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\ verkrijgbaar zolang de voorraad strekt

Euro P-schijf
Internationaal geldige parkeerschijf.
Dit model wordt per l juli a.s. in
Nederland verplicht. In kunststof
hoes. Nu van f 2,95 voor slechts

2.1

Cijfers & Letters
Twee kombinatiespellen voor het
hele gezin in één doos. Een cijfer- en
letterkombinatiespel. Voor thuis.
Voor op vakantie. Met dobbelstenen,
twee puntenboekjes en mini-
ballpoint. Nu van f 6,75 voor slechts

o

hulp"
Dca „eerste

kussen
Bevat o.a. watten, snelverband,
gaaskompressen, pleisters, schaartje
en Sterilontinctuur. Ideaal voor in
de auto, want het rammelt niet.
Nu van f 12,95 voor slechts

Portosafe's
Neem een draagbare
'safe voor uw
vakantiegeld en
-papieren. Een
veiligheids
portemonnee voor
aan uw broekriem.
En een veiligheidstasje
voor om uw hals
Van kunst leder
Portmonnee
of Tasje
van f 3,95
voor
slechts

, >
-

In diverse
kleuren Vsï

bij besteding
vanaf ƒ 10,-
aan drógisterij
artikelen

(uitgezonderd
geneesmiddelen}

DOE MEE
MET DE S6 GRANDIOZE

VAN DA-DROGIST

AAN
PRIJZEN!

Kijk voor deelname in de Deapost.
Mocht u deze niet ontvangen, vraag

er dan om in de winkel.

Venohfrit

CLAN
Vetowtfk-Zelhem. Baak,
Steenderm, Wlohmond,
Vlermkker

UITGAVE:
DRIJ. WOLTEB8
Kerkstr. 17 • Poatbtu 8
7255 ZO Hengelo Qld
Fel. 05758-1465
b.g.f . 1258

Dé fiets
voor
de jeugd
• bij-de-tijd van
uitvoering en kleur
• sterk en duurzaam
• sportief
• lichtlopend maar
bovenal VEILIG
Dat is dus een GAZELLE

Kom eens kijken bij:

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11

HENGELO GLO

Telefoon 05753-7278

CAZELLEfotMn
rijden op
VREDESTEIN
binden

ledere

woensdagmiddag

alle coupons

'/2 prijs

Schröder
by de kerk - Hengelo Old

Tapyt vuil?
Baal dan de

TAPINETTE
dieplereiniger
Verbluffend resultaat
Baar slechts ƒ 15.— p. dat
DROGISTERIJ

L E N S E L I N K
Kerkstraat l, Hengelo Old
Telefoon 05753-1SOO

Offenberg
HANDEL IN

hooi en stro
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 0635*85064

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag

500 gr GROVE VERSE WORST

' >00 gr FIJNE VERSE WORST

150 gr gekookt of rauwe ONTBIJTSPEK 150

Woensdag

600 gram

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen

160 gr BOTERHAMWORST

395
350

100

Donderdag

•
 r

>00 gr MALSE RUNDEBLAPPEN

>(M> gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr SNIJWORST 200

Vrijdag en zaterdag

600 fnun

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

lieg

verse kippenbouten

100 gr hamworst

100 gr pekel vlees

150 gr slagersham

395
600

195

196

Ids grote fricandellen (40 si.)
13.76

Wij zijn ruim gesorteerd in BARBECUE-VLEES

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO QLD - TEL. Q575S-1269

KEURSLAfiER

Fotofeest VS-markt Hengelo Gld
Tegen inlevering van deze adver

tentie krijgt U hem voor

Op de aangegeven dagen kunt U bij de

VS-markt te Hengelo Gld een prachtige

KLEURENFOTO laten maken voor f 2.00

(formaat 13x18 cm)

Tevens kunt U een keuze maken uit verschillende formaten

donderdag

10 Juni

vrijdag

11 Juni

vanaf 9.30 tot 17.30 uur

l aanbieding per gezin

DA-drogisterij LENSELINK

JUK

DANSEN

Zondag 13 Juni

NDI;Z-VOIIS

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Uw oude horloge is nog geld waard!
Bij ons tussen F 25.- en F 75.

Speciaal voor vaderdag.
Tijdelijk tussen F 25.- en F 75.- terug

voor uw oude horloge
Geef vader eens een extraatje...geef hem een nieuw horloge...

Misschien vindt u het in deze tijd een beetje te duur, daarom maken
we het voor u extra interessant door een aantrekkelijke inruilprijs
te geven voor uw oude horloge, u krijgt tijdelijk tussen F 25.- en

F 75.- terug voor uw oude horloge! Het maakt niet uit; met of zonder
barst, dames- of heren horloge, of ie tikt of niet, met of zonder
deukje u krijgt tijdelijk voor uw oude horloge een flink bedrag

terug bij aankoop van een nieuw SEIKO horloge!
Profiteer nu Maak snel een keuze uit onze grote Seiko kollektie en

verdien op een eenvoudige manier F 25.- tot F 75.- vader zal er
beslist tevreden mee zijn

SEIKO
Precies dat tikje meer stijl.

Uitgebreide kollektie gebogen meubelen.
Een aktuete en jonge kollektie stoelen,

gebaseerd op een eeuwenoude techniek.
Zorgvuldig op trend en traditie geselecteerd.

Alles met bijpassende taf els.

Meubel- en Tapijtsnhuis,

„DE SPANNEVOGEL"
HENGELO GLD



WIJNBERGEN
DAAR 'VINDT U EEN GBOTE SORTERING

VERSE CROENTE EN FRUIT
TEGEN SCHERPE VEDLINGPRIJZEN

Let op!! .

2 forse komkommers l ZO

1 kg exporttomaten 195

Vers gesn. spitskool
nu per zak 75
Volop verse aardbeien

en nieuwe aardappelen

In onze grote verkoop bloemenkas .

a. s. donderdag en vrijdag

extra voordelige

bosjes BLOEMEN
voor de intocht van de

avondvierdaagse

KOM, KIJK EN ZIET, WAT

F A. W IJ N B E R G E N
U BIEDT

Kerkstraat 6 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1473

's Maandags de gehele dag geopend

's Woensdagsmlddags gesloten

De kooplieden van de Hengelose vrijdagmiddag- en -a vondmark f brengen ü
weer vele aanbiedingen. Kom* u maar eens kijken.'

OP DE MARKT IS UW GULDEN EEN DAALDER WAARD!!!

BINNEN. EN BUITENLANDSE KAAS

Standplaats vrijdagmiddag- en
-avondmarkt, Spalstraat, Hengelo O

l kg jong 8.90

500 gr 20+ met en zonder komijn

5.50

500 gr 25+ laaglanden

(zoete koos) 5.00

WIJ vorkopen uitsluitend

natuurkaas

l metworst 2.75
(zonder kleurstof)

4 metworsten 10.00
(zonder kleurstof)

500 gr slagers leverworst 3.25

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Grolweg l • 8964 HL HALL • Tel. 08387-808

VISHANDEL

J. HOEKSTRA
EEFDE

Onze reclame :

8ROTE POT ZURE HARING

geen 4.00 moor O.Z3

Poelman zoetwaren
Nu iedere vrijdag

op de markt in Hengelo Gld

Aanbieding:

250 gr drop (kokindjes)
van 2.25 voor 1.95

Gebr. KRUIS
groente- en fruitspecialisten

Zevenaar

500 gr fijn sappige kersen 3iSO

20 fijne J a ff a sinaasappels

nieuwe oogst 4i95

3 doosjes verse aardbeien 4iOO

Bloemisterij

4 fuchsia's 10.00

l bos rozen

(deze staat 14 dagen) 3i75

Verder alle soorten

winterkoolplanten

Bloemisterij

„De Vale Weide"
H. E. A. VAN DEN BREEMEN
Klarenbeekseweg 42 - VOORST - Telefoon 1487

POELIER

HOFFMAN
Filet per kg 14.60

Kuikenpolen per kg 5.95

Kip in'l zuur per 500 gr 5.00

POELIER HOFFMAN
Telefoon 05476-2828

vers en gekoeld

< EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

SPORT GOED

met SPORTGOED
van SPOBTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

Ook voor

KOOKAPPARATUUR
uitgebreide keuze

• elektrisch / gascomfoor

• eletrisch / gasfornuis

• Scherpe prijs

FA. O R D E L M A N Ef: D I J K M A N
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1285

GOUD ZILVER

Profiteer nu van de erg gedaalde
goud- en zilverprijzen

Hoe lang nog??

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK • GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 • Hengelo Gld • Telefoon 05758-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

KIES HISTOR KLEUR
in de winkel die je kleur aanvoelt

Wat voor kleuren wilt u in huis'1 Noem ons uw
lievelingskleur. Of laat 'm zien met een stukje

gordijn of vloerbedekking . . .
Dan kiezen we samen de best bijpassende tinten of 't
mooiste contrast. Heel simpel, met behulp van deze Histor-
Kieskleurselector. Het unieke vak vol voorbeelden.

Dat u de weg wijst naar de kleurencombinaties
waar u zich thuis 't prettigst bij voelt.
Kom gauw eens langs, want uw Histor-kleur staat klaar in 't
blik. En anders mengen wij 'm in een wip voor u.

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

HIST R
Histor kleur Altijd goed

Pracht baddoek r nr
90x50 nu V>VV

Bij aankoop van f 40.--

een flesje parfum kado

Het aantal knopen dat u moest raden was

1986
Mevr. Bos uit Ketfenborg die 1984 raadde,
heeft inmiddels de duster al in ontvangst ge-
nomen

40 JAAR

Schroder
bij de kerk Hengelo Gld

9 juni 1928

Voetbal- en Atletiekvereniging „PAX"

Hengelo Gld

UITNODIGING

Het Pax-bestuur deelt U mede, dat zij

met haar eerste elftal op zaterdag

12 juni 1982 van 15.00 tot 17.00 uur

recipieert in zaal Wolbrink, Bleek-

straat 3 te Hengelo Gld.

Dit ter gelegenheid van het behaalde

kampioenschap en de promotie naar

de 3e klas van de K.N.V.B.

Uw aanwezigheid zal zeer op prijs

worden gesteld.

Hengelo Gld, juni 1982.

schildersbedrijf
bennie harmsen

vraag vrijblijvend informatie...

Spalstraat 17 Hengelo(Gld) Tel.05753.1292

H.H.V.
Hengelose Hengelsport Ver.

ATTENTIE
jeugd van Hengelo tot 15 jaar

Ook dit jaar organiseren wtf weer de
traditionele

JEUGDWEDSTRIJDEN
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

de veertiendaagse

il r
Geldig van 8 t.e.m. 27 juni

l liter
J FLORIJN G ENE VER

l liter
2 ST ANDRé VIEUX

3" l liter
MISPELBLOM BRANDEWIJN
l liter
80NNEMA BERENBURG

5 1 liter
POLLEN BESSENGENEVER

61 liter
POLLEN KERSENBRANDEWIJN

BERENTZEN BONGO

DE LA FORCE TAWNY PORT
l fles (Bordeauxwijn)
CHATEAU DE HARTE8

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ CONCORDIA



Fiets-speciallst

Reind Zweverink
lekink H, Hengelo C,

'IV l .

BATAVUS ,

GESLAAGD!!

Een BURO van
HEIJINK
is een fQn geschenk

Meubel- en TapUten-
huis

DE SPANNEVOGEL

Kuurloseweg 2

Hengelo Gld

Meervoudige keuze in

STOFFEN
in vele modetinten

Ons assortiment bevat
voorts

wol en kleinvak-

artikelen

Raadhuisstraat 51b
Hengelo Gld

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

RADI-THERM
Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
*105 SB Luttenberg
fel. 05724-598

Gevraagd:

aardbeien-

plukkers(sters)
Te beginnen plm 20 Juni

WULLINK
Banninkstraat 54, Hengelo
Tel. 05753-1427

Ponypark
Slagharen
Een wereld van plezier
Het goedkoopste en gezel-
ligste amusementspark v.
Europa. Alle attrakties
gratis. Entree slechts l 8.-
p.p.. Bejaarden tot 17 juli
gratis toegang op werk-
dagen.

Ponypark Slagharen
dagtocht 35 Ned. Spoor-
wegen

Biedt zich aan meisje
(21 jaar) voor werk in
winkel, met enige jaren
ervaring. Eventueel ook
op kantoor. In bezit van
Mavo-diploma en diploma
machine-schrijven.
Brieven onder no O 36/23,
bureau de Reclame

Te koop goed onderhouden
auto (Mini jubileum 1000)
met brede velgen en ban-
den + spoiler en nieuw
vinyl dak, bouwjaar 1975
Volledig gereviseerd, prijs
f 1750.—. Tel. 05753-1886

Te koop g.o.h. 4-pers. tour
caravan met wc en voor-
tent, merk Martens f 3000.-
J. Mullink, Davisweg l,
Velswijk, gem. Zelhem

Te koop trekker met maai-
balk. W. J. Ankersmlt,
Hoegenstraat l, Velswijk-
Zelhem, Tel. 08344-506

Te koop gebruikte electr.
tuinpompen, Calpeda, in
zeer goede staat. Tevens
nieuwe tuinpompen voor-
radig. Metaal Wisselink,,
Varsselseweg 41, Hengelo
Tel. 05753-7271

Te koop g.o.h. bankstel.
Te bevragen bij H. Men-
tink, Lankhorsterstraat 23
Wichmond

Te koop planten, rode,
witte, savoye, bloemkool
broccoli, behandeld tegen
draaihartigheid. SelderJJ,
peterselie en bieslook.
Niesink, Past. Thuistr. 10
Keijenborg

Te koop jonge koiüjnen
H. J. Maalderink, Steende
renseweg 5, Hengelo Gld

Te koop bloem- en perk-
planten. Clemens Waenink
Spalstraat 51, Hengelo Gld
Tel. 05753-1317

Te koop nest Jonge honden
Engelse fox, gladharig,
met stamboom, ingeënt en
ontwormd. Waenink, Elde
rinkweg 9, Hengelo Gld

Te koop alle soorten plan.
t«>n (kool, peterselie, sel-
derij, prei) W. Braakhekke
Banninkstraat 3, Hengelo
Tel. 1512

Te koop allerlei soorten
koolplanten. A. A. Derksen
Steenderenseweg 12, Hen-
gelo Gld, Tel. 2713

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 18 JUNI

Ned. Herv. Kerk
10 uur Ds R. Giethoorn - Jengdienst
m. m. v. gebr. E ij kei kam p

Goede Herder Kapel
10.̂ 5 uur ds Verhaere

VrQ>. Hterr. Kerk
8.45 uur Ds Brinkerink

Avond- en weekenddienst doktore»
Voor spoedgevallen zaterdags van 9-9.30 uur en zon
dags van 12-12.30 uur

van 7 t.e.m. 13 juni
F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrijdag 11 juni

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

Weekenddienst dierenarts*»
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. Eil, Telefoon 1420

Alarm r \spolltie
Tel. 05753-1230, politieburea Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 HengPlo Gld

R.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

R.K. Kerk KetJenborg
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-
/.insmis 8.30 uur
Zelhem (kerk ned. prol. bond): zaterdag 19 uur voor-
avondmis
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur:
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur

ANKERSMIT-BOURGONDIëN WINT
CAFÉ EVERS VOETBALTOURNOOI

Op het fraai gesitueerde voetbalveld van café Evers
te Velswijk werd zaterdag 29 mei j.l. wederom het
jaarlijkse voetbaltournooi gehouden, waaraan acht
ploegen deelnamen.
Na een spannende en zeer sportieve strijd kwamen
de teams van Ankersmit-Bourgondiën en Hansi Bar
als winnaars uit de twee poules tevoorschijn.
De finale om de eerste en tweede plaats eindigde in
een gelijkspel Na het nemen van strafschoppen kon
Ankersmit-Bourgondiën als winnaar worden gefeli-
citeerd.
De uitslag was: l Ankersmit-Bourgondiën, 2 Hansi
Bar, 3 Prunushof, 4 Keijenburgse Boys 7, 5 Biljart-
vereniging, 6 café ,,de Eikeboom", 7 café Evers,
8 café Winkelman

KEIJENBORG GAAT FEESTVIEREN
Met veel inspanning wordt de komende Keijenborgse
kermis voorbereid. Het belooft een waar volksfeest
te worden.
Met recht worden enige duizenden belangstellenden
verwacht voor de grootse optocht op zondag 27 juni.
Er zullen niet minder dan 20 grote wagens en 20
kleine wagens gaan deelnemen.
De muzikale begeleiding komt op 9 a 10 verenigingen
met in totaal 800 muzikanten, tamboers en majo-
rettes, in samenwerking tussen schutterij St Jan en
Seezo BV. Deze uniformenindustrie heeft de schut-
terij inmiddels volledig in het nieuw gestoken.
Het publiek wordt nader geïnformeerd via een pro-
gramma, dat aan alle ingangen van de route der
optocht zal worden verkocht. Hierin worden de deel
nemende wagens en muziekgroepen vermeld met de
volgorde.
Op zaterdag 26 juni treedt een artistenteam van de
Veronica-omroep aan tegen voetballers, samenge-
steld uit de bejaardenomroep Buk-ow, onder de
naam Bobo. Deze aantrekkelijke wedstrijd begint om
14.00 uur op het sportveld van Keijenburgse Boys.
Het lunapark op de Keijenborgse kermis biedt vele
attrakties: autobaan, calypso, vliegtuigmolen, mini-
cars, siuperjetbob, draaimolen, schiettent, bingo en
vele kramen met andere attrakties.
Het vogelschieten en andere volksfeesten zullen
Keijenborg op maandag 28 juni in een feestend dorp
veranderen.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN:

In Hengelo Gld kwam na de verkiezing op 2 juni de
volgende zetelverdeling uit de bus:
CDA: Th. Hooman, J. Groot Roessink, J. B. te
Stroet, K. Lassche, Th. A. M. Hakvoort, H. W.
Waarlo, H. P. Meurs, L. W. Harmsen.

P.v.d.A: J. Hulshoff, H. Oldenhave.

VVD: J. Groot Roessink, J. J. Eil-van Oost, E. W.
Harmsen.

In Steenderen was de zetelverdeling als volgt:
CDA: J. van Wissen-Horn, J. W. Nieuwenhuis, B.
Heinen, J. Veenhuis, G. Lebbink, D. Koopmans, J.
Heitkönig.

P.v.d.A.: G. W. Eppink, A. J. Saalmink.

VVD: S. J. Roorda, G. J. Huetink.

OP VAKANTIE MET HET RODE KRUIS

Vakantie houden is een recht. Voor velen in Neder-
land, de gehandicapten, de chronisch zieken, de be-
jaarden, is het echter een voorrecht. Door hun
handicap zijn zijn niet of nauwe IU ks in staat zoals
iedereen op vakantie te gaan. Met veel andere in-
stellingen heeft het Rode Kruis zich ingezet om daar
een mouw aan te passen.
In 1949 kwam men op het idee van een drijvend
ziekenhuis, dat een vakantiemogeUJkheid zou kunnen
bieden aan hen die aan bed, stoel of inrichting ge-
bonden zUn. Dit plan werd in 1950 gerealiseerd.
Daarom in het Rode Kruis nu in staat om ieder jaar
in de vakantieperioden enkele duizenden mensen
een gastvry verbUJf aan te bieden op de vakantie-
boot ,,J. Henri Dunant", die de Nederlandse binnen-
wateren bevaart. Het schip is onder andere geheel
aangepast aan rolstoelgebruik en heeft beademings-
apparatuur aan boord. Voor verpleging zorgen ver-
pleegkundigen, help(ste)ers en een scheepsarts.
Daarnaast beschikt het Rode Kruis over twee vakan
tiehuizen „de Valkenberg"" in Rheden en ,,IJssel-
vliedt" ui Wezep, die speciaal zjjn ingericht voor
het verblijf van gehandicapten, chronisch zieken en
bejaarden. Naast de verpleging en verzorging Is er
volop ruimte gemaakt voor ontspanning. Zo is er in
,,de Valkenberg" een overdekt, verwarmd zwem-
bad, speciaal voor gehandicapten aangepast. Verder
staan er voor de deelnemers gedurende hun vakan-
week alllerlei aktiviteilen op het programma.
Vele honderden gasten genieten zo jaarUjks van een
vakantie in één van de huizen.
Een belangrijk aspect van deze vakanties is het feit
dat d egasten grotendeels worden begeleid door
mensen die vrijwillig een week lang hun tijd en
energie geven om het iedereen naar de zin te maken
Naast deze vakanteiomgeUJkheden kan het Neder-
landse Rode Kruis met de hulp van Martinair en
North Sea Ferries en via uitwisseling ieder jaar
een vliegtocht, een boottocht en vele busreizen naar
het buitenland organiseren voor meer dan 100 ge-
handicapten en bejaarden. Tenslotte arrangeren de
verschillende plaatseUJke afdelingen van het Rode
Kruis binnenslands ook op kleinere schaal enige
keren per jaar een dagje-uit.

OP VAKANTD3?
LAAT UW VOER- OF VAARTUIG CONTROLEREN

De vakantie-onderhoudsbeurt van auto's, caravans,
motors, bromfietsen, fietsen en boten wordt steeds
beangrijker. De kwaliteit van moderne voer- en vaar
tuigen wordt steeds beter maar dat wettigt niet
minder aandacht voor het onderhoud.
De Bovag adviseert de vakantiegangers om veel
ellende te voorkomen, tijdig hun voer- of vaartuig
een vakantiebeurt te laten geven. Dat betekent wel
dat er snel een afspraak gemaakt dient te worden,
want jiust in de vakantieperiode zijn de bedrijven
toch al extra druk. Zij gunnen u graag een zorge-
loze vakantietocht, doch gun hen ook de tijd.
In het belang van uw vakantieplezier, maar vooral
ook in het belang van uw portemonnaie. Preventief
onderhoud is altijd beter dan pech onderweg met
alle extra kosten en ergernis van dien.
Laat het er niet op aan komen.



te stereo

Jkywalker
M/stereo en MG
unerschaal met LED-kanaal-
midden pointer
ansluiting voor stereo-hoofdteletoon
ixtra luidspreker
'iekvermogen 400 mW
tevige schouderriem
atterij voeding

Draagbare Stereo Rack
met microprocessor sturing: dé Soundmachlne
- FM. KG, MG, LG Stereo-radiorecorder

Drie motoren computergestuurd
Tiptoets-bediening

- Metal/chroom/ferro bias
- Cue, review, direct play en mengen * -
- Uitgangsvermogen 2x 10 W piek Sy
- Vier luidsprekers. Spatial Stereo
- LEO-balk indicatoren
- Net-, batterij- en accuvoeding

Ad v. prijs
825,-
Nü

749.-

winters SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD

TELEFOON 05753-1280

lOWé - KEiJENBORG
AND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

randerhorotweg 5 • Tel. 05753-2026

ikoop - verkoop - verhuur

eparatie - slijpinrichting

EUI diverse kettingzagen, tuinbouwtrekkers,
ezen, pompen, aggregaten, motorzeisen,
izoiimaaiers, hout- en compostmachines,
srticuteermachines, heteluchtkanonnen,
rondboren, hogedrukreinigers enz.

ieuw en gebruikt voorradig

ok 'B avonds en zaterdags bereikbaar

foofddeo/er Honda - Carraro

l/pina - Suffolk - Qua/casf

Woensdag 9 juni

GESLOTEN

Slagerij Raterink
Raadhuisstraat - 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. 05756-2741

IVEV

vm opheffing oud papierhok bQ mw Kerkhof s

oorfaan oud papier brengen bij

l w Bruggink, Raadhuisstraat 15

.v.p. alleen op vrtydag

Bestuur NVEV

Wosautomoat stuk?

Bol UIT DE WEERD
Zonnestraal 13 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1806

Vi Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

In plaats van kaarten

Op maandag 14 juni 1982 zijn wij 25 jaar ge-

trouwd.

Wij hopen dit D.V. samen met onze kinderen

te vieren op vrijdag 18 juni.

JAN LENSELINK
GERDA LENSELINK-HABMSEN

7255 JZ Hengelo Gld, juni 1982.

„Hogenkamp".

Receptie van 15.00-16.30 uur in zaal Langeler,

Spalstraat 5, Hengelo Gld.

In plaats van kaarten

Op vrijdag 11 juni 1982 zijn wij 45 jaar ge-

trouwd en hopen dit met onze kinderen en

kleinkinderen te vieren op zaterdag 12 juni.

Gelegenheid tot feliciteren van 17.00-18.00 uur

in de kleine zaal van Concordia, Hengelo Gld.

G. LENSELINK
A. LENSELINK-VAN DER VELDE

7255 SC Hengelo Gld, juni 1982.
Het Karspel 12.

Met eeuwige goedertierenheid ontferm

Ik Mij over u, zegt de Here.

Heden heeft de Here van ons weggenomen

onze inniggeliefde moeder, groot- en over-

grootmoeder

JOHANNA GEERTRUIDA GROOT ROESSINK
sinds 26 december 1973 weduwe van

Gerrit Jan Lubbers

in de gezegende ouderdom van % jaar.

H. J. Lubbers-Lubbers

H. H. Lubbers

T. Roenhorst

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 28 mei 1982.

Bejaardencentrum „De Bleijke".

De begrafenis heeft op woensdag 2 juni plaats

gehad op de Algemene Begraafplaats te

Hengelo Gld.

Weggevlogen een ARA (rood-blauw-geel), luistert

naar de naam Jaco. Hoebink, Hummeloseweg 17,

Hengelo Gld, Tel. 05753-2375

J E U G D D I E N S T
HERVORMDE GEMEENTE HENGELO GLD

zondag 13 juni a.s.

Aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds R. Giethoorn
m.in.v. de gebr. Eykelkamp

TOT KIJK

de jeugddienstcommlssie

Platen Service Hengelo Gld
Voor al uw

platen,
muziekcassettes
Ruim gesorteerd in
Nederlandstalig

RONNY DE JONG
Het Karspel 50 • Hengelo Gld • -Tel. 05753-2807

A.B.A.N. AUTORIJSCHOOL

JAN DENEKAMP
biedt het volgende aan:

• neem nu alleen nog genoegen met de beste
rij-opleiding

• kwaliteit ligt niet aan de prijs, maar aan
vakmanschap

• let op onze jarenlange ervaring en resultaten

• audiovisueel theorieles

Sarinkkamp 14 • Hengelo Gld • Tel. 05768-2144
b.g.g. 8259

JUIST NU, EEN BETERE KEUS VOOR Uu

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

/ naaimachines
•

reeds vanaf 399.

Naalmachinehandel - reparatie-inrichting

BORCONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1418





week

hellema
prlnce fourre
300 gram
van 1.75 voor

129
Punselie
stroopwafels
pak 18 stuks
van 1.98 voor

169
Aardbeien c ups
per pak
van 1.25 voor

109
Calve
borrelnootjes
d/v. soorten
van 1.98 voor 179
Kllnkhamer
gronlnger koek
sucade of gember
van 2.29 voor

198
Macaroni
zak 1 kilo
van 1.89 voor

169
Boog azijn
geel
nes 0.75 liter
van 1.19 voor

089
Pompen
draagpak-.mlnl-
normaal'Super
superplus-ma.
maxlplus
VS prijs 29!»
Rundergoulash
blik 400 gram
van 2.89 voor

Sun//
koffer 2 kilo
van 6.45 voor

Lux afwas
400 gram
van 1.79 voor

Helneken blei
krat 24 pijpjes
VSprIJs

Olvarit
babyvoeding
blauw per potje

Olvarit
babyvoeding
rood, per potje

Olvarit
kleutervoeding
oranje, per potje

Plttah
hondevoer
baal 5 kilo
van 11.45 voor

Nivea solaire.
vakantie-
pakket
van 17.95 voor

Soufle
bood-
schappen
tas
van 12.95 voor

Spotkoopj'e!
ponnen/op
rultmotief
2 stuks
slechts

Sunday
afvalbak
starlet
van 8.95 voor

A2S
Vlot en glad
strijkspray
nu 400 ml.
van 4.50 voor

3.98
Strijkplank-
overtrek
d/v. dessins
van 4.95 voor

geldig van 10/6 • 12/6

Haas of rib
karbonade
500 gram

kilo nog
e//

£98

voordeligerwf

Barbeque
worstjes
100 gram

098
Kuiken-
bouten
heel kilo 6?'
Grove
braadworst
500 gram 44»
Maandag:
magere
Speklappen
heel kilo

Zure zult
150 gram

6?'
109

Dinsdag:
Hamburgers 6 halen en
slechts 4 betalen...

Geldig van 10/6 • 12/6

Zomer-
bletjes
2 bossen

Jonge
Zomer-
worteltjes
bos

195
Granny
smlths
1.5 kilo

Bos

Spin-
chrysanten
wit-geel-paars

395
Kaaps
viooltje
3 stuks

495

Goudse koos
yong
vers van 't mes
deze week
heel kilo 67*
Rambol
peper-krulden
100 gram
van 2.20 voor

169
VLEESWAREN

Shoarma
rollade
100 gram

r%fc»w

248
Lever
gelardeerd of
ongelardeerd
150 gram

098
Rauwe ham
100 gram 159
Katenspek
100 g ra m 135
Nieuw! Johma kaas/
ananas- salade
100 g ram

KcrraffJ
sherry
2 liter
van 14.95 voor

Delaforce ,
port
3 types
van 11.95 voor

Paradisl
grapefrult
cocktail
van 14.95 voor

Tijgerbrood
graf/s gesn.
500 gram

189
Krenten-
bollen
zak 6 stuks nu

209
Punt'
broodjes
zak 6 stuks

139

Vruchtenkwark
4 smaken
nu 2 bekers a
200 gram
van 1.98 voor

Johma
komkommer
sdlade
bakje 200 gram

Ontbijtspek
150 gram Peper-

gehakt
100 gram

Houdbare
volle melk
1 llterfles nuWoensdag:

Gehakt h.o.h.
heel kilo

Philips
gloeilampen
75 watt
van 1.49 voor Hausmacher

leverworst

Kopen
schotel
doos 6 stuks
van 15.95 voor

MARKTAfwasbak
rechthoekig
"Curver"
van 6.25 voor

S.U. koffie
vacuum-bonen

250 gram van 3.45 voor

Geldig van 10/6 • 16/0-92
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN • BORCULO HENGELO (GLO l RUSSEN GROENIG GOOR VORIJ fN


