurrerende prijzen.

Tevens uitstekende gelegenheid voor een

feestavond van uw club, bU de open haard.

IEDERE MAAND

DANSEN
voor gehuwden en verloofden, met go«de orkesten

Volgende avond:

zaterdag 16 april
aanvang 21.00 uur, m.m.v.

LIBERTY

Andere avonden zUn:

21 mei: TRANSIT

4 juni: ASSORTI

RESERVERING GEWENST

Biljartliefhebbers opgelet! Zaterdag 9 april

Grote demonstratie

DRIEBANDEN EN BANDSTOTEN
door

Raymond Ceulemans en Hans Vultink



zo goed k
dat moet AH zijn

Magere varkenslappen,
500 gram van 6.99 voor 4.48
kilo van 12.98 voor

Varkensrollade,
kilo van 15.98 voor

Gehakt, h.o.h.
kilo van 9.98 voor

7.98

10.98

7.98

margarne,
pak 250 gram
van 50 voor

Magere yoghurt,
pak l liter
van 1.09 voor

Hennc-eieren,
doos 10 stuks

39

89

98

Zuurkool naturel,
pak 500 gram
van 78 voor

Champignons,
doos 250 gram
van 2.25 voor

Jaffa sinaasappelen,
net 10 stuks

29

1.25

2.50

Puntjes, zak 6 stuks
van 1.52 voor

Hotelcake,
500 gram, van 1.98 voor

Grof volkoren,
gratis gesneden, van 2.39 voor

1.29

1.79

1.98

Parijzer boterhamworst,
100 gram, van 1.25 voor 98

59

Meester leverworst,
500 gram, van 1.98 voor

Vanille ys,
pak l liter
van 1.98 voor

Vissticks kabeljauw,
pak 10 stuks
van 2.98 voor

1

2
rode kool,

met appeltjes,
450 gram

van 1.59 voor ffcl

79

69

,25
*<'

Aanbiedingen geldig t/m
zaterdag a. s. alleen bij
Albert Heijn, Raadhuis-
straat 4, Hengelo.

Let ook op onze grote
aanbicdingsadvcrtcntic
in de dagbladen.

's Lands grootste kruidenier blijft
op de kleintjes letten.



U proef t het verschil niet...
u merkt |t wel n uw portemonnee

Coppelstock
?8 citroenbrandewijn **
± l liter4^95

s
S

Coppelstock
kersenbrandewijn
\ lit 1Q25

g
X»

Coppelstock is ons eigen VS-merk. Uitstekend gedistilleerd
met een prima zachte smaak en... voor een uitzonderlijk lage
prijs. Deze week zijn de prijzen eens extra laag. Voor u een
goede kans om de proef zelf op de som te nemen.
Kom, haal Coppelstock in huis een lekkere vaderlandse borrel
van puur graan gestookt.

Coppelstock
beerenburg ^
l liter 44£5r

1275

groenten (slagerij
iiro

J
 w

ul<

Coppelstock
jonge jenever
l liter 44£5-

1375

coppelstoc • ~ .: •

BUI. l

Geldig van 7/4-9/4'83

Golden Delicious
3 kilo (export kwaliteit)

Forse komkommer
per stuk

Champignons
bakje a 250 gram

Harde uien
2 kilo

Geldig van 7/4-9/4'83

Riblappen
hele kilo

Borstlappen
hele kilo

Rundergehakt
hele kilo

11?»
998
948

Coppelstock
bessenjenever
l liter 44r45-

995

Coppelstock
likeur
0.7 liter-L&45-

945

!,«»""
Coppelstock
vieux

14?o

bloemen
Bos Fresia's
zware kwaliteit

Diverse gemengde...
Groene plantjes
3 stuks, om zelf uw plantenbak
mee te vullen...

350
450

kruidenier
Kittekat
4 soorten, per blikJ«49-

grote flacon-2^90-

Snelkookrijst
pak 400 gram nu

Driehoek wasbuilen
Z4S-

07»
6?s

Jonker Fris
sperciebonen 1/1

W.K. lekkerbcfcjes 1 39
"> f\r\ ^^L .•C..VJ.U ^^v w

Katjakabeldrop, drop f f 98
en colaveters per z&±A&\J •

Superunie koffie
roodmerk vacuüm
dubbelpak 2X250 gram nu

659

Ruitjes margarine
pak 250 gram

Knorr mix voor nasi, bami,
macaroni of spaghetti 4-£9-

Dreft
koffer 2

129
795

Ruitjes halvarine
kuip 500 gram

Q65

Chocellauioceiia 4 CA
hazelnootpasta pot 400 IjSf
pot 400 gram ±£&- A •

v/d Pijl appelmoes
3/4 pot 0^9-

Q49

Koetjesrepen
zak 24 stuks 239~

Heraut bier
krat 24 flesjes

Nougat superieur
200

Presto afwas
400 gram -k39-

Koffiekoekjes
4^39-

Bolletje beschuit

0?9
1.19
Q85

allerlei Brise flip-up
2 geuren 2r2§- 175

425
249

Duizenddingenmandje '25
i2S- A •

Brise dubbel
2 geuren-4^5-

Brise toiletblok
dubbelpak2,89-

dr. Zimmerman, l liter

zuivel

Houdbare halfvolle
melk l liter nu

Coberco dagverse
vanille vla l liter

159

Q85

149

Magere runderlappen
500 gram

Bieflappen
500 gram

798
Maandag-dinsdag-woensdag
11/4 t/m 13/4'83

Magere speklappen
kilo

Fijne verse worst
hele kilo

Tartaar
100 gram

Parijzer
boterhamworst
100 gram

Saks
200 gram

698
698
149

Q79
129

vleeswaren
59
39
49

Bacon
100 gram

Gebraden gehakt
150 gram

Boeren leverworst
250 gram

salades
Sellery salade
200 gram

bakkerij
Grof volkorenbrood
800 gram

Knip wit
800 gram

Volkorenpuntjes
zak 6 stuks

Zachte puntjes
zak 6 stuks

198

176

176
129

1.19
Er was eens een vader in Bronkhorst
die had op een avond zo'n dorst
dat hij nam een lekkere slok
van die heerlijke jenever van Coppelstock
want bij de VS wordt niet met de prijs gemorst!

MARJKm

VS ma r kt uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
Zutphen-BorcuIo-HengeIo(GId)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



Met ingang van l april 1983 is het ANVR Garantie
fonds opgevolgd door een nieuw fonds, genaamd
Garantiefonds Reisgelden.
Het Ministerie van Economische Zaken en de Neder
landse reiswereld vonden dit wenselijk om te komen
tot een nog betere bescherming van de consument.
Weliswaar heeft het oude ANVR Fonds zich altijd
uitstekend van haar taak gekweten, toch had het
een nadeel: alleen bij de ANVR aangesloten leden
boden een adequate consumentenbescherming.
Echter een deel van de reiswereld was hierbij, om
verschillende redenen, niet aangesloten.
Het nieuwe Fonds dekt dus meer.
Ten opzichte van de oude situatie verandert het
volgende:
een grotere dekking, dus meer zekerheid,
de consument gaat f 10.— betalen per party (reis-
gezelschap) by reizen van f 100.— of meer.
Alleen de betaalde reissom is gegarandeerd, niet de
reis. In de praktijk zal er te allen tijde getracht
worden een vervangende reis aan te bieden. Dus
het geld is altijd safe, de reis (in de praktijk) ook.
De consument ontvangt een zichtbaar bewijs, mid-
dels een Garantie-certificaat.
De deelnemers aan het nieuwe Fonds zfln zeer dui-
delijk herkenbaar aan het merkbeeld: de lachende
wereldbol.
Ook de Rabobanken zijn deelnemer aan het nieuwe
fonds.

KOFFIECONCERT

MUZIEKVER. ST JAN

De muziekver. St Jan te Keijenborg gaf een koffie-
concert in zaal Winkelman.
Hierbij was het eerste officiële optreden van diri-
gent Gerrit Wolsink, die voor een goed gevulde zaal
de vuurdoop onderging.
Hij toonde in dit eerste optreden zijn benoeming
waard te zijn, hetgeen niet meevalt als men bedenkt
dat hij een oude rot in het vak, de heer H. van Aken
moest opvolgen.
De heer van Aken had zijn functie neergelegd, om-
dat hij vond, dat nu de jeugd maar aan bod moest
komen.
Omdat een der spelers van St Jan ziek was ge-
worden, werd een beroep gedaan op Jaap van
Boven van de Kon. Harm. Concordia, die met veel
plezier zijn partij heeft meegeblazen.
Zo blijkt dat iedere muziekvereniging recht van be-
staan heeft, waarbij wordt uitgegaan van het prin-
cipe niet zonder elkaar te kunnen.
Voorzitter Jos Sessink sprak de hoop uit dat bij
volgende gelegenheden het publiek evenveel aan-
dacht zal besteden aan St Jan als bij dit koffiecon-
cert. Wij zijn er niet alleen om kerkelijke en niet-
kerkelyke feestelijkheden op te fleuren, maar wy in
Kejjenborg een onderdeel van het gehele dorpsge-
beuren.

VOOR DE 9E KEER BEDRHFSSCHIET-

COMPETITIE

Een vaste kern van deelnemers kenmerkt de be-
drijfsschietcompetitie die de aktiviteitencommissie
Ons Huis nu al voor de 9e maal organiseerde.
Met veel animo werd om de punten gestreden,
waarbij steeds een goede onderlinge sfeer heerste.
Dit kwam duidelijk tot uitdrukking op de feest-
avond waarop de eindstanden bekend werden ge-
maakt.
De beslissingen vielen pas in de laatste fase van de
competitie.
De wisselbeker, die door SV Willem Teil beschik-
baar werd gesteld, werd vorig deünitef gewonnen,
zodat zy met een nieuwe beker op de proppen moest
komen.
Bij monde van de heer B. Grotenhuys, secretaris
van Willem Teil, werd meegedeeld, dat zij een
recreantentournooi om het kampioenschap van
Hengelo gaat organiseren.
Door een goede samenwerking is de schietsport
gediend. Grotenhuys noemde de schietsport een
sport, waarbij met open vizier en eerlijk gestreden
wordt en dat men als schutter de nodige zelfbe-
heersing moet opbrengen.
De Gerda Lubbers-trofee voor de hoogste ploeg in
de B-klasse werd door genoemde zelf uitgereikt met
een ferme zoen erbij.
De ,,Ons HuisT-wisselbeker werd uitgereikt door de
voorzitter van ,,Ons Huis", de heer Politiek.
Het stratenschiettournooi van Willem Teil en PAC
SportReal heeft menigeen enthousiast gemaakt voor
de schietsport en ook de bedrijfsschietcompetitie
profiteer hiervan en omgekeerd Willem Teil.
Conferencier „Gemeente-iarbeder" uit Gorssel
bracht extra sfeer op deze finale-avond.
De uitslagen waren:
hoogste individuele schutters: l G. W. Lubbers,
576 pt, 2 B. Enzerink 570 pt,3 B. Haverkamp 567 pt.
Klasse C: l Brandweer 2 1597 pt, 2 PTT 3 1575 pt,
3 FC Knudde 1574 pt.
Klasse B: l loonbedrijf Wullink 1676 pt, 2 TTV Bek-
veld 2 1667 pt, 3 TTV Bekveld l 1664 pt.
Klasse A: de Graafschap!683 pt, 2 PTT 1681 pt,
33 Coöp zuivelfabriek 1681 pt.

OPTREDEN „JONG CONCORDIA"

Het jeugdorkest ,,Jong Concordia" onder leiding van
Michiel Oldenkamp bracht een concert in bejaarden
centrum ,,De Bleijke"
Ook de ritmegroep onderleiding van John Keunen
verleende medewerking, zodat af en toe de vonken

eraf spatten.
Het optreden werd door de aanwezige bejaarden

zeer gewaardeerd.

KPO BIJEENKOMST

De KPO Keijenborg-Hengelo hield in dorpshuis de
Horst een bijeenkomst. Voor de avond was uitge-
nodigd Thea Ferwerda uit Uithoorn van de Stich-
tingLandeiyk Informatiebureau Vrouwen in de Over-
gang (VIDO). Op plezierige wijze wist Thea haar
onderwerp, waarmee veel vrouwen te maken hebben
maar nog steeds door weinigen wordt onderkend,
te bespreken.
Onze nog steeds calvinistische opvattingen beletten
vooral de vrouwen uiting te geven aan hun gevoe-
lens en stemmingen.
De mens probeert zijn hele leven te voldoen aan het
beeld dat de ander van hem heeft. Volgens Thea
is het belangrijk om erachter te komen wie en wat
jezelf bent. Vooral by het ouder worden proberen
we steeds meer naar ons toe te trekken, zonder dat
we erkennen dat we door het ouder worden minder
kunnen. Ook by mannen is dat zo. Thea wyt hier de
vele hartinfarcten aan.
De overgangsperiode beslaat een periode van onge-
veer 12 jaar. Sommige vrouwen proberen met medi-
cynen hun vitaliteit te behouden, maar beseffen niet,
dat ze daarmee roofbouw op hun lichaam plegen.
Het is vooral belangrijk emoties te tonen. Waarom
stiekum huilen boven de afwasbak. Laat maar mer-
ken wanneer je je rot voelt.
Thea propageerde het oprichten van een Vido-groep
waar de vrouwen met elkaar over hun problemen
kunnen praten. In deze groepen blijkt dan vaak, dat
jouw problemen by zeer veel andere vrouwen leven.
De Stichting Vido geeft graag alle gewenste inlich-
tingen. Het adres is: Const. Huygenslaan 60, 1422
HJ Uithoorn.
By voldoende deelname zal ook in Kedjenborg een
Vido-groep worden opgericht. Vrouwen die hieraan
mee willen doen, kunnen zich opgeven by zuster
Lucie Marie, Wit-Gele Kruis.

SIMAVI-COLLECTE

De in Hengelo Gld gehouden collecte voor de Simavi
heeft het prachtige bedrag van f 6.318,05 opgebracht
Voor dit resultaat wordt harteiyk dank gebracht
aan gevers en collectanten.

NIEUWE WOONIDEEëN UIT HET HOGE
NOORDEN

Op het gebied van de woninginrichting zyn er thans
weer nieuwe ideeën in aantocht.
Onder de titel ,,wonen met een Zweeds aksent" zyn
er bij woninginrichting Grootbod nieuwe stoffen en
tapyten te zien van Zweedse fabrikanten.
De moderne Zweedse stoffen staan op het ogenblik
sterk in de belangstelling en woninginrichting Groot
bod heeft e engedeelte van zyn etalages met tapyten
en stoffen van Zweedse makely ingericht.
Ter begeleiding van deze stoffen en tapijten is een
speciale krant uitgegeven, waaraan een grote prijs
vraag is veerbonden.
Inlichtingen hierover worden u door genoemde zaak
gaarne gegeven

CPB AFD HENGELO GLD

De dames van CPB Hengelo kwamen byeen voor
hun maandeiykse byeenkomst in ,,Ons Huis.
Na de opening door mevr. Ebbers-Huurneman werd
er een bestuursverkiezing gehouden.
Mevrouw Steege-Vruggink stond haar plaats af aan
mevrouw Lubbers-Woerts. Mevrouw Steege werd
bedankt voor het vele werk dat ze als penning-
meesteresse heeft gedaan. Ook werd haar een atten
tie aangeboden.
Mevrouw Enserink hield een gesprek over de C van
CPB, naar aanleiding waarvan vragen werd ge-
steld en beantwoord.
Aan het einde van de avond werd de paasliturgie
doorgenomen, waaraan het zangkoortje haar mede-
werking verleende.

BIJEENKOMST NVEV

Mevrouw Versteege, de presidente van NVEV heet
te aanwezigen van harte welkom. In het byzonder
de spreker van de avond, de heer Koldenhof, dis-
trictshoofd van Staatsbosbeheer.
Na enkele huishoudelyke mededelingen en het voor-
lezen van de notulen van de laatste vergadering,
was het woord aan de heer Koldenhof. Deze ver-
telde op boeiende wyze over zyn werkzaamheden
en over Staatsbosbeheer in het byzonder. De naam
zegt het doel eigenlyk al: het beheren van Staatsbos-
sen. Met dit doel is in 1899 deze Ryksdienst opge-
richt. Thans omvat het veel meer, er zyn drie
verschillende afdelingen, te weten: bosbouw, natuur
behoud en landschapsbouw. De afdeling bosbouw
houdt zich bezig met het onderhoud (kappen en
nieuwe aanplant) van de bossen. Vroeger was de
functie van het bos voornameiyk de levering van
mynhout. Dit gebeurt ook nu nog wel, maar het
hout wordt ook gebruikt om papier en geperst hout
(spaanplaat) van te maken.
Verder dient het bos natuurUjk voor recreatie en
natuurschoon. Hier komt de afdeling natuurbehoud
dan een woordje meespreken en de afdeling land-
schapsbouw wordt vooral ingeschakeld in gebieden
waar ruiverkaveling wordt toegepast.
Alle diensten van Staasbosbeheer geven voorlichting
en advies en regelen eventuele subsidies. Ze werken
volgens de vele wetten en bepalingen die er zyn op
het gebied van bosbouw, natuurbehoud e.d. Oplei-
dingen voor beroepen in deze sfeer geven de lagere
en middelbare bosbouwscholen en de hogere land-
bouwschool in Wageningen.
Na de pauze toonde de heer Koldenhof dia's van
bossen, landschappen en daarin levende dieren.
Er werd genoten van de beelden. Vele vragen wer-
den gesteld en door de heer Koldenhof tot volle te-
vredenheid beantwoord.

AKTIVITEITENCOMMISSIE WEER AKTIEF

VOOR KINDER- EN VOLKSSPELEN OP
KONINGINNEDAG

Misschien is het u bekend dat de aktiviteiten com-
missie ,,Ons Huis" al meerdere jaren de organisatie
heeft gehad van de kinder- en volksspelen op Konin-
ginnedag.
Waarschyniyk weet u ook dat dit geschiedt in samen
werking met leden van diverse verenigingen uit
Hengelo. De organisatievorm die de aktiviteiten-
commissie hiervoor gekozen heeft, is in de afgelopen
zes jaar zeer effectief gebleken. De betrokken ver-
enigingen huren voor een gering bedrag een stand
op het feestterrein, waarin ze naar eigen idee
aktiviteiten kunnen ontplooien.
Tevens leveren ze een aantal leden als medewer-
kers (sters) voor de te houden kinderspelen.
De zogenaamde standhuur wordt aangewend ter
medefinanciering van de kinderspelen.
Zyn er verenigingen die nog niet eerder aan deze
aktiviteiten hebben deelgenomen, maar toch inte-
resse hiervoor hebben, dan kunnen deze reageren
op de advertentie elders in dit blad.
Hebt u kritiek op de spelen van vorig jaar, of wilt u
suggesties kwyt voor dit jaar, bel ons dan gerust.
U kunt zich ook opgeven als medewerker(ster).
U bent van harte welkom.

QUICK SPORTSCHOENFABRIEK
HOUDT OPEN HUIS

Quick Sportschoenfabriek te Hengelo Gld, de fabri-
kant van vele soorten sportschoenen voor binnen en
buitensporten zet haar deuren open.
Op vrijdag 8 april a.s. houdt zy Open Huis en wel
's middags en 's avonds.
Belangstellenden en dat zullen er ongetwyfeld velen
zyn, kunnen dan de fabriek in werking zien.
Het personeel heeft aan het verzoek van de directie
gehoor gegeven door ook 's avonds te werken om
zodoende aan de mensen de produktie van sport-
schoenen te tonen.
Parkeerproblemen zullen zich tijdens 't Open Huis
niet of nauweüjks voordoen. Op sportpark Eldernik
l minuut lopen van de fabriek is ruimte genoeg om
het voertuig kwyt te raken.
Voor de openingstyden van dit Open Huis zie men
de advertentie in dit blad.

UITVOERING „ACIULLES"

De gymnastiekvereniging „Achilles" uit Hengelo G
hield haar jaarlykse uitvoering in sporthal de Kamp
Het middagprogramma, verzorgd door de jonge
kinderen was zeer gevarieerd en vooral de jazz-
oefening viel by het publiek zeer in de smaak.
Het avondprogramma werd met veel vaart en goed
voorbereid gebracht. Alle aanwezige toestellen wer-
den gebruikt.
Van jong tot oud liet men zien, dat gymnastiek
iets is, dat je voor je plezier doet, waarby het voor
het publiek ook nog plezierig is om naar te kyken.
Een damesgroep toonde een ouderwetse hoepel-
oefening. De selectiegroep gaf een staaltje toestel-
turnen van hoog niveau Twee leden van deze groep
hebben zich onlangs geplaatst voor de Nedelandse
kampioenschappen die op 14 mei in Eindhoven zul-
len worden gehouden.
In de pauze van het avondprogramma werd afscheid
genomen van de heer L. W. Harmsen, die 50 jaar
lid van Achilles is geweest, waarvan 41 jaar be-
stuurslid en 27 jaar voorzitter.
Hem werd door mevrouw Hulstijn namens de ver-
eniging een fraai houtsrüjwerk aangeboden.
De heer Harmsen büjft nog rayonvoorzitter en voor
jurering zal hy altyd beschikbaar zyn.
De uitvoering van Achilles trok zowel by de middag-
als avonduitvoering veel publiek.

HENGELOSE TENNISVER. HET ELDERINK

De Hengelose Tennisvereniging Het Elderink opent
begin april vol enthousiasme haar banen. Voor de
leden staan diverse activiteiten op het programma.
In het verleden bleek voor nieuwe leden de gang
naar de tennisbaan vaak moeiiyk. Daarom stimu-
leert een speciale begeleidingscommissie de nieuwe
leden met de volgende activiteiten:
maandag 11 april om 19.30 uur: kennismakings-
avond voor nieuw aangemelde leden en voor die-
genen die zich nog niet als lid hebben aangemeld,
maar wel wil komen kyken; neem gerust uw vriend
of vriendin of buurman of buurvrouw gerust mee.
Op die avond zal tevens algehele informatie over
de vereniging worden gegeven.
Vanaf maandag 18 april, telkens vanaf 19.30 uur:
samenspel op de banen voor nieuwe leden met el-
kaar en met gevorderden.
Op een nader te bepalen datum: een afzonderlijk

gezeiligheidstournooi voor beginners.
Voor nadere informatie: mevr. Henny Deunk, tel.
2946 of mevr. Willy v.d. Brink, tel. 2280.

TENTOONSTELLINGEN IN „ONS HUIS"

Het is een goed idee gebleken om in het bejaarden-
centrum ,,De Bleyke" te Hengelo Gid regeimaug
tentoonstellingen te organiseren.
De bejaarden hoeven mee ver te lopen en van
..buitenal" stapc men makkeLjKer zomaar een Keer
naar binnen.
Na de tentoonstelling van schilderyen van mevrouw
van den Branaeier, die na anoop een van haar
schilderyen aan het centrum scnonK, waren in de
recreauezaal zeiigemaaKie instrumenten van Fiet
Baars uit Zelhem ie bewonderen.
Opmerkeüjk by deze tentoonstelling is, dat Piet
Baars prachtige houten instrumenten maaKt zoals
luit, viool, en xyloioon, maar ook van een oude
klomp een heel mooi instrument kan maKen, waar-

op ook nog gespeeld kan worden. Een paraplu-viool
was ook te bewonderen.
Van aüerlei axvaimaveriaal zoals tonnen, reepjes
metaal, grote garenklossen, bekertjes, plaatjes buk
zeils van een stoizuigerbuis weet net Baars nog
instrumenten te manen.
Begonnen als handenarbeidleraar, is hy nu hele
dagen bezig met zyn instrumenten. Hy geelt les
aan groepen, geeïc demonstraties en leveit af en
toe op bestelling.

FAMILIE KNIKKER BEZORGT PUBLIEK
DE SLAPPE LACH

Het Hengelose toneelgezelschap 't Weerhaantje
heeft sinds haar oprichting nog nooit zo goed in de
spelers en speelsters gezeten ais thans.
Het vrolyke toneeelspel ,,Spel rond de Knikkers"
dat voor een volle zaal in „Ons Huis" opgevoerd
werd, was terdege voorbereid en het zien dat er
door het goede aanbod een nog betere rolkeuze kon
worden gemaakt.
Voor regisseur Han Oldenhave een fyne wetenschap
By het spel was een goed contact tussen regisseur,
spelersgroep en souffleuze, hetgeen het spel ten
goede kwam.
Doldwaze situaties in de familie Knikker, bezorg-
den het publiek de slappe lach.
Mimiek, een zeer belangryk onderdeel van het to-
neespel, werd gekoppeld aan een goede voordracht.
En de ene na de andere lachsalvo klonk door de
zaal.
De 2e opvoering van deze klucht vindt plaats op
zaterdag 9 april.

VERGADERING HENGELOSE EN KEUEN

BORGSE JVUDDENSTANDSVERENIGING
In zaal Winkelman hield de Hengelose en Keyen-
borgse Middenstandsvereniging haar jaarlykse voor-
jaarsvergadering.
Tydens het zakelyke gedeelte van de avond werd
vooral aandacht besteed aan de Braderie, die dit
jaar op 2 7 en 28 juli zal worden gehouden. Dit zal
de 10e Braderie zyn en in verband daarmee zal de
HKM extra attracties invoeren.
Voorts werd voorgesteld om naast de HKM-bonnen
ook VVV-bonnen te gaan uitgeven. De winkeliers die
deze bonnen aannemen, zullen duidelyk kenbaar zyn
aan de speciale raamsticker van VVV. Het centrale
verkoopadres van deze bonnen is by drogistery
Lenselink. Winkeliers die alsnog mee willen doen,
kunnen zich by de HKM opgeven.
Na de pauze kwam drs A. D. van den Berg, afge-
vaardigde van de Kamer van Koophandel en Fa-
brieken te Zutphen, aan het woord.
Hy vertelde dat de taak van de KvK een zuiver
dienende is. ledere kleine zelfstandige of detail-
handelaar kan by de KvK terecht voor inlichtingen,
advies en bemiddeling. Dit ter bevordering van de
ecnomische belangen in de regio. Aan de hand van
vele voorbeelden werd de toehoorders duidenjk ge-
maakt op welke terreinen er wordt gewerkt.
In zyn betoog wond de heer van den Berg zich erg
op over het inpompen van enorme bedragen door
het Ryn in ondernemingen die ten onder derigen te
gaan door wanbeleid, waarby afvloeiende direc-
teuren ook nog voor dit slechte beleid extra worden
betaald.
De heer van den Berg noemde ook nog de oprich-
ting van de Participatie Maatschappy NV, die op
financieel gebied wil byspringen in ondernemingen
waar de banken het risico niet aandurven.
Er werd de heer van den Berg nog gevraagd of het
Ryksinkoopbureau RIB niet concurrentievervalsend
werkte door ook aan verenigingen en scholen te
leveren. De heer van den Berg zegde toe deze zaak
te zullen onderzoeken.

Internationale SAMSON Trophy
motorraces op zondag 17 april te
Hengelo Gld, op circuit „Varssel
Ring".
Aan start komen GP-toppers als
Jean Franc,ois Balde, Didier de
Radrigues, Mare Fontan, Michel
Frutchi, Christian Sarron.
Graeme Mc Gregor e.v.a.
En natuurlijk niet te vergeten:
Boet van Duimen en Jack Middel-
burg.


