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CLAM
Verschynt dinsdags In
Hengelo, KeUenberg,
VelswUk-Zelhem, Baak,
Steenderen, Wlchmond.
Vlerakker

UITGAVE:
imiJ. WOLTEBS
Kerkstr. 17 - Postbus S
7255 ZG Hengelo GId
Tel. 05753 1455
b.g.g. 1258

DIT PROGRAMMA BEWAREN

HENGELOSE ERMIS
TE HOUDEN OP WOENSDAG 8 JULI - VRIJDAG 10 JULI • ZATERDAG 11 JULI EN ZONDAG 12 JULI

Programma samengesteld door de schutterij E.M.M.

WOENSDAG 8 JULI

GROTE KERMISMARKT
in de Spalstraat met vele aktiviteiten, o.a.:

groot standwerkersconcours
in samenwerking met de plaatselijke VVV en de Hengelose marktvereniging

Premiekeuring van koudbloed en Haflingers
van de Kon. Ver. Het Nederlands Trekpaard, afd. Gelderland

Provinciale keuring

Arabisch Paarden Stamboek
(Keuringen terrein ,,de Hietmaat", Berkenlaan) Aanvang 9.00 uur

10 oo uur OPENING LUNAPARK
rond de Herv. Kerk

is oo uur RONDE VAN HENGELO
(WIELRENNEN)

Bij de jeugd (tot 16 jaar) en de senioren wordt gestreden om het
KAMPIOENSCHAP VAN HENGELO
Tevens komen aan start nieuwetingen met K.N.W.U.-liceYftle en de ktasse
liefhebbers en veteranen met K.N.W.U.-licentie.

Organisatie: „Eendracht Maakt Macht" en R.T.V. Wichmond-Vierakker.

De prijsuitreiking is na afloop in zaal Concordia.

Mochten er onder u zijn, die eventuele premies beschikbaar willen stellen,
dan kan dit tijdens de wedstrijd aan de jurybus.

Het parcours: Westerstraat - Kastanjelaan - Groene Kruisstraat - St Michiel
straat-Rozenhoflaan-Sterreweg-Kervelseweg-Westerstraat (toegang gratis)

DONDERDAG 9 JULI

Regionale keuring Nederlands Welsh Pony Stamboek
afd. Oost

Tevens aangespannen rubrieken

VRIJDAG 10 JULI

1400 uur KINDERSPELEN, sportpark „Elderink"
voor de leeftijdsgroepen van 5 tot 12 jaar (deelname gratis).

Na afloop van de spelen, uitreiking van de prijzen, alsmede waardebon-
nen, hetgeen uitsluitend geschiedt op het sportpark. De waardebonnen zijn
eveneens geldig op de kermis. Alleen op vrijdag en zaterdag.

Ouders en of begeleiders, gaat u zoveel mogelijk met de kinderen mee naar
het sportpark. Onder de aanwezige ouders of begeleiders worden n.l. waar-
debonnen verloot.

20.00 uur TREKKING VERLOTING Hengelose majorettevereniging
in zaal Wolbrink
Deze avond wordt muzikaal opgeluisterd door het GELDERS TRIO
(toegang gratis)

ZATERDAG 11 JULI

Regionale keuring v.h. New Forest Pony Stamboek

Keuring Connemara Pony Stamboek
Tevens zadelrubrieken
(Terrein ,,de Hietmaat", Berkenlaan)

10.00 uur VOLKSSPELEN
in de Bleekstraat, met ringrijden te paard en voor fietsen,
met prachtige prijzen

10.30 uur Kultureel jeugdprogramma in zaal Wolbrink
Opgevoerd zal worden het stuk „Hans en Grietje" door het Limburgs
Jeugdtoneel (toegang gratis)

13.30 uur OPTOCHT

vertrek vanaf zaal Concordia
vaandelhulde voor het gemeentebestuur en koningspaar
1980, bij het gemeentehuis

H.30 uur VOGELSCHIETEN in de Berkenlaan
voor ingezetenen van Hengelo GId, lid zijnde van de schutterij E.M.M, en de
Nederlandse nationaliteit bezittend. Ook voor de dames is er gelegenheid
om mee te schieten. Opgave nieuwe leden kan geschieden dinsdagavond
7 juli van 20.00 tot 22.00 uur bij café Wolbrink. Nadien niet meer.

Tevens is er deze avond

trekking nummers voor volgorde vogelschieten

Tijdens het vogelschieten wordt er een

stoelendans voor dames
gehouden, die niet meedoen aan het vogelschieten.

Voor beide wedstrijden zijn zeer fraaie prijzen beschikbaar.

Op het terrein is een consumptietent aanwezig.

Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats in zaal Concordia,

met vaandelhulde voor het nieuwe koningspaar 1981

Aan de optocht werken mee: Kon. Harm. Concordia met tamboerkorps,
schutterij St Sebastiaan met vendeliers en majorettes uit Zieuwent, de
Hengelose majorettevereniging E.M.M, en de vereniging van het aangespan-
nen paard ,,ln Stap en Draf" uit Hengelo GId.
Route optocht: Raadhuisstraat, Kervelseweg, Sterreweg, Banninkstraat,
Rozenhoflaan, St Michielstraat, Spalstraat, Tramstraat, Leliestraat, Koren-

•*~- bloemstraat.
Terug: Berkenlaan, Prunusstraat, Leliestraat, lekink, Spalstraat, Raadhuis-
straat, einde Concordia.

ZONDAG 12 JULI

10.30 uur FRüHSCHOPPEN in zaal Concordia
(vrij entree). Oergezellig en hardstikke leuk
Met medewerking van de boerenkapel van de Kon. Harm. Concordia
Afloop plm 13.00 uur.

1400uur GROTE KERMIS-OPTOCHT
Aan deze optocht doen mee een aantal grote wagens. Ook kleine wagens
en jeugd met versierde fietsen of karretjes zijn van harte welkom.
Voor de jeugd is er altijd een prijs.

De deelnemers dienen om 13.15 uur aanwezig te zijn

(Parkeerterrein Leliestraat).

Keuring 13.30-14.00 uur

Prijsuitreiking 16.30 uur in zaal Concordia

Route optocht: start Leliestraat, Bleekstraat, Oude Varsselseweg, Beuken-
laan, Ruurloseweg, Beatrixlaan, de Heurne, Vordenseweg, Wichmondseweg,
Westerstraat, Kastanjelaan, Fokkinkweg, Hummeloseweg, Spalstraat,.Raad-
huisstraat, eindpunt Concordia.
Aan de optocht doen de volgende muziekkorpsen en drumbands mee:
Kon. Harm. Concordia met tamboerkorps, Hengelose majorettevereniging,
St Sebastiaan met vendeliers en majoretten uit Zieuwent, St Jan uit Keijen-
borg met vendeliers en majoretten,, muziekver. S Jan uit Keijenborg, majo-
rette peleton ,,Het IJsselstrand" met drumband uit Drempt en de vereniging
van het aangespannen paard ,,ln S^ap en Draf".

GROOT LUNAPARK
rond de Herv. Kerk, met diverse attrakties

OPENINGSTIJDEN van het Lunapark:

woensdag 8 juli vanaf 10.00 uur

vrijdag 10 juli vanaf 15.30 uur

, zaterdag 11 juli vanaf 10.00 uur

zondag 12 juli vanaf 14.00 uur

Het bestuur van de Schutterij „Eendracht Maakt Macht"

wenst iedereen prettige kermisdagen

Verzoeke zoveel mogelijk te vlaggen tijdens de kermis
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naarde zon.
5jaarinHengelo.....voor n de hans

•zonnig Ma jorca

K.G. koffie

529pak 500 gr.
van 6,15

voor
|

^k ^^^ _

Hoppe x^
jonge jenever
fles l liter
van 16,45

voor

\

(/ speelt daarom natuurlijk
Wat moet u doen . . . . u krijgt elke

Hengelo komt een BINGO kaart en bij
in deze feestende VS markt besteedt
de open vakjes onder de voorgedrukte

BINGO en u gaat snel naar uw VS markt in Hengelo u heeft dan alvast een leuke prijs, maar
een wedstrijdformulier om mee te doen aan de grote reisprijsvraag.

U maakt een limerick af en een deskundige jury bepaalt wie er een reis voor
twee personen naar Majorca gewonnen heeft.

Zo eenvoudig is dat.

mee met VS-bingo.
keer dat u bij uw VS markt in

iedere tien gulden die u aan boodschappen
krijgt u een nummer. De juiste nummers^ plakt u in

nummers op uw BINGO\kaart. Wie de kaart vol heeft die heeft
. u krijgt

lt

(üoberco %\
dagverse halfvolle \
melk /V7Q f

pak, l liter • • / ~ j

van 0,95 voor \J • ƒ

|gm

ir Cognac V.S. J
|fles,van3l,95/**»Qfi 'Jv™ £ys*f*

V
i

V *nr-*ts

kruidenier

Irish cofTee cups
pak 125 gr.
van 1,55 voor

Mergpijpjes
pak 5 stuks
van 1,29 voor

Boom
gevulde koeken
extra kwaliteit, pak
6 stuks, van 1,98 voor _

Calvé borrelnoten
3 soorten
van l,98 voor

Dreft afwas
flakon 600 gr.
van 2,98 voor —

Honig
vermicelliesoep of
juliënnesoep *
pak van 1,16 voor

Chocolademelk
mager, fles l liter
van 1,05 voor

Saroma pudding
alle soorten
deze week per pakje

De Betuwe twee-
drank nr. l, 2,3 en 4
per fles, van 2,59 voor

Heinz
Sandwich spread
pot, van 2,49 voor

Doe mee en vier feestelijk het
vijfjarig bestaan van VS markt Hengelo (G)

u profiteert er dubbel van.

'logery
geldig van 2/7 - 4/7

Bretons gehakt
500 gr.

Verse grill- of
braadkip looogr.

Haas-
karbonade
1000 gram

Rib- karbonade
1000 gram :

Ossestaart
500 gram.

Saksische
smeerleverworst
200 gr. .

llerlei

V.S. Vakantietips 1

Schenkpak-
houder
voor literspakken (o.a.
appelsientje)
van 4,25 voor

Voor de fiets!
Simson
reparatiedoos
met bandenlichters
van 5,50 voor

Slaapzakken
225 gr. polyester
vulling 160x190
geen 39,95
maar bij V.S. 33?5

Fa Anti-
transpirantspray
105 ml.
van 4,25 voor

Zwitsal
in en na 't zonnetje
van 4,49 voor

Zacht en zeker <%/| Q
inleg kruisjes 7:\^
pak, van 3,29 voor -™

'i *

Gena
appelsap

pak l liter /\OQ
van 1,29 • prO

voor

Slijterij

Florijn
Citroen brandewijn
fles l liter
van 11,95 voor

Zuivel

Boursin
peper of kruiden
150 gr. van 3,90 voor— <

Jolly
smulpudding
0,5 liter, van 2,05 voor .

ff Calvé slasaus
II fles 0,5 liter

deze week

Tarwerogge
800 gr., deze week

Paneerbollen
zak 9 stuks

vat 3,4 kilo
van 10,95

voor

-* ?&Remiasoft '
margarine

kuip, 500 gr.
van 1,39

voor
MARKT

//

Reklames geldig van 2/7 - 8/7 - 1981 , VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO-HENGELO IGLO l RUSSEN GROENLO GOQH VOHD(N
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ROCODEC
bruine transparante bijts

voor buiten

PRIMA KWALITEIT

Geschikt voor schaartjes, hekken,
schattingen, gevelbetimmering: etc.

SPECIALE AANBIEDING:

l liter 9.95

5 liter 48.20

Verfcentrum

lenselink

Fijnproeven . . .
van onze

heerlijke gerechten

Neem de proef op de som

en kom ook eens proeven.

DE NIEUWE EIGENAARS

I. T. LIU en W. P. CHENG
heten u van harte welkom

HeerUJke gerechten
tegen betaalbare prezen

Ook maaltijden voor meenemen

Vraag onze speciale prtfsl{jst

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

„GOLDEN VALLEF

& «8 *
Raadhuisstraat l • Hengelo Gld • Tel. 05753-8231
DageUJks geopend van 11.00 tot 22.80 uur
(Ook op zon- en feestdagen)

hexo, het sterke merk
u weet voora* •/.•?.! u achteraf oetaalt.
gemont'eerd. terwijl u wacht
een jaar garantie ongeacht het aantal kilometers.
door jarenlange ervaring vakkundige montage.
gratis veüigheidsinspektie.
u kunt bijna altijd bij ons terecht,
belt u even wanneer het u schikt.

O
hexo '
uitlat

Garage WILLIE BERGERVOET
Neuzondijk f> - YFLS\VMK ge m. ZEI.HF.VI

Telefoon 05X344-331 of 489

NIEUW!!!

LIJSTENMAKERIJ
U behoeft niet ver meer te lopen !

Nu, vlak by de deur, kunt u alles wat
u maar wilt, laten inüjsten, tegen bij-

zonder interessante prijzen

Snel klaar en gemaakt door

vakmensen

BETER KAN N/EI

schildersbedrijf
bennie harmsen

palstraat 17 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1292

CLAM
VencttQnt dinsdags In
Bengelt», Kattenbot*,
Velswtfk Zelhern, B»*k

Heenderea, Wlchmood.

Vlerakker

UITGAVE:
DB1J. WOLTBB8
Kerkstr. 17 • Postbu.4 S
7255 ZG Hengelo Gld
fel. 0575S-14ÖÖ

b.g.g. 1258

WIJNBERGEN

'f Hoogsf in kwaliteit

en 'f laagst in prijs

DEZE WEEK:

Sx 1/2 klio

Jonge tuinbonen
gratis bonenkruid 100

1 zak vers gesneden nieuwe

rode koot nu

2 mooie komkommers

Lekkere

Granny Smith appels
Sx V2 kilo 295

Volop verschillende soorten

nieuwe aardappelen

Let op onze scherpe lage prijzen

Deze week in onze grote
VERKOOP BLOEMENKAS

mooie Kaaps viooltjes

3 stuks

uitzoeken uit diverse kleuren

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1473

„De Kaasplank"
binnen- en buitenlandse

kaas

Vrtfdag standplaats Hengelo Gld
's middags tot 20.00 uur

1 kg jong belegen 9.80

l kg extra belegen 11.90

500 gr volvet zoutloos 5.75

Wij verkopen uitsluitend

natuurkaas

l metworst

zonder kleurstof

4 metworsten

zonder kleurstof

2.75

10.--

Verder de ftfne

gesneden vleeswaren,

leverworst, kookworst etc

En voor uw barbecue:

worstjes en sauzen

Graag tot ziens

„DE KAASPLANK"
Grolweg l - 6964 BL Hall - Tel. 08337-305

W.P.N

Grote premiekeuring

van het

Warmbloedpaardenstamboek

op

donderdag 2 juli a.s.

te

HENGELO GLD

DE GEHELE WEEK:

500 gr verse kip 250

500 gr
KIPPEBOUTEN 298

100 gr Cordon bleu j 99

100 gr gepaneerde
SNITZEL |35

VLEESGEBECHTBN
VOOR 2 PERSONEN:

Goulash 796

Zigeunersnitzel 995

Ossetong In madeirasaus 1260

Varkenshaas in roomsuas 1486

Wiener rostbraten 1486

Biefstuk stroganofl 1786

UIT ONS SNACKBEDRWF:

l ds braadworst, SO st.

l ds fricandellen, 40 »t. 13.00

L kg huzarensalade 6^6

100 gr nasi of bami 3.25

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag

)00 Sr GROVE VERSE WORST

-.00 Kr FIJNE VERSE WORST

150 gr LEVERKAAS

398
398

150

Woensdag

500 gram

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen

150 gr SLAGERSHAM

325

250
195

Donderdag

500 gr MALSE RUNDERLAPPEN

>0<l gr .MAI.SU VARKENSLAPPEN

150 gr GEBRADEN GEHAKT

4QQ

150

Vrijdag en zaterdag

500 gram

SCHOUDER.
KARBONADE
( inax.) 'i kff per klant)

l kg MAGERE

375
hamlappen of fricandeau 10.-

150 gr PALINGWORST

100 gr FEKELVLEES

100 gr RUNDERROLLAOE

150 gr SELLERY SALADE

130

195

285

17S

KEURSLAGER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD - TEL. 00753-118»

Vakantie

voordeel prijzen

Lichtgewicht kostuums 198.--

Terlenka zomerbroeken 59.—

T-shirts - polo's 19.—

Stretch corduroy broeken

(46 t.e.m. 52) 79.-

Corduroy broeken

Spijkerbroeken

Sweat shirts

59.-

49.-

29.-

\
HENGELO - TEL.05753 1383

LIJSTEHMAKERIJ
„De Spane vogel"

Al jarenlang een begrip voor de men
sen uit Hengelo en omgeving. ,
U kunt bij ons op de afdeling kreatief
zelf een kijkje nemen hoe onze eigen
lijslenmaker werkt.
Hij laat u kiezen uit 200 soorten lijsten
o.a. barok, eiken, en lijst alles wat u
maar wilt op vakkundige wij ze in b.v.
foto's, diploma's, borduurwerken,
oorkondes enz. enz.

VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP

HEIJINK
Riiurloseweg 2 • Hengelo Gld - bty de kerk

DE GEHELE WEEK

bij de ENIGE echte groenteman

20 Jaffa's vol sap 500

l kg nieuwe aardappelen / D

50

50

125
Extra reclame SNIJBLOEMEN

Woensdag

l zak zomer rode kool

Donderdag •

l kg andijvie

Vrtydag en zaterdag

200 gr champignons

LET OP DE RECLAME IN DE WINKEL

Bloemen-, groente- en fruithuis

Joop Kuipers
Telefoon 1227 - Hengelo Gld
Hoek RaadhuisstraatSpalstraat

OOK HET ADRES VOOR

MODERN BRUIDSWERK

HAAL EEN KOOPJE BIJ JOOPJE

Zomer aanbiedingen!
Marijnen dubbeldeurs koelkast

230 Itr, waarvan 40 Itr diepvries

adviesprtys 769.— nu bty om 599 ••

Diepvrieskast 130 Itr

adviesprijs 629.— nu bij on» 499.-

Marijnen diepvrieskast 260 Itr

adviesprijs 749.— nu hij ons 629.*

Diepvrieskist 210 Itr

advnvsprijs 715.— nu hij ons 599.'

Marijnendiepvrieskist 330 Itr

adviesprtfs 919. nu hij ons 749.'

FA. BESSELINK
HENGEL.O GLD - Tel. 05753-1215
Hoek Raadhuisstraat Banninkstr.

OUSQVAJINA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reed» vaoaf

Naalmachlnchaiulel npar»ti»tnilchtlnff

BORGONJEN ,
Eerkstrnat U • VOBDEN TM. 007SMS8S

Bpalstrta* 19 Hengelo Ctd - TeL 05755-14W



Herv. Kerk - Hengelo GBd

Donderdag

ORGELCONCERT
Aanvang 20.00 uur

Entree f 3.50

•

Medewerking verlenen:

Harry Hamer (Kampen)
ORGEL

Freddy Melgers (Keijenborg)

TROMPET

AFWISSELEND PROGRAMMA

Te koop NIEUWE ZONWERING
door annulering enz. overgehouden

Zonnescherm
oranje/bruin doek
breed 260, uitval 100

415.--

Luxaflex
kleur beige
breed 100, hoog 220

120.--

Terrasscherm
oranje doek
breed 223, uitval 170

658.-

Luxaflex
kleur beige
breed 100, hoog 133

94.»

Luxaflex
kleur beige
breed 199, hoog 164

172.50

Luxaflex
kleur opaalgroen
breed 249y2, hoog 222y2

246.»

Tevens 2 gebruikte luxaflexen
kleur oesterwit kleur oesterwrt
breed 225, hoog 143,8 breed 210, hoog 114.9

90.- 80.--

HEIJINK „de Spannevogel
RUURLOSEWEG 2 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1484

Ditisweerhelemaalin!
-Toer Populair dames
model - Fijn hoor, oerde-
gelijk, sterk, met vakman-
schap gebouwd. Endoor
moderne materialen
lichtlopend. Kom deze
fiets bekijken bij:

FA. SLOTBOOM
Wlfi

Kieftendorp n
Tel. 05753-7278

bazelle's rijden op Vredestein banden

Gld

Te koop 3 overjarig Ben-
raad CV-ketels, aardgas en
l gasgoiler (155 Itr) 2x IT
14, lx IT 28 tap, ver onder
nieuwprijs. Te bevragen
Rouwenhorst, Pluimers-
dijk 2, 7021 HW Zelhem
Tel. 08342-1606, 's avonds
na 6 uur

Alluminium
ladders
degeUJke kwaliteit

spotgoedkoop

2x10 sport, lengte 4.75 m

185.--
2x12 sport, lengte 5.75 m

225.--
2x13 sport, lengte 6.75 m-

275.-

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

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

G. J. HALFMAN

& ZN B.V.
Slof straat 7 - Hengelo Gld

'JENTB. VERWARMING
ƒ 1000.- korting en 10 jr ga
rantie wanneer u uw wo-
ning 2 dagen beschikbaar
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
voor /elfbouwpakketten
ItAiH-THERM
Meppel Luttenberg
Lemelerweg 56
S105 SB Lüttenberg
i>I. 05724-598

SPORT GOED

MET SPORTGOED

van SPORTHUIS

ROOZEGAARPE

BanninJcstr. 5, Henftv 'o G.

In plaats van kaarten

Op vrijdag 10 juli a.s. hopen wij met onze kin-
deren ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

A. WOERTS
D. WOERTS HKNDRIKSEN

Zelhem, juni 1981.
Kolkstuikweg 4,

Receptie van 16.30tot 18.00 uur in zaal ,,'t Witte
Paard" te Zelhem.

Vrijdag 10 juni zijn wij 50 jaar getrouwd.
We hopen dit met onze kinderen en klein-
kinderen feestelijk te vieren op zaterdag 11 juli.

A. GARRITSEN
J. GARRITSEN LANGWERDEN

7255 NR Hengelo Gld, juni 1981
Varsselseweg 53.

Receptie van 19.30 tot 21.00 uur in zaal Susel-
beek te Wolfersveen (Zelhem).

Heel hartelijk dank aan u allen die ons 40-jarig
huwelijksfeest, in welke vorm dan ook, tot zo'n
fijne dag hebben gemaakt.

G. J. HIDDINK

G. HIDDINK-GOTINK

Baak, juni 1981.
Walterslagweg 4.

Kleuterschool „Kleutervreugd"
KEIJENBORG

Opgeven van kleuters voor het schooljaar
1981-1982 kan plaatsvinden

op maandag 6 juli a.s.
van 3.00 tot 3.30 uur

EN TOCH IS

RATEREVK
UW SLAGER

Voor uw belangstelling, bloemen, kado's en
gelukwensen, die wij van u mochten ontvangen
bij ons 25-jarig huwelijk, zeggen wij u allen
heel hartelijk dank.

BERTUS EN GERDA STEGE

Hengelo Gld, juni 1981.
Ruurloseweg 65.

Wasoutomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal ia • Hengoio Gld - Tet. 0575(MBOO

Va Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

HOUT bestellen?
Birenhof's bouwmarkt
bellen!

A. BIJENHOF
aannemersbedrijf • bouwmarkt

Hummeloseweg 20 • Hengelo Gld • 05753-2425
b.g.g. 1225

Te koop

vers geplukte

AARDBEIEN

Alle werkdagen vóór
10.30 uur

Tevens nog enkele

plukkers (sters)
gevraagd

WULLINK

Banninkstraat 54, Hengelo
Tel. 05753-1427

Ook

grondmaterialen

polyester

staalplamuur

grondprimer

afplakband

LENSELINK

Biedt zich aan hulp in de
huishouding of winkel.
2 morgens per week. Tel.
05753-1637

Te koop klein electronisch
orkel, z.g.a.n., 8 ritmes,
5 instrumenten. Vordense-
weg 11, Hengelo Gld

Gevonden: dameshorloge
wit met bruin bandje, bij
cafetaria Smikkel-in.
Tegen advertentiekosten
terug te bekomen bij
Wolbrink, Beekstraat 10,
Hengelo Gld, na 18.00 uur

Te koop koelkast, 140 liter
merk Siemens en 4 pits
gasstel. Maas, Vordense-
weg 2, Hengelo Gld

Te koop l li.i kuilgras
D. Schuerink, Lankhorster
straat 12, Hengelo Gld,
Tel. 1433

Te koop nieuwe aard-
appelen, Lekkerlander
Tramstraat 6. Hengelo G,
Tel. 2157

Te koop nieuwe aard-
appelen, Parel. G. J. Steen
blik, Nieuwenhuisweg 4
Zijweg Lankhorsterstraat)
Vorden

Te koop boerenkool, prei
en selder^ planten A. A.
Derksen, Steenderense-
weg 12, Hengelo Gld, Tel.
2713

Te koop prei, spruit kool,
koolraap en boerenkool-
planten. Hendriks, Henge-
losestraat 26, Keijenborg

Te koop Bredase putjes
kool, spruit, broenkool en
preiplanten, selderty, peter
selie en bieslook. Niesink,
Past. Thuisstraat 10,
Keijenborg

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 5 JULI

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur Ds Kabel
10 uur Ds Kabel, bed. H. Doop

i
Goede Herder Kapel

Dienst in Hengelo Gld

VrJJz. Herv. Kerk
Geen dienst

Avond- en weekenddienst doktoren
Voor spoedgevallen zaterdags van 9-9.30 uur en zon-
lags van 12-12.30 uur

van 29 juni t.e.m. 5 juli
Dr Hanrath, Telefoon 1277

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
H. EU, Telefoon 1420

Alarm rijkspolitie
Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 Hengelo Gld

K.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

B.K. Kerk Ketfenborg
R.K. kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge

. l i s H :;o uur
'Xclhem (kerk ned. prot. bond):' zaterdag 19 uur voor-
avGhdmis
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur:
dagelijks rozehhoedje om 18.30 uur

HENGELSE KERMSE 1981
Nog un goeie wekke en dan is ut Hengelse kermst .'
Dan is ut in 't darp weer 'n gezellige drukte 't Begint
al 's woensdags, dan is t'r un appatte sfeer, want
altied (hoo modern ok alles is), pruuf i'j iets van
vroggere dagen, de olderwetse gemuudelukheid is
t'r dan effen wer! '
's Woensdagsoavends hep ze ok wat moois op ut

ramma stoan. Mansluu op fietsen reest dan
rond deur un paar stroaten van Hengel. D'r hef t'r
mien ene veteld dat t'r wat bi'j bunt dee zo had
kont jagen, dat zich eiges op de rugge kieken kunt.
Liek mien sterk heur! Moar afein, wi'j zölt ut wel
zeen. Want doar kump un bonk volk, dat gleuf moar
Wee ut hadste kan jagen, krig un pries, dat vin ik
toch wel mooi.
Dee prieze deilt ze uut bi'j Concordit, den hef doar
ok ruumte zat veur. ,
Wa'k ok aardig vinne is, dat de schoolkinder vrij
heb met de kindespöllekes vri'jdagsmiddags. Dan
kont ze allemoale met doon, want noa ak e heurd
hebbe, bunt t'r weer mooie prieze te winnen. Dee
bunt allemoale in Hengel ekoch en dan hej good
grei, zok zo zeggen.
O ja en de kinder uut heel Hengel meug met doon!
Ok zondagsmiddags met de optoch met un versierde
fietse of un karretjen of zoiets. E noa at ze zeien,
de kinder krieg alteid un priesken.
Beste luu van Hengel, least ut programma wat in
,,de Reclame" steet, good deur, dan -wet i'j krek
wat t'r te doon is.
Hengel holt kermse en hoo!!
Allemoale en iederene un heel goeie en prettige
kermse toegewenst en tut de volgende wekke, dan
zee wi'j mekare. Tut dan!

BLEIKMAN

GEMEENTENIEUWS
In het spreekuur van burgemeester en wethouders
is een wijziging. Het spreekuur van vrijdag 3 juli
a.s. komt te vervallen.

FIETSTOCHT NVEV
Met stralend weer stapten ruim 50 NVEV-sters in
Hengelo op de fiets om van de mooie natuur en de
frisse buitenlucht te genieten.
Via allerlei binnenwegen bereikte men ,de Heikamp'
waar de dorstige kelen van enig vocht of heerlijk ijs
werden voorzien. Er waren zelfs hongerigen, die één
of meer pannekoeken naar binnen werken en niet
te vergeten, het gebak:
Om al die caloriën er toch maar weer af te krijgen
fietsen de dames verder door de bossen van Buurlo
Teruggezien kon worden op een mooie en heerlijke
en via Varssel kwamen ze weer in Hengelo aan.
middag. Langs deze weg nog een woord van dank
aan de heer Voskamp, die de fraaie tocht had uit-
gestippeld.

WEDSTRIJDEN ..WOSSINKBOS"
In het trainigscircuit van de Hamove, het Wossink-
bos, vond vorige week het vervolg plaats van de
wedstrijden om het kampioenschap van het Wossink
bos en het clubkampioenschap.
Op een alleszins mooie baan werd door de jeugd
ontzettend hard gereden en vonden er spannende
gevechten plaats om de punten.
De uitslagen waren deze maal:
Jeugd: Sabine Kok.
Sport: l Hans Garritsen, 2 Hessel Lubbers.
125 cc l Gerrit Bosch, 2 Erik Wiendels, 3 Tonny Was
sink.
250 cc: l Walter Arendsen, 2 Toon Seesing, 3 Corry
Seesing.
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Ter gelegenheid van ons 100 jarig jubileum
hebben wij voor u een aantal jubileum aanbiedingen

lubileum aanbiedt

Dameshorloge (chroom) met quartz uurwerk, normaal 149.—
jubileumprijs 99.—

Dameshorloge (doublé) met quartz uurwerk, normaal 182.—
jubileumprijs 125.—

Briljanthanger (witgoud O.Olcrt) met collier, zilver gerhodineerd
jubileumprijs 99.—

Ring gezet met granaat of bloetlkoraal, normaal 225.—
jubileumprijs 149.—

Zilveren sla venband, 4V2 mm, normaal 48.— jubileumprijs 88.—

Junghans dameshorloge met vaste band (doublé) met quartz uurwerk
normaal 425.— jubileumprijs 325.—

Seiko herenhorloge met vaste band quartz uurwerk, plat model,
normaal 395.— jubileumprijs 825.—

Regulateurklok, normaal 449.— jubileumprijs 375.—

Seiko herenhorloge met quartz uurwerk, combinatie van staal en
doublé normaal 540.— jubileumprijs 840.—

Herenhorloge quartz LCD chronograph + alarm, stalen kast en vaste
band normaal 168.— jubileumprijs 119.—

Geldig van 30 juni 1981 t.e.m. 25 juli 1981

U wilt zeker zijn van een

iconstante kwaliteit van

uw mengvoeders?

Dat kan!

Jan Wijers. hoofd laboratorium en
i verantwoordelijk voor de kwaliteits
j controle van de mengvoeders van
Meulemans. wil dat ook
Hij controleert en analyseert
de aangekochte grondstoffen
en de geproduceerde meng
voeders in het eigen laboratorium
van Meulemans Ravenstein

Meulemans besteedt er zorg aan

ffieulemans Rovenótein
i postbus 3 5370 AA RAVENSTEIN (08867)1662

Wederverkoper D. A.WILLEMSEN Hoogstraat 11 -TOLDIJK-Tel.: (05755) 1318

DANSEN
Zondag 5 juli

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

TAPIJT
„DE SPANNEVOGEL" '

Meubel- en Tapijtenhuis

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld

55.-

Doordat wij veel tapijt moeten leggen, kunnen wij zeer

voordelig inkopen. Dat betekent:

zeer scherpe verkoopprijzen

Kamerbreed tapijt
gratis gelegd per meter reeds vanaf

Katoentapijt
gratis gelgd per meter reeds vanaf

Keuze uit 110 rol kamerbreed tapijt

Graag tot ziens

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dientereiniger
V>rhluff«»nrl n siiltaat

Huur slechts f 15.— p. da?
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LENSELINK
Kerkstraat I . Hengelo Gld

Jowé
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KERMIS (BLAGEN) PROAT
Blagen kont t'r uurn oaver proat'n

Kneedgum
kö'j met gummen en stuitern per stuk

Stuiterballen

stuitert alle kanten op per stuk

Plastic vliegtuugjes
ze vliegt de deure uut per stuk

Plastic vliegers
Loat es un vlieger op per stuk

Jojo's
a'j zelf moar gin jojo wodt per stuk

Mini-puzzels
ut mini-volk kan zich uurn vermaken per stuk

Kleppers
un plezierig en lustig geklepper per stuk

lezeren tennisplanken
van 12.50 veur

Tennisballen

in geal en wit, goed stevig

Family-Ping

de familie Ping en Pong spelen pingpong

WOLTERS
KERKSTROATE 17 • HENGEL

Grenzend an ut kermisterrein

per stuk

per stuk

1.00 •

1.50 ^

0.75 •
•r ^^

2.75 *

2.00 •

1.75 ^

2.95 •

10.00 *

2.50 •

land- en tuinbouw-

machines

slijpinrichfing

zagen, moforen,

moforzersen, mofor-

maa/ers, pompen,

moforkeff/ngzagen,

veescheremac/if'nes

schaatsen, messen

NIEUW en GEBRUIKT
Branderhorstweg 5
Ketfenborg, Tel. 05753-2026

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-5664

DANCING CONCORDIA DISCOBARINVENTION

Programma tijdens de

HENGELOSE KERMIS
DISCOBAR INVENTION:
Woensdag 8 juli

The Shed Band
(v.h. Shed Libation)

vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juli geopend

vanaf 20.00 uur

DANCING CONCORDIA
Zaterdag 11 juli onze Achterhoekse topformatie

TAKE IT EASY
Zondag 12 juli, bekend van radio en TV

DANCING CONCORDIA

NEW FOUR

DISCOBAR INVENTION

16.90

•

6e Hengelose zwemvierdaap
van 13 t.e.m. 17 juli 1981

De opening geschiedt op maandag 13 juli om 18.15
uur door burgemeester J. E. de Boer

Aanvang alle avonden 18.80 uur

Per avond (minimaal 4 avonden) wordt 500 m ge-
zwommen

Randgebeuren: o.a. Sport Real, brandweer donion
stratic en spuitbal wed strijd, koffie-zwemconcert,
boetseren, pottenbakker,
kunstzwemgroep ,,De Seahorses" uit Deventer

Btf inschrijving graits sticker

Kosten t.e.nv. 10 jaar f 3.—, vanaf 11 jaar f 5.—

Veel plezier en tot ziens Zwemver. He-Keij

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

.

telefoon 05753-1286

Uw auto bijwerken?
Wij hebben voor u:

0 roest weg werk setjes

0 roest weg werk pennen

0 reparatiesets

Q afplakband

Q spuitplamuur

* AUTOLAKKEN

in vele kleuren uit voorraad
leverbaar in SPUITBUS

schiberstedrijf
bennie tamsen

Spalstraat 17 • Hengelo Gld • Tel. 05758-1292



„DE HARBARGE"
Bleekstraal 3 • HENGELO GLD

TREFCENTRUM PRETMAKERIJ

is ingesteld op de Hengelose kermis op
8,10,11 en 12 juli

Vrijdagavond 10 juli

trekking
v.d. verloting
van d HengeloseMajorettevereniging

DANSEN
met orkest: GELDERS TRIO

Zaterdagmorgen 11 juli tijdens de volksspelen

gezellige stemmingsmuziek
in ons café

Zaterdagavond 11 juli

gratis DANSEN
met orkest: GELDERS TRIO

Zondag 12 juli

gratis DANSEN
met orkest: GELDERS TRIO

CAFé • BAR • ZAAL

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ:

alie plaatselijke banken

KERMIS HENGELO GLD

ZAAL LANGELER
Woensdag 8 juli vanaf 10.00 uur

DANSEN
Zaterdag 11 ji/i vanaf 19.30 uur

DANSEN
m.m.v.

HANSKA DUO

van de straat is het „bar"-gezellig
tijdens de kermisdagen

De Hengelose kermis op 8,10,11,12 juli
viert u op z'n best in een plezierige sfeer

TOT ZIENS DAN MAAR

G. v.d. Weer
„'t HOEKJE" • café - bar - buitenzitjes

Ja, het is weer zover, HENGELOSE KERMIS, en wij gooien

de beuk er weer in met het vanouds bekende

GRANDIOZE

bij bruin café-diskoteek „DE ZWAAN"
Spalstraat 3 - Hengelo Gld

Wegens Oranjefeest
vrijdag 3 juli vanaf 4 uur gesloten

zaterdag 4 juli de gehele dag ge-

sloten

SLAGERIJ AALDERINK
Hoogstraat • TOLDIJK

ORANJEFEEST TOLDIJK

Vrijdag 3 juli
na afloop van de optocht

D A N S E N
Zaterdag 4 juli
vanaf 10.30 uur

D A N S E N

orkest: TAKEIT EASY

Zaal ,DEN BREMER'
Toldijk

Woningbouwver. „Thuis Best"

Hiermede brengen vrij onder de aandacht van
belanghebbenden dat de woningvommissie
Hengelo in de maanden juli en augustus

geen spreekuur zal houden

Het bestuur

woensdag gehele dag

ST -MMINGSMUZI :K

HANSKA DUO

Caffé-bar Dl [WAAN
Spalstraat 3 - Hengelo Gld

FA. WINTERS

PHILIPS

Gediplomeerd instal-

lateur voor uw

lood- en zinkwerk

gas, water, sanitair,

centrale verwarming

electro techniek

radio en TV

SPALSTBAAT 8 • HENGELO GLD
TELEFOON 05758 1280

• Rijwielhandel
Suselbeek

*
ox o

ELKE DAG

vers geplukte AARDBEIEN
voor consumptie en diepvries

KWEKERM HENDRIKS
Ullenesterstraat 15 • Ketfenborg - 05753-1895

Onze diskoteek is tijdens de kermisdagen geopend

woensdagavond, vrijdagavond, zaterdagavond,

zondagmiddag en -avond

ij wensen u veel plezier, mooi weer en tot ziens biï

Excalibur
GELEGEN NABIJ HET LUNAPARK - Spalstr. 3 • Hengelo G.

H. WAENINK EN MEDEWERKERS


