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Gilette Gil scheercassettes
voor dubbelglad scheergenot
10 stuks van 9.40 nu slechts

Fatal parfum
Fatal parfumroller (9 ml) van 7.40 nu slechts

5.95
Fatal parfumverstuiver (9 ml)
van 8.25 nu slechts 5i95

Elmex met amlnfluoride
voor wie tandverzorging seriesu neemt

2 tuben van 8.50 nu slechts 5i90

„Eerste hulp" kussen
Bevat o.a. pleisters, wondreinigingsdoekjes,
verbandschaar, snel- en rekverband en sterk
absorberend verband

van 19.95 nu slechts 9i95

Dea haarspoeling antiklit
maakt dof en droog haar weer gezond en
glanzend. Flakon 200 ml met doseerdop slechts

3.95
Kinderzeep met GRATIS posters
twee stukken speciale kinderzeep (a 75 gram)
inclusief 2 gratis miniposters, v. 6.95 nu slechts

4.95
Dea ladyfresh inlegkruisjes
absorberen goed en geuren bovendien
heerlijk fris Pak met 50 stuks slechts

4.50

Als u deze advertentie inlevert bty uw

D.A.-drogist, krijgt u GRATIS een ken-

nismakingsflakon met 50 ml Silkience

(goed voor 5 wasbeurten)

Drvgsterij Parfumerie

LENSELINK

ORANJEFEEST 1983

U treft by dit nummer van ,,de Reclame" een enve-

loppe aan waarin U uw bijdrage voor het komende

Oranjefoest kunt doen. Deze enveloppe wordt in de

komende week bü U afgenaaid door de dames van

de C.P.B.

Wil ook dit jaar het feest slagen dan is uw bedrage

zeer gewenst.

BJJ voorbaat onze hartelgke dank.

Oranje-comité

CLAM
HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 899.'

Naalmachinehandel - reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VOBDEN Tel. 05752-1835

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05753-1418

Jozef "SchabbinfC

'tffisteTïakkef
gpalstraat2i.Tel.i2so Jfengelo.

pakje krenten- of
rozijnenwegge
van 2.75 voor Z.1U

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

WIJNBERGEN
Elke dag aanvoer van
verse groente

Rauwkostgroente
nu grote bak 195

Mooie komkommers
2 stuks - 25

Deze week bU aankoop van 2 KROPPEN SLA

1 bos sla-uitjes gratis
Deze week in onze grote verkoop bloemenkas

3 groene plantjes nu 395

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

Grote MODESHOW
op woensdag 27 april a.s
IN ZAAL LANGELER TE HENGELO GLD

Met medewerking van:

fa. Wullink $choMei1

Neveda breimodellen en
nachtkleding

jeans - modes
confectie

HENGELO-TEL.05753-1383

Aanvang 19.45 uur Toegang f 2.50 incl. koffie

Kaarten verkrijgbaar bij bovengenoemde zaken of aan de zaal

Het „magazijn" behoeft

weer aanvulling voor de

Rommelmarkt
van Crescendo
Hengelo Gld

Hebt u nog materiaal

over, dan kan dit bezorgd

worden bij de fam. Steege

aan de Gompertsdijk of

opgave onder telefoonno.

05753-1782-1253

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepfereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1800

SPORT GOED

met SPORTGOED
van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

TUINTURF

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

POTGROND

SPOORBIELZEN

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Holstraat 7 • Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Tapijt vuil?

De Mr. Steam
De diepstomer van

vakman helpt direkt

Huur 25.— per beurt

2e beurt gratis

Meubel- en tapijten-

huis

,Spannevogel'
Tel. 05758-1484

OVERJARIGE

motormaaiers

20-50%
korting

IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

Tel. 05753-1220

LP's en MC's

van de Wierdense

revue bU

PLATENBAR

De
Spannevogel
bU de kerk

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne
verseworst
150 gr boterhamworst

4.50
100

WOENSDAG:

500 gr gehakt + kruiden

150 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 gekookt ontbijtspek

100 gr snUworst of salami

Hausmacher, pi m 300 gr

299
1.50
1.50
2.95

De gehele week;
100 gram

gepaneerde snitzeis

500 gram

magere hamlappen

500 gram

magere speklappen

l kg,

nog voordeliger

1.45

4.95

3.25

5.95
l doos

STUKS

grote fricandellen
4U ST

2 grote hondeworsten 1 .50

Keurslager PETER VAN BL
RAADHUISSTRAAT 7 - H E N G E L O GLD. • TELEFOON 05763-12 69 KEURSLAGER

F I A T UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE

OPEN HUIS
met

VOORJAARS SHOW

vrijdag 22 april van 10.00 tot 21.00 uur
zaterdag 23 april van 10.00 tot 21.00 uur

met als PRIMEUR

de UNO

waarop wij met U een toost willen brengen

Autobedrijf - autoschade reparatie

LPG inbouw landi-Hartog

Henk Wiendels, Hengelo G
RUURLOSEWEG 50 - TEL. 05753-1871

Wosautomoot stuk?

Bol UIT DE WEERD
Zonnestraal IS • Hengelo Gld • TeL 05T58>iaM

% J»»r garantie op reparatie

Onderdel» uil voorraad

SLAAPZAKKEN
met schoonheidsfoutjes

Wij hebben nu een bijzonder mooie kollektie
weten te kopen waarvan 25 stuks met een klein
weeffoutje; die zijn voor de snelle kopers.

„De Spannevogel"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld



s
Nu is het de tijd om

spitten, zaaien» planten,
Een tuin is een permanente bron van genoegen. In ieder geval in het

voorjaar. Half mei vertrekken de ijsheiligen en dat sluit de winter voor de
eerst komende maanden af. Begin nu al met de voorbereidingen en ga
in uw tuin bezig. Uw VS-markt helpt u daarbij. Van zaai- en pootgoed tot
een prachtig ^ tuinset om uw vermoeide ledematen op te strekken.
Kijk, met uw jf VS-markt heeft u driedubbel plezier van uw tuin
want... de T prijzen zijn laag.

bakkerij
Veluws volkoren
800 gram

Tijgerwit
800 gram

Puntjes of bolletjes
zak a 6 stuks

Krentenbollen
zak a 4 stuks

Krentenbrood
gesneden, 400 gram

allerlei

176
176

Q98
098
198

Tuingieter
l O liter,

met sproeikop &

V t

\

\
Nylon straatbezem
2S8-

Ragebol met steel

Raamwasser met steel

Detirmat
dubbelrib 40X70 cm. nu

Tolet super W.C. blok
nu

Schwarzkopf 7-kruiden
Shampoo 200 ml. VS-prijs

Teenslippers
met V-band 23&

Curver vuilniszak
houder beige/bruin
3295

Curver bloembakken
.40 cm. deze week

kruidenier
Smarius beschuit
pak 2 rol nu

hagel |.

Venz chocohagel
melk of puur 400 gram 2r98

Chocolade bowls
assorti, 200 gram

Engels drop
400 gram ̂ 69-

2?9
2?9
229

Gena Gold appelsap
l liter nu

tdoorsdwon.

Koffer omo
2 kilo met gratis viskaart-5£8-

Chocolade brunettes
per pak 2^29"

Porki spekken
zak 18 stuks 4^£-

Tjolk choco of
aardbeiendrank triopack
8̂5-

Haust paneermeel

Unox leverpastei
set 3X56 gram

Duuwi'Egöc-rls
Fijnt Anrw Kcttc

D.E. koffie roodmerk
snelfilter, normaal of bonen
250 gram-£85-

Tuc zoutjes
150 gram 0^8-

UnOX beter gevulde SOep
groente, kip of tomaat ̂ 09-

RemiaDexmargarine
pak 250 gram^éö-

Betuweconfiturejam 89
aardb.-kersen-abrikozen-2^9 JL •

zuivel
Coberco vla naturel
l liter

Jacky mannequin
kwark 500 gram

Goudse kaas
jong, kilo

lekJter ...

Een leergierig tuinier in Juinen
hield van aparte tuinen.
Hij kocht 5 kuub zand voor z'n balkon
en zit nu prinsheerlijk in de zon
en waant zich aan 't strand in de duinen.

MARKTl

VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
Zutphen-BorcuIo-HcngeIo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vordcn



iets leuks in uw tuin te do

bloemen
2 Prachtige
Fuchsia's
per stuk 2.95

2 Prachtige
Geraniums
rood en rose

Tros anjers
l mooie bos
Haag conifeer
Blauw, Coünarus, hoogte l .501
l O voor

Lupine
diverse kleuren, per pol

Rode en witte Astilbe
vaste plant, per pol

Primula wanda
vaste plant, per stuk 1.75.3 voor

Tuin Hortensia
per stuk

Pulsatffla
Wildemanskruid
vaste plant, per pol

Schouder
karbonade

Terrasserie "Populair"
in bruin en wit
Bestaande uit:
4 lattenstoelen laag model met kussens.
l tafel 80 cm. met parasolgat.
l parasol met betonvoet.

Hierbij GRATIS tafelkleed
t.w.v. 17.95 of de helft van
de winkelwaarde kontant.

Hero sinas, citron of f\ / 9
Cola l literflesVS-prijs \J •

Heraut bier
krat 24 flessen

slijterij
Grants whisky
0.75 liter nu

Oranje bitter
0.5 üter

Henkesjonge
jenever
l liter

l Jagermeister
0.7 liter

Hoppe vieux
l liter

1595
14?5

Coebergh bessen
jenever l liter

Chateau de Ventenac
rood 1979 per fles

1 A95Rosé d>AnJ°u
J^ , "Lajouvance" per fles

375
2?a

M
t—•
\

NJ

S

slagerij

149
079

ChoccIIa chocolade
pasta 400 gram

Remia halvarine
500 gram 0^5-

Geldig van 21/4-23/4'83

Magere spe klappen
hele kilo

Magere borstlappen
hele kilo

Mager hacheevlees
hele kilo

Mager rundergehakt
hele kilo

6?s
948
898

~ j Maandag t/m woensdag: 25/4 t/m 27/4

Verse worst
hele kilo

Kuikenbouten
heleküo

Bretons gehakt A 50
500 gram *•

Tongeworst 29
150 gram JL •

Ontbijtspek 1 59
150 gram A •

Woensdag: gehaktdag 748
hele kilo f •

Vleessalade
200 gram

vleeswaren
Ringleverworst
500 gram, per stuk

Boterhamworst
150 gram

Saks
200 gram

Staafpaté
150 gram

Er was eens een heer in de Hoven
die kon bij de VS-markt zijn ogen niet geloven
hij zag daar zijn ideale tuinstel staan
en sprak: die prijs dat staat mij wel aan
nu zit hij in zijn tuinstoel de VS te loven.

MARKlTl

VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
^r rf *£««^ V* x-h **% \J x-v*«x-«* rfl xx. l -J xx*^ ^C **m xx i m ^ l fm \ LJ * * **• *~* s~* +* M ^ ++*-^ ^^ *̂  l ***. t^ *** ***. +* T *>*. ***M —

f

Zutphen-BorcuIo-Hcngclo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vordcn



Zovers

dat moet AH zijn

Mager rundergehakt,
500 gram van 7.48 voor 5.48
heel kg van 13.98 voor

' Mager zuurkoolspek,
i 500 gram van 6.45 voor

Gelderse schyven,
100 gram

9.98

4.45

98

Goudse jonge volvette kaas,
vacuüm, kilo

Frambozenvla,
1/2 liter van 1.25 voor

Roomboter,
250 gram, vaste prijs

7.30

98

2.55

Perssinaasappels,
net 3 kg

Geli grapefruit,
net 6 stuks

Citroenen,
net 5 stuks

Knip, wit en bruin
gratis gesneden

Kano's,
pakje 6 stuks, van 1.65 voor

Gesneden roggebrood,
440 gram

1.76

1.29

59

Boerenleverworst,
100 gram van 79 voor

Stegehian Goudsalami,
100 gram van 1.99 voor

AH vleessalade,
bakje 300 gram
van 2.99 voor

59

1.69

2.49

huismert

AH koolvisfUet,
400 gram van 2.98 voor

Slagroomschnitt,
met vruchten, 375 gr
van 4.95 voor

AH
boerensoepgroente,
200 gram

van 95 voor

2.79

4.25

79

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

Let ook op onze grote
aanbicdingsadvertcnt ie
in de dagbladen

' '

's Lands grootste kruidenier blijft
op de kleintjes letten.



De nieuwste bestseller
van GAZELLE

DE SPORT SOLIDE
In heren - en twee verschillende

damesuitvoeringen. Zeer complete fietsen.
Met trommelremmen of met knijpremmen,

beide in combinatie met drie
versnellingen. Ook met terugtraprem.
Alle uitvoeringen met kogellagers in de

bracket, roestvrijstalen Weinmann velgen,
sterke kunststof kettingkast, Gazelle

koplamp met reflector, ingebouwd Gazelle
achterlicht, tweetint banden en nog veel

meer dat deze Gazelle tot een zeer
betaalbaar topmodel maakt.

Vanaf f 539,-

ELIESEN
ELEKTRONDtA • TWEEWIELERS

Telefoon 264 • BAAK l

Handbalver. „QUINTUS"
HENGELO GLD

Grote bingo
met aantrekkelijke
geldprijzen

op zaterdag 23 april
zaal Concordia Hengelo G

Aanvang 19.30 uur

Kom en win

i
i
ft
H
ft

ft
ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

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

harmsen
«pal»UM(17 7256 AA h«ngtfo(g) tttefoon 06753 1292

ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft

AUTOCROSS - VELSWIJK
zal plaatsvinden op ZONDAG 29 MEI A.S.

Opgave plaatselijke rijders
donderdag 28 april

in café Evers, Velsw^jk

van 20.00 tot 21.00 uur

A Vrijdag 22 april

7 Houdt onze voetkundige
steunzolen-controledag.
Er is gelegenheid uw voeten
na te laten kijken op eventuele
afwijkingen naar aanleiding
van een voetafdruk.

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

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

Schoenhandel
WULLINK
Kerkstraat 5 - Hengelo Gld

Dij HEIJINK
vind u veel meubelen voor lagp prijzen en

bovendien

10% korting
110 BOL kamerbreed tapijt, laag geprijsd en

gratis gelegd! En watt belangrijk is, u kunt

het uitzoeken aan de rol.

TAPIJT, 400 breed, per mtr reeds vanaf

29.95
95 BOL gordijnstof, aan dé rol geshowd en

zeer laag geprijsd. Zie etalage

Voor een prettige bediening en goede service

bent u goed af by

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

„DE SPANNEVOGEL"
Buurloseweg 2 • Hengelo Gld • Tel. 05758-1484

Philips citruspers HR 2275
Inhoud sapreservoir l liter, met maatverdeling,
handgreep en schenktuit. Roerarm drukt alle

sap uit pulp.

Lenteprijs39,95

Spuistraat 8 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1280

Gazelle, ereklasse.
Een fiets koopje voorjaren.

En voor je plezier! Dan denk je al
gauw aan een Gazelle. Ereklasse!

Bij ons te zien in vele variaties.
Verwen jezelf met een Gazelle.

FA. SLOTBOOM
Kicftendorp 11 - Hengelo Gld - Tel. 05753-7278

C.AZEI.I.r helscn niclon op .

dansen met

SUN

zondag 24 april

l liter FlorUn genever 15.45

l liter St André vieux 15.75

l liter Boomsma vlierbessen 13.45,

l fles Bailey's Irish cream 18.95.

l nes Cótes du Bhone 6.95

Koninginnedag

Lemmon Five

O5753-1461

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

DERDE UITVOERING
ZATERDAG 23 APRIL

"in „ONS HUIS"7 Beukenlaan, Hengelo G

Aanvang 19.30 uur

Entree f S.-1- p.p.

muziekkorps en jeugdgroep/
leerlingen
o.l.v. dirigent J. A. Kraxner

tamboerkorps en leerlingen
o.l.v. Instructeur A. M. Rietman

supportersvereniging
met die opvoering van de dolle klucht:

„Lach er maar om en vergeet het

Speelzaal HOPZA

viert feest

Kom even langs

Zaterdag 23 april

van half twee tot vier uur

allerlei attrakties

I.v.m. overschakeling op
gas, aangeboden een
bovengrondse olietank,
inhoud 2000 liter. Tel.
05755-1302

Te koop 2 olie tanks, elk
1200 liter Tel. 05754-391

Voor vakkundig slapen
van gazonmaaiers. H. Jan
sen, St Janstraat 65,
Keijenborg, Tel. 1773

Te koop eetaardappelen
Surprise, G. J. Weenink,
Roessinkweg 7, Zelhem,
Tel. 08344-393

o
A,

Gezond vakantiebruin (

en fit als een hoentje

Verwen U zelf.
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

f* 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

Bel voor informatie!

DROGISTERIJ MARIANNE
Tel. 2062 - Hengelo Gld

Wi| adviseren ook. indien U een eigen

zonnebank ol -dak wilt aanschaften.

1973 10 jaar 1983

T.e.m. 30 april ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan:

een zonnebank-kuur

van 75.— voor 65.--

Zwembad

Hengelo Gld

Evenals voorgaande jaren bestaat ook nu de gelegenheid om tegen gereduceerd

tarief abonnementen aan te vragen.

De voorverkoop zal geschieden op enkele avonden en op een 3-tal middagen.

DE VOORVERKOOP TE KEIJENBORG:

maandag 25 april en maandag 9 mei 1983 van 19.00-20.30 uur in ,,de Horst"

DE VOORVERKOOP TE HENGELO GLD:

maandag 2 mei, dinsdag 3 mei en dinsdag 10 mei 1983 van 19.00-20.30 uur in het

gemeentehuis

DE VOORVERKOOP OP HET ZWEMBAD:

maandag 9 en dinsdag 10 mei 1983 vanl3.30-16.30 uur

Voor

elk abonnement dient een aanvraagformulier te worden
ingevuld,
meerdere aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de scholen en op het ge-

meentehuis en zwembad.

Bij de aanvraag zal voor ieder persoon een pasfoto of oude
stamkaart moeten worden overgelegd.
D openstelling van het badis bepaald op donderdag 12 mei 1983 te 14.00 uur

Gezinsabonnementen (ouders en kinderen van 4 t.e.m. 15 jaar) 100.— 120.—

Volwassenenabonnement (vanaf 16 jaar) 60.— 75.—

Kinderabonnementen (geboren na 30-4-1967) 32.50 40.—

Houders van een Pas 65, hebben op vertoon daarvan, in de voorverkoop van een

volwassenabonnement, reductie van 50%.

Kleuters t.em. 3 jaar hebben vrij toegang op het bad, mits zij worden begeleid

door een volwassene die in het bezit is van een toegangskaart.

Naam aanvrager

Geboortedatum Adres

wenst een abonnement voor een gezin/volwassene/kind voor het seizoen 1983.

Hij heeft (voor ieder) een pasfoto c.q. oude stamkaart overgelegd met aan de

achterzijde de naam en geboortedatum.

Het gezinsabonnement wordt mede gevraagd voor:

naam echtgenote en kinderen geboren na 30-4-1967 geb.datum

Hengelo Gld, 1983 Handtekening

Verschuldigd bedrag f , ontvangen op ...

Gezinsabonnement: _ _ _

Volgkaarten: „ _

Volwassenabonn: _

Kinderabonnement: _ _ „

Uitgereikt d.d.:

1983

Donderdag 28 april a.s. hopen onze geliefde

ouders en grootouders

A. H. ELIESEN

en

M. S. ELIESEN-HENDRIKS

hun 40-jarig echtvereniging te her-

denken.

De H. Mis uit dankbaarheid wordt opgedragen

om 10.30 uur in de kerk van de H. Martinus

te Baak.

Dat ze nog lang in ons midden mogen blijven,

wensen hun dankbare kinderen en kleinkinderen

7223 LC Baak, april 1983.

v.d. Heydenstraat 19.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 18.00

uur in zaal Herfkens te Baak.

Inplaats van kaarten

Op woensdag 27 april a.s. hopen onze ouders

en grootouders

A. J. G. HERFKENS

en

C. H. W. HERFKENS-VEENHUIS

hun 50-jarig huwelijksfeest te

vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot 23.00

uur in zaal Herfkens te Baak.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen

Baak, april 1983.

Z.-E.weg 64.

Wegens familiefeest is woensdag 27

april a.s. de zaak de gehele dag

GESLOTEN

Hotel Herfkens - Baak

1958

1983

Chr. Plattelands-
vrouwen Bond CPB

Op 23 april a.s. hopen wij te herdenken, dat

onze vereniging 25 jaar bestaat.

Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een

receptie gehouden in „Ons Huis", Beuken-

laan 30 te Hengelo Gld, van 14.00 tot 16.00 uur

Bestuur en leden

Hengelo Gld, april 1983.

HENGELO GLD

Verenigingen die tussen half juni en begin

september a.s. iets organiseren dat in aan-

merking komt voor opname in het VVV-zomer-

.programma, worden verzocht dit vóór 30 april

a.s. op te geven (bU voorkeur schrifteUjk) aan

het secretariaat van WV,

A. J. Memelink, Kastanjelaan 4, Hengelo Gld

Opname is, mede i.v.m. de plaatsruimte, ter

beoordeling van V W.

Zondag 24 april a.s.

B I N G O
HOOFDPRIJS:

TUINSET
Aanvang 20.00 uur

Zaal Winkelman Keijenborg
Organisatie:

b.v. 't Centrum

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
afd. Hengelo Gld

Gezellige middag voor bejaarden
op woensdag 27 april a.s.
's middags 2 uur in ,,ONS HUIS"

U kunt opgehaald worden. Opgave bij mevr.

Kramer, Raadhuisstraat 57, Tel. 1408

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER



VOORDELIG BEHANGEN
Nu behang voor spotprijzen

Prachtige collectie behang

beneden f 10.—

Enkele voorbeelden:
WEEFSSELSTBUCTUUR v. 13.95 v.

LINNEN IMITATIE v. 12.95 v.

7.95
WASBAAB BEHANGv. 11.95 v.

6.95
Dergelijke lage prijzen voor deze kwaliteit,

treft u zelden aan.

PATBOONBEHANG per rol

2.50

Verfcentrum

lenselink
j Kerkstraat l • Hengelo Gld • Tel. 05753-1800 f

Muziekliefhebbers opgelet!

Dinsdag 26 april a.s.
zal er een voorspeelavond gehouden worden in

zaal Concordia te Hengelo GW m.m.v. orgel-

en pianoleerlingen van

muziekschool

Hans Scheerder
De G.E.M, orgels die bespeeld worden, zijn

beschikbaar gesteld door muziekhandel Brug-

man uit Gaanderen.

Aanvang 19.30 uur - Toegang gratis

Iedereen is van harte welkom

Inlichtingen:

HANS SCHEERDER
Sarinkdijk l - Hengelo Gld - Tele. 05753-7328

TUINPLANTEN. Plant ze nu!
W/j hebben voor u:

• GROOT ASSORTIMENT

• GOEDE KWALITEIT

• GOEDE TUINADVIEZEN

• OVERZICHTELIJKE VER-

KOOPHOEK

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2619

Ook kinU u bij ons terecht voor:

• TUINTURF - BOOMSCHORS

• POTGROND - VIJVERFOLIE

• VELDKEIEN, groot en klein

Verkoop alleen op zaterdag of na
tel. afspraak

LEVERING VAN

ondergrondse persleiding

voor beregening
incl. aanleg

uitgaande van persdruk 10 ato

doorsnee 90

doorsnee 110

doorsnee 125

per m

per m

per m

9.00
11.00
12.00

andere maten op aanvraag

Tevens leveren wy meerdere typen

beregeningsinstallaties

Vraag vrUblUvend prtfsopgavee

VERHEIJ beregeningstechnieken
Z.-E.weg 9 - TOLDIJK - Tel. 05755-2041

IJZERHANDEL HARMSEN
Banninkstraat 4 - Hengelo Gld

nodigt U uit op hun

voorjaars- en
tuinshow

vrdag 22 april van 14-21 uur

zaterdag 23 april van 10-16 uur

De koffie staat klaar. Graag tot ziens!

Bennie en Gerda Wullink

CANVAS ZOMER JEANS
4 kleuren (maten 28 t.e.m. 38)

Biipasende KIELTJES
5 dessins (maten S t.ee.m. XL)

49.00

29.75

HENGELO - TEL.05753 -1383

Vereniging tot Stichting en In-
standhouding van Scholen met de
Bijbel te Hengelo Gld
Sekr.: Hof straat 8

De aanmelding van nieuwe leer-
lingen
voor het cursusjaar 1983-1984 (voor zover dit

nog niet is geschied) is mogelijk bij de vol-

gende scholen:

1 Dikkertje Dap kleuterschool, Sterreweg 14,

Hengelo Gld, tel. 2057

2 Chr. lagere school Varssel, SchapendUk l,

Hengelo Gld, Tel. 05736-344

3 Chr. lagere school Bekveld, Hogenkamp-

weg 22, Hengelo Gld, Tel. 2171

4 Ds J. L. Piersonschool, Schoolstraat IS,
Hengoio Gld, Tel. 1528

Aanbieding duurt voort
Nog een week kunt u profiteren

van de voordelige aanbieding in

K A T O E N
kleuren: grijs, rose, oudrose, geel,

groen, mint, bleu, kobalt, marine,

rood

per meter (150 breed)

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

DAMES, wilt u werk?
en bent u 21 jaar of ouder?

(irijp dan deze unieke kans om uw Inkomen

te verhogen.

Bel voor vrijblijvende inlichtingen:

tel. 05755-1670

NIEUW Goldwell

PERMANENT
THERMACID

ThermAcid is een

alkalivrije permanent
dus, dat zich door een andere bijzondere werk-

wijze onderscheidt.

ThermAcid is een permanent, die allereerst

helpt ,,probleemgevallen" op te lossen en voor

een betaalbare prijs.

W U staan achter u met haarverzorging

Kapsalon
G. LURVINK
Buurloseweg 16 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1264

CA. MAGE&E.

BINGO
ten bate van de

voetbal ver. Wolf ers veen

in ZAAL SUSEBEEK

op woensdag 20 april
Aanvang 20.00 uur

Prachtige prtyzen, o.a. tuimel en

barbecue

Als HOOFDPRIJS:

een weekend

voor 8 personen
naar een bungalowpark van

sporthuis Centrum

ANDER MOND
ruurloseweg 52 telefoon: 1392

NIEUW

PIETJE PARK

NIEUW

zorgt voor kleur in uw tuin!

GRASZADEN

GAZONMESTSTOFFEN

MOSBESTRIJDER

MESTSTOF VOOR ROZEN - AARD-

BEIEN - HEIDE

SIERTUINCOMPOST

KOEMEST POEDER

POTAARDE - KALK enz.

IJZERHANDEL HARMSEN
Banninkstraat 4 - Hengelo Gld

Zaterdag 23 april

van half twee tot vier uur

speelgoedbeurs
op de peuterspeelzaal

Komt u ook?

Te koop crossmotor,
Honda, 125 cc (1979)
prijs n.o.t.k. Tel. 05754-391

Te koop nest middenslag
Schnauzer-pups, met stam
boom. Tel. 05753-3487

Goed tehuis gezocht voor
mooie Duitse Herder, met
stamboom, teef. Lief voor
kinderen en vee. Tel.
05755-1728

Staat ter dekking:
Vlaamse Reus, bruine
Hollander, blauwe Hol-
lander, roodoogpool.
Konijnendekstation Theo
Jansen, de Horst 5, Vor-
den, tel. 05753-1613

Te koop bloeiende violen.
f 0,25 per stuk. Tevens
450 rode H.B. pannen
D. Poorterman, Voortse-
weg l, Tolcüjk, 05753-2631

Koopje. Parkieten, f 5.—
per stuk. H. Huurneman,
Ellenkampsdijk 3, tel.
1739, N.O.Z.

ORANJEFEEST
HENGELO GLD
Zaterdag 30 april, de dag
waarop Koningin Beatrix
haar verjaardag viert, is
er ook feest in Hengelo.
Het plaatselijke oranje-
comité heeft evenals de
andere jaren, ook nu weer
getracht een programma
samen te stellen met voor
elk wat wils.
Dit programma kunt u de
volgende week vinden in
de speciale Oranje-krant.
Om echter de organisatie
van dit feest te doen sla-
gen, wordt er van u een
financiële bijdrage ge-
vraagd. Daartoe zult bij
dit nummer van ,,de Re-
clame" een enveloppe vin
den, waarin u uw gift
kunt doen. Dames van de
CPB komen deze envelop
weer bij u ophalen.
(Geef gul, u doet er het
feest mee slagen. Bij voor
baat hartelijk dank.

VOOR

handels- en
familie
DRUKWERK

Drukkerij
Wolters

Tel. 05753-1455

Enige en algemene kennisgeving

Op 12 april 1983 overleed in Regina ( (Saskat-

chewan) Canada, aan de door ons aller ge-

vreesde ziekte, onze lieve zoon, broer, zwager

en oom

ABIE KREUNEN

geboren op 3 aug. 1935 te Hengelo Gld

Hengelo Gld, mevr. J. A. Kreunen-Stoter

Hengelo Gld, R. Kreunen

L. H. Kreunen-Luimes

Zoetermeer, J. C. Kreunen

G. G. Kreunen-van Houte

neven en nichten

281 Ottawastraat North.

Regina (Sask.) S 4 R 2V2

Canada

VISHANDEL „HENGEL"
Raadhuisstraat Sla (achter Edah) Tel. 8460

DEZE WEEK:

l V2 kg kabeljauw g.75
Speciaal om te bakken! Gratis gefileerd

UIT ONZE DIEPVRIES-AFDELING:

banketbakkers roomijs

2'/2 liter van 11.00 nu voor 9.50

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 24 APRIL

Herv. Kerk (Eemigluskerk)

10 uur Ds Verhaere

Goede Herder Kapel

10.15 uur Ds Talen», Warnsveld

. Herv. Kerk
Geen dienst

Avond- en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9-9.3(1
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 18 t.e.m. 24 april

F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen

Vrijdag 22 april

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, poüüebureau 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. vrydag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot Wim Zweverink, lekink, slaagde
te Voorschoten voor het patroonsdiploma rijwiel-
en bromfietshandel.

FEEST OP DE PEUTERSPEELZAAL

De Hengelose peuterspeelzaal bestaat 10 jaar en
dus wordt er feestgevierd. Op zaterdag 23 april zijn
er verschillende aktiviteiten bij de speelzaal HOPZA
Beseteuur en leidsters zijn weken geleden met voor
bereidingen begonnen en ze rekenen erop dat het
een geslaagde middag zal worden. Er is van alles
te doen. Tweedehands speelgoed en zelfgemaakte
poppekleertjes, in alle maten en soorten, worden
verkocht. Er worden wafels gebakken, er komt een
knutsel- en kleihoek voor de kleintjes. Dia's worden
vertoond van de oprichtingsperiode en van nu. En
ook is er een grabbelton en een verloting, waaraan
de middenstand van Hengelo heeft meegewerkt.
Alle belangstellenden zijn op deze dag van harte
welkom. De peuterspeelzaal is een voorziening voor
de allerkleinsten in het dorp, die hier hun eerste
contacten kunnen leggen met leeftijdsgenootjes. De
overgang naar de kleuterschool is hierdoor kleiner
geworden. In het algemeen komen de peuters twee
keer per week op de speelzaal, waar ze met onge-
veer 15 a 20 anderen opgevangen worden door de
leidsters en moederhulpen. Ze hebben dan eene ge-
zellige ochtend en kunnen spelen, kleien, knippen
en zingen. In Hengelo is speelzaal HOPZA niet meer
weg te denken en gelukkig is de gemeente bereid
om altijd goede medewerking te verlenen.

STAMBOEKOPNAME WPN-PAARDEN

In Hengelo Gld vond een stamboekopname van
WPN-paarden plaats.
Ingeschreven werden de volgende dieren: Vamke,
V. Cadmus, eig. G. J. Steenblik, Vorden; 2 Wendy,
V. Heemraad, eig. G. J. Steenblik, Vorden; 3 Ro-
landa, V. Le Mexico, eig. G. H. Eggink, Zeelheme;
4 Winni, V. Abgar, eeig. E. Jolink, Hengelo Gld;
5 Wilma, V. Le Mexico, eig. Th. M. Sessink, Hengelo
6 Trudi, V. Legaat, eig. E. Harmsen, Zelhem.
Oordeeel van de jury: collectie goed.


