
51e jaargang no 22 dinsdag l juni 1982
VenehQni dlradaf» la
Hengelo, Ketjenborg,
Velswtfk Zelhem, Baak,
Heenderea, Wlchmond,
Vlerakker

DITO AVE:
DBIJ. WOLTEB8
Kerkstr. 17 • Postbus 8
7255 ZO Hengelo Old
Fel. 05753-1465
b.g.g. 1258

Een greep urt onze top-aanbiedingen

Dea damesverband
20 stuks slechts 2.00

Grote fles DA haarversteviger
200 ml slechts 2.75

Babyshampo
voor zacht en gevoelig haar
200 ml slechts 2.95

Efasit ijs-gel
voor vermoeide voeten en gevoelige benen

5.95
DA-drogisterlj

lenselink
Kerkstraat l • Hengelo Gld • Tel. 05753-1300

DANSEN
Zondag 6 juni

S Ü P E R F L Y

Hengelo Gld. telefoon O5753-146I

Onzo dagreklames:
Maandag en dinsdag
500 grr GROVE VERSE WORST 450
>00 gr FIJNE VERSE WORST dljf)

150 gr gekookt of rauwe ONTBIJT8PEK 150

Woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
150 gr BOTERHAMWORST

395
350

100

Donderdag
-.00 gr MALSE RUNDEELAPPEN

>()(» gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr SNIJWOEST 200

Vrijdag en zaterdag
000 gram

SCHOUDER.
KARBONADE
(max.) 2 kg per klant)

Ikg

verse kippenbouten

100 gr hamworst

100 gr katenspek

150 gr slagersham

395
600

95

125

195

Ids grote fricandeilen (40 st.)
13.75

KEURSLAGER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO OLD • TEL. 05758-1X88

(Deie aartnertngoo ^n gekkg loiang de «oo«Taad slrehl)

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal 13 - Hengelo Gld • Tel. 05763-1806

Va Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Nog voor uw tuin volop

P E R K G O E D
geraniums - f uchsia's

Zelfbediening

Kwekerij HUBERS
TEL. 05754-406 - BAAK

Witgouden setje
met 0,02 crt. * A f\

Hanger (exci. collier) 14"Ur

Oorknopjes pp. 255"

215-

"'n Geslaagde"
verrassing

_ vindt u nu
3 Zilveren bij UW juwelier
parelhangers
aan collier
van 37,50
voor

GA STEMMEN!
Uw gemeente raad is het bestuursorgaan, waarop U de
meest directe invloed heeft.

Via haar kunt U

MEEBESTUREN!!!

13 van hen kunnen UW vertegenwoordigers worden.
DAAROM:

GA STEMMEN!
Alle stemmen gelden! (Ook volmachten)

STEM VOOR DE VOORUITGANG, STEM

Lijst 2
P.v.d.A.

Dit zijn onze zittende raadsleden, tevens lijstaan-
voerders:
1 JAAPHULSHOFF
2 Henk Oldenhave
3 Leo Koldenhof

Zij zullen graag Uw vertegenwoordigers zijn.

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

40 jaar Schröder
Ter gelegenheid van ons zakenjubüeum
bieden wty bty aankoop van f 40.00

een geurige
verrassing
(eau de toilette)

Jubileum aanbieding
Badstof stretch
HOESLAKENS
(in kleuren bleu bruin, beige, wit)
maten 80x190 en 90x200

19.95

ALS VANOUDS BIJ DE KERK

Hoek Kerkstraat-Ruurloseweg • Hengelo Old

HEIJINK
voor al uw MEUBELEN

zowel modern als klassiek

Vergelijk de prijzen

Altijd 10% korting
daarom de goedkoopste

Meubel- en Tapijtenhuis

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld

WIJNBERGEN
BIEDT U DEZE WEEK:

Nieuw
Grote bak BAUWKOST

Zomersalade
nu

Nieuw

225

ANDIJVIE, nu kilo 95

Volop
verse aardbeien en aspergers

Nieuwe krielaardappelen
plm 800 gram schoon 1OC

l ZOnu per zak

Het adres
voor bloemen, groente en fruit

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

's Maandags de gehele dag geopend
's Woensdagsmlddags gesloten

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

SPORT GOED
met SPORTGOED

van 8POBTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 6, Hengelo

ledere
woensdagmiddag

alle coupons
1/2 prijs

Schröder
by de kerk • Hengelo Old

Willy Hoogeveen-
Geitz
schoonheidsspeclalUto/

pedicure

Loakendiek l

Veldhoek-Hengelo Gld

Voor afspraak:

tel. 05736460

Offenberg
HANDEL IN

hooi en stro
H«'si<'j-\ves; 10, Varsselder
Tel. 08358-85684

Tapijt vuil?
Baal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slecht* f 15.— p. da*
DBOGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo (>M
Telefoon 05753-1800



U kunt nog slechts korte tijd profiteren van de

lage prijzen en 10% korting
in onze opruiming

Enkele voorbeelden:

Eiken bankstel met bloemstof
geen 1890.— maar

3 + 2 zits, geheel gestoffeerd

Grote eiken toogkast
dichte of glasdeuren, met massief front, geen 1890.— maar

100% zuiver wollen tapijt

nu

beige-bruin genopt geen 285.— maar

1495.-

1590.-

1690.-

189.-
Nog diverse tapijteonponnen
voor huiskamer en slaapkamer, tot 8.10 mtr

couponnen tot 60% korting

Prachtige gordijnstof
in beige-bruine streep nu per mtr 14.85

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

IES HISTOR KLEUR
in de winkel die je kleur aanvoelt

VERTEL UW KLEURFANTASIEËN. SAMEN MET DE
HISTOR-KIESKLEURSELECTOR MAKEN WE ZE WAAR

^J* Denkt u bij voorbeeld dat junglegroen 't buiten leuk
7a\ doen? Wilt u 'n ander kleurtje o|> de ret>rii|>ij|> rn

de betonnen tegels? Noem ons uw favoriete kleur.
Met behulp van de Histor-Kieskleurselector kie/.en we dan
samen de bijpassende tinten of de mooiste contrastkleur.

Kortom, de kleuren die bij u thuis 't prachtigst com-
bineren. Hoogglans, zijdemat of muurverf, karweiklaar in het
l listor-blik. Of anders mengen wij 't in een wip voor u.

Schildersbedrijf REGELINK
Raadhuisstraat 40 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-1655

R
A2 Histor kleur Altijd goed

Toon Hermans: belezenen veel gelezen!

Toon Hermans in gesprek met Bertus Lubbers tijdens de huldiging

van Toon in het Kurhaus te Scheveningen i.v.m. de uitgave van zijn

miljoenste boek.

Boeken welke Toon bekend maakte bij duizenden:

x Liggen in hef gras x Cfownerief/es

x Fluiten naar de overkant x Alles is heimwee

x Ik heb het leven lief

Uit voorraad leverbaar in onze zaak

Kerkstraat 17 • Hengelo Qld • Tel. 06788-125*

U wenst meer
dan veevoeders?
Dat kan!

Wij hebben het genoegen te kunnen
mededelen dat de heer O. Overbeek

thans optreedt als onze regionaal
handelsvertegenwoordiger voor

Toldijk en omstreken.
De heer Overbeek zal daarbij, in

samenwerking met mevr. Willemsen,
niet alleen graag onze maar ook uw

belangen behartigen. Hij wordt daarbij
gesteund door Meulemans Voorlich-
tingsdienst. De bedrijfsadviseurs van

deze Voorlichtingsdienst zijn p.a.
deskundig op het gebied van voeding,

fokkerij, hokkenbouw. hokinrichting
en de algehele economische bedrijfs-

voering.

Meulemans en Overbeek besteden
zorg aan hun klanten.

IDeulennans mengvoeders
postbus 3. 5370 AA RAVENSTEIN. 08867-1G52

Dick Overbeek
Bielemansdijk44
7025 CW Halle
05736-365

v/h mevr. Willemsen
Hoogstraat 11
7227 ND Toldijk
05755-1318

2e keus

SLAAPZAKKEN
reeds vanaf 19.50

Meubel» en Topijtenhuis

„DESPANNEVOGEL"
Hengelo Gld

ZEKERHEID IS OVERAL TE KOOP

maar voor persoonlijke aandacht en service:

'tHoogeHuys
• Levensverzekeringen

• Schadeverzekeringen

• Begrafenisverzekeringen
alkmaar

Adviseur: B. J. VISSCHERS - 6971 EB BRUMMEN

De Visserstraat 13 - Tel. 06756-2741

Herenpolo's, korte mouw
uni en gestreept

in korte en lange mouw

100% katoen (ook losse jasjes)

29.00

29.00
32.95

Twill broeken
diverse kleuren

Sportieve
stretch zomerbroeken

Bon Giorna en Sir Edwin

heren ondergoed

69.00
98.50

DEZE WEEK: bij elk kostuum of combinatie een

overhemd t.w.v. f 35.- GRATIS

HENGELO -TEL.05753-1383

DIEPVRIESCENTRUM
RAADHUISSTRAAT 51a

Alles voor de barbecue, o.a.:
Gemarineerd kippe- en varkensvlees

Saucijzen en Duitse braadworst

Prima Franse barbecue
met halfautomatische grill, slechts

Ook alle toebehoren als pennen, tangen, roosters,

vuuraamakers en houtskool leverbaar

HULS-
MAATFIETSEN TELEFOON 05753-1666 OF 2436

HENGELO (CLD)

Om aan uw persoonlijke siru.
wensen en maten tegemoet te komen
maakt BATAVUS zo'n 200 modellen
m 1300 uitvoeringen met meerdere
bame-en wielmaten. Natuurlijk is
kwaliteit en pnjs tiap':yewi,s
opgebouwd, zodat u binnen elk
budget een kwaliteitsfcets kunt kopen
met een persoonlijk tintje. Als
fietsenvakman zetten wij u graag
goed in het zadel

Fh-ts-sperialist

Reind Zweverink
Iekir\ H - HcngHo Gld
Tel. 2HX«

BATAVUSc

Taxi bestellen?
WOLSINK bellen!
O ziekenvervoer

(OGZO • IZA - particu-
lier en ziekenfonds)

• rouw- en trouwritten

• taxiritten

Taxibedrijf

G. WOLSINK

Vordenseweg S, Hengelo G
Tel. 05758-1493, bgg 2829

METAAL WISSELINK
verkoopt merkbenzine

altijd mei 7 cent korting

Ook voor diesel

Varsselseweg 41 • Hengelo Gld

Vrijdag 4 juni van 17.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 5 juni van 8.30 tot 17.00 uur

GROTE FABRIEKSVERKOOP
WEGENS OVERHUIZING

stofcoupons

overhemden

kol b erts

pantalons

v.a. f 5.-- stropdassen v.a. l.~

v.a. f 5.» kostuums v.a. f 75.—

v.a. 125.-- katoenen werkhemden

v.a. f 15.-- v.a. f 12.50
regenjassen v.a. 125.--

Carnavals-attributen

WIJ MOETEN RUIMTE MAKEN

ALLES GAAT WEG TEGEN BODEMPRIJZEN

uniformen
ST JANSTRAAT 38 - KEIJENBORG

Bij ons hebt U de mogelijkheid

uit een zeer uitgebreide collectie

te kiezen

Daarnaast hebben wij voor U een
prachtige serie

VOORDELIGE TAPIJTEN

op voorraad

Bijvoorbeeld:

Jubileum Intertest
50% wol - 50% acryl

nu per mtr v. f 225.— v. 185.

gratis en vakkundig gelegd

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

"Geslaagd"
r dus...
Gazelle

de "geslaagde"fiets:
• altijd kwaliteit
• prima service

• vele modellen,
maten en kleuren.
Laat je vakkundig

adviseren,
gauw langs bij:

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11

HENGELO GLD

Telefoon 05753-7278

PS. GEFELICITEERD!

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ

alle plaatselijke banken

Leer succesvol autorijden!
VAMOB-AUTOBIJSCHOOL W E LI E BS
HELPT U DAARBIJ OAABNE

W|) lessen In BMW 816 en HONDA ftotomatte

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelswer 47 • KeUenborr • Tel. 1MV

GAZELLE fietsen njden op
VREDESTEIN banden

inlijsten

Lijstenmakerij

schildersbedrijf
bennie harmsen



Voor de blijken van medeleven, welke wy na

het overlijden van mijn lieve echtgenote,

moeder en oma

HILDA ANTONIA LUBBEBS
echtgenote van A. W. Meenink

mochten ontvangen, betuigen wfl onze harte-

lijke dank.

lam. A. W. Meenink

Hengelo Gld, juni 1982.
Oude Varsselseweg 10.

NU «en
mini-wasmachine

met verwarming, 1500 watt
met roestvrty stalen kuip

met tUdschakelaar

norm. prijs 310.—, bty ons

Tefal mini-wash

248.-

175.--norm. pr^js 238.—, Wj on»

Installatiebedrijf

Besselink
Hoek Raadhuisstraat Banninkstraat

HENGELO GLD • Tel. 05753-1215

JOWé - KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

Branderhorstweg 5 • Tel. 05753-2026

Inkoop - verkoop - verhuur

reparatie - si ij pin richting
van diverse kettingzagen, tuinbouwtrekkers,
frezen, pompen, aggregaten, motorzeisen,
gazonmaaiers, hout- en compostmachines,
verticuteermachines, heteluchtkanonnen,

grondboren, hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig

Ook 'B avonds en zaterdags bereikbaar

Hoofddealer Honda • Carraro

Alpina - Suffolk - Qua/cast

Op maandag 7 juni a.s. hopen wij ons 25-jarig

huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00

uur in zaal Concordia te Hengelo Gld.

GERRIT HISSINK
DINIE H1SSINK-MENKVELD

7255 LJ Hengelo Gld, juni 1982.

Memelinkdtfk 6.

WIM EN LIEN NOTTEN

vieren zaterdag 5 juni a.s. hun

121/2-jarig bruiloftsfeest

Belt u ze ook tussen 8 en 10 uur?

Wij wel

Telefoon 1501

Geslaagd of naar een andere
school?

Een nieuwe FIETS

DAN NAAR UW

FIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERIHK
lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

WU leveren U ALLE MERKEN
(ook Gazelle)

714e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop loten
maandag 7 Juni
Debltante Ned. Staatsloterij:

Boerman - lederwaren
Spalstraat lOa - Hengelo Gld - Tel. 05753-1379

BESTELDE LOTEN WORDEN EEN WEEK GE-
RESERVEERD

H.H.V.
Hengelose Hengelsport Ver.

ATTENTIE
jeugd van Hengelo tot 15 jaar
Ook dit jaar organiseren wtf weer de
traditionele

JEÜGDWEDSTRIJDEH
om het kampioenschap van Hengelo Gld

en wel op

woensdag 9 juni 18 tot 20 uur

zaterdag 26 juni 13.30 tot 16 uur

zaterdag 10 juli 13.30 tot 16 uur

Verzamelen by Concordia

DEELNAME GRATIS

Prijsuitreiking zaterdag: 10 juli plm 16.80 uur

HEIJINK
heeft de grootste keus in tapijten

110 rol kamerbeed tapijt in voorraad

Reeds vanaf 39.75 per meter
gratis gelegd

MEUBEL- EN TAPIJTENHUI8

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 • Hengelo Gld

Cafetaria „de EIKEBOOM"
ST JANSTRAAT 69 - KEIJENBORG

Openingstijden
m.i.v. juni 1982

maandag t.e.m. donderdag 14-24 uur

vrijdag t.e.m. zondag 11-01.00 uur

Belt U 1329 en uw besfe//ing word*
gereserveerd.'

„DE BLEIJKE"
verzorgingscentrum voor ouderen

Beukenlaan 87 • 7255 DL Hengelo Gld

Binnen de verzorgingssector van ons centrum

kunnen door uitbreiding personeelsbezetting

geplaatst worden:

a vaste verpleegkundige
voor de wacht A e/o B, m/v

Onze gedachten gaan uit naar enige verpleeg-

kundigen, die in een zgn. deeltijdbaan deze

baan willen gaan vervullen.

b activiteiten-begeleider,
(welfare-werker) m/v voor plm 5 uur per dag

Een aantekening van het Rode Kruis en of

diploma Norel of gelijkwaardige opleiding is

gewenst.

Met gemaakte vakantie-afspraken zal z.m.

rekening worden gehouden.

Salariëring volgens de CAO-Bejaardentehuizen

Alleen schriftelijk soicitaties binnen 7 dagen

na verschijnen van dit blad aan de directeur

P. Noordljk.

Voor de bezorging van ons ochtendblad

„De Gelderlander" te Hengelo G.

BEZORG(ST)ER
Ruime vergoeding

Aanmelden: W. Hannsen, Rozenstraat 5 te
Hengelo Gld, tel. 1888 of bij „De Gelderlander"
Grutstraat 28 te Doetinchem, tel. 08340-25541

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.

Naaimachinehandel - reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 • VORDEN - .Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1418



Een technisch uitgo
balanceerde motoizois
met een stevige over-
brenging Voorzien van
een aangepaste reduc-
tie voor de messen^chijl
en Weed-Eater maaikop

Leverbaar in verschil
lende typen met snel
te verwisselen hulp-
stukken

Zenoah
De meest verkochte
ter wereld.

Bestel nog
vandaag.
Doen.

Ijzerhandel HARMSEN
Banninkstraat 4 - Hengelo Gld
Teelfoon 05753-1220

ZONWERING
knikarm-systeem, uitval 200

HALEN EN BETALEN

800 breed 570.--

400 breed 650.—

500 breed 735.—
incl. BTW

HEkJINK
MEUBEL- EN TAPIJTENHTJIS

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld

VOOR AUTORIJLES

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

Telefoon 05753-1845

Opel Ascona 2000 - Volvo automaat

H.H.veehouders
Regelmatig leverbaar:

prima weidehooi

gedorst hooi

alle soorten stro
Franse en Duitse

bierbostel
Goed in kwaliteit en
scherp in prezen

J. FRANKEN
Handel in agrarische
produkten

Tel. 05753-1295, Hengelo G

Gevraagd:

Te beginnen plm 20 juni

Banninkstraat 54, Hengelo
Tel. 05758-1427

CENTR VERWARMING
ƒ 1000.- korting en 10 jr ga
rantie wanneer u uw wo
ning 2 dagen beschikbaar
stelt als modelwoning
Tevens speciale prijzen
voor zelfbouwpakketten

RADI-THERM
Meppel - Luttenberg
r -emelerweg 56
B105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

H.H.veehouders
wy leveren

perspulp
opslag 1982

Bel 05753-1295 en U krUgt
volledige inlichtingen

J. FRANKEN
Handel in agrarische
produkten

Oppas nodig? Bel 05753-
1942. Dag en nacht

Te koop g.o.h. trekker,
18 PK en kinderzitje voor
auto. Holterveldseweg 2,
Tel. 05753-2083, 's avonds
na 17.00 uur

Te koop dieselolie tank
(vierkant) 1350 liter.
Th. Esselink, Ottenkamp-
weg 5, Keijenborg,
tel. 05753-3261

TE KOOP uit diepvries-
kluis inventaris: kasten,
kisten en laden.p.a. J. J.
van Houte, Hummelose-
weg 3a, t.b.v. de aktivi-
teitencommissie Kon.
Harm. Concordia

Te koop partijtje bunaak-
flessen, V/z liters en een
partij tarwestro. Reigers-
voortseweg 6, Toldijk
Tel. 05753-2331

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 6 JUNI

Ned. H*rv. Kerk
ur Ds Kabel - bed. H. Doop

Goede Herder Kapel
S uur Ds Gerbrandy

Vrfe. H«nr. Kerk
n dienst

Avond- en weekenddienst doktore*

r spoedgevallen zaterdags van 9-9.30 uur en zon
S van 12-12.30 uur

van 31 mei t.e.m. 6 juni
J. Hanrath, telefoon 05753-1277

Weekenddienst huisartsen Steendereu
Vrijdag 4 juni

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

Weekenddienst dlerenarteea
lande zaterdagmorgen 10 uur

i. J. van Ingen, teleioo- 209Z

Te koop bloem- en perk-

planten. Clemens Waenink

Spalstraat 51, Hengelo Gld

Tel. 05753-1317

Te koop planten, rode, wit-

te, savoye en bloemkool,

behandeld tegen draalhar-

tigheid Seldery, peterselie

en bieslook. Niesink, Past.

Thuisstraat 10, Keijenborg

Te koop alle soorten kool-

planten, tevens aardappe-

len. Hendriks, Hengelose-
straat 26, Keijenborg,

Tel. 1448

VOOR

handels- en
familie
DRUKWERK

Drukkerij
Wolters

Tel. 05753-1455

Alarm :
05753-1230, politieburt Hengelo Gld. Na 23 uur

dkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

Alarmno. braadweer
•foon 1922 Hengplo Gld

B.K. Kerk Hengelo Gld
ïrdag 7 uur n. m. H. Mis, zondag 8.30 uur Hoog
, 10.30 uur H. Mis. Door de week H. Mis om 8 uur

B.K. Kerk Ketfenborg
. kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
dag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge-
mis 8.30 uur
.em (kerk ned. prot. bond) : zaterdag 19 uur voor-
id mis
:e Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis
).30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur:
ïlijks rozenhoedje om 18.30 uur

ÏARTFEEST
>iljartvereniging Concordia '54 heeft opnieuw de
.nisatie van de jaarlijkse districts feestavond
ich genomen.

? telkenjare zeer gezellige feestavond staat bij
iljarters in hoog aanzien. Op deze avond worden
rïsselbekers aan de vele kampioenen uitge-

jaar komen veel Hengelose biljarters in aan-
king voor de prijzen.
muzikale gedeelte van de avond zal worden ver-
d door The Midway's

ODLEVERING „MULDEBSFLUITE"
eeuwenoude traditie van de broodlevering aan
.Muldersfluite" te Hengelo Gld en door de
's van Hengelo Gld en Zelhem sterk ondersteund
; ook dit jaar weer aangetoond goed bij het
.ek in de belangstelling te iggen, ondanks het
zo fraaie weer.

Na aavoering van de broden op een versierde wagen
en onder de tonen van de boerenkapel van de muziek
ver. Crescendo kon een en ander zijn beslag gaan
nemen. Onder toezien van de politie en loco-burge-
meester Hooman, die tekst en uitleg gaf van de
levering en weging, in het bijzin van burgmeester
Ridder van Rappard van Zelhem, werd de heer H.
Beulink die 40 jaar de belangen van het armbestuur
van Keijenborg by de levering behartigd had, ge-
huldigd. Hem werd een boek van Aornt Peppelen-
kamp aangeboden. En zoals zo vaak leverde hij ook
nu weer het zwaarste brood (50 pond), waarvoor hjj
2 flessen rode wijn in ontvangst mocht nemen.
De vrolijke noot werd verzorgd door de boerenkapel
van Crescendo en de dansgroep ,,Wi'j eren 't Olde"
uit Velswjtfk. Conferencier Hendrik-Jan uut Velswiek
gaf de nodige commentaren by de verschillende
dansen.

Het talrijke publiek genoot van de demonstraties
Voor afslager Herman Lubbers volgde toen de toch
wel dankbare taak om de vele aantal kilo's aange-
voerd brood aan de man of vrouw te brengen.
Op de van hem bekende wijze werd menigeen met
een roggebrood huiswaarts gestuurd.
De broodlevering aan de „Muldersfluite" was ook
dit jaar weer een fijne aangelegenheid, waarbij de
eeuwenoude traditie op passende wijze eer werd
aangedaan.

BBADEBIE HENGELO GLD

De jaarUJkse braderie, die met veel succes In Hen-
gelo Gld wordt georganiseerd en waar het publiek
telkens in zeer grote getale op af komt, het la beide
dagen dan ook oergezellig in de Kerkstraat, staat
dit jaar voor woensdag 11 en donderdag* 12 augustus
op de kalender.
De aktieve Hengelose en Ketyenborgse Middenstands-
vereniging, onder wiens auspiciën alles plaats vindt,
'heeft al enkele malen een oproep geplaats om de
zakenlieden, verenigingen en instellingen in Hengelo
en Keijenborg aan te sporen, zich voor deelname
op te geven. Tot nu toe ztyn nog niet veel aanmel-
dingen binnen en de HKIVf verzoekt degenen, die
interesse hebben, dit zo spoedig moegelijk te doen
btf de secretaris, H. Wtfnbergen, Kerkstraat 13 te
Hengelo Gld.
Het zou toch bijzonder jammer /uu, dat dit jaarlijkse
evenement met bezoek van zoveel publiek en zoveel
gezelligheid, door gebrek aan deelname geen door-
gang zou kunnen vinden.
Dus meld U zich daarom zo spoedig mogeUjk aan.

GEMEENTELIJKE HERINDELING
Onlangs hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland
een definitief standpunt ingenomen met betrekking
tot de voorstellen tot gemeentelijke herindeling in
Oost-Gelderland. Na raadpleging met de betrokken
gemeentebestuur heeft het college besloten om aan
de minister de samenvoeging van Hummelo en Kep-
pel, Steenderen en Hengelo Gld voor te stellen.

CDA STEENDEREN

De leden van het CDA Steenderen gaan televisie
kijken. Op woensdag 2 juni wanneer de uitslagen van
de stemming voor de gemeenteraden op het scherm
verschijnen gaan zij deze in zaal ,,Den Bremer" te
Toldijk vanaf 20.30 uur volgen.
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In uw tuin o f op uw balhon
*_ m WE* • *

Kreyenbroek
roomboter M JTO
zandgebak *i 9 jr
van 1.89 voor • •

lekkerbekjes 469
van 1.98 voor m m

Pencee's
rol 5 stuks
van 1.25 voor

Q99
Kathycltfoen
dubbelzuur
150 gram
van 1.49 voor 1?9

Stlmorol
weekendpack
a 5 pakjes
van 2.39 voor 198
Smarlus
beschuit
pak 2 rol 1?9

Van Nelle Supra koffie
normaal of
snelfllter
pak 250 gram
deze week

352
Roosvicee
fles 0.6 liter
van 2.98 voor

249
Roosvicee
fles 0.6 liter
cassis
van 3.49 voor

Roosvicee
rozebotteljam
per pot
van 2.09 voor 179
Dreft afwas
flacon 400 gr.
van 1.98 voor 179
Dreft-E5
pak+ gratis puzzel
van 4.95 voor 479
Limonade siroop
slnas of frambozen j
per fles
van 1.39 voor

Martini
vermouth
3 soorten per fles

Nieuw! Alleen bij VS
Topbronnen bronwater
rood of blauw
1 liter geen 0.76
0 f 0.69 maar

Citroen
1 nter
geen 1.29 maar

ALLERLEI
Potgrond
grote baal,
louter
van 3.25 voor

Tuinslang
lengte 15 meter
van 8.50 voor

6?s

Tulnsproeier
Gilmour
van 18.95 voor

12?s

Curver
plastic
tuingieter
groen of bruin
10 liter
van 7.25 voor

549

Deurmat
bruin, 40X70 cm
voor binnen en
buiten
van 9.95 voor

675
Heksenketel
18 cm met muur-
haak
van 6.75 voor

495
Odorex
spray

*• H van 2.98 voor

275
Brevia
inlegkruisjes
'Nieuw'30 stuks
van 3.50 voor

met uw VS-rmrht
voordelig m de zon l

Geldig van3/6-S/6

Q98
Geponeerde
Schnitzels
100 g ra m 1?9

Nasivlees
500 gram 448
Room-
schijven
100 g ra m

Q98
Maandag:
Schouder
karbonade
SOOgram 4**

1?9

Dinsdag:
Borstlappen
500 gram

Tongeworst
150 gram 159
Woensdag:
Gehakt h.o.h
heel kilo

Boterham-
worst
150 gram 1»

VLEESWAREN
Gebraden
Fricandeau
100 g ram

reawv

928
Champignon
gehakt *
100 gram

139
Palingworst
100 gram Q99

2£
Geldig van 3/6 • S/6

Heerlijke boterzachte
Hollandse
bloemkool

Tomaten
1 kilo 1?*
Malta's
2.5 kilo nieuwe
aardappels

495
Komkommer
2 stuks 168

Pracht
fuchsia
Per stuk 2.75
4 stuks

1QOO
Afrikanen
10 stuks
oranje, geel,
geef

395
Lobbelia's
10 stuks 395
Salvia's
10 stuks 6?s

Coppelstock^
vieux
1 liter 14?s

Coppelstock
citroen 4%A£?
brandewijn OY9
1 liter W m

Henkes
jonge
jenever
1 liter

Goudse kaas
belegen
kilo

Coberco
vla naturel
1 liter nu

Jackykwark
450 aram
van 2.15 voor

Yoghoyogho
aardbeien of
perziken
1 liter

Graanstoet
SOOgram
gratis gesn.

Zachte
punt-
broodjes
zak 10 stuks 1?8

Volkoren-
puntjes
zak 6 stuks 1?*

Grolsch pijpjes
krat 24 fles
deze week 13?*

Slagers
leverworst

Johma
Vleessalade
superieur
150 gram

Resl
frltuurvet

pak SOOgram
van 1.89 voor

K.G.
theezakjes

per pak
van 1.09 nu voor

^̂ •••̂ •̂ •̂ •̂̂ ^̂ ••••̂ ^

Geldig van 3/6 • 9/6 '82
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO IGLO l RUSSEN GROENIG GOOR VORUfN


