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Kent u ook dat vermoeide gevoel

'in voeten of benen?

GEZONDHEIDS-
SANDALEN
kunnen hierbij een uitkomst zijn

Prachtige sortering van de nieuwste modellen

Berkemann - Arthe

Scholl - Smitties

DROGISTERIJ

lenselink
KERKSTRAAT 1

70 JAAR BESTAAN

van de nieuwe openbare

lagere school aan de Rozen-

straat te Hengelo Gld

Ter gelegenheid daarvan wordt een

vernieuwd schoolplein in gebruik ge-

nomen (met speelwerktuigen).

WOENSDAG 10 AUG.
wordt naar aanleiding van dit nieuwe

schoolplein een

FANCY-FAIR
georganiseerd op het schoolplein,

vanaf 15.30 uur

's Avonds m.m.v.

„de Koolhoven-heide kapel"
(boerenkapel van de Kon. Harm. Con-

cordia

HEIJ INK
GEEFT

10% korting
OP ALLE MEUBELEN

(niet op klein - en doe-het-zelf

meubelen)

Woninginrichting „De Spannevogel'

De opruiming duurt

nog slechts enkele dagen

Profiteer nu nog van de

voordeeltjes, die wij u

bieden

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

HENK B R U G G E M A N
TWEEVWELERS

Deze week niet op de broderie, maar

op Yordenseweg 23 altijd keus uit

200 fietsen.

HENK B R U G G E M A N
Yordenseweg 23 - Hengelo Gld

CLAN
UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17 - Hengelo

Tel. 05753-1455

b.g.g. 1253

Verschijnt dinsdags

in Hengelo Gld, Keijen-

borg, Velswijk-Zelhem,

Baak, Steenderen, Vler-

akker, Wichmond

Kéteen^öor
jongens en meisjes

kHeürnjk,
Ifchtlöpénd

Tfcil i& ..dussterfc*
Sterk. ..dus GazeUa

FA. SLOTBOOM
Kieftervdorp 11 - Hengelo GW

Tel. 06753-727*
Gazöile f «eisen hebben. Wedestein banden

voor eigentijdse haarverzorging

f. passchier

spalstraat 17 - hengelo gld - tel. 05753-1292

GROTE

PAARDEN- EN

VEULENMARKT

KNOLLENMARKT
op woensdag 10 aug. in Hengelo Gld

VEULENKEURING
van warm- en koudbloedpaarden en

alle andere rassen

Gratis deelname, mooie prijzen

Marktvereniging

MAGERE

HAMLAPPEN
500 GRAM

598
DOOS GROTE

FRICANDELLEN
EIGEN FABRIKAAT

11.00

5 halen • 4 betalen
GEBR. GEHAKTBALLEN
BEIERSE BRAADWORST

VOOR DE DIEREN

Hondeworst
PER STUK

99
Maandag en dinsdag

500 gram VERSE WORST

150 gram BOTERHAMWORST

348
99

Woensdag

500 gram GEHAKT + KRUIDEN 275

de 2e 500 gram v.d. halve prijs

100 gram SLAGERSHAM 99

500 gr RUNDERGEHAKT speciaal 598

500 gr VARKENSGEHAKT speciaal 498

Donderdag

500 gram malse VARKENSLAPPEN 399

500 gram malse RUNDERLAPPEN 399

150 gram TONGEWORST 125

Vrijdag en zaterdag

500 gram

SCHOUDERKARBONADE

500 gram OSSESTAART

100 gram GEBRADEN ROSBIEF

100 gram GEKOOKTE OSSETONG

150 gram PALINGWORST

10 VLEESKROKETTEN

10 grote FRICANDELLEN

10 BITTERS ALLE N

1 kg HUZARENSALADE

348

248
199

199

125

350

350

150

499

Keurslager Van Burk
KEURSLAGER RMADHUISSTRAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1269

Wegens vakantie GESLOTEN

van 6 l.e.m. 13 aug.

H. J. Buunk & Zn
Raadhuisstraat 5 - Hengelo Gld

Studerende kinderen?

Verras hen met een

schrijfburo
Bij HEIJINK is keus

UIT

17
VERSCHILLENDE BURO'S

Ook aan zefbouwpakket

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL"

Hengelo <gid>
**L 08753-1464

ndag 7 aug. ///4 Jjaf

TAKE-IT-EASY ™

Nu overal
AIR-CONDITIONING

Avond-vierdaagse in Hengelo Gld
Dit jaar nog zal de athletiekvereniging PAX onder auspiciën van de

N.U.W. een vierdaagse avondwandeling organiseren en wel op 6, 7. 8
en 9 september.

Naar verkiezing van de wandelaar mag hij of zij elke avond 10 of 15

kilometer in en om Hengelo Gld afleggen.

PAX zou graag zien dat zoveel mogelijk groepen en individuele wan-

delaars deelnemen, waarbij haar eigen voetbalelftallen een goed voor-

beeld zullen geven.

Na de feestelijke intocht op vrijdag 9 september zal aan elke deel-

nemer, die alle vier marsen heeft volbracht, een fraaie herinnerings-

medaille worden uitgereikt. Deelnemende groepen van meer dan tien

personen kunnen meedingen naar een groepsprljs.

Het inschrijfgeld bedraagt voor deelnemers tot 14 jaar f 2.50 en voor

15 jaar en ouder ƒ 3.50.

De start van alle vier avondwandelingen vindt plaats op het parkeer-

terrein bij het PAX-voetbalveld tussen 18 en 18.15 uur.

De eerste drie wandelingen worden daar ook beëindigd, terwijl de finish

van de laatste wandeltocht op vrijdag 9 september bij zaal Wolbrink is,

waarna het z.g.n. blarenbal wordt gehouden.

Weliswaar wordt deze avond-vierdaagse wat laat in het seizoen ge-

houden, maar omstandigheden noopten PAX daartoe. Overigens is het

tot half negen nog volop licht door de ingevoerde zomertijd.

In 1978 zal evenals de daarop volgende jaren de vierdaagse worden
gehouden vóór 1 juli.

Deelnemers kunnen zich middels onderstaand aanmeldingsformulier

opgeven, onder gelijke afdracht van het inschrijfgeld, bij de navolgende
adressen:

1 PAX-kantine op dinsdag en donderdag van 19-20 uur

2 Kassa van het zwembad gedurende de tijd dat het bad open is

3 H. Groot Wassink, Meidoornstraat 12

B. C. van Petersen, Het Karspel 23

5 Ghr. Peters, Vivo zelfbediening, Keijenborg

INSCHRIJFFORMULIER

De vereniging/groep/persoon:

Naam:

dame - heer - meisje - jongen

wenst deel te nemen aan de avond-vierdaagse op 6, 7, 8 en 9 sept. '77

over de afstand van 10 km / 15 km

Bedrag t.e.m. 14 jaar ƒ 2.50 Ouderen ƒ 3.50 Totaal ƒ

Dit formulier met het inschrijfgeld inleveren s.v.p.

20 aug. - Unif ormenaktie „Concordia"



Inplaats van kaarten

Op vrijdag 5 augustus hopen wij met onze kin-

deren ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

BERNARD WUNDERINK

REINA WUNDERINK-LENEMAN

Toldijk, augustus 1977.

,,Den Bremer", Z.E.-weg 37.

Receptie zaterdag 6 augustus vanaf 's avonds

half acht.

WEGENS FAMILIEFEEST ZIJN WIJ OP

vrijdag 5 en zaterdag 6 aug
EN WEGENS VAKANTIE

van 14 t.e.m. 21 aug.

GESLOTEN

CAFÉ-RESTAURANT

„DEN BREMER"
TOLDIJK

ZIEKENFONDS O.G.Z.O.

Wijziging spreekuur

Per l aug. 1977 elke maandag
van 5 tot 6 uur
IN HET GROENE KRUIS-GEBOUW

TE STEENDEREN

C.P.B.
Het uitstapje van CPB naar
ter Meulen-Post in Rotterdam
is op 17 aug.
Vertrek uiterlijk 7 uur vanaf „Ons Huis".

Er kunnen nog enkele leden mee

CPB „Beter bewegen"
begint weer op 4 aug.

Leer succesvol autorijden!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Lessen In BMW 316 en OAF 55

Theorielessen te Keljenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keljenburg - Tel. 1307

ALS UW ZOON OF DOCHTER 4 JAAR LANG

DAG IN, DAG UIT, IN WEER EN WIND NAAR

SCHOOL FIETST, NAAR VORDEN, DOETIN-

CHEM OF ZUTPHEN, KOOP DAN EEN DEGE-

LIJKE FIETS.

HENK BRUGGEMAN TWEEWIELERS

VERKOOPT DEGELIJKE FIETSEN

K E N K B R U G G E M A N
DEALER VAN:

Raleigh - Juncker

Batavus • Sparta

Vordenseweg 23 - Hengelo Gld

AUTORIJLESSEN
Les nu met de nieuwste
FORD TAUNUS
Is het adres voor U

VAMOR GEDIPLOMEERDE AUTORIJSCHOOL

A. LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1845 (b.g.g. 1551)

Overdag, 's middags tot 6 uur te bereiken op het
adres Spalstraat 12.

JOWE
Slijpen en reparatie van
o.a. gazonmaaiers, schaatsen, ton-

deuses, messen, scharen, cirkel-

zagen

Pompen, motoren enz. enz.

Altijd voorradig diverse

gazonmaaiers
Branderhorstweg 5, Keijenborg, Tel. 05753-2026

KERKDIENSTEN
ZONDAG 7 AUG.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Jansen

bed. H. Doop

Goede Herder Kapel

10.15 uur Ds Gerbrandy

VrIJz. Herv. Kerk

5 uur n.m. Ds D. Lamberts

Alarmno. Brandweer
Tel. 1922 (Hengelo Gld)

Weekendienst doktoren

Voor spoedgevalen zaterdags van 9-

9.30 uur en zondags van 12-12.30 u.

van 8 t.e.m. 14 aug.

Dr. Schreuder, Tel. 1266

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Boon. Tel. 08348-1236

Zondagsdienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. Eil, Tel. 1420

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uu r n.m. H. Mis. Zondag
8.30 uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mis.
Door de week H. Mis, 8 uur.

Dienst dierenartsen Steenderen

S. Tichelman, Tel. 05755-665

R.K. Kerk Keljenburg

Zaterdagavond 19 uur Vooravond-
mis te Keljenburg en Zelhem.
Zondag 8.30 uur Vroegmls, fO.30
uur Hoogmis. In de week de mis-
sen om 8 uur en 19 uur.

Alarm Rijkspolitie

Tel. 05753-1230, politiebureau tHen-

gelo Gld. Na 23.00 uur Meldkamer

Rijkspolitie te Apeldoorn, Te<l. 055-

264455

EEN NIEUWE OF GEBRUIKTE

BROMMER
Zündapp - Kreidler
Puch - Yamaha

ALLE MODELLEN VOORRADIG

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld - Telefoon 7278

EN TOCH IS

RATERINK

In diepe dankbaarheid heb

ben wij van vele zijden

bewijzen van deelneming

mogen ontvangen bij het

zo plotselinge verlies van

mijn geliefde man en onze

zorgzame vader

MARTINUS JOHANNES

ROORDINK

Daarvoor willen wij langs

deze weg onze erkentelijk-

heid betuigen voor dit

medeleven.

A. J. B. Roordink-

Thuss

en kinderen

Hengelo Gld, juli 1977.

Maanstraat.

UW SLAGER
Te koop vroege aardappe-
len, Parel. H. Lubbers, kos

ter, Tel. 1625

Te koop gesloten aanhan-

ger, 210x115x125, electro-
motor, 1 PK, 220 volt, 2800

toeren. Westerstraat 32,

Hengelo Gld

Te koop bromfiets, Zün-

dapp. Molenstraat 2,
Keijenborg

Te koop herenfiets. Prijs

ƒ 100.-. J. H. Janzen, Fok-

kinkweg 12, Hengelo Gld

Te koop boerenkoolplan-
ten. A. Derksen, Steende-

renseweg 12, Hengelo Gld

Te koop nieuwe aard-
appelen, zeer goedkoop

A. W. Maalderink, Keijen-

borg, Tel. 1546

Te koop Vauxhall Viva,
b.j. 1969, vraagprijs ƒ 900.-

J. Arendsen, Kruisbergse-

weg 16, Zelhem

Te koop jonge hennen. H. Hermans, Tramstraat 6,

Hengelo Gld, Tel. 05753-2157

Ter/enker pantalons
alle maten

Piloten shirts
L.M., diverse kleuren

Wesfern shirts
L.M.

Acryl sokken
3 paar

L E N T F E R I N K
Spalstraat 7-9 - Tel. 1383

49.95

29.75

29.75

10.»

EEN ODE AAN DE HENGELOSE KERMIS

De bejaarde mevr. Michels (hotel 't Averenck), die

ondanks haar 92-jarige leeftijd atijd een goede geest

kracht bezit, heeft de belangstelling rond de Henge-

lose kermis 1977 in korte bewoordingen willen weer-

geven, hetgeen zij deed met volgende ode (daarbij de

schutterij Eendracht Maakt Macht lof toezwaaiend)

Klein Hengelo, klein Hengelo

Vanwaar had gij die kracht

Hoe hebt gij toch in deze week

Zoveel tot stand gebracht

't Was door Uw kloekheid, door Uw steun

En door Eendracht Maakt Macht

TRIMCLUB START AKTIVITEITEN

Dinsdag 9 aug. a.s. start de trimclub weer met haar

aktiviteiten.

Op dinsdag om 21 uur in de sportzaal te Keijenborg

Op donderdag om 21.15 uur in de zaal Keijenborg.

Op zondag om 9 uur op landgoed 't Zand.

Nieuwe leden, ook aspirant-leden worden van harte

welkom geheten.

Bliksem-aktie voor nieuwe uniformen op zaterdag
20 augustus

VERNIEUWING UNIFORMEN PURE NOODZAAK
VOOR KON. HARMONIE „CONCORDIA"

De muzikanten van de Kon. Harm. Concordia zijn

letterlijk uit hun jasje gegroeid. De uniformen die in

1961 in gebruik werden genomen zijn grotendeels ver

sleten en aan vernieuwing toe.
Hoe hieraan iets te doen was de vraag. Nieuwe uni-

formen kosten veel geld. Met het oog op het 115-

jarig jubileum werd echter besloten toch maar pogin-

gen in het werk te stellen, om de vereniging in het

nieuw te steken.
Enkele enthousiaste mensen uit Hengelo, zich gefor-

meerd hebbende in een aktie-comité, hebben nu

samen met het bestuur van de Kon. Harm. Concordia

een plan de campagne opgesteld.

Eén van de onderdelen uit dat aktieprogramma is een

bliksemaktie op zaterdag 20 aug., die dan de middag

en de avond in beslag gaat nemen.

Zaterdagmiddag 20 aug. gaat een vijftal verenigingen

t.w. Jubal, Vïerakker, St Jan, Keijenborg, Hengelose

Majorettevereniging, Eendracht, Hummelo en de Kon.

Harm. Concordia zelf met muzikale klanken en trom-

geroffel door de gemeente Hengelo Gld om aandacht

te vragen voor de bliksem-aktie.

Gelijktijdig zullen met die korpsen medewerkers op

pad gaan om de verschillende adressen te bezoeken

om giften voor het uniformenfonds in te zamelen, en

te deponeren in grote „verkiezingsbussen" (zowel in

het dorp alsook in de buitenwijken).

Die bussen zullen 'savonds tijdens een feestelijke

bijeenkomst in clubhuis zaal Concordia (Boerman),

worden geleegd en tijdelijk gedeponeerd worden in

een antieke kassa.

De genoteerde bedragen worden visueel bijgehouden

op een levensgrote notenbalk, die door eigen leden
wordt uitgedacht en gemaakt.

De avond zal omlijst worden met een gezellig mu-

ziekje, waarbij men mogelijk ook een dansje kan

maken.

Onder het motto „Allen geven gul, Concordia in het

nieuw spul", wordt de gehele aktie voor de nieuwe

uniformen geïnspireerd en gestimuleerd.

Er is al een begin gemaakt met een kapitaal voor het

uniformenfonds, op bescheiden wijze, door storting

van bedragen op één der bankrekeningen, welke ge-
opend zijn bij alle banken in het dorp Hengelo.

Het streefbedrag is ƒ 25.000.—, die met aller mede-

werking men bij elkaar hoopt te krijgen.

Het ligt in de bedoeing bedrijven te bezoeken, voor

medewerking in de vorm van een bedrag of evt. een
uniform.

Voor plm 50 personen (muizkanten en tamboers)

moeten er nieuwe uniformen komen. Ook al ten op-

zichte van deze uniformen-aktie is Concordia met

een stand aanwezig op de braderie van woensdag

3 aug. in de Kerkstraat. Men hoopt met de verkoop

van ongepelde gebrande pinda's een goede duit in

het zakje te kunnen doen. De boerenkapel van Con-
cordia speelt ook op de braderie.

T.o.v. deze pindaverkoop op de Hengelose braderie

plaatste de voorzitter van het aktie-comité de op-

merking: Jimmy Carter, de president van Amerika, is
tenslotte ook groot geworden met pinda's.

De voorzitter van Concordia, H. Oldenhave en de

voorzitter van 'het aktie-comité, H. Seinen zijn vol

goede moed over de uitslag van de aktie voor de

nieuwe uniformen, daarbij zelf een groot enthousiasme
aan de dag leggend.

Ook zij ontlenen hun inspiratie aan het motto: „Allen

geven gul, Concordia in het nieuwe spul", daarbij

geholpen door medebestuurderen en medewerkers.

Henk Meerbeek en Henk van Dam, 1e en 2e prijswinaaar van ring-

rijden per fiets, gehouden tijdens de Hengelose kerims, hier op de

foto bezig met het drinken van een glas melk, onder het motto:
„Ik drink melk, U ook?".

IK DRINK MELK, U OOK?

Deze bekende slogan, op de

TV en in advertenties, ge-

bracht door bekende persoon

lijkheden, hoorden we onlangs

met de Hengelose kermis,

Bij het traditionee ringrijden
per fiets was het, dat we dit
opvingen.

Wat was namelijk het geval?

Henk Meerbeek (alias de Kip)

moest om de 1e plaats bij het

ringrijden kampen met Henk

van Dam. Nadat hij dit succes

vol had gedaan, kwam hij een

gelegenheid binnen, waar

tijdens de Hengelose kermis

menig glaasje geestrijk vocht

werd gebruikt, met de kreet:
Ik drink melk, U ook?

De „Kip" kennende, bracht

dit bij de aanweizgen veel ge-
lacht tot stand.

Om zijn woorden echter

kracht bij te zetten, werden 2

glazen melk besteld die door

Henk Meerbeek en Henk van

Dam smakelijk werden opge-

dronken, daarbij bleef het

gerstenat op tafel staan.

Zo ziet u maer weer eens,

waar melk alzo niet goed
voor is.

't HOEKJE VAARDIG MET DE CARAMBOLES
De tweede uitgave van de biljartvereniging 't Hoekje

(café v.d. Weer) te Hengelo Gld, hebben zich in het

biljartpaleis te Enschede van hun beste zijde laten
zren.

Vaardig met de keu, scoorden zij voldoende punten

voor een gewestelijk kampioenschap, dat hen nu toe-

gang geeft tot de strijd om het landskampioenschap,

dat in Utrecht gespeeld wordt. De halve finales star-
ten in september.

Het kampioenschap werd uiteindelijk behaald door de

teams van de bijartver. Gebrande wateren uit Henge-

velde en B.C.N, uit Neede resp. met 9-0 en 5-4 te
verslaan.

De spelers Hein v.d. Weer, Harry v. Embden, Henk v.

Embden en Gert Teunissen, die doelbewust naar de

titel hebben toegeleefd, hanteerden de slogan: „Niks

meer aan te doen, 't Hoekje 2 is kampioen".

HENGELOËR IN DE BOOT

Niet in de slechte zin van het woord, maar meer in

het succesvolle vlak zit Vincent Horstink, Kerkstraat,
Hengelo Gld, in de boot.

Als lid van Phorcas uit Nijmegen zit hij samen met

Ted Bosman uit Doetinchem er aan te komen als ge-
vestigde roeiers.

Onlangs schreven zij het nummer twee zonder stuur

man op hun naam. Dit werd verroeid op de Amster-
damse Bosbaan.

In het roeigebeuren rond de Holland beker maakten zij
een hele goede indruk.

Misschen zal het komen door zijn studie voor werk-

tuigbouwkunde, dat hij zijn succes als roeier gaat

waarmaken, in elk geval kent Vincent Horstink de
boot op zijn duimpje.

Vertrouwd met water en roeiriemen is het voor het

Achtertioekse roeiduo Bosman-Horstink een gewildig
fijne en ontspannende bezigheid.

Herdruk „HENGELO Gelderland DUIZEND JAAR"
GEDULDIG WACHTEN BELOOND

Het na de verschijning spoedig uitverkocht geraakte

boek „HENGELO Gelderland DUIZEND JAAR", in 1963

uitgegeven ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan

van de plaats en geschreven door dokter Schreuder,
bleef de vraag ernaar aanhouden.

De uitgever de Walburg Pers, heeft na overleg met

de gemeentelijke overheid en de auteur besloten,

binnenkort weer een 'herdruk op de markt te brengen

waarvan de prijs voor 1977 ƒ 17.50 gaat bedragen,

Het omslag bij de eerste druk, bestaand uit een kaft

met extra flap, wordt nu één geheel. De inhoud blijft

ongewijzigd, met een kleine wijziging van het na-
woord.

De vraag naar het boek, die in de loop de jaren is

ontstaan, zowel van inwoners van Hengelo Gld als

niet-inwoners, komt al weer op gang, nu een aktie

daarvoor inmiddels een week geleden gestart is.

Men wordt aangeraden niet te lang te wachten met

intekening bij de plaatselijke boekhandels, om teleur
stelling te voorkomen.

De verschijning van de herdruk zal volgens de Wal-
burg Pers ongeveer half september zijn,

NIEUWE DAMESKAPSALON IN HENGELO GLD

Aan de Vordenseweg te Hengelo Gld is een geheel

nieuwe dameskapsalon gevestigd, die gedreven wordt
door Gerreke en Jan Memelink.

De nieuwe kapsalon werdt verkregen door ombouw

van de bestaande garage, met gedeeltelijke nieuw-

bouw. De inrichting is geheel in klassieke stijl ge-

houden, met eiken lambrizeringen, eiken stoelen enz.
In totaal zijn vijf droogkappen aanwezig, waardoor er

meerdere personen tegelijk geholpen kunnen worden.

De wastafel voor haarwassen heeft als nieuwigheidje-

dat de watertemperatuur geregeld kan worden via een

thermostatische waterkraan. Er zijn 5 spiegels aan-
gebracht.

De dameskapsaon waarin de haarböhandeling zal ge

schieden door Gerreke Memelink met assistentie daar

wordt gewerkt met de nieuwste kniptechnieken, vol-
gens Franse mode.

Naast de haarbehandeling is er ook verkoop geves-

tigd van verschillende artikelen zoals borstels, kam-

men, crèmes, voor behandeling op biologische basis,
haarnetjes en evt. pruiken.

De nieuwe gevestigde kapsalon ligt een vijftal meters

van de openbare weg naast het woongedeelte.

AANVRAAG VOOR DE BESTEMMING TOT
„BUITENGEWOON DIENSTPLICHTIGE"
Aangezien voor de lichting 1978 het aantal voor op-

roeping beschikbare dienstplichtigen groter is dan het

aantal benodigde dienstplichtigen, heeft de Minister

van Defensie besloten tot een aantal maatregelen

waarbij ingeschrevenen van deze lichting kunnen

worden bestemd tot buitengewoon dienstplichtige,

De oudste zoon uit een gezin van tenminste vijf kin-

deren die voor de lichting 1978 is ingeschreven kan

op zijn verzoek worden bestemd tot buitengewoon

dienstplichtige. Hierbij gelden als voorwaarden dat de

oudste zoon tevens het oudste in leven zijnde kind

uit het gezin is en dat onder de vier of meer andere

kinderen tenminste nog 2 zonen moeten zijn.

De aanvraag hiertoe moet worden ingediend door

tussenkomst van de burgemeester van de woonplaats

en wel zo spoedig mogelijk. Daarmede behoeft dus

niet te worden gewacht totdat men voor de militaire

dienst is goedgekeurd. Met het indienen van de aan-

vraag moet zeker niet worden gewacht totdat men

voor de militaire dienst wordt opgeroepen. In dat ge-

val is men nl. reeds bestemd tot gewoon dienstplich-

tige en dan zal slechts bij wijze van uitzondering, bijv.
als het aantoonbaar niet mogelijk was de aanvraag

eerder in te dienen, het verzoek alsnog in over-
weging kunnen worden genomen.

Wellicht ten overvloede zij er op gewezen dat wan-

neer van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt

voor jongere broers de voorwaarde om voor vrijstel-

ling wegens broederdienst in aanmerking te komenr

nl. dat tenminste 2 broers moeten hebben gediend (zie

artikel 19 van de Dienstplichtwet) ook in deze geval-
len onverminderd blijft gelden.

Tenslotte wordt er nog de aandacht op gevestigd dat

de sedert 1956 bestaande regeling inzake vrijstelling

voor de oudste zoon van een weduwe onverkort ge-

handhaafd blijft. Voor die vrijstelling komt in aanmer-

king de dienstplichtige, die het oudste in leven zijnde

kind is uit een gezin met tenminste vier kinderen (voor

de lichting 1969 en oudere lichtingen: 5 kinderen),

indien het hoofd van het gezin weduwe is en de dienst

plichtige voor haar een onontbeerlijke steun is bij de

opvoeding van de andere kinderen. Deze vrijstelling

moet worden aangevraagd door tussenkomst van de

burgemeester van de woonplaats, nadat de dienst-

plichtige de oproeping voor opkomst in werkelijke

dienst voor eerste oefening of de eventueel daaraan

voorafgaande waarschuwingsoproeping heeft ont-
vangen.
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WIJ HEBBEI

HULPMIDDEI

VOOR

HEIJINl
Steeds t<

„DE SPANI

Voor huu|

en tandei

Uw adres:

FA. SLOT
Kieftendorp

POSTER

POSTER

HEIJINK
„DE SPAW

HEIDEPLAN

SIERHEESTE

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBO
HAAGBEPL/

BOSPLANTJ

LAANBOMEJ

VASTE PLA

GAZONGRA

SPORTVELD

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

POTGROND

SPOORB4EC

TUINONTWE
TUINAANLE

TUINONDE

BOOMKWE
TUINAANLE

G. J. HA
&ZN BV
Hofstraat 7
Tel. 05753-1

HANDEL IN

hi

H. Th.
Zaarbellnkdd
Tel. 05753-11

Grote keus
nieuwe en

WATERPOI

en MOTOR<

MAAIERS

kantenmaaie
slangen, kli

JOWé
Branderhors

Keijenborg,

VOOR EEN

moder

Ook voor

contac
Contactlensspe

Oogmeetkundic

Fa. Kohier
Spalstraat 15

Teil. 051

Horlogerie - C

Op



uwe aard-
é of Parel),

10 kg betalen

6, Wichmond

3 ha rogge-

:oltenborg,

ichmond,

5

[>e eieren en
A. Menkveld,

12, Hengelo

|e krielkippen
n, Hogen-

Hengelo Gld

D74

aan caravan,

c markiesdoek

n maken?

NU ALLE

LEN DAAR-

IK
uw dinst

IEVOGEL"

•rijwielen
is

1, Hengelo G

» en
iTRIPS

EVOGEL"

ZEN

RPEN

IOUD

CERIJ EN
!

.FMAN

Hengelo Gld
124

>i en stro

Fenberg
Ik 3 KeUenburg
(70

uit
ebruikte

PEN, HAND-

iAZON-

•s, sproeiers,
ppen, nippels

weg 5
el. 05753-2026

e BRIL

:ialist A.N.C.V.

e O.V.

-Wissink
Hengelo Gld

53-1374

oud en Zilver

tiek

supermarkt

UITIEIL*

Volle dagmelk liter altijd 102

Frambozenvla Vi Itr 79

Roomboter pakje 198

Slagroom f/4 Itr vaste voordeelprijs 139

Nieuw in ons lees en ontspanningsboetiek

alle dames- en ontspanningsbladen
zoals Libelle, Margriet, Viva, Accent, Revu, Panorama,

Troskompas, Televizier, puzzelbladen enz.

FUIIE VLEESWAREN

150 gr Zwan snijworst
100 gr boeren rauwe ham

150 gr crème forestière

150 gr magere HAM

NUTRICIA ongezoet

AFPELSAP

LITERPAK

KOUDE

PUDDING

per pak div, smaken

Vivo beschuit

9 BE ZON

FLORIJN

JONGE JENEVER
NU liter

Diskamp vieux

Jagermeister

Linson sherry

Itr 1090

fles 1295

2 Itr 1195

Diskamp citroen-brandewijn Itr 765

Coebergh bessenjenever Itr 995

UIT ONZE SLAGERU

Roomsnitsels
2 VOOR

Ossenstaart
Dik spek

Runderstooflappen

Blanke snitsels
ECHTE

BIEFSTUK
250 GRAM

VOOR UW BARBECUE-FESTIJN

Spare Hbs 100 gr 79
Barbu pangang 100 gr 98
Mini vinken per stuk 49
DINSDAG EN WOENSDAG

GEHAKTDAG
500 gram 275

HEEL KILOGRAM

Groente-, kip, tomaten

SOEP

PER PAKJE

MAIZENA

PAK 400 GRAM

LIMONADE

SIROOP

PER FLES

VOORDEELVAT

DIXAN

1250
INH. 4y2 KG

VIVQlVASTE LAGE PRIJZEN

Beaujolais a.c. fles 495
Vivo repen 6 stuks 148
Jan hagel per pakje 99
Top hoest en stophoest 3 rol v. 125 v. 99
Garvey sherry fles 595

vivo

BROOD &
vin de echte

warme bakker

Casino gesn. wit v. 151 v. 129

6 st. 110

6 st. 110

198

Populair gesn. wit 128 bruin 125
King Co r n koninkjes

King Corn kornetten

Roombotercake
Donderdag - zaterdag

Cointreau schnitte

OOK UW ADRES VOOR AL HET HEERLIJKE BROOD

VAN HENGELO'S WARME BAKKER HEKKELMAN

Ola schepijs

Kroketten

Kuikensnitsels

Itr 295

doos 14 stuks 169

2 v. 272

Bourbon luchtig dessert pak v. 109 v. 79

Vivozalm blik 220 gr 248
Honig tomatensoep 2 pak 189

BESSOLA
literpak van 168 voor

Vivo appelmoes heel blik 89
Vivo toiletpapier 4 rol 99

Blue band halvarine 500 gr 119
Calvé mayonaise grote pot v. 499 v. 389

GR0ENT3I

NIEUWE

KLEIBINTJES

Witte druiven

5 KG

kg 248

Hollandse spercieboonfjes 500 g 148

Andijvie

Gesn. rode kool

kg 98

500 gr 49

Wiltho sinas
Vivo up drink
Hoy knakworst
Ariel voordeelkoffer
Vivo enveloppen

Itr 65
Itr 69

pot 99
2 kg 695

25 st. 85

IJZEN

Suiker kg
Blue band margarine
Astor hondevoer
Perziken
Grolsch pils 24 fl.

minimumprijs 164
pak W.prijs 69

blik 69
literblik 139

afhaalprijs 1095

3 rol
pakBambix

Mentos
Wiltho pup liter
Granada sinaasappelsap
Silan wasverzachter flac. W. prijs 199
Sonnenblümchen 3 fles W.prijs 725

W.prijs 98
W. prijs 109

W.prijs 79
W.prijs 119

Pepsl cola litr W.prijs 109
Remia dex pakje W.prijs 55
Smith chips gez.pak W.prijs 99
Magere melk houdbaar W.prijs 69
Mini bros . zak W.prijs 245
Raak siroop 1'/2 litr W.prijs 369
Heinz torn.ketchup 340 gr W.prijs 159
Dubro citroen 600 gr W.prijs 139
Koeleman augurken % Itr W.prijs 189
Calvó vleessauzen fles W.prijs 198
Bruin brood gesn. minimumprijs 125

Wit brood gesn. minimumprijs 128
Brinta pak W.prijs 139
Martini fles W.prijs 575
Betuwe tweedrank fles W.prijs 198
Wiltho cola litr W.prijs 79
Vivo pils 24 fles afhaalprijs 895
Omo voordeelkoffer 2 kg 575
O.B. tampons 20 st W.prijs 279
8x4 deodorantroller W.prijs 229
Koeleman uitjes % pot W.prijs 119
Grolsch pils 20 pullen afhaalprijs 1295

Vivo afwas Itr W.prijs 69
Halfvolle koffiemelk 1/2 Itr W.prijs 98
Betuwe halviture W.prijs 199
Honig mie pak W.prijs 159
Appelsientje Itrpak W.prijs 139
Pilchards blik 227 W.prijs 98
Carvan cevitam grote fles W.prijs 345
Radion koffer 2 kg W.prijs 495
Saroma alle smaken W.prijs 45
Mickey kattenvoer blik W.prijs 69
Rosé pipette 1i/2 liter W.prijs 345

Volle dagmelk Itr minimumprijs 102
Unox tomatensoep W.prijs 119
Koeleman appelmoe» % Itr W.prijs 69

W.prijs 79
W.prijs 159

mim.prijs 98
W.prijs 75

W.prijs 109
W.prijs 198

Mars 3 pak W.prijs 135
Oryza snelkookrijst 400 gr W.prijs 89
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>r spoedgevalen zaterdags van 9-
) uur en zondags van 12-12.30 u.

van 8 t.e.m. 14 aug.

Schreuder, Tel. 1266

Zondagsdienst wijkverpleging

Boon, Tel. 08348-1236

Zondagsdienst dierenartsen
jaande zaterdagmorgen 10 uur

:il, Tel. 1420

R.K. Kerk Hengelo Gld
erdag 7 uu r n.m. H. Mis. Zondag
l uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mis.
>r de week H. Mis, 8 uur.

dierenartsen oieenaeren

S. Tichelman, Tel. 05755-665

R.K. Kerk Keijenburg
Zaterdagavond 19 uur Vooravond-
mis te Keijenburg en Zelhem.
Zondag 8.30 uur Vroegmls, f0.30
uur Hoogmis. In de week de mis-
sen om 8 uur en 19 uur.

Alarm Rijkspolitie
Tel. 05753-1230, politiebureau tHen-
gelo Gld. Na 23.00 uur Meldkamer
Rijkspolitie te Apeldoorn, Te4. 055-
264455

In diepe dankbaarheid heb
ben wij van vele zijden
bewijzen van deelneming
mogen ontvangen bij het
zo plotselinge verlies van
mijn geliefde man en onze
zorgzame vader

MARTINUS JOHANNES
ROORDINK

Daarvoor willen wij langs
deze weg onze erkentelijk-
heid betuigen voor dit
medeleven.

A. J. B. Roordink-
Thuss

en kinderen

Hengelo Gld, juli 1977.
Maanstraat.

Te koop vroege aardappe-
len, Parel. H. Lubbers, kos
ter, Tel. 1625

Te koop gesloten aanhan-
ger, 210x115x125, electro-
motor, 1 PK, 220 volt, 2800
toeren. Westerstraat 32,
Hengelo Gld

Te koop bromfiets, Zün-
dapp. Molenstraat 2,
Keijenborg

Te koop herenfiets. Prijs
ƒ 100.-. J. H. Janzen, Fok-
kinkweg 12, Hengelo Gld

Te koop boerenkoolplan-
ten. A. Derksen, Steende-
renseweg 12, Hengelo Gld

Te koop nieuwe aard-
appelen, zeer goedkoop
A. W. Maalderink, Keijen-
borg, Tel. 1546

Te koop Vauxhall Viva,
b.j. 1969, vraagprijs f 900.-
J. Arendsen, Kruisbergse-
weg 16, Zelhem

EEN ODE AAN DE HENGELOSE KERMIS

De bejaarde mevr. Michels (hotel 't Averenck), die
ondanks haar 92-jarige leeftijd atijd een goede geest
kracht bezit, heeft de belangstelling rond de Henge-
lose kermis 1977 in korte bewoordingen willen weer-
geven, hetgeen zij deed met volgende ode (daarbij de
schutterij Eendracht Maakt Macht lof toezwaaiend)

Klein Hengelo, klein Hengelo

Vanwaar had gij die kracht

Hoe hebt gij toch in deze week

Zoveel tot stand gebracht

't Was door Uw kloekheid, door Uw steun

En door Eendracht Maakt Macht

TRIMCLUB START AKTIVITEITEN
Dinsdag 9 aug. a.s. start de trimclub weer met haar

aktiviteiten.
Op dinsdag om 21 uur in de sportzaal te Keijenborg
Op donderdag om 21.15 uur in de zaal Keijenborg.
Op zondag om 9 uur op landgoed 't Zand.
Nieuwe leden, ook aspirant-leden worden van harte

welkom geheten.

of\ een levensgrote notenbalk, die door eigen leden
wordt uitgedacht en gemaakt.
De avond zal omlijst worden met een gezellig mu-
ziekje, waarbij men mogelijk ook een dansje kan

maken.
Onder het motto ,,Allen geven gul, Concordia in het
nieuw spul", wordt de gehele aktie voor de nieuwe
uniformen geïnspireerd en gestimuleerd.
Er is al een begin gemaakt met een kapitaal voor het
uniformenfonds, op bescheiden wijze, door storting
van bedragen op één der bankrekeningen, welke ge-
opend zijn bij alle banken in het dorp Hengelo.
Het streefbedrag is ƒ 25.000.—, die met aller mede-
werking men bij elkaar hoopt te krijgen.
Het ligt in de bedoeing bedrijven te bezoeken, voor
medewerking in de vorm van een bedrag of evt. een
uniform.
Voor plm 50 personen (muizkanten en tamboers)
moeten er nieuwe uniformen komen. Ook al ten op-
zichte van deze uniformen-aktie is Concordia met
een stand aanwezig op de braderie van woensdag
3 aug. in de Kerkstraat. Men hoopt met de verkoop
van ongepelde gebrande pinda's een goede duit in
het zakje te kunnen doen. De boerenkapel van Con-
cordia speelt ook op de braderie.
T.o.v. deze pindaverkoop op de Hengelose braderie
plaatste de voorzitter van het aktie-comité de op-
merking: Jimmy Carter, de president van Amerika, is
tenslotte ook groot geworden met pinda's.
De voorzitter van Concordia, H. Oldenhave en de
voorzitter van 'het aktie-comité, H. Seinen zijn vol
goede moed over de uitslag van de aktie voor de
nieuwe uniformen, daarbij zelf een groot enthousiasme
aan de dag leggend.

Ook zij ontlenen hun inspiratie aan het motto: ,,Allen
geven gul, Concordia in het nieuwe spul", daarbij
geholpen door medebestuurderen en medewerkers.

IK DRINK MELK, U OOK?
Deze bekende slogan, op de
TV en in advertenties, ge-
bracht door bekende persoon
lijkheden, hoorden we onlangs
met de Hengelose kermis,
Bij het traditionee ringrijden
per fiets was het, dat we dit
opvingen.
Wat was namelijk het geval?
Henk Meerbeek (alias de Kip)
moest om de 1e plaats bij het
ringrijden kampen met Henk
van Dam. Nadat hij dit succes
vol had gedaan, kwam hij een
gelegenheid binnen, waar
tijdens de Hengelose kermis
menig glaasje geestrijk vocht
werd gebruikt, met de kreet:
Ik drink melk, U ook?
De „Kip" kennende, bracht
dit bij de aanweizgen veel ge-
lacht tot stand.
Om zijn woorden echter
kracht bij te zetten, werden 2
glazen melk besteld die door
Henk Meerbeek en Henk van
Dam smakelijk werden opge-
dronken, daarbij bleef het
gerstenat op tafel staan.
Zo ziet u maer weer eens,
waar melk alzo niet goed
voor is.

i 2e prijswinaaar van ring-
igelose kerims, hier op de
ilk, onder het motto:

I nUCrxJC VAArfUUji IVItl Ut

De tweede uitgave van de biljartvereniging 't Hoekje
(café v.d. Weer) te Hengelo Gld, hebben zich in het
biljartpaleis te Enschede van hun beste zijde laten
zren.
Vaardig met de keu, scoorden zij voldoende punten
voor een gewestelijk kampioenschap, dat hen nu toe-
gang geeft tot de strijd om het landskampioenschap,
dat in Utrecht gespeeld wordt. De halve finales star-
ten in september.
Het kampioenschap werd uiteindelijk behaald door de
teams van de bijartver. Gebrande wateren uit Henge-
velde en B.C.N, uit Neede resp. met 9-0 en 5-4 te
verslaan.
De spelers Hein v.d. Weer, Harry v. Embden, Henk v.
Embden en Gert Teunissen, die doelbewust naar de
titel hebben toegeleefd, hanteerden de slogan: „Niks
meer aan te doen, 't Hoekje 2 is kampioen".

HENGELOËR IN DE BOOT
Niet in de slechte zin van het woord, maar meer in
het succesvolle vlak zit Vincent Horstink, Kerkstraat,
Hengelo Gld, in de boot.
Als lid van Phorcas uit Nijmegen zit hij samen met
Ted Bosman uit Doetinchem er aan te komen als ge-
vestigde roeiers.
Onlangs schreven zij het nummer twee zonder stuur
man op hun naam. Dit werd verroeid op de Amster-
damse Bosbaan.
In het roeigebeuren rond de Holland beker maakten zij
een tiele goede indruk.
Misschen zal het komen door zijn studie voor werk-
tuigbouwkunde, dat hij zijn succes als roeier gaat
waarmaken, in elk geval kent Vincent Horstink de
boot op zijn duimpje.
Vertrouwd met water en roeiriemen is het voor het
Achterhoekse roeiduo Bosman-Horstink een gewildig
fijne en ontspannende bezigheid.

Herdruk „HENGELO Gelderland DUIZEND JAAR"
GEDULDIG WACHTEN BELOOND
Het na de verschijning spoedig uitverkocht geraakte
boek „HENGELO Gelderland DUIZEND JAAR", in 1963
uitgegeven ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan
van de plaats en geschreven door dokter Schreuder,
bleef de vraag ernaar aanhouden.
De uitgever de Walburg Pers, 'heeft na overleg met
de gemeentelijke overheid en de auteur besloten,
binnenkort weer een 'herdruk op de markt te brengen,
waarvan de prijs voor 1977 ƒ 17.50 gaat bedragen,
Het omslag bij de eerste druk, bestaand uit een kaft
met extra flap, wordt nu één geheel. De inhoud blijft
ongewijzigd, met een kleine wijziging van het na-
woord.

De vraag naar het boek, die in de loop de jaren is
ontstaan, zowel van inwoners van Hengelo Gld als
niet-inwoners, komt al weer op gang, nu een aktie
daarvoor inmiddels een week geleden gestart is.
Men wordt aangeraden niet te lang te wachten met
intekening bij de plaatselijke boekhandels, om teleur
stelling te voorkomen.

De verschijning van de herdruk zal volgens de Wal-
burg Pers ongeveer 'half september zijn,

NIEUWE DAMESKAPSALON IN HENGELO GLD
Aan de Vordenseweg te Hengelo Gld is een geheel
nieuwe dameskapsalon gevestigd, die gedreven wordt
door Gerreke en Jan Memelink.

De nieuwe kapsalon werdt verkregen door ombouw
van de bestaande garage, met gedeeltelijke nieuw-
bouw. De inrichting is geheel in klassieke stijl ge-
houden, met eiken lambrizeringen, eiken stoelen enz.
In totaal zijn vijf droogkappen aanwezig, waardoor er
meerdere personen tegelijk geholpen kunnen worden.
De wastafel voor haarwassen heeft als nieuwigheidje-
dat de watertemperatuur geregeld kan worden via een
thermostatische waterkraan. Er zijn 5 spiegels aan-
gebracht.

De dameskapsaon waarin de haarbetiandeling zal ge
schieden door Gerreke Memelink met assistentie daar
wordt gewerkt met de nieuwste kniptechnieken, vol-
gens Franse mode.
Naast de haarbehandeling is er ook verkoop geves-
tigd van verschillende artikelen zoals borstels, kam-
men, crèmes, voor behandeling op biologische basis,
haarnetjes en evt. pruiken.
De nieuwe gevestigde kapsalon ligt een vijftal meters
van de openbare weg naast het woongedeelte.

AANVRAAG VOOR DE BESTEMMING TOT
„BUITENGEWOON DIENSTPLICHTIGE"
Aangezien voor de lichting 1978 het aantal voor op-
roeping beschikbare dienstplichtigen groter is dan het
aantal benodigde dienstplichtigen, heeft de Minister
van Defensie besloten tot een aantal maatregelen
waarbij ingeschrevenen van deze lichting kunnen
worden bestemd tot buitengewoon dienstplichtige,
De oudste zoon uit een gezin van tenminste vijf kin-
deren die voor de lichting 1978 is ingeschreven kan
op zijn verzoek worden bestemd tot buitengewoon
dienstplichtige. Hierbij gelden als voorwaarden dat de
oudste zoon tevens het oudste in leven zijnde kind
uit 'het gezin is en dat onder de vier of meer andere
kinderen tenminste nog 2 zonen moeten zijn.
De aanvraag hiertoe moet worden ingediend door
tussenkomst van de burgemeester van de woonplaats
en wel zo spoedig mogelijk. Daarmede behoeft dus
niet te worden gewacht totdat men voor de militaire
dienst is goedgekeurd. Met het indienen van de aan-
vraag moet zeker niet worden gewacht totdat men
voor de militaire dienst wordt opgeroepen. In dat ge-
val is men nl. reeds bestemd tot gewoon dienstplich-
tige en dan zal slechts bij wijze van uitzondering, bijv.
als 'het aantoonbaar niet mogelijk was de aanvraag
eerder in te dienen, het verzoek alsnog in over-
weging kunnen worden genomen.
Wellicht ten overvloede zij er op gewezen dat wan-

neer van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt
voor jongere broers de voorwaarde om voor vrijstel-
ling wegens broederdienst in aanmerking te komen,
nl. dat tenminste 2 broers moeten hebben gediend (zie
artikel 19 van de Dienstplichtwet) ook in deze geval-
len onverminderd blijft gelden.
Tenslotte wordt er nog de aandacht op gevestigd dat
de sedert 1956 bestaande regeling inzake vrijstelling
voor de oudste zoon van een weduwe onverkort ge-
handhaafd blijft. Voor die vrijstelling komt in aanmer-
king de dienstplichtige, die het oudste in leven zijnde
kind is uit een gezin met tenminste vier kinderen (voor
de lichting 1969 en oudere lichtingen: 5 kinderen),
indien het hoofd van het gezin weduwe is en de dienst
plichtige voor haar een onontbeerlijke steun is bij de
opvoeding van de andere kinderen. Deze vrijstelling
moet worden aangevraagd door tussenkomst van de
burgemeester van de woonplaats, nadat de dienst-
plichtige de oproeping voor opkomst in werkelijke
dienst voor eerste oefening of de eventueel daaraan
voorafgaande waarschuwingsoproeping heeft ont-
vangen.

Te koop nieuwe aard-
appelen (Doré of Parel),
12 kg halen, 10 kg betalen
Ockhorstweg 6, Wichmond

Te koop plm 3 ha rogge-
stro. G. J. Stoltenborg,
Polweg 2, Wichmond,

Tel. 05754-375

Te koop verse eieren en
slachtkippen. A. Menkveld,

Veermansweg 12, Hengelo

Te koop jonge krielkippen
Marcel Jansen. Hogen-
kampweg 14, Hengelo Gld

Tel. 05753-2074

Knutselwerk aan caravan,

boot of tent?
Of een strook markiesdoek
voor het raam maken?

WIJ HEBBEN NU ALLE
HULPMIDDELEN DAAR-

VOOR

HEIJINK
Steeds tot uw dinst

„DE SPANNEVOGEL"

Voor huurrijwielen

en tandems

Uw adres:

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo G

POSTERS en

POSTERSTRIPS

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL"

HEIDEPLANTEN

SIERHEESTERS
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
HAAGBEPLANTING
BOSPLANTSOEN
LAANBOMEN
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
POTGROND
SPOORBIELZEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

G. J. HALFMAN
&ZNBV
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
Zaarbellnkdljk 3 Keijenburg
Tel. 05753-1070

Grote keus uit
nieuwe en gebruikte
WATERPOMPEN, HAND-
en MOTORGAZON-

MAAIERS
kantenmaaiers, sproeiers,
slangen, kleppen, nippels

JOWé
Branderhorstweg 5
Keijenborg, Tel. 05753-2026

VOOR EEN

moderne BRIL

superma

ZUIVEL*

Volle dagmelk liter altijd 102

Frambozenvla '/2 Itr 79

Roomboter pakje 198

Slagroom 'A Itr vaste voordeelprijs 139

UIT ONZE SLAGER

Roomsnitsels

Nieuw in ons lees en ontspanningsboetiek

alle dames- en ontspanningsbladen
zoals Libelle, Margriet, Viva, Accent, Revu, Panorama,
Troskompas, Televizier, puzzelbladen enz.

FUIIE VLEESWAREN

150 gr Zwan snijworst

100 gr boeren rauwe ham

150 gr crème forestière

150 gr magere HAM

148

179

128

Ossenstaart

Dik spek

Runderstooflappen

Blanke snitsels
ECHTE

BIEFSTUK
250 GRAM

VOOR UW BARBECUE-F

Spare ribs
Barbu pangang
Mini vinken
DINSDAG EN WOENSDAG

GEHAKTDAG
500 gram 275

HEEL KILOGRAM

NUTRICIA ongezoet

APPELSAP

per pak div, smaken

Groente-, kip, tomaten

PAH

Vivo beschuit

SLIJTERIJ „DE ZON

FLORIJN

JONGE JENEVER
NU liter

Diskamp vieux

Jagermeister

Linson sherry

1175
Itr 1090

fles 1295

2 Itr 1195

LIMONADE

SIROOP

Diskamp citroen-brandewijn Itr 765

Coebergh bessenjenever Itr 995

voc

IJ
INr-

^Beaujolais a.c.

Vivo repen 6

Jan hagel per

Top hoest en stophoest 3 rol i

Garvey sherry

VIVO VASTE LAGE PRIJZEN YIVO

contactlenzen
Contactlensspecialist A.N.C.V.

Oogmeetkundige O.V.

Fa. Köhler-Wissink
Spalstraat 15 - Hengelo Gld

Teil. 05753-1374

Horlogerie - Goud en Zilver
Optiek

minimumprijs 164
pak W.prijs 69

blik 69
literblik 139

afhaalprijs 1095

W.prijs 109
W.prijs 55
W.prijs 99
W.prijs 69

W.prijs 245

Suiker kg
Blue band margarine
Astor hondevoer
Perziken
Grolsch pils 24 fl.

W.prijs 98
W. prijs 109

W.prijs 79
W.prijs 119

Bambix
Mentos
Wiltho pup liter
Granada sinaasappelsap
Silan wasverzachter flac. W. prijs 199
Sonnenblümchen 3 fles W.prijs 725

Pepsl cola litr
Remia dex pakje
Smith chips gez.pak
Magere melk houdbaar
Mini bros . zak
Raak siroop 11/2 litr W.prijs 369
Heinz tom.ketchup 340 gr W.prijs 159
Dubro citroen 600 gr W.prijs 139
Koeleman augurken % Itr W.prijs 189
Calvé vleessauzen fles W.prijs 198
Bruin brood gesn. minimumprijs 125

Wit brood gesn. minimum
Brinta pak W.p
Martini fles W.p
Betuwe tweedrank fles W.f
Wiltho cola litr W
Vivo pils 24 fles afhaalp
Omo voordeel koffer 2
O.B. tampons 20 st W.f
8x4 deodorantroller W.p
Koeleman uitjes % pot W.p
Grolsch pils 20 pullen afhaalpi



WEKELIJKS 10 TOT 30% VOORDEEL

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V.
altijd laaggeprijsd

Van. of aardbeienijs remmer 1,49
Spinazie pak è 450 gram 69

Susy toiletpapier 4 rollen 98
Alrniron A/B blik 400 gram 4,79
Bambix 99
Sunil koffer 2 kilo 6,15

All koffer 2 kilo 6,55

Nibbit cocktail 1,35

V, b l i k 1,59

uit onze super-si a ge r ij
Elke Donderdag schouder
Karbonade reklamedag bij uw
VS markt!!!

Zie voor onze aanbiedingen
dagverse produkten zoals
vlees, groente, f r uit,bloemen
en planten de advertentie in
de Zutphense Koerier

Boeren leverworst 300 9ram. per stuk l ,29
deze week 100 gram l, 19

COCA COLA
l LITERFLES

fabr.prijs

VS-prijs

1,32
1,19

DEZE WEEK

ROOSVICË!
FLES 0,6 LITER
fabr.prijs

VS-prijs

DEZE WEEK

ARIEL
KOFFER 2 KILO

VS-prijs 6,45

DEZE WEEK

wees prijsbewust

Fino macaroni soo gram van 1,05 voor 75 Frambozen vla

Rose Cuvee Royal i nter deze week 2,95 j Era halvarine
Epex allesreiniger

uit onze zuivelaf deling

1/2 liter van 94 voor O*f

66250 gram van 86 nu

grote

! Cafemel koffiemelk 1,49
,49 | Magere choc. melk 1 literpak

NIEUW!

Honig Juliënesoep 2-pack van 2,06 nu 1,59

Heco kippenvlees
in bouillon van 1,79 nu

uit onze super-slijterij

Black and White whisky 11,95
Florijn citroenbrandewijn 7,95

Dreft E2 pak, fabr.prijs 2,40, nu Jagermeister o? nter 12,95
Cadum toiletzeep 3 stuks van 1,98 nu 1,45 Romaio port fles van 6,95 voor

Foetsie bah kattebakvulling van 5,75 nu 4,50
van onze banketbakker

naturel of paprika,
fabr.prijs 1,20, VS-prijs 79, nu

Choc. gangmakers pak a 6 stuks 1,59

Sateh VS-prijs 1,69, deze week 1,49

Schwarzwalderstam 3,98
Frans stokbrood 400 gram 89
Gelders of Fries pak 49

REKLAMES GELDIG VAN 4-8 T.M. 10-8 1977. GROENTE- EN BLOEMENREKLAMES T.M. 6-8 1977.

ALLE FILIALEN ZIJN OOK TUSSEN DE MIDDAG GEOPEND

SET a 3
KOP EN SCHOTELS
,,bloemmotief"
VS-prijs 7,95,
DEZE WEEK 595

THEEPOT
inhoud 1,2 liter,
fabr.prijs 5,95,
DEZE WEEK 325

BUITENSINGEL 64
ZUTPHEN
TEL. (05750) 12776

HAARSTRAAT 30
RUSSEN
TEL. (05480) 2423

WEG NAAR LAREN 126
ZUTPHEN
TEL. (05750) 15911

ALUMINIUM

FLUITKETEL

DEZE WEEK
450

BLOEMPOT
16 cm diameter

DEZE WEEK

349

PLASTIC
BAL
gewicht 180 gram,

DEZE WEEK

BADSET
DOUCHE- EN WC-MAT

fabr.prijs 17,95,

DEZE WEEK

1295
GROTESTRAAT 121
GOOR
TEL. (05470) 3738

J. F. KENNEDYLAAN lOa
GROENLO
TEL. (05440)2689

RAADHUISSTRAAT 14
HENGELO (GLD.)
TEL. (05753) 1793


