
dinsdag 3 mei 1983
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CLAM
Hencelo Gld.; K««<inbor*;
VelswUk (Zelhem); gtoenderea;
Baak; Bronkhorgt; Olburfcn;
Rh»; ToldJJk; Ylerakker-Wlchmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 • Postbw •
12ÖÖ ZO Hengelo Gld.
Telefoon 0375S-14 M
b.g.g. 12 SS

Wel kom, wel kom!
Lubberswoonwinkel
heropent
met een Feestel ij k

'NHUr
vanaf donderdag 5 mei
"̂  donderdag- en vrijdag-

avond óók open!

feestelijke
heropening

Wij hebben onze woonwinkel van onder tot
boven vernieuwd en uitgebreid.
Nu nóg meer keus in mooie meubelen, goed
merktapijt en fijne gordijnstoffen.
Alles overzichtelijk en royaal gepresenteerd.

Het verrassende nieuwe
gezicht in klassieke
interieurkunst.

tot 22 uur

Grenen -
óók in de
slaapkamer,
gaaf, goed en
gezellig...

Stijlvol aan tafel in een
smaakvolle entourage
Rondom de kloeke tafel de eiken
stoelen im'i leren rillingen. Ro-
buust en met een w >t'de stevige pa <>-
vorm.

f'ei

/)c Moeten met zadelzit :ijn ook
gebouwd van best eiken.

l'ei stuk 198.-
De tafel niet massief eikenblad kost
140x85 cm.

Deze eenpersoons is uitgevoerd in
blank gelakt grenen en voorzien
van een prima laftenbodem. Zo
kost h(j SOx 200 cm 198.-
Het nachtkastje krijgt u erbij voor

Ook uw
slaapkamer heej
een eigen gezicht

Wie een bijpassende linnenkast
onmisbaar vindt neemt deze ter
kompletcring voor

595.-

-̂̂ J *-ffi

Te zien
en te
beleven...
Een keur van aanbiedingen uit de vernieuw-
de woonwinkel.
Bij elke aankoop gratis woonkadobonnen
prachtige geschenken.
Een fleurige kollektie met de nieuwste gor-
dijnstoffen. Op kleur en dessin geselekteerd
in de „Becorama" presentatie.
Voor iedere bezoeker een leuk presentje .. .

(u komt toch ook?)

Het eiken bankstel is bekleed mei
een soepele cognac-kkvrig leder.
Prachtig van styling, prima van
komfort.

De bijpassende eiken salontafel /.v
acht kan tig. 100 cm doorsnee

<J X.7» ""

De salontafel is er ook rond, door-
snee 100 cm of rechthoekig I30x 65

595.-

yorstelyk komfort voor
leerliefhebbers...
Kritische zitters vinden hier het
summum van zitplezier. Rondom
soepelvallcnd leer van bijzonder
mooie kwaliteit. De superzittei
staat op een . robuuste vijf t een s
draaivoet.

Distinctie in sierlijk klassiek
zitkomfort...
Een eiken fauteuil met f ra afgebo-
gen armleggers. Destqfbekledingis
een luxe ribstof'.

Deze is gebouwd van massiefeiken.
Mooi, apart en vooral degelijk. Het
ledikant meet 140 x 200 cm en kost
kompleet met twee bijpassende
nachtkastjes en fraaie spiegel

U kunt er een linnenkast met drie
schuifdeuren bijbestellen.
ook voor 995.-

Versier uw zonnig
woonplezier met
sierlijke tafeltjes...
Ze zijn er in drie modellen,
klein, middelen hoog. Om de
prijs hoef t u het niet te laten.

Feestel ij
tapijtaanbieding
Ter gelegenheid van onze heropening bieden wij
u een wol/nylon tapijt van Desso aan van

Nu voor de feestprijs van 139.-
55.-, 65.- en 75.-

ubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. tel. 05753-1286



s Dat is't leukste dat je
een bloem of plant van de

é'

allerlei

Limara eau de toilette
75 ml. 44-^5-

Flair koelbox
25 liter nu

19?s
kruidenier

Dixan
koffer 2 kilo deze week
Nu bij aankoop van 2 koffers 9.- terug via
bank of giro...

Mffiwood whisky cream,

Van Nette supra koffie
250 gram snelfilter of normaal'

Zondagmorgen 8 mei, slaperig kijkje op de wekker,
vijf over half acht en daar hoor je ze al de trap af en rommelen in
de keuken. Tien voor acht, sluipende voetjes de trap op en dan...
hier mam, we hebben thee gezet en beschuit gesmeerd enne...
kijk eens wat een bos bloemen... mooi hè ... lachen, een brok in
de keel en beschuitkruimels in bed.., dan weetje het...

't is moederdag.

(Bij de VS-markt doe je ook voor moederdag meer met je geld)

Arena roomijstaart ƒ1 95
1200cc.££5- E.

Fenjal eau de toilette

Pralinen bonbons
luxe doos 400 gram nu

Camaby slagroomtaart Q Q5
1000gramö£5- V.

Fenjal koordzeep
in geschenkverpakking 200 gr.

Voorraadpot

Riedel dubbeldrank
2 smaken, pak l liter 1.98

Studentenflikken
3 soorten 150 gram-^T^r-

2575Pampers
draagpak
super, maxi, mini of maxi plus
Nu bij aankoop van 2 pak 10.- terug via
bank of giro...

Weekendbiscuits
groot pak plm. 330 gr. L9Q-

Blue band margarine f\ /\J
pak 250 gram VS-pnjs \P •

Tafelkleed of 22?s
2 kleuren 60X1 20 cm.
Toinset Lattenserie witofbruin.
2 latten stoelen hoog met kussens
2 lattenstoelen laag met kussens
l tafel 090 cm. l parasol 0180 cm. met
betonnen voet.
Geheel kompleet 42&r <
Hierbij gratis tafelkleed
a!7.95of9.-kontant. 355.-

Nhrea cremebad
500 ml. met spons 4£§-

Eigen import...
Marina Vermouth
rood of wit3£8—

Sandeman sherry
medium, seccorrfcream 2^S-

Dreft afwas
grote flakon 1000 gram-4a9-

Karvan cevitam
fles 0.6 liter nu

Royal dtib shandy
krat 24 flesjes nu

349
6?s
398
249995

groenten
Geldig van 5/5 t/m 7/5 '83

Heerlijke aardbeien
l bakje

Nieuwe oogst: boterzachte
Spercieboontjes
500 gram

Komkommers
2 stuks

Heerlijke grasgroene
Granny smith's
2 kilo

Er was eens een moeder in Goor
die sliep op 8 mei maar door
maar toen haar kinderen binnenkwamen
met bossen VS bloemen en cyclamen
maar toen werd ze wel wakker hoor.

MARKlTl
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hcngelo(Gld)-Rijssen-Groenlo-Goor-Vordcn



je wensen kan;
VS marlet voor moederdag

^jfjm mÈ?*^ ^^^^^^^
S

'Sm

Uw VS-markt brengt een grandioze sortering bloemen en planten.
Van kleine vetplantjes tot grote Yuca's (twee in een pot), Phoenix, stam
Philodendrons, super kwaliteit Begonia's, Anthuriums enz.

4 groene plantjes |
in cadeauverpakking

bloemen
Voor bloemen en planten geldt, KIJKEN is
KOPEN, want dit is grandioos.

Super Begonia
alleen bij uw VS-markt
Pracht boeket
Spin chrysanten
wit of geel _ ._...

Stam Yuca pim. 150 cfc
Alleen bij uw VS-markt

Stam Philodendron
plm. 150 cm. Alleen bij VS.4
Zie verder onze grote sortering in onze
bloemenafdeling...

\

-

'•fï*

RANG

Voor de
dauwtrappers.....
Met Hemelvaart gaat men dauw
trappen. Er vroeg op uit. Op de fiets
met een heel stel dat kan best
gezellig worden. Dan neem je graag
wat mee voor onderweg, want je
wordt er wel hongerig en dorstig van
Dan moet je eerst even naar je
VS-markt voor lekker vers en
voordelig...

3-ES sinas, drink ofcola Q 49
set a 6 blikjes3£ö- *^«

Gevolde koeken
pak 6 stuks-^99- i

Van Houten chocolade
repen 3 smaken, 4 stuks 2£d-|

Red band drop
alle soorten, punt zak 250 gram i
*£8-

Grolsch bier
per blikje deze week

Rang fruitrollen
pak 4 stuks i£8-

Frutella rollen
3 pack t65

Mellier bronwater
normaal of citroen, set 6 blikjes'
a^a-
PunQes of bolletjes
zak 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks

zuivel
Coberco karnemelk
l literpak nu

Jack? slank
4^5-

Era gotidiynfle
T .C. S

Mona yokidrink
alle smaken l literpak ±rF5r

Q98
Q?8
199
149

kaas
Edanmer
jong belegen plm. 1700 gr. i
alleen deze week...

Vers van het mes...
Komijne kaas
jong, 500 gram

^^-H

BlacK

slijterij
Da jardin vieux
l liter nu

Da jardin bitter 81
fles nu

Boft
jonge jenever
l literfles IS?»

Black & White
whisky
per fles nu

Baily's Irish cream
per fles nu

Chateau de
Bousquet 1981
per fles nu

Chablis 1981
een fijne smaak en in het
bouquet ontwaart u een speelse fruitigheid
van grote klasse...

695
095

,

bakker
Grof volkorenbrood
800 gram

Casino wit
800 gram

Krentewegge
pak nu

Stokbrood
400 gram deze week

slagerij
Geldig van 5/5-7/5'83

Riblappen
hele kilo

Borstlappen
hele kilo

11?»
998

Bic flappen
500 grarrJ^Pj

/;
Magere
runderlappen

500 gram

tandergehakt
hele kilo

Maandag tot woensdag: 9/5 tot 11/5 ̂ 83

Varkenslever
500 gram

Magere speklappen
hele kilo

Kuikenbouten
hele kilo

Ontbijtspck
gerold, 100 gram

Vleespastei
150 gram

Hongaarse mix
100 gram

vleeswaren
Geldig van 5/5-7/5

Rauwe boerenham
100 gram

Gebraden gehakt
150 gram

Bacon zonder zwoerd
100 gram

Champignonpaté
150 gram

Eier salade
200 gram

Russisch ei
plm. 650 gram ,per stuk

Er was eens vroege vogel in Linde
die het dauwtrappen zeer minde

l bij m'n VS markt haalde ik iets te bikken
l en nu zit ik hier voordelig te piknicken
Want ik kan absoluut de weg niet meer vinde...

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

Zutphen-BorcuIo-HengeIo(Gld)"Rijssen-GrocnIo-Goor-Vorden



Moederdag • Sporthuis Roozegaarde

MOEDERDAG - BLOEMENDAG

Volop keus in onze grote verkoop bloemenkas

FA. WIJNBERGEN - Tel. 1473

De dorpsvisboer

Elke woensdag in Toldijk

4 haringen 6.00

2 makrelen 3.10

Donderdag* in Wichmond

BBNBBRBTA
Hengelo Gld. Tel. 05753-1461

CAFÉ - RESTAURANT
DANCING - DISKOTHEEK
CAFETARIA
SLIJTERIJ
DIV. ZALEN TOT CA. 450 PERSONEN

N l E U W! Gelegenheid tot barbekjoe
het hele jaar door tot ongeveer 75 pers.

IEDERE ZONDAG DANSEN

Tapijt vuil?

De Mr. Sfeam
De diepstomer van

vakman helpt direkt

Huur 25. — per beurt

2e beurt gratis

Meubel- en

hola

,Spannevogel
Tel. 05758-14M

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

Geef moeder NU een stofzuiger cadeau!!
De oersterke

type 4100, met S jaar garantie en een
motorvermogen van maar liefst 950 watt

Normale prjjs f 859. —

Onze scherpe prijs 299.--
Alleen deze week extra korting 20. —

MoederdagprUs slechts

Ook hebben wij andere leuke en nuttige

moederdag-cadeaus

279.-

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

Verbluffend resultaat
Huur slechts f 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1800

Willy Hoogeveen-
Geitz
pedicnre

Loakendiek l

Veldhoek-Hengelo Gld

schoonheidsspecialiste/

Voor afspraak:

tel. 05736-460

met SPORTGOED

Banninkstraat 5, Hengelo

HANDEL IN

hooi en stro
Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

Fraai
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindt u...
bij

bennie hormsen
spilstraat 17. 72S6 AA h«ngalo (g) Utcfoon 06753-1292

Uw favoriete fiets
staat in deze folder.
U wilt een sterke, lichte, snelle Dus een Gazelle
Keuze genoeg Zie onze Gazelle-folder
Hij ligt al klaar voor u En natuurlijk
zullen wij u graag de
nieuwste
modellen
laten zien

Wasautomaat stuk?

Bal UIT DE WEERD
Zonnestraal IS • Hengelo Gld • TeL 05758-1806

Vt J»»r garantie op reparatte

Onderdelen mtt voorraad

Verwen uzelf

met 'n Gazelle.

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

l GAZELLE fietsen
rijden op VREDESTEIN banden

EEN IJZERSTERK DUO
MICRA

de zaak waar service nog gewoon is ...

NISSAN

Hummeloseweq 10 Hengelo(gld) Tel 05753 2244
BV

Inlevering zegelboekjes
voor zomerverzilvering, van de bouw

op zaterdag 14 mei a.s.
van 9-14 uur voor leden

van 14-16 uur voor niet-leden
in dorpshuis ,de Horst' Ketfenborg

Pauze van 12-13 uur

Het bestuur bouw- en houtbond
afd. Ketyenborg

Verleng uw rijbewijs op tijd

\ Moederdag!
4 '

f SLIJTERIJ

LEEMREIS
l *

SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD
TEL. 05753-1274

is ruim gesorteerd in
likeuren voor Moeder

Leer succesvol autorijden!
VAMOB-AUTOBIJSCHOOL WE U E BS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen In BMW 316 en HONDA automatto

Theorielessen te Ketyenborf en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 • KeUenborg • Tel. 1109

Verleng uw rijbewijs op tijd

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Telefoon 06753-1845

BMW 316 - Honda automaat

Maak Moeder blij
mei zo'n prachtige

portemonnato

tas, in leder of skai

parapluie

pencll

off de handige Knlrps

Voor de niet zo jeugdige moeder
er ook

steunstokken

BOERMAN lederwaren
Spalstraat 10 • Telefoon 1S79

Moeder wil ook wel eens een gokje
wagen in de Staatsloterij

Vaders opgelet!!
Het cadeau voor Moeder

is te vinden bij

mnn
Spalstraat 18 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1823

Donderdag 12 mei a.s.

Hemelvaartsrit
Hamove • Hengelo Gld
Start 13.30 nor t>U café Wolbrink
Inschrijving vanaf 12.30 uur

Alle deelnemers ontvangen een
aandenken

ZOMER1NLKVERING van

vakantiebonboekjes
voor de BOUW

op zaterdag 7 mei a.s.
's morgens van 9 tot 12 nor

bij J. BERENDSESN,
leldnk 12 te Hengelo Gld

Het bestuur CNV

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naalmachinehandel - reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 18 • VORDEN Tel. 05752*1885

Spalstraat ld • Hengelo Gld TeL 05753-1418



52e jaargang no 18 dinsdag 3 mei 1983

CLAM
VenehQnt dinsdag* In:
Hengelo Gld.; KeU«nborf;
Velswtfk (Zelhem); Stecaderm;
Baak; Bronkhorst; Olborgen;
Rha; Toldtyk; Vierakker Wlrhmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTEB8
Kerkstraat 17 • Postbus •
1256 ZO Hengelo Gld.
Telefoon 05758-14 66
b.g.g. 1258

Verkoop loten 724e Ned. Staatsloterij vanaf 2 mei
BOERMAN - Tel 1379

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

Jaffa sinaasappelen
vol sap en lekker zoet

nu 18 stuks 450

Geschr. worteltjes

nu per zak 85

Verse aardbeien
nu per doosje 175

Hagelwitte champignons
nu 250 gram 1/5

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstra»* 6 - Hengelo Old - Tel. 0575S-147S

Jozef "&bobbinl
'fffisteTfakkef

SpaktraQt2i.Tel.i2p Jfengdo

MOEDERDAG 1983
• Vruchtentaarten

• Slagroomtaarten

• Progres-taarten
groot of klein,

bij Jozef Schobbink

zijn ze fijn.'

Graag vroegtijdig bestellen!

J O Z E F S C H A B B I N K
Spuistraat 21 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1200

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne
verseworst
150 gr boterhamworst

4.50
100

WOENSDAG:

500 gr gehakt _j_ kruiden 3.95
2.95

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. Z kg per klant)

100 gr gebakken leverkaas
100 gr bacon

299
95

195

De gehele week;
Plmlkg /t f\f

Verse kip *• VD

500 rram

kippebouten

500 gram

kerry - of
champignongehakt
l doos

2.75

grote fricandellen 13.95
40 stuks

2 grote hondeworsten 1.50

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 1 - H E N G E L O GLD. TELEFOON 00755-12 6» KEURSLAGER

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Holland Electro stof zuiqer
HE 4100

Met een vermogen van 950 watt. Royale
stofzak (6 liter). In zandgele uitvoering.

Drie jaar garantie.

moederdagprijs

Philips handhaardrogcr
HP4223

Droogt snel. Ucht van gewicht en makkelijk
hanteerbaar.

moederdagprijs

Philips friet- en f ondueset
HD4244

Temperatuur thermostatisch instelbaar.
Inhoud 1,3 liter olie of vet. Kompleet met

spatrand, deksel en frituurmand.
Adviesprijs 124,-

moederdagprijs QQ •

winters
8PALSTRAAT 8 - HENGELO GLD • TELEFOON 06753-1180

ruurloseweg 52 telefoon: 1392

Goud
zirkonia
hangertje

69.-
oorknopjes
bijpassend
geel of wit goud

139.-

Gouden
Creolen

p.p. 89.-

Zilveren ringen
p.jt. 125°

Zilveren ring

Namida
parelcollier
6 mm. op 70 cm
NU

120.-
6 mm. op 80 cm

p.it. 25.̂ 33.-

Aparte
zilveren
oorknopjes

P.P. 16?5

Zilveren
oorknopjes
met parels

/Zilveren
enkelbandje
3 uitvoeringen

SCHITTERENDE
SIERADEN
VOOR MOEDER
UIT ONS VOORJ AARS
JUWELIERS MAGAZINE

>riogwto optMk goud«n «INv
Spalstraat 15 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1374

Te koop groen voor brui-
loften, o.a. bomen en losse
takken. Eerst even bellen
A. Goossens, Steenderen-
se weg 11, Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

Voor uw

tuinmeubelen
en

camping artikelen

Atomica verkoop
Steenderenseweg 11,
Hengelo • Tel. 05753-2139



De gehele week
bij de ENIGE echte groenteman

3 kg Golden Delicious

l kg blank witlof
Vrtfdag en zaterdag

200 gr champignons

Hollandse bloemkool

250

150

150
225

Volop verse
AARDBEIEN - ANANAS
MELOENEN - SLABOONTJES
NIEUWE AARDAPPELEN

Moederdag - Bloemendag
GROTE SORTERING

groene en bloeiende
PLANTEN

verse SNIJBLOEMEN

DROOGSTUKJES
VOLOP ALLE SOORTEN

PERKPLANTEN

Bloemen, groente- en fruithuis

J. KUIPERS
Raadhuisstraat 2 - Hengelo Gld • Tel. 1227

HAAL EEN KOOPJE BIJ JOOPJE

OOK HET ADRES VOOR

MODERN BRUIDSWERK

Wilt u een mooie bloemeniuin?
wy ztyn weer ruim gesorteerd
in alle soorten

PERKPLANTEN
Vers uit onze kassen

Ook voor handelaren

Tevens

geraniums - fuchsia's
chrysantenstekken en
tomatenplanten
Leeg materiaal meebrengen

ZELFBEDIENING

KWEKERIJ HUBERS
Pastoriestraat l • Baak - Tel. 05754-406

EET U Sla nk MET

HET NIEUWE BROOD ,
VOOR U GEBAKKEN
DOOR:

Bakkerij H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35 • HENGELO GLD
Telefoon 05753-1200

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 8 MEI

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur Da Barbas, jeugddienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur dB Verhaere

VrJ)x. Herv. Kerk
10.30 uur ds J. van Rossum, Deventer

Avond- en weekenddienst doktoren
Ttjdens 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 2 t.e.m. 8 mei
Th. J. Hanrath, telefoon 1277

Weekenddienst huisartsen 8 teender en
Vrtydag 6 mei

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. Eil, 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

TENTOONSTELLING 2e WERELDOORLOG

Ter gelegenheid van de herdenking van de bevrij
ding wordt deze week van 2 t.e.m. 6 mei een ten-
toonstelling in ,,de Kamp' gehouden.
Met het exposeren van aanplakbiljetten en archief-
stukken uit het gemeenetelijk archief en voorwer-
pen uit de kollektie van J. Kreunen, wordt getracht
een beeld te geven van hetgeen zich gedurende de
bezettingsjaren zowel landelijk als plaatselijk heeft
afgespeeld. De toegangs is geratis. De openings-
tijden zijn 15.00-17.00 uur en 18.30-20.00 uur.

Geboren:

GEERT

ALBERT, INEKE

DIEDE EN JAN MENKVELD

25 april 1983.

Veermansweg 12, 7255 KJ Hengelo Gld.

JEUGDDIENST
HERVORMDE GEMEENTE HENGELO GLD

op zondag 8 mei a.s.
Aanvang 10.00 uur

Voorganger:
da. M. O. Barbas uit De Bilt

Voor MOEDERDAG
PRACHTIG

TRICOT NACHTHEMD
van TRIUMPH

alle maten voor

Schröder
de kerk Hengelo Gld

MATRASSEN AANBIEDING
Wy kochten een party matrassen tegen een
heel speciale prijs.

Daar mag u van mee profiteren!

U ontvangt op deze matrassen

30% korting
Tevens bij aankoop van een matras uit de
gewone kollektie

l T'V«™™ voor uw node matras

MEUBEL- EN TAPIJTENHUES

„De Spannevogel"
Ruurloseweg 2 • Hengelo Gld

SUPPORTERSVEREN.

chr. muziekver. „CRESCENDO"
In de gemeente Hengelo Gld zijn wU voor-
nemens t.b.v. de muziekvereniging een

HAANTJES-AKTIE
te organiseren:

Bestellingen worden opgehaald vóór 12 mei
en afgeleverd op 19 en 20 mei

BESTELBON
HAANTJES-AKTIE
SUPPORTERSVER. .CRESCENDO"
Telefoonnrs. 2104 - 7326 - 1556

Naam. _ _

Adres _ _ *

Plaats _ _ _._

Telefoonnr j

Aantal (plm 900 gr)

VOORDELIGE KOOPJES
tuinstoelen - kookpannen -
schemerlampen - gazonmaaiers
bloembakken - tafelserviezen
Gero en Sola cassettes - rol-
schoffels
GRATIS THUISBEZORGD

Fa. D. JANSEN - Tol. 05753-1360
Te koop Honda CB 750,
zeer mooi, spec gespoten,
met verstralers, prijs
n.o.t.k. Zien is kopen
's Avonds tussen 6 en 7
uur, tel. 05753-3253

Te koop wegens verhui-
zing: 6 beukenhouten bar-
krukken en4 gotische
fauteuils, tel. 05753-3428

Te koop waterlelies, rood
bij G. L. te Veldhuis,
Tentendijk 3, Hengelo Gld
Tel. 05753-7237

Te koop Surprise eetaard-
appels bij B. Groot Was-
sink, Weeninkweg 5,
Keijenborg, tel. 1514

Autorijles?
In de nieuwe

Nissan Sunny D

Lesprijs f 40.— (60 min.)

BIJSCHOOL

JAN DENEKAMP
Tel. 05753-2144-3259
GEVRAAGD:

aardbeien-
plukkers(sters)
Te beginnen plm half juni

WULLINK
Banninkstraat 54, Hengelo
Tel. 0575S-S404, b.g.g. 1427

Gevraagd:

meisje
voor cafetaria-werkzaam-
heden

Plm 18 jaar

Vereiste: zelfstandig
kunnende werken

„De Eikeboom"
KeUenborg, tel. 05753-1329

Moederdag-aanbiedingen bij TACX schoenmode
Damesklompen
buigzame zool, blokhakje met open teen, kleuren beige, bordo, blauw
maten 3642 van 89.95voor 59.—

Damesslippers
sleehak met dichte teen, kleuren wit, beige, rood, blauw en zwart
maten 36-42 vanaf 20.95 voor 15.—

Deze aanbiedingen gelden t.e.m. zaterdag 7 mei 1983

SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

NIEUWE PREDIKANT VOOR DE HERVORMDE GEMEENTE VAN HENGELO GLD
Met het aannemen van het beroep dat op hem werd uitgebracht, zal de heer kandidaat P. Hendriks uit
Den Dolder (Utrecht) xoorzlen in de vacature die was ontstaan bij de Herv. gemeente Hengelo Gld na het
afscheid van ds Kabel.
De heer Hendriks is getrouwd en heeft een dochtervan zes jaar.Wanneer hij zijn intrede zal doen is nog
niet bekend, daar er nog verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden aan de pastorie aan de Beatrixlaan.
Sinds een eeuw geleden is de heer Hendriks een kandidaat, die nu door handoplegging tot het ambt van
predikant geroepen wordt.

BEJAARDENMIDDAG UW
De Unie van Vrijwillgers, afd. Hengelo Gld vierde
samen met de bejaarden feest ter ere van Koningin-
nedag. Na een welkomslied en een welkomstwoord
werd een koninginnelied gedeclameerd, waarna de
hele zaal verschillende vaderlanse liederen zong.
Door het daarna volgende programma liepen als
«en rode draad de vier jaargetijden. Met woord,
zang en dans en declamatie werden de vier jaar-
getijden belicht, terwijl de heren Lubbers en Lense-
link het geheel muzikaal begeleidden.
Ook werden er enkele schetsjes gespeeld. Onder het
genot van een drankje en een hapje bleef men na
afloop van het programma nog gezellig bijeen en
werd er zelfs nog e endansje gemaakt.
Nadat de presidente mevr. van Dijke allen die aan
deze middag hadden meegewerkt, had bedankt,
werd de middag gesloten met het zingen van het
Wilhelmus.

BAKKERIJ HEKKELMAN BAKT HET NIEUWE
DIEETBKOOD MALSOVTT
Sinds enige tijd is er een nieuwe dieetbrood op de
markt. Het malsovit meerkoren-plus brood, bestaan-
de uit 4 volle granen, waaraan extra toegevoegd
boekweit volmeel, sojameel, tarwekiemen + 4%
glutenpoeder.
Bakkerij Hetkkelman te Hengelo Gld is de enigste
bakker in de omgeving die het bakt.
Blijf op gewicht door de broodmaaltijden te ver-
vangendoor malsovit meerkoren-plus en door vóór
de warme maaltijd een sneetje malsovit te eten.
U zult dan op gewicht blijven of zelfs afvallen.
Malsovit bestaat uit 70% biologisch gekweekte
produkten.

NATIONALE ASTMAKOLLEKTE
Van 2 t.e.m 7 mei wordt weer de nationale Astma-
kollekte gehouden. Het Astma fonds kent geen adem-
pauze en vraagt daarom om kollektanten om de
kollekte te doen slagen. Wordt van u een bijdrage
gevraagd, geef dan gul, u kunt daarmee een klein
beetje helpen om mensen van benauwdheid of adem-
nood af te komen. Van 2 - 8 mei nationale kollekte
Astmafonds.

EXPOSITIE OP „DE BLEIJKE"
Ditmaal valt er op het verzorgingscentrum ,,De
Bleijke" een zeer bijzondere expositie van borduur-
werk te bezichtigen. De maakster hiervan is mevr.
Derksen, zelf bewoonster van ,,De Bleijke".
Met grote steun van de Welfare is mevr. Derksen
er in geslaagd een grote kollektie op te bouwen.
Dagelijks wordt er hard gewerkt aan de verdere
vooruitgagng. Mevr. Derksen maakt slabbetjes bij
geboortes en o.a. letterdoeken, speldekussens en
schilderijtjes bij verjaardagen.
,,De Bleijke" kan met recht trots zijn om zo een
aktieve handenarbeidster als bewoonster te hebben
De expositie is dagelijks te bezichtigen tussen 2 en
5 uur. en duurt van 3 t.e.m. 16 mei.

ZWEMBAD HENGELO GLD
De officiële opening van het zwemseizoen 1983 is
op vrijdag 13 mei a.s. te 14.00 uur.
Ondanks alle bezuinigingen blijft het badwater op
een zeer aangename temperatuur.
Nieuwe recreatieve speelmogehjkheden zoals vlot-
ten, klimrekken enz. zijn aangeschaft.
De tarieven in de voorverkoop van abonnementen
zijn niet verhoogd. Voorverkoop is op maandag 2 en
9 mei en dinsdag 3 en 10 mei.

GEMEENTENIEUWS
Gespreksavonden voor de inwoners van de
gemeente Hengelo
Evenals voorgaande jaren zullen burgemeester en
wethouders van de gemeente Hengelo in de maand
mei 1983 een drietal gespreksavonden houden.
Tijdens deze avonden kunnen vragen worden gesteld
over zaken, welke het algemeen belang raken in
de ruimste zin. Tevens kunnen suggesties en ideeën
naar voren worden gebracht. De vragen kunnen
vooraf schriftelijk worden gesteld.
De data voor de gespreks a vonden zijn als volgt be-
paald:
16 mei 1983: hotel Leemreis te Hengelo;
18 mei: café Winkelman te Keijenborg;
19 mei: café Garritsen te Veldhoek.
Het aanvangstrjdstip is 20.00 uur

Te koop Surprise eetaard-
appels en olietank, 1000 Itr

W. H. Hendriks, Henge- Met een optreden van de Wierdense Revue heeft VW Hengelo Gld op waardige wUze haar 50 jarig jubileum
losestraat 26, Keijenborg herdacht. Er werd veel en vaak gelachen om de grappen en grollen van Dika Graads, Hennik en Moo. Op de
Tel. 1448 foto biedt Dika burgemeester de Boer een zakdoek aan die zU gebruikte bij de schets ,ne druppel an de neme'



Als onze

verpakking
staat, bent u

nog goedkoper
uit.

Al Ie grote merken zijn bij ons zo voordelig als
maar kan. Bovendien hebben we nog /o'n 600
boodschappen van eigen AH- huismerk, die
duidelijk nog goed koper /.ijn. En minstens zo goed,
omdat we die artikelen zelf importeren of door
gerenommeerde fabrikanten laten produceren.

U herkent onze eigen artikelen aan't rode AH-merk met clakje en
dat teken is meteen uw garantie voor de hoogste kwaliteit. Tegen de
laagste prijs dus

huismerk

Appelsap
pak l liter 1.29

husmerk

errypale„887"
medium dry. [7 QC
tles l liter O.Ï73

Beauty &
Qrl Body shampoo,
huismerk 6 SOOrten.tlaCOn

^^czaanse beschuit, O C
UT l rol 13 stuks OU
huismerk

huismerk

Albi allesreini-
flacon l liter 1.98

draagkarton
2 kilo

C CA
\Jm\J\J

naturel of paprika,
zak 120 gram

oep, k i p. groen t e of
tomaat. QQ
blik 0.46 liter O*7

huismerk

Slasaus,
tlcs 0.75 liter 1.99

huismerk

Snelkookrijst, 1 QQ
pak 400 gram X.O*7

jam,
eien

huismerk ko/eil. pot 4 50 g

aardbeien ol abri-1 "7Q

huismerk

Pindakaas.
pot 550 gram

Diner.
voorde hond.
zak 1500 gram

r̂ " Kattebrokjes,
W l blik 420 gram
huismerti

99
huismerk

Verse halfvolle 1 O C
melk, pak l liter l.UO

huvrwt

Margarine,
pakje 250 gram

Bronwater,
naturel, fles l liter

•Cola, Drink of
Sinas, lies l liter

albert heijn

Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo



NU

blauwe liaagco • i
maten 140 tot 160 cm en 160 tot 180 cm

SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN

met 25% korting

HAAGBEPLANTING
TUEVTUBF
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM

POTGROND
SPOORBIELZEN
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

Boomkwekerij en Tuinaanleg B.V.

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

dansen

l liter 8-sterren genever

l liter Dujardin vieux

l liter Coebergh bessen

l fles Kon-Tiki Hemelvaartsdag 12 mei

T H E T R A M P SL fles Mandorala notenwiln

O5753-1461

Fiat 127 1978
Renault 5 GTL 1980
Renault 4 GTL 1979
Mazda 323 1978
Mazda 323, 5-drs 1980
Toyota Starlet l .2 D L 1979
Citroen 2 CY6 1981
Peugeot 504 GL 1979

Speciale aanbieding

Kampeerauto Citroen '79

Datsun Cherry
d i v. uitv. 1979-80-81-82

Datsun Sunny
div. uitv 1978-79-80

Datsun Bluebird diesel 1981
Datsun Silvia coupé 1980

VOOR uw

BLOEMENTUIN
zijn wij ruim gesorteerd in alle soorten

* bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

* geraniums - hang - fuchsia's

* chrysanten-
stekken

* tomatenplanten

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenegterstraat 15 ,,Op Els" • Ketyenborg
Tel. 05758-1395

j j Hummeloseweq 10 Henqelo(gld) Tel. 05753 2244

de zaak waar service nog gewoon is ...

Moederdag-tips!!
Krultang

Ladyshave

Klokradio

nu

nu

Braun keukenmachine
van 179.— nu 159iOO

Philips koffiezetapparaat
vanaf 59.50

Strijkijzers
vanaf 29.50

H.E. stofzuigers
950 watt na 299.00

INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Het bestuur van het Wit-Gele Kruis te KeUen-
borg, deelt het volgende mede:

Ingaande heden is het magazijn van uitleen-
artikelen bij de f a m. van Embden-Niesink,
Banninkstraat 16 te Hengelo Gld

OPGEHEVEN

De leden van het Wit-Gele Kruis, woonachtig
in Hengelo, kunnen de uitleenartikelen voor-
taan afhalen in het

Groene Kruisgebouw
aan de Kastanjelaan te Hengelo.

Aan de fam. van Embden-Niesink wordt bty
deze dank gebracht voor hun inzet voor het
kruiswerk te Hengelo, gedurende 40 jaren.

Het bestuur van het
Wit-Gele Kruis te KeUenborg

Gezellige dansavond
en meeting in Hengelo Gld

op zaterdag 7 mei a.s.
in zaal Michels ('t Averenck'
Spalstraat 45 te Hengelo Gld
Aanvang 19.80 uur, zaal open 18 u.

Entree f 6.— p.p.

Organisatie:

„de zwerfkei " en „Morgenrood"

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
af d. Hengelo Gld

Bejaardendagtocht
op dinsdag 10 mei a.s.

Vertrek 8.30 uur vanaf „Ons Huis".

Kosten f 40.— (reiskosten, diner en enkele
consumpties) te voldoen in de bus

Opgave vóór 7 mei a.s. tijdens de sociëteit
en de zang en bij mevr. van D^jke, Kastanje-
laan 4, tel. 1370

Jï'
Raadhuisstraat Sla (achter Edah) - Tel. 3460

DEZE WEEK:
neem voor MOEDERDAG eens een

bOSJe paling per 250 gram 7.98

Kabeljauw filet
1/2 kg 6.50 heel kg 10.98

Uit onze DIEPVRIES-AFDELING:

moederdag - Taartendag
per stuk 9.9v

BEDANKT»
voor de overweldigende

belangstelling en de vele

bijdragen die we tijdens

het 10-jarig feest hebben

ontvangen.

PEUTERSPEELZAAL

HOPZA

U MOET INLEVEREN,

wij leveren 10%
aan waardebonnen

BEHALVE AFGEPRIJSDE
ARTIKELEN

Alles gratis thuisbezorgd

Deze aktie duurt t.m. 7 mei

FA. JANSEN -de smid
Bleekstraat l - HENGELO GLD
Telefoon 05753-1360

Jeugdcentrum „DE WOAGE"

C.J.V. „Jong Hengelo" en Stichting

Jeugd- en Jongerenwerk .Hengelo"

nodigen buurt, ouders van leden en andere

belangstellenden van harte uit een bezoek te

brengen aan ,,de Woage", tijdens de

OPEN AVOND
op vrijdagavond 6 mei
van 19.00 tot 21.00 uur

Tot ziens

Besturen en leiding

Hemelvaartsdag

PUZZEL-
FIETSTOCHT
Inschrijving van l tot 2 uur

met gratis kop koffie

Inschrijfgeld f 1.00 per persoon

Kinderen tot 16 jaar gratis

Café COEN EVERS
Velswijk

Vakantiebonboekjes inleveren
van de bouw

op zaterdag 14 mei
's morgens van 9 tot 12 uur in
ZAAL CONCORDIA

Het bestuur
FNV Hengelo-Ketfenborg

Tips voor

Moederdag

kwaliteitsscharen
vleesmessen

VOOR DE TUIN:

snoeischaren
graskantscharen
gazontrimmers

zelfbouw horredeuren
droogmolens
bloembakken enz.

IJZERHANDEL HARMSEN
Banninkstraat 4 - HENGELO GLD
Telefoon 05758-1220

ZWEMBAD HENGELO GLD

Voorverkoop abonnementen
Gemeentehuis: 2, 3 en 10 mei, van 19-20.30 uur

,de Horst' Ketfenborg, 9 mei 19.00 tot 20.80 uur

Zwembad, 9 en 10 mei 13.30 tot 16.30 uur

Moederdag
VERWEN MOEDER

met een paar

gemakkelijke sandalen
of een mooie

tas of portemonnaie
van SCHOENHANDEL

JAN HERMANS
Past. Thuisstraat 8 • KeUenborg

Tevens hét adres voor al uw

reparaties, pedicuren
elastieken kousen

TUINPLANTEN. Plant ze nu!
Wij hebben voor u:

e GROOT ASSORTIMENT

e GOEDE KWALITEIT

e GOEDE TUINADVIEZEN

e OVERZICHTELIJKE VER-
KOOPHOEK

HOEVENIERSBEDRIJF EN KWEKERM

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

Ook kunt u bij ons terecht voor
e TUINTURF • BOOMSCHORS

e POTGROND VIJVERFOLIE

e VELDKEIEN, «root en klein

Verkoop alleen op zaterdag of na
tel. afspraak

TE KOOP:

Keijenborg

Door architektenburo de Wijs ontworpen en

Hendriks bouwbedrijf nog te bouwen

halfvrijstaande woningen
met garage

Gegadigden dienen economische binding te heb

ben met de betrokken plaats.

Nadere inlichtingen verkrijbaar bij:

Makelaars- en Assurantiekantoor

GERRITS + LAMMERS BV

Spalstraat 26 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1400

en/of

LUIMES Makelaardij en Assurantiën BV

Wichmondseweg 16 - Hengelo Gld - 05753-2359

TAPIJTVOORDEEL
HEI J IN K het adres voor al uw tapeten

Keuze uit 110 rol kamerbreed tapijt, gratis

gelegd

Tevens vele couponnen voor de halve prijs

Speciale aanbieding RIIBTAPIJT, 400 breed

meeneemprijs, per m 29-95

Meubel- en tapytenhuis ,DE SPANNEVOGEL'
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld


