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WIJNBERGEN
Iedere dag aanvoer van

VERSE GROENTE

Let op onze scherpe vteilingprtyzen

125

Vers gesneden ANDIJVIE
nu per zak f O

Mooie PREI
kilo 95

By onze grote verkoop bloemenkas
deze week grote aanvoer van

bloeiende PERKPLANTEN

CHRYSANTENSTEKKEN

Deze week EXTRA VOORDELIG

mooie GERANIUMS
nu 5 stuks Hl."

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld • Tel. 06758-1478

ONBETWIST UW BRUIDS-
BOEKETTEN-SPECIALIST

* EELT
* LIKDOORNS
* PIJN
zijn bij voeten veel voorkomende
euvels die te verhelpen en te voor-
komen zijn door vrijheid voor de
tenen en ondersteuning voor de
voeten.
Dat biedt U Birkenstock in een
breed assortiment sandalen in de
maten 27 t/m 47 en voor smalle en
brede voeten.

BIRKENSTOCK
Instelbaar op ieder voettype, met
en zonder hielband.
Het voetbed is diep van kurk-
leder en dat moet u eens komen
passen.

Schoenhandel WULLINK
KERKSTRAAT 5 • HENGELO GLD

Mos in uw gazon?

Verticuteer-
machine

te huur

De hele maand mei kunt u nog

verticuteren, alleen bij droog weer

IJZERHANDEL HARMSEN
Banninkstraat 4 - Hengelo Gld
Telefoon 05758-1220

CLAM
VersohJJnt dinsdag! In:
Hengelo Gld.; KeQeoborg;
Velswtfk (Zelhem); Stecndercn;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Rh»; ToldUk; Vlerakker-Wlchraond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERB
Kerkstraat 17 • Postbus 8
1255 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 05758-1455
b.g.g. 1258

Jozef ^babbi

Spuistraat 21, Ttl.i2p Jfmgelo.

2 jaar gevestigd
in Hengelo Gld

Als blijk van waardering
voor het door U in ons ge-
stelde vertrouwen

een TARWE
ROZIJNENBOL
van plm 450 gram voor

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 • Hengelo Gld • Tel. 05758-1260

Wilt u een mooie bloementuin?
Wij zijn 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

blijf SLANK

malsovit
AMBACHTELIJK
BROOD BIJ:

Bakkerij H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 85 - HENGELO GLD
Telefoon 05753-1200

l.v.m. Hemelvaartsdag

zijn alle winkels woensdag
11 mei tol 6 uur geopend

Bestuur HKM

Autobedrijf DIK LAN8WERDEN
Hackforterweg SS • Wichmond • Tel. 05754421

In- en verkoop

occasions, tevens nieuwe auto's

Voor al uw
reparaties, banden, uit-
lijnen, tectyleren enz.

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne
verseworst
150 gr boterhamworst

4.50
100

WOENSDAG:

500 gr gehakt _|_ kruiden

500 gr magere speklappen
150 gr gebraden gehakt

3.95
2.95

100

VRIJDAG BN ZATERDAG
500 gram
schouderkarbonade
(max. 2 kg per klant)

100 gr pekelvlees
150 gr slagersham

299
175
195

De gehele week;
500 gram

dikke vleesribbetjes
500 gram

dikke rib

1.95
7.95

500 gram

kerry - of
champignongehakt
l doos

grote fricandellen 13*95
40 stuks

2 groto hondeworsten 1.50

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 - H E N G E L O GLD. TELEFOON 00768-12 68 KEURSLAGER

Het beeld van zomer '83
Lichtgewicht kolberts
in linnen of
seersucker, in de
nieuwe kleuren, vlot
gekombineerd met
shirts in kontrasttinten
met of zonder kraag
en fijne broeken met
band plooi.

Katoenen
blazers
vanaf

69.50

HENGELO TEL05753 1383

EEN IJZERSTERK DUO
MICRA

de zaak waar service nog gewoon is ...

H
r\JB

'

• NISSAN

•Hummeloscweq 10 Henflelo(gW) Tel 05753 2244
BV

NET EFFE GEZELLIGER

Tapperij fde Zwaan9

presenteert op 12 mei Hemelvaartsdag

Frank Verhoef's one man
rock 'n roll orchestra
Tevens Is onze diskoteek op deze
dag zowel 's middags als
fs avonds geopend

UIT, GOED VOOR U!



ZWEMKLEDING - Sporthuis Roozegaarde

'N GAZELLE FEESTFIETS
Verjaardag. Diplomadag. Jubileumdag.

Allemaal cadeaudagen. Is de grootste wens een fiets?
Geef een Gazelle!

Een feest om op te zitten en op weg te zoeven.
Niet voor niets is Gazelle Neerlands favoriete fietsmerk.

Van koplamp tot achterlicht een klasse apart.
Dat geldt voor alle 25 modellen. Kom die feestfietsen
bekijken en neem dan ook onze Gazelle-folder mee.

Verwen uzelf met 'n Gazelle, bij de vakman:

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

GAZELLE fietsen rijder, op VREDESTEIN bandenbibiN oanaen m

LAATSTE OPROEP!»

Inschrijving Broderie Hengelo G.
kan nu geschieden TOT 25 MEI A.S. voor de HKM-leden

en de verenigingen uit de gemeente Hengelo en Keijen-
borg.

De Broderie wordt gehouden op

Bij de inschrijving dient vermeld te worden:

o waarmee men op de Broderie komt

b of men een dekzeil wenst, ja of neen

Secretariaat:

Kerkstraat 13 - Hengelo Gld

schildersbedrijf
bennie harmsèh

vraag vrijblijvend informatie...

Spalstraat 17 Hengelo(Gld)Tel.05753.1292

Hengelo Gld. Tel. 05753-1461

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

NIEUW! Gelegenheid tot barbekjoe
het hele jaar door tot ongeveer 75 pers.

IEDERE ZONDAG DANSEN

VOOR UW

BLOEMENTUIN
zijn wij ruim gesorteerd in alle soorten

* bloeiende tuin-, perk- en
balkonpianten

* geraniums - hang - fuchsia's

* c h ry santen-
stekken

* tomatenplanten

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenedterstraat 15 „Op Els" - KeUenborg

Tel. 05758-1895

NIEUW NIEUW

PIETJE PARK

GRASZADEN

GAZONMESTSTOFFEN

MOSBESTRIJDER

MESTSTOF VOOR ROZEN - AARD-

BEIEN - HEIDE

SIERTUINCOMPOST

KOEMEST POEDER

POTAARDE - KALK enz.

IJZERHANDEL HARMSEN
Banninkstraat 4 - Hengelo Gld

Vanaf 16 mei tot uw dienst

schoenherstelbedrijf - slijperij

Willem van Hal
Raadhuisstraat Sla - Hengelo Gld

Voor al uw schoenreparaties
hakken - zolen - stikwerk - lapwerk
zadelwerk - oprekken enz.

Voor al uw slijpwerk en sleutelduplicatie
messen - golf messen - scharen - vleesmessen

tuinscharen enz.

Lips - Nemef - autosleutels

Alles klaar terwijl u winkelt!

Voor degelijk vakwerk, net als vroeger!!

Openingsaanbieding tot l juli!!

herenhakken per paar 6.40

dameshakjes per paar 5.75

SIERHE ESTERS

CONIFEREN
BOZEN

VRUCHTBOMEN
LAANBOMEN
HEIDEPLANTEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING
TUINTURF

POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
POTGROND

SPOORBIELZEN

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05755-1424

dansen

T H E T R A M P S
Hemelvaartsdag

l liter Florijn genever 15.45

l liter St André vieux 15.75

l Itr Flortfn citr.-brandewtfn 19.95

1 fles Long John whisky
met gratis glas 11.95

2 liter Linson sherry 13.45

Zondag 15 mei

Excaliburdry of medium

O5753-14B1

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

TUINPLANTEN. Plant ze nu!

op alle in voorraad
zijnde planten

Wij nebben voor u:
e GROOT ASSORTIMENT

e GOEDE KWALITEIT

e GOEDE TUINADVIEZEN

e OVERZICHTELIJKE VER-

KOOPHOEK

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

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

Ook kunt u bU ons terecht voor:

e TUINTURF • BOOMSCHORS

e POTGROND - VIJVERFOLIE

O VELDKEIEN, groot en klein

Verkoop alleen op zaterdag of na
tel. afspraak

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 16.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

A.B.A.N. autorijschool

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

8ARINKKAMP 14 - HENGELO G.

TEL. 05753-2144 • b.g.g. 3259

met SPORTGOED

Banninkstraat 5, Hengelo

HANDEL IN

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

GEVRAAGD:

aardbeien-
plukkers(sters)
Te beginnen plm half juni

WULLINK
Banninkstraat 54, Hengelo
Tel. 05753-8404, b.g.g. 1427

JOWé
Voor alle soorten:

gazonmaaiers, waterpompen, 2- en
4-wie/fge trekkers + aanbouwde/en
tuinfrezen, motorzeisen, genera-
toren, hout- en compostmachines

NIEUW EN GEBRUIKT • DEMONSTRATIE

Voorjaarsaanbieding:

cirkelmaalers vanaf t 375.—

LAND- EN TUINBOUWMECHANKATIE

REPARATIE- EN 8LIJPINHICHTTNG
VERHUUR

Branderhoratweg 5 • KeUenborg gein. Hengelo
Tel. 0575S-2026

Teven» 'a avonds en zaterdags bereikbaar



Als u deze week
voor f 30.- of meer

aan boodschappen bij
ons besteet,

Het begint al aardig te zomeren en
de vakanties komen in zicht. Aan dat
fijne gevoel willen wij graag een zon-
nige bijdrage leveren en daarom krijgt
u deze week een pakje boter bij de
boodschappen.

En verder kunt u ook profiteren
van totaal vier gulden kontantkorting
met onderstaande bonnen.

Gratis bij de boodschappen:
250 gramspakje AH Echte Boter
bij f 30,- of meer aan boodschappen.
Geldig van woensdag 11 mei t/m
woensdag 18 mei a.s. (Winkelwaarde
f 2.69. Naar keuze f 1.35 kontant.)

Plus vier gulden kontant in de hand.

l Gulden
Kontant

bij inlevering van deze
bon op groente of fruit
naar keuze in onze
Groentewinkel.

geldig l/m 18 mei

l Gulden p l Gulden H l Gulden
ontant-

bij inlevering van
deze bon op vers'

t vlees naar keuze.

l>

•i
SI

geldig t. 'm 18 mei 1483

bij inlevering van deze
^bon op fijne vlees -
?y waren naar keuze

in onze Delica-
tcssenwinkel.

geldig l/m 18 mei I9H3 cfi

bij inlevering van
deze bon op een

pak AH-Koffie
naar keuze.

(uldigl/ffl 18 mei 1983

heijn

Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.
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STEUN „AKTIE MAX TAILLEUB"
NU DUBBELHABD NODIG
10 jaar geleden begon de Amsterdamse moppen-
verteller Max Taüleur zyn aktie ,Geef Max de zak",
ten behoeve van kuurreizen voor rheumapatiënten
De 74-jarig Max, zelf momenteel in heet ziekenhuis
vanwege een oogoperatie, isi nog steeds voorzitter
van de stichting „Beter met Max". Het verdriet
deze man, die geweldig veel doet voor de rheuma-
patiënten, dat zijn akties in het nauw komen. Max,
zelf aan rheuma Üjdende, zegt dat er sprake is van
een moeilijke situatie. Door allerlei andere aktivi-
teiten, ook voor goede doelen (o.a. Polen) dreigt er
gevaar voor de voortgang van de kuurreizen, waar-
van zoveel rheumaüjders profijt hebben. Om er nu
voor te zorgen dat er toch een regelmatige aanvoer
van goederen (oude kleding, lompen en goede ge-
dragen schoenen) plaats vindt, zijn er in heel Neder-
land zo'n 140 verzameldepots. Hec dichtsbyztfnde
depot in deze regio is in Gaanderen. De vertegen-
woordiging daarvan is in handen van de heer Jan
Pastoors, Margrietstraat 2 te Gaanderen. Ztfn vrouw
is reeds lange jaren Üjdende aan rheuma. Wij, in
Hengelo Gld, verzamelen al geruime tijd oude 'kle-
ding enz. voor deze depothouders. W\j weten zeker
dat het op een goede plaats terecht komt en u kunt
er zonder meer van op aan, dat er geweldig goed
werk mee wordt verricht. Ons adres? Jan Tijdink,
Sarinkkamp 43, Hengelo Gld, tel. 05753-3044. U kunt
oude kleding brengen naar dit adres. De bekende
gele zakken van Max hebben wij in voorraad, maar
vuilnis- of andere zakken of dozen mag ook. Moch-
ten wij niet thuis zijn, geen bezwaar! Zet het maar
op de stoep bij de voordeur. Vast hartelijk dank voor
uw medewerking, namens de rheumapatiënten en
namens onze depothouder Jan Pastoors en Max
Tailleur. Om onbegrip en misverstanden te voor
komen, wordt er op gewezen dat alles ten goede
komt aan de patiënten. De goede naam van Max is
een garantie; desnoods betaalt hij eventuele tekor-
ten uit eigen middelen. Dat is meer dan eens ge-
beurd.

WILLEM TELL-NIEUWS

In het verleden werd op gezette tijden aan het be-
stuur van de SV Willem Teil de vraag gesteld of
ook voor niet-leden de mogelijkheid bestond om ge-
bruik te maken van de bestaande accomodatie van
de vereniging: Laatsteüjk gebeurde dat nog tijdens
het op l maart j.l. afgesloten schiettournooi voor
stratenteams.
Dit was voor het bestuur aanleiding om op de leden-
vergadering die op 4 maart plaatsvond een nota
recreatie-schieten te presenteren, die beoogde de
meningen binnen de vereniging over dit onderwerp
te peilen. De nota was vergezeld van een voorstel,
dat indien de vergadering tot een positief oordeel
zou komen, de mogelijkheid bood om met de uit-
voering een begin te maken.
Na ampele discussie over de nota werd het voorstel
van het bestuur aangenomen en de daarvoor nood-
zakeüjke aanpassingen in het huishoudelijk regle-
ment werden aangebracht.
Vanaf heden is de mogeüjkheid tot openstelling van
de banen ook voor niet-leden van de vereniging dus
een feit. Voorlopig slechts op de daarvoor aange-
wezen tijden (in ieder geval op zondagmorgen en
nog een nader aan te wijzen avond in de week), zij
het met de beperking, dat alleen met luchtdruk-
wapens kan worden geschoten.
Belangstellenden kunnen zich in verbinding stellen
met het bestuur (secretariaat, 05753-1885) of tijdens
een oefenavond van de vereniging (dinsdag-, donder
dag- of vrijdagavond en zondagmorgen) binnenlopen.
Ze v inden dan altijd wel iemand, die hen te woord
kan staan.
Dit relaas geeft aan hen die met een zekere regel-
maat recreatief bezig willen zijn met de schietsport
een mogelijkheid middels een soort lidmaatschap
als recreatie-schutter.
Er zijn echter nog anderen. Namelijk zü die zonder
enige verdere verplichting ten opzichte van de ver-
eniging wel eens een kaartje willen schieten. Ook
voor hen is er nu die mogeüjkheid. Op elke tweede
dinsdag van de maand met ingang van de maand
april, is namelijk het gebouw van de vereniging
open van 2 tot 4 uur. Tegen een geringe vergoeding
kan dan van de luchtgeweerbanen gebruik worden
gemaakt. Materialen zijn aanwezig; het gebruik
daarvan is eveneens tegen een geringe vergoeding
mogelijk.
Willem Teil hoopt met deze openstelling van haar
gebouw ook voor niet-leden een bijdrage te leveren
voor een zinnge tijdsbesteding van hen, die al dan
niet gedwongen over deze vrije tijd beschikken.
Aüe gewenste inlichtingen zijn te verkrijgen bij het
bestuur.

FEESTELIJKE BIJEENKOMST CPB HENGELO

De leden van de CPB afd. Hengelo G. vierden woens
dag 27 apri j.l. in Ons Huis hun 25-jarig bestaan.
De dames werden welkom geheten door mevr.
Ebbers-Huurneman, die ook de inelding verzorgde.
Daarna kregen de dames Berendsen-Coops en Hoe-
bink-Coops het woord. Zij brachten vele voordrach-
ten en stukjes, die met harteUjk applaus werden be-
loond. De heer Wagenvoort speeelde op zijn accor-
deon vele leuke liedjes, die flink werden meege-
zongen.
Aan alle medewerkende dames werd een bos bloe-
men aangeboden, terwijl de heren een krentebrood
kregen aangeboden. De avond werd besloten met
het zingen van het Avondlied.

2 JUBILARISSEN BIJ EHBO GEHULDIGD

De afdeling Hengelo Gld van de EHBO hield in zaal
Michels een receptie ter gelegenheid van haar 30-
jarig bestaan.
Deze receptie stond tevens in het teken van de huldi
ging van een 2-tal leden die het 25-jarig lidmaat-
schap hadden vol gemaakt.
De heer Kruil van het hoofdbestuur de jubilarissen
mevr. J. Demming-Dikkeboer en de heer G. te Brake
de versierselen op.
De heer te Brake is zeer aktief bij herhalingsoefe-
ningen en heeft ook bij de Lotusgroep zijn inbreng.
Mevr. Demming is met haar man B. Demming, die
reeds werd onderscheiden, zeer aktief binnen de
EHBO. Zij gaat als vaste EHBO-begeleidster mee
met de wedstrijden van Pax.
Burgemeester de Boer wenste geluk namens de
gemeente. Hij wees er op dat het ook voor de brand-
weer nuttig zou zijn om EHBO-oef eningen te gaan
volgen.
Voorzitter W. Geurtzen van Pax haalde aan dat er
een vast contact is met de EHBO. Hij sprak hier
zijn grote waardering voor uit.

BROODLEVERING BIJ „DE MULDERSFLUITE"

Op Hemelvaartsdag 12 mei zal bfl de boerderij „De
„Muldersfluite" in Hengelo Gld aan de weg naar Zei
hem weer een eeuwenoude traditie een vervolg krij-
gen. Bij deze historische boerderij vindt de jaarlijkse
broodlevering plaats.
Deze broodlevering, ingesteld in 1599, was een soort
van belasting voor de mensen die plaggen heide
staken op de markegronden Gooy en Dunsborg.
In de 19e eeuw toen de marken opgeheven werden,
werd door de toenmalige markerichters besloten om
van deze broodlevering op Hemelvaartsdag een jaar-
lijkse verplichting te maken.
Zodoende vindt de traditionele broodlevering thans
dan ook elk jaar plaats.
Niet in de laatste plaats is dit te danken aan de aktivi
teiten die VW Hengelo Gld in deze ontplooid heeft.
De broden die op Hemelvaartsdag worden geleverd
moeten een gewicht van minstens 22 pond hebben.
Degene die het zwaarste brood levert, ontvangt 2
flessen wijn, het een na zwaarste brood wordt be-
loond met l fles wijn.
De opbrengst van de broden wordt in een bepaalde
verhouding verdeeld onder de protestantse en katho-
lieke gemeenten van Hengelo, Keijenborg en Zelhem
Deze jaarlijkse gebeurtenis wordt opgeluisterd met
boerendansers en boerenkapel en na weging van de
broden, worden ze bij opbod verkocht door veiling-
meester H. Lubbers.

Op de foto wordt de voerman die de broden per
wagen aanvoert, beloond met een borreltje.

Voor uw

familie- en handels-
drukwerk
en alle andere drukwerk
alsmede advertenties
veer het weekblad
„DE RECLAME"
kunt u ook terecht bij ome
agent in Steenderen:

B.A.WEHTIHK
Poardestraat 2

Telefoon 05755-1310

DRUKKERIJ WOLTERS
Telefoon 05753-1455

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR G. SCHUERINK

Op de dag voorafgaande aan Koninginnedag viel een persoon in de
gemeente Hengelo Gld de eer te beurt, te worden begiftigd met een
Koninklijke onderscheiding. Dit was G. Schuerink van ,,'t Holte" op
Bekveld. In bijziijn van zijn familie werd hem te zijnen huize de onder-
scheiding opgespeld door burgemeester de Boer.
De heer Schuerink heeft zich in het kerkelijk en maatschappelijk leven
zeer verdienstelijk gemaakt. Ruim 30 jaar had hij zitting in de kerk-
voogdij van de Herv. gemeente te Hengelo, waarvan l jaar secretaris
en 10 jaar president-kerkvoogd. In het bestuur van de vereniging tot
instandhouding van scholen met de bijbel te Hengelo Gld heeft hij een
werkzaam aandeel geleverd en aktief meegewerkt aan het voortbe-
staan van deze scholen. Het bestuur van de coöp. zuivelfabriek te
Hengelo Gld heeft ruim 12 jaar mogen profiteren van zijn kennis en
inzet Mede dank zij zijn vrouw heeft hij de zware last van al deze
funkties op zijn schouders kunnen dragen.
Ook ontving de heer Schuerink voor 10 jaar vrijwilligerswerk bij de
Bescherming Bevolking een oorkonde en een insigne.
Büj heit bereiken van zijn 65e verjaardag, waarmede tallozen hem
kwamen gelukwensen, is deze onderscheiding, de Eremedaille in
zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, een passende be-
kroning voor zijn inzet voor de ander.

Onder het toeziend oog van mevr. Schuerink, speld burgemeester
de Boer de heer Schuerink de versierselen op.

Zomaar een plaatje
Op deze afbeelding gaat Jack Middel-
burg onder gejuich van het publiek over
de finish van de wedstrijd in de 500 cc
tijdens de internationale Samson Trophy
motorraces op circuit „Varssel-Ring" te
Hengelo Gld.
Hij wordt hier afgevlagd door starter-
kamprechter Frans Vos van de K N M V.

SPECIALE AANBIEDING

BIJ AANKOOP VAN

l Bloomes B.H.
van 19.95

l Bloomes SLIPJE
van 8.50

GRATIS

Schröder
de kerk Hengelo Gld

O
p bijna 300 plaat-
sen in heel Neder-
land worden cur-

sussen gegeven in de
technieken van mond-op-
mond beademing en hart-
massage, waarmee tegen-
woordig steeds vaker men-
senlevens gered worden.
Ook dat is een voorbeeld
van het voorlichtings- en
preventiewerk van de
Hartstichting waar zij
jaarlijks ruim
f4.000.000- aan
uitgeeft.

Aan wetenschappelijk onderzoek, het overdragen van kennis, publieksvoorlichting
t en patiënten werk tezamen gaf de Nederlandse Hartstichting in 1982 in het totaal

ƒ 14.200.000.- uit. Voor al dit werk is de Hartstichting geheel op uw giften aangewezen,
l want de waarderingssubsidies van de Overheid dekken nog niet één procent van de uitgaven.

L STEUN DAAROM DE COLLECTE AAN DE DEUR EN OP STRAAT,
lOF STORT UW BIJDRAGE OP GIRO 300 ̂  of BANK 70.70.70.600.

nederlandse hartstichting

JU -A 01

32_—^i ——
vrienden van de hartstichting

Sophialaan 10. 2514 JR 's-Gravenhage, Giro 300, Bank70.70.70.600



Voor uw

tuinmeubelen
en

camping artikelen

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

Autorijles?
In de nieuwe
Nissan Sunny D

Lesprifs f 40.— (60 min.)

BIJSCHOOL

JAN DENEKAMP
Tel. 05753-2144-3258

Verwen uzelf met
'n Gazelle • •
zo'n sterke,
lichte, snelle! teó&Q

.Ir . 'J l/ .->»/

I J '
. *

bij d^ vakman: afc,>r^

ELIESEN
ELEKTBONIKA - TWEE WIE LEES
Telefoon 264 • BAAK

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

Op zondag 8 mei waren wij 25 jaar getrouwd.
Dit hopen wij te vieren op zaterdag 14 mei a.s.

HEBMAN BUTTEN

ANNIE BUTTEN-SESINK

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte
welkom van 14.00 tot 15.00 uur in zaal Kutten
te Steenderen.

Kon. Wilhelminastraat 62,
7221 CH Steenderen.

Op zaterdag 14 mei a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwe-
lijk te herdenken.

H. W. ENZEBINK
B. ENZEBINK-TOONK

7255 NR Hengelo Gld, mei 1983.
Varsselseweg 49.

Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot 4.30 uur
in zaal Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na
het overlijden van onze lieve zoon, broer
en oom

ABIE KREUNEN

Fam. B. Kreunen

Hengelo Gld, mei 1983.
Marktstraat 6.

BRADERIE
op woensdag 18 mei
op het schoolplein
van de O.L.S.

met o.a. een ROM M ELK RAAM,
POPPENKBAAM en een grote
VEBLOTING

en vele andere aktMteiten

Wij heten u allen
van harte welkom

Wosoutomaot stuk?

Bol UIT DE WEERD
Zonnestraal 18 • Hengelo Old • TeL 06758-lMt

Vb ja»r garantie op reparatie

Ondordelm vil voorraad

Platenservice „HENGELO"
afd. grammofoonplaten

Wij hebben de grandioze zomerhits
al weer op een LP staan.

Ook de singles geven wij een lage
prtys, namelijk 5.75
(Top 40 - Tipparade)

Kom en snuffel eens tussen de
platen, b.v. Doe Maar, BZN of
Normaal zijn deze week voor een
zeer lage prijs te verkregen.

afd. muziekinstrumenten
HUISVROUWEN LET OP!

Voor u hebben w|j een zeer leuke
ontspanning, nl.

orgelles
(een speciale cursus, opgericht
om leuk en vlot te spelen)

Inlichtingen: tel. 05753-2051

Platenservice „HENGELO"
Raadhuisstraat 51c (achter Edah)

Autobedrijf LANGWERDEN
Hackforterweg SS • WICHMOND
Telefoon 05754-621

Te koop:
FIAT 128 nov. 1978

OPEL ASCONA 19N 1978

VW GOLF DIESEL (87.000 km) 1980

OPEL KADETT C (mooi en goed) 1975

Inruil mogelijk

Tevens alle

rparaties en onderhoud

HOETINK schoenbedrijven
SPITTAALSTBAAT 42, ZUTPHEN

SCHOENENEXPOSITIE
op 10 en 11 mei

in „Het Anker"
te Steenderen
Vanaf 9 tot 17.00 uur

EXPOSITIE VAN MODESCHOENEN 1983-'84
tegen prijzen waar U versteld van zult staan

kinderschoenen f55.--
werkschoenen f 55.—

De betere merken:

Helioform - Fut - Renata

Verie

Tot ziens in „Het Anker"
te Steenderen

ZEGT HET VOOBT

HOETINK

GEMEENTE HENGELO GLD
• Huisvuilophaaldienst

Donderdag 12 mei Hemelvaartsdag wordt er

geen huisvuil
opgehaald.

De reinigingsdienst verzoekt degenen die dit
betreft, het huisvuil een week langer te be-
waren.

Gemeentewerken Hengelo

Stoffenboetiek ,MARMON'
Voor vrouwen d/e anders gek/eed
willen fijn.

Ook voor uw wol en kleinvak
GRATIS NAAI- EN KNIP ADVIES

(Achter Edah) - Tel. OÖ75S-S2B», b.g.g. 2144

SPECIALISTEN
IN SPAREN.

Doeltreffend sparen doet U
bij de N.M.S.
Vraag informatie bij ons agentschap.
Ass. en Makelaarskantoor

Gerrits-Lammers B.V.
Spalstraat 26. Hengelo Gld. Tel. 05753-1400

Spaarbank

VISHANDEL „HENGEL"

Heeft u ons

zeebanket
al eens geproefd?

Deze week 600 gram

Tevens voorradig

mooie blanke stokvis

S.95

't LAAGST IN HENGELO

O
+VOOCDEELQON
T.WV. ÊGULDEN

Ruurloseweq 52 - Tel. 1392

Vakanliebonboekjes inleveren
van de bouw

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

Het bestuur
Bouw- en Houtbond FNV, Hengelo G.

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naalmachlnehandel • reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VOBDEN Tel. 05752-1865

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 0575S-141S

SCHUTTERIJ ST JAN BEREID KERMIS VOOB
JUBBLEUMCONCOUBS IN 1984
Met een bestaan van 130 jaar achter de rug in dit
lopende jaar 1983, had de schuttery St Jan Ke^jen-
borg gaarne een federatief schuttersconcours ge-
organiseerd. Gezien de vastgestelde datum v. l mei
was dit geen haalbare kaart en werdb esloten hete
jubüeumconcours te laten houden in 1984.
Nu is alle aandacht van het bestuur gericht op de
komende kermis Keijenborg, die ook dit jaar met
een grootse optocht op zondag 26 juni, waarbij maar
liefst tussen de 700 en 800 muzikanten, verdeeld
overeen tiental korpsen, aan zal deelnemen. Reeds
hebben al een aantal korpsen toegezegd. De schut-
tery heeft met haar groep tamboers, vendeliers en
majorettes een plaats veroverd in de superieure A-
klasse, een positie waar men tercht trots op mag
wezen. Binnen afzienbare tfld komen er voor zowel
de junioren als de senioren nieuwe vaandels, met
een afzonderlijk vendel voor het voordraaien.
Er is druk overleg gaande over de vorming van het
lunapark btf de Kejjenborgse kermis op 25, 26 en
27 Juni a.s. Verschillende attracties ztfn al gecon-
tracteerd. Van de optocht 1962 is door de heer
Tonnie Nieuwenhuis een diaserie opgenomen, die hjj
op 2e Pinksterdag gaat vertonen. ledere belangstel-
lende is van harte welkom. Het bestuur hoopt dat
ook de wagenbouwers in ruime mate aanwezig zjjn
zodat mogeijk weer nieuwe ideeën kunnen worden
opgedaan.
Zoals geneomd wil de schutterij St Jan in 1984 een

"schuttersconcours organiseren en wel op op 26 aug.
Het streven is er opgericht om de koningen van de
laatste 25 jaar te laten schieten om de keizerskroon.

10% korting
op onze toch al goedkope
kwaliteitswol.

WOLBOET1EK

„De Breipen"
Diny de Vrucht
Velswtfkweg 22, VelswUk

Wij hebben ook een groot
assortiment

Durable brei- en
haakgarens

Donderdag 12 mei

Hemelvaartsrit
Hamove
Start 13.30 uur
bü zaal Wolbrink,
Bleekstraat S, Hengelo O.

Leerling kok-kelner, 16 jr
zoekt werk voor de week-
ends en de vakantie, eind
mei tot half augustus
Meisje, b\jna 18 jaar,
zoekt werk voor de zater-
dag en de vakantie, vanaf
l juni tot half augustus
Inlichtingen bureau van
de Reclame

Te koop Johnson 4 PK
buitenboordmotor, z.g.a.n.
met instructieboekje.
Tel. 05753-1474, Hengelo G.

Te koop inruilmeubels
Lubbers Woonwinkel
Tel. 05753-1286

Gevraagd vakantiehulp
(plm 15 jaar) voor dunnen
van bieten en witlof.
J. Harmsen, Tolweg l
Hengelo Gïd, 05753-1772

Te koop planten, bloem-
kool, spitskool, rode Kool,
sla en bieslook. Niesink,
Past.. Thuisatraat 10-,
Keijenborg

Te 'koop rpima consump-
tie-aardappelen bij E.
Menkveld, Banninkstraat
41, Herigelo Gld, Tel. 4.567

Te koo prima consump-
plete weidepomp (ouder-
wets model) Tel. 05753-
1244

Te koop eetaardappels, t
ook-per kilo. B. J. Wae-
nink, Regelinkstraat 13
Hengelo Gld

Gelegenheid voor het. bro»
den van alle soort«n eie-
ren. Tevens te koop jonge
ganzen, eenden, fazanten,
en verschillende soorten
leg- en krielkippen.
Goossens, Voortseweg 6,
Toldjjk, Tel. 05753-1670

Te koop plm l'/2 ha kuil-
gras. Briefjes inleveren
13 mei, 20.00 uur. bij H.
Berendsen, Heidewevers-
weg 2, ,,Vogelzang'
Hengelo Gld, 05753-7239

Voor al uw schoenjrepara-
tirs. Schoenhandel \Vul-
link, Kerkstraat 5, Hen-
gelo Gld, 05753-3584

, ; „

Kerk- en andere diensten d m
Herv. Kerk (Bemigiuskerk)

Donderdag 12 mei Hemelvaartsdag
10 uur ds Verhaere

ZONDAG 1& MEI • - t tWH I qo Jsrf

10 uur Da Verhaere, H. Avondmaal

Verzorgingscentrum ,JDo BleUke"
ZONDAG 15 MEI

9 uur ds Verhaere
•

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Molemaker

Vrtfa. Herv. Kerk
Geen dienst

Avond- en weekenddienst doktoren
Tydens 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 9 t.e.m. 15 mei
F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen
VrUdas 13 mei

van vrijdag 13 uur tot zaterdag 8 uur Kamphuis
van zondag 8 uur tot maandag 8 uur van Wissen

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

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

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo GW

B.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

•
BJ4. Kerk KeUenborg

R.K. kerk Keijenborg; zaterdag 17 uur .vuoravonü-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woonsdag ge-
zinsmis 8.30 uur.
Zelhem (kerk ned. prot. bond) ; zaterdag & uur
vooravondmis
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag ü. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om y.4b uur
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur

•
NIEUWE DATA VASTGESTELD VOOB
TONEELOPVOERINGEN HTV

Vanwege ziekte van een der toneelspelers konden Uc
voorjaarsopvoeringen van HTV, die gepland wart- M
op 19 en 30 maart, geen doorgang vinden.Besluten ,
is om het programma nu te brengen in het naja.
Als data zijn gekozen 5 en IGnpvember.
Er worden plannen voorbereid om tot uitbreiding
van de spelersgroep te komen.

•
BK E DE MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIK .t*«
HENGELO GLD

De Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) over
het energiebeleid in de na.bqe, toekon^k,vj(a4t ftl^a^
in de gemeente Hengelo Gld op een zogenaamde in-
formatie- eri discussie-avond. In zaal Cohcbrdia,
Raadhuisstraat 36 te Hengelo G wordt drimlrrdag''
26 mei a.s. de informatie-avond van de Bfcto ge-
houden. Dinsdag 7 juni a.s. volgt hierop dé'discliss:
avond. Beide bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur
De informatie- en discussde^avond vormen één geheel
Tijdens dé informatie-avond wordt een inleiding :
houden over de materie Ëergie, ondersteund door
een dia-serie. De discussieleider zal dan op basis
van het tussenrapport, verkrijgbaar è f 5.—, tijd<>:
de te houden avonden u 'een inzicht geven in de
energieproblematiek, ook itt relatie tot de wcrkr
legenheid, veiligheid, 3e wereld en milin
de avond zal vooruitlopend op de dlscusKie-avóttfl?
een verkennende discussie op gèng Worden grbra
ter inventarisering van mogelijke interessoprobiiMleW,10

Aan het eind van de inforhiatfë-avond wordt a,-
eenieder desgewenst een vragenïormüHer" uïtge-J

reikt. Op dit formulier kan men zijn of haar
bepalen bv«r net toekomstige energiebeleid
formulier kan ttjdens de 2è avtmd ingel^rê¥&

• - , . - -


