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CHR. MUZIEKVERENIGING

(r- : ^~ l CRESC E N D G

ROMMI .MARK1
zaterdag 28 augustus

in de Kerkstraat, Hengelo Gld

VERKOOP VAN 11.00 TOT 16.00 UUR

slecht weer wordt de verkoop gehouden btf CL V

de Volharding" in de SpaLstraat.

CLAM
Venehflnt dinsdag! l»
Hengelo, Kettenborg,
VetowUk-Zelhem, Baak,

Steenderm, Wlchmond.

Vlerakker

UITGAVE:

DBIJ. WOLTER8

Kerkstr. 17 • Postbus 8

7255 ZO Hengelo Qld

Tel. 0575S-14M

b.g.g. 1258

SCHILDERS- EN BEHANGERSBEDBIJF

A. A. K O E K K O E K
STEENDEREN

blijft gewoon van oudsher hef vertrouwde adres

voor al uw schf'/derwerkzaamhedeh /

Telefoon (05756)-l3 78

Vakantiefoto's

ontwikkelen en afdrukken
prima kwaliteit

snelle afwerking

zeer voordelig

Drogisterij

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

DANSLES
VOOR GEHUWDEN EN VERLOOFDEN!

„ONS HUIS" - HENGELO (GLD.)

Inschrijving: dinsdag: 14 september 22.30 uur

(tevens Ie dansles)

„ZAAL LOVINK" - HALLE

Inschrtfving: dinsdag: 7 september 20.80 uur.

Oefenavond voor alle oud-leerlingen !

Dinsdag 7 september 21.00 uur „ZAAL LOVINK".

Tot ziens.

D A N S S C H O O L V l E B E R l N K

Wij hebben vóór U nu de school weer begint

REGENKLEDING
Pakken P.V.C. 57.50

Pakken nylon 54.50

Pakken met lichtgevende

veiligheidsbiezen 79.00

Al deze pakken zijn verkrijgbaar in div. kleuren.

Ook losse JACKS en BROEKEN

Diverse prijzen

CORDUROY- en SPIJKERBROEKEN!!
Mc Cloud • U.S. Top 55.00

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW
Nu reeds binnen

T H E R M O B R O E K E N
voor hei najaar 89.00

Nu ook voor kinderen verkrijgbaar

T S H I R T S VAN N O R M A A L ! ! !
in allerlei kleuren, maten 104 t.m. 164.

DERKSEN's
COEDERENHAL - JEANSSHOP
SPALSTRAAT 32 - HENGELO - TELEFOON 1884

GELEERDHEID

is niet te koop, wel

STUDIEMATERIAAL

Kerkstraat 17 - Hengelo

PONYPARK
SLAGHAREN

nog dageUjks geopend

t.in. 12 september.

65-plussers op werk-

dagen gratis entree.

Dagtocht N.S. 35

Ruime sortering in

heggescharen
o.a.:

Black en Decker

Skil
Metabo

Voor ijzersterke

artikelen

Ijzerhandel

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

RADl-THKRM
Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
3105 SB Luttenberg

• el. 05724-598

ledere
woensdagmiddag

alle coupons
1/2 prijs

Schröder
bU de kerk • Hengelo Gld

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

Offenberg
HANDEL IN

hooi en stro
H«^t«-rweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

SPORT GOED
met SPORTGOED

van SPORTHTJIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

i

Danslessen
dansen is plezier voor 2.. !

WU igfeven kursussen voor

BEGINNERS • GEVORDERDEN en GEHUWDEN en VERLOOFDEN

Heeft U interesse? Kom dan geheel vrijblijvend hij ons informeren of bel even

05448-1809/2550/5102.

WU onderwazen: BALL-ROOM DANSEN - LATIJNS-AMERIKAANS E DANSEN

en MODERNE DANSEN, o.a. ROCK.

Inschrijving Keyenborg: op donderdag 26 augustus van 19.00-21.00 uur in zaal

Winkelman. Inschrijfkosten ƒ 10.—.

~7)KAAK
Patronaatstraat 18 - LICHTENVOORDE - Telefoon 05443-1809/2550/5102

Wij zijn lid van de N.B.D.

n
GINKGO
meubelen

3995.
Fraai afgewerkt bankstel in
eiken. Kussens met interieur-
vering.

De bijpassende lichte salon-
tafel op het formaat 130 x
60 cm. 1695

82444

lubbers
raadhuisstraat 45 hengeto gld

i ,
S

telefoon 05753-1286



BENNIE JOLINK

en

JENNY DE GROOT

gaan trouwen op 26 augustus a.s. om

13.30 uur in het gemeentehuis te

Gorssel.

De kerkelijke inzegening is om 15.00

uur in de Hervormde kerk te Harfsen.

We houden de receptie aansluitend op

de kerkdienst tot 17.30 uur, in zaal

Wever, Lochemseweg 134, Harfsen

Hengelosestraat 73, Keijenborg

Overveldweg 3, Harfsen

Toekomstig adres: Stokebrand 385,

7206 EX Zutphen

Op vrijdag 27 augustus a.s. hopen wij

met onze kinderen ons 25-jarig huwe-

lijk te herdenken.

A. W. MAALDERINK

F. H. MAALDERINK-
GROOT ROESSINK

Wij hopen dit te vieren op zaterdag

28 augustus in zaal Langeler, Spal-

straat 5 te Hengelo-Gld.

Receptie van 16 tot 17 uur.

Keijenburg, augustus 1982

,,Tiller", Pastoor Thuisstraat 17

1957 1982

Op vrijdag 27 augustus a.s. hopen onze

ouders

PIET BOURGONDIEN

en

LIESBETH BOURGONDIEN-REULINK

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Receptie van 15.00 tot 16.00 uur.

JOHN - MARGA

WILMA - PETER

MARCEL

7256 AA Keijenburg, augustus 1982

Hengelosestraat 25

Dagadres: zaal Winkelman,

St. Janstraat 3, Keijenburg

Voor de vele blijken van medeleven

welke wij van U mochten ontvangen

tijdens de ziekte en na het overlijden

van mijn inniggeliefde man, onze

vader en opa

GERRIT EVERT LUBBERS

zeggen wij U hartelijk dank.

R. Lubbers-Woerts

kinderen en kleinkind

Hengelo (Gld.), augustus 1982

Kervelseweg lla

Hervatting zangrepetitie's

DINSDAG 24 AUGUSTUS

TEVENS OPEN AVOND voor belang-

stellenden van zang

Evt. mogelijkheid tot aanmelden als lid.

U bent geheel vrty ons te bezoeken.

CHRISTELIJK GEMENGD KOOR

S O L I D E O G L O R I A
Bekveld - Chr. school - Hogenkampweg

Repetities op iedere dinsdagavond

MAANDAG 30 AUGUSTUS

hervatten de repetitle's
in „Ons Huis", aanvang 8 uur.

In verband met het a.s. JUBILEUM op

zaterdag 30 oktober a.s. worden ALLE

LEDEN (voor zover niet op vakantie)

VERWACHT AANWEZIG TE ZIJN ! !

JEUGDKOOR „LES ENFANTS"
Naamraden van POP (P/M J

op Braderie. Niet geraden .'

Hervatting repetitief
vrydag 3 september van 16.15-17.15 uur

ui „Ons Huis" te Heuigelo Gld.

HET BESTUUR

WU ztfn wegens

VAKANTIE GESLOTEN
van 31 AUGUSTUS t.m. 11 SEPTEMBER

WÜLLINK'S SCHOENHANDEL
Kerkstraat - HENGELO

WU zijn met

VAKANTIE GESLOTEN
VAN 6 TOT EN MET 11. SEPTEMBER

REGELINKS Schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 • HENGELO Gld.

Telefoon 05753-16 55

Wegens

VAKANTIE GESLOTEN
TOT EN MET 30 AUGUSTUS.

Vanaf dinsdag 31 augustus staan wty

weer voor U klaar.

KAPSALON

MEMELINK
Vordenseweg 5 - HENGELO Gld

Telefoon 05753-12 78

ADRESWIJZ IG ING! !
Het taxibedrijf van J. Veenendaal is

VERHUISD van Baak naar Steenderen,

t.w.:

J U L I AN A L A A N 3

Telefoon 05755-2169

TEVENS GEVRAAGD

2 CHAUFFEURS -

CHAUFFEUSES
op free-lance-basis.

Taxibedrijf V E E N E N D A A L
S T E E N D E R E N

STICHTING PEUTERSPEELZAAL

„P. U. K." KEIJENBORG E.O.
OPGAVE voor het nieuwe schooljaar van

peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar bij:

MEVR. GAERTNER-EIJKMAN

St. Berardusstraat 13 - KEIJENBORG

~ Telefoon 05753-21 26

INFORMATIE-AVOND op

MAANDAG 30 AUGUSTUS 1982 om

20.30 uur in de peuterspeelzaal, St. Jan-

straat 6.

U bent van harte welkom; ook ouders waarvan

het kind nu iyz jaar is.

Leden en nief-feden opgelet l ! l

Fietst U graag en wilt u daarbij nog

genieten van Hengelo en ztfn prachtige

omgeving?

Noteer dan deze dagen;

Maandag 30 augustus t.m. vrijdag 3

september houden wij onze

AVONDFIETSVIERDAAGSE ! !

Woensdagavond l september is de

inhaaldag.

Inschrijfgeld ƒ 5.—.

Kinderen t.m. 14 jaar ƒ 3.50.

Inschrijving maandag- en dinsdag-

avond om 17.30 uur.

Start elke avond tussen 18.00 en 19.00 uur.

Zie ook raambiljetten.

Voor N AAI LES

R. ABBINK-ZEMMELINK
Heideweversweg 6 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1410

MAANDAG 20 EN DINSDAG 21 SEPTEMBER

begint weer de

KNIP- EN NAAICURSUS
Voor de dinsdag zyn nog plaatsen vry.

Opgave voor l september

L H O E B I N K • T O L O I J K
Russerweg 2

De nieuwe cursus

KNIPPEN EN NAAIEN
mét of zonder patroontekenen begint weer in

september.

Ook een middag- of ochtendcursus

Opgave vóór 10 sept.

R. JANSEN-SCHUTTEN
Steenderenseweg 4 - Tel. 05753-2056

DAMES OPGELETI

U kunt zich voor

NAAILES
weer opgeven bij:

MARTIKA WENSINK-WOLSINK
Margriethof 10 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-3217

MIDDENSTANDS-
DIPLOMA
Gesubsidieerde I.M.O.-midden-
standsavondschool te Doetinchem

— Dag- of avondopleiding

— Eén- of tweejarige cursus

— Zeer geschikt als cursus

algemene ontwikkeling

— Lesgeld f 305.— per jaar

Prospectus, aanmelding en inlichtingen:

H. H. Verhef, <ür., Einthovenlaan 22,

Doetinchem, tel. 08340-26900

D.O.G., Dr. Huber Noodtplaatg 6, Doetinchem

tel. 08340-25428

ASSURANTIEKANTOOR

A. J. M E M E L I N K
Kastanjelaan 5, Hengelo (Gld.)

Uitslag Prijsvraag
schade-auto - Braderie

De winnaars zijn:

Ie prijs: J. Lamers, Hengelo (Gld.)

2e prijs: A. W. J. Wiecherink,

Hengelo (Gld.)

3e prijs: H. Tankink, Hengelo (Gld.)

Het schadebedrag aan de auto was ƒ 4.339,16.

UITSLAG ABN-FOTOWEDSTRIJD

„MUNTEN EN LANDEN"

gehouden op de braderie 11 en 12 augus-

tus te Hengelo (Gld.)

Ie prijs: (waardebon ƒ 75.—) de heer

J. G. Taken, Meidoornstraat 7,

Hengelo Gld.

2e prijs: (waardebon ƒ 50.—) de heer

J. Bobbink, Steenderenseweg 7,

Hengelo Gld.

3e prijs: (waardebon ƒ 25.—) Heleen

Tieben, Asterstraat 28, Hengelo

Gld.

Bovengenoemde winnaars kunnen hun

prijs in ontvangst nemen bij ons kantoor

aan de Hummeloseweg 14, Hengelo Gld.

De overige prijswinnaars krijgen schrif-

telijk bericht.

ABN Bank

Nu

RENATA JEUGDSCHOENEN
tegen •.

V O O R D E E L P R I J Z E N

Profiteer hiervan bij

WÜLLINK'S SCHOENHANDEL
Kerkstraat - HENGELO y

WIJNBERGEN
SIEDT U DEZE WEEK

Lekkere handappels
BENONI of JAMES GRIEVES

nu 2 kilo 2.75

Vers gesneden nu per zak

Sloof pot groente 1.00

LET OP.'

Nu volop druiven, perziken, nek-
tarines en pruimen tegen mes-
scherpe prijzen.

EXTRA VOORDELIG:

Hollandse droogbloemen
Deze week In onze grote verkoop-bloe-

menkas volop NIEUWE OOGST

uitzoeken uit verschillende soorten

Nu deze week week

3 bossen voor slechts ƒ 5.00

Het adres voor bloemen, groente en fruit

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

's Maandags de gehele dag geopend

's Woensdagsmiddags gesloten

TOUWRADEN „DE MOKERS"
BRADERIE HENGELO Gld.

Totale lengte strotouw:
6120 meter

Ie prijs: B. Hilge, Teubenweg 22, Keijenborg

2e prijs: W. Luimes, Aaltenseweg l, Zelhem
3e prijs: G. Ruiterkamp Sarinkdijk 17, Varssel

4e prijs: H. Oldenhave, Zuivelweg 5 Hengelo-G

5e prijs: Joh. Ruesink, Memelinkdijk 3, Hen-

gelo Gld.

MUZIEKVERENIGING ST. JAN
KEIJENBORG

Gewichtschatten varken
HENGELOSE BRADERIE

Het juiste gewicht: 89 kg.

10 Deelnemers raden het goede gewicht,

na loting werd als winnaar getrokken:

MEVR. JANSEN-SCHUTTE

KRUIS JASTOERNOO11982-1983

Café „DE EIKEBOOM"

KEIJENBORG

Het toernooi start op

VRIJDAG 3 SEPTEMBER

en vervolgens iedere vrijdag op de hier-

onder aangegeven speeldata:

17 september • l, 15, 29 oktober - 12, 26

november • 10, 17 december • 7, 21 janu-

ari - 4, 18 februari • 4, 18, 25 maart •

15, 29 april.

Aanvang van al deze avonden om 20.00 uur.

Inlichtingen: telefoon 05753-1329



C.J.V. „JONG HENGELO"
Secr.: Fokkinkweg 5 - Telefoon 23 34

De groepen beginnen weer als volgt in

jeugdcentrum „de Waoge"

MAANDAG so augustus • 19.00 uur:
Vrijbuiters, jongens 6e jaars L.O.

Valken, jongens Ie en 2e jaars V.O.

DINSDAG 31 AUGUSTUS - 18.30 uur:

Dondels, meisjes 6e jaars L.O.; Ie en 2e

jaars V.O.

WOENSDAG l SEPTEMBER - 18.80 uur:

Martels: meisjes 5e jaar L.O.

DONDERDAG 2 SEPTEMBER • 16.00 uur:

Dartels, meisjes 3e en 4e jaars L.O.

(vanaf 8 jaar)

DONDERDAG 2 SEPTEMBER - 16.00 uur:

Sperwers, jongens 3e, 4e en 5e jaars L.O.

(vanaf 8 jaar)

VRIJDAG 3 SEPTEMBER • 20.45 uur:

Jeugdsoos, 15-20 jaar

Weer goede

AANBIEDINGEN BIJ STEVORD

Onder meer:

TAFELZEIL, onze bekende goede kwaliteit

met textielrug. Dat verkopen we normaal voor

10.75 per meter en dat is goedkoop, want het

wordt ook aangeboden tot ± 14.95.

Nu ti jdel i jk voor 6.75 per meter.

De bekende prullebak van CURVER: MIDI-

FOETSJIE, adviesprijs 18.95, tijdelijk voor

halve prijs: 9.45.

(In dit artikel wordt zwaar geconcurreerd,

maar zo laag zagen we het nog nergens.

De aanbieding van goede aluminium DROOG-

MOLENS gaat nog door. Dit is de grootste

maat die gemaakt wordt, 60 meter!

ƒ 49,—. Bar goedkoop.

inlijsten...
...wat u maar win

Lijstenmakerij

schildersbedrijf
bennie harmsen

Wasautomaat stuk?

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

Va Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

PLATENSERVICE H E N G E L O
biedt U een grote keus in

SINGLES - L.P.'S - MUSICASETTES

SINGLES HOLLANDSTAMG ƒ 6.—

SINGLES ENGELSTALIG ƒ 5.50

Geldig t. m. xaterdag 28 augustus

OPENINGSTIJDEN:

vrijdags van 14.00-21.00 uur

/.aterdags van 9-00-16.00 uur

Raadhuisstraat 51 c- Hengelo Gld. - bij Edah

tegen

S P O (R) T P R IJ Z E N

Profiteer hiervan bij

WULLINK'S SCHOENHANDEL
Kerkstraat - HENGELO

Stoffenboetiek ,MARMON'

voor vrouwen,
die anders gekleed willen zijn

GRATIS NAAI- EN KNIP ADVIES

Raadhuisstraat 51b (achter Edah)

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

A.B.A.N. autorijschool

JAN DENEKAMP

Voor een perfecte rij-opleiding

SARINKKAMP 14 - HENGELO G.

TEL. 05753-2144

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.—

Naaimachinehandel • reparatie-inrichting

BOR&ONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1418

JOWé - KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

Branderhorstweg 5 - Tel. 05753-2026

Inkoop - verkoop - verhuur

reparatie - slijpinrichting

van diverse kettingzagen, tulnbouwtrekkers,

frezen, pompen, aggregaten, motorzeisen,

gazonmaaiers, hout- en compostmachines,

verticuteermachlnes, heteluchtkanonnen,

grondboren, hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig

Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar

Hoofddealer Honda • Carraro

Alpina - Suffoïk - Qualcast

Weer ontvangen honderden

POSTERS
met bijna niet te konstateren

schoonheidsfoutjes

geen 11.50 of 13.- maar

nu slechts per stuk

15.00

HEIJINK

Gemeente Hengelo Gld
HINDERWET

Kennisgeving en bekendmaking beschikking.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken, ingevolge artikel 31 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be-
kend, dat door hen onder de gebruikelijke
voorwaarden om gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting te voorkomen of te beperken,
op 16 augustus 1982 vergunning is verleend in-
gevolge de Hinderwet aan:

de heer B. J. Nijenhuis, Broekweg 4 te Hen-
gelo Gld., voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld., sectie H, nr.
2449, plaatselijk gemerkt Broekweg 4;

de heer M. Hiddink, Beekstraat 2 te Hengelo
Gld., voor het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een veehouderij met
mestopslag op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld., sectie L, nr. 600, plaat-
selijk gemerkt Beekstraat 2;

de heer G. J. Berendsen, Uilenesterstraat 8 te
Keijenborg, voor het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een vee-
houderij met mestopslag op het perceel kada-
straal bekend gemeente Hengelo Gld., sectie
H, nr. 2534, plaatselijk gemerkt Uilenester-
straat 8;

de heer J. S. J. Lamers, Lankhorsterstraat 16
te Hengelo Gld., voor het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een vee-
houderij met mestopslag op het preceel ka-
dastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sectie
L, nr. 34, plaatselijk gemerkt Lankhorster-
straat 16;

de heer Th. A. M. Hakvoort, Uilenesterstraat 4
te Keijenborg, voor het uitbreiden en wijzigen
van een veehouderij met mestopslag op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Gld., sectie H, nrs. 2378 en 2695, plaatselijk
gemerkt Uilenesterstraat 4;

de heer H. Groot Roessink, Lankhorsterstraat
3 te Hengelo Gld., voor het oprichten, in wer-
King brengen en in werking houden van een
veehouderij met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld.,
sectie L, nr. 116, plaatselijk gemerkt Lankhor-
sterstraat 3;

de heer G. J. Remmelink, Memelinkdijk 8 tf»
Hengelo Gld., voor het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een veehou-
derij met mestopslag op het preceel kadastraal
bekend gemeente Hengelo Gld., sectie B, nrs.
1673 en 246, plaatselijk gemerkt Memelink-

de heer A. Hiddink, Koningsweg 4 te Hengelo
Gld. voor het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een veehouderij met
mestopslag op het prrceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld., sectie L, nr. 213, plaat-
selijk gemerkt Koningsweg 4;

tl e heer J. Lenselink, Hogenkampweg 44 te
Hengelo Gld., voor het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een veehou-
derij met mestopslag op het perceel kadas-
traal bekend gemeente Hengelo Gld., sectie
H, nr. 2098, plaatselijk gemerkt Hogenkamp-
weg 44;

de heer P. H. Berenpas, Wichmondseweg 41
te Hengelo Gld., voor het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een vee-
houderij met mestopslag op het perceel kadas-
traal bekend gemeente Hengelo Gld., sectie
L, nrs. 575 en 576, plaatselijk gemerkt Wich-
mondseweg 41;

de heer R. Looman, Varsselseweg 36 te Hen-
gelo Gld., voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld., sectie D, nr.
2522, plaatselijk gemerkt Varsselseweg 36;

de heer B. H. Woerts, Varsselseweg 44 te Hen-
gelo Gld., voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld., sectie D, nr. 2530,
plaatselijk gemerkt Varsselseweg 44;

de heer J. W. Bosch, Varsselseweg 24 te Hen-
gelo Gld., voor het oprichten, in werking bren-
gen én in werking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld., sectie D, nrs.
2033 en 73, plaatselijk gemerkt Varsselseweg
24;

de heer A. J. Dinkelman, Beijerinkdijk l te
Hengelo Gld., voor het uitbreiden en wijzigen
van een veehouderij met mestopslag op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Gld., sectie F, nr. 1417, plaatselijk gemerkt
Beijerinkdijk 1;

de heer B. Kremer, Roessinkweg 6 te Hengelo
Gld., voor het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een veehouderij met
mestopslag op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld., sectie E, nrs. 1340 en
1341, plaatselijk gemerkt Roessinkweg 6;

de heer T. A. Beunk, Oude Varsselseweg 3 te
Hengelo Gld., voor het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een vee-
houderij met mestopslag op het perceel kadas-
traal bekend gemeente Hengelo Gld., sectie
E, nr. 1642, plaatselijk gemerkt Oude Varssele-
seweg 3;

de heer H. Hiddink, Groenendaalseweg 4 te
Hengelo Gld., voor het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een veehou-
derij met mestopslag op het perceel kadastraal
bekend gemeente Hengelo Gld., sectie E, nr.
1459, plaatselijk gemerkt Groenendaalseweg 4 ;

de heer H. J. Eskes, Kremersdijk 2 te Hengelo
Gld., voor het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een veehouderij met
mestopslag op het preceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld., sectie H, nr. 2464,
plaatselijk gemerkt Kremersdjjk 2;

de heer M. Bnetveld, Beekstraat 14 te Hen-
gelo Gld., voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld., sectie L, nrs. 151
en 153, plaatselijk gemerkt Beekstraat 14;

de heer H. A. Scheffer, Memelinkdijk 5 te Hen-
gelo Gld., voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld., sectie B, nr.
1946, plaatselijk gemerkt Memelinkdjjk 5;

de heer H. J. J. E. M. Nlesink, Uilenester-
straat 3 te Keijenborg, voor het oprichten, in
werking brengen en in werking houden van
een veehouderij met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld.,
sectie H, nr. 2231, plaatselijk gemerkt Uile-
nesterstraat 3;

de heer G. W. Toonk, Varsseseweg 45 te Hen-
gelo Gld., voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld., sectie'D, nr.
2151, plaatselijk gemerkt Varsselseweg 45;

de heer W. G. Maalderink, Berendschotstraat
6 te Hengelo Gld., voor het oprichten, in wer-
king brengen en in werking houden van een
veehouderij met mestopclag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo GIJ.,
sectie P, nr. 2035, plaatselijk gemerkt Berend-
schotstraat 6;

de heer H, J. Klein Gotink, Banninkstraat 44
te Hengelo Gld., voor het oprichten, in wer-
king brengen en in werking houden van een
veehouderij met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld.,
sectie L, nr. 381 plaatselijk gemerkt Bannink-
straat 44;

de heer G. J. Groot Wassink, Reerinkweg 3
te Hengelo Gld., voor het oprichten, in wer-
king brengen en in werking houden van een
veehouderij met mestopslag op het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sectie
C, nr. 969, plaatselijk gemerkt Reerinkweg 3;

de heer A. Scheffer, Antinkweg 14 te Hengelo
Gld., voor het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een veehouderij met
mestopslag op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld., sectie D, nr. 2399,
plaatselijk gemerkt Antinkweg 14;

de heer H. W. Waarlo, Beijerinkdijk 3 te Hen-
gelo Gld., voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld., sectie F, nr. 1728,
plaatselijk gemerkt Beijerinkdijk 3;

de heer J. J. B. Nieuwenhuis-, Hengelosestraat
77 te Hengelo Gld., voor het oprichten, in wer-
king brengen en in werking houden van een
Veehouderij met mestopslag op het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sec-
tie F, nr. 2236, plaatselijk gemerkt Hengelose-
straat 77.

De beschikkingen en alle ter zake zijnde stuk-
ken liggen op de gemeentesecretarie afdeling
algemene zaken, ter inzage op werkdagen van
08.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en
bovendien elke vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur
ten gemeentehuize.

Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot
24 september 1982 beroep open bij de Kroon
voor:

a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseur;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergun-

ning tijdig bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont

dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
eerder bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de be-
roepstermijn van kracht tenzij voor deze datum
beroep is ingesteld en met toepassing van arti-
kel 60a van de Wet op de Raad van State een
verzoek wordt gedaan tot schorsing van de
beschikking, dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan
Hare Majesteit de Koningin en worden gezon-
den aan: de Raad van State, Afdeling voor de
geschillen ven bestuur, Postbus 20019, 2500 E A
's-GRAVENHAGE.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige
voorziening moet worden gericht aan de voor-
zitter van de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op dat. verzoek is beslist. Voor nadere inlich-
tingen kunt u zich wenden tot de gemeente-
secretarie van Hengelo, afdeling algemene

i. telefoon 05753-1541, toestel 11.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

J. E. de Boer, burgemeester.

Mevr: Mr. E. M. Stapelbroek,
doco).

Hengelo Gld., 24 augustus 1982.



IN DE KERKEN

ZONDAG 29 AUGUSTUS:

Herv .Kerk

10 uur: Ds. M. J. Schoppenhauer, 's-Heerenberg

Goede Herder Kapel

10.15 uur: Ds. J. P. Kabel

Vrijt. Herv. Kerk

Geen dienst

Avond- en weekdienst doktoren

Voor spoedgevallen zaterdags van 9-9.30 uur en zon-
dags van 12-12.30 uur

van 23 t.e.m. 29 aug.

Th. J. Hanrath, telefoon 05753-1277

Weekenddienst huisartsen Steemieren

Vrydag 27 augustus:

van vrijdag 13 uur tot zondag 8 uur van Wissen

van zondag 8 uur tot maandag 8 uur Kamphuis

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. B. J. van Ingen, telefoon 2002

Alarm Rijkspolitie

Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur

meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, te. 055-664455

Aarmno. brandweer

Telefoon 1922 te Hengelo Gld

IN DE BIJ VAN GESLAAGDEN

Aan het Centrum voor beroepsopleiding te Hoens-
broek slaagde voor het M.B.A.-diploma R. W. A. M.
Waenink, Spalstraat 3, Hengelo Gld.

Te Hilversum bekwaamde zich met goed resultaat
voor het diploma uitvoerder B. Weustenenk, Wich-
mondseweg te Hengelo Gld.

Voor het praktijkdiploma boekhouden slaagden R.
Weustenenk, Wichmondseweg en G. Wolsink, Vor-
denseweg 3, beiden uit Hengelo Gld.

Voor het diploma Middenstand slaagde B. Lammers
Zelhemseweg, M. Jol, Hummeloseweg en mej. Mid.
delink, Spalstraat, allen uit Hengelo Gld.

AVONDFIETSVIEBDAAGSE HENGELO

Evenals vorig jaar organiseert de IJsvereniging
,,Steintjesweide" weer een avond-fietsvierdaagse in
en rond Hengelo Gld.
,,Steintjesweide" heeft vijf verschillende routes uit-
gezet waarbij zandwegen zoveel mogelijk zijn geme-
den en waar men zal kunen genieten van de fraaie
omgeving van Hengelo Gld..
Van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 3 sep-
tember (vrije avond naar keuze) kan er 's avonds
tussen 6 en 7 uur gestart worden bij sporthal ,,De
Kamp". Maandag en dinsdag kan men zich laten
inschrijven vanaf half zes.
De afstand per avond is ± 20 km.

TOUWTREKWEDSTRIJDEN HENGELO GLD.

Nabij café de Zandheuvel werden de jaarlijkse touw-
trekwedstrijden om het kampioenschap van Hengelo
gehouden, georganiseerd door de V.V.V. en T.T.V.
Bekveld.
Negen ploegen hadden zich voor de strijd aangemeld.
Onder leiding van speaker P. Berenpas hadden de
wedstrijden een vlot verloop. Er was, vooral van de
zijde van de supporters van de deelnemende ploe-
gen, een behoorlijke publieke belangstelling.
Na afloop kon de sekretaris van V.V.V., A. J. Me-
melink, de bekers voor de prijzen als volgt uitreiken:
1. Loonbedrijf Ellenkamp; 2. Hökers; 3. de Boakse
Bekke.

MILJOENEN NODIG VOOB

KANKEBBESTBIJDING

Onderzoek naar voorkomen van kanker vraagt
15 miljoen gulden. ;

Maandag 23 augustus 1982 gaat in meer dan 1500
plaatsen in ons land de jaarlijkse kollekte van start
van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kan-
kerbestrijding. De Nederlandse bevolking voelt zich
gelukkig nauw betrokken bij de doelstellingen van
dit fonds, hetgeen ook blijkt uit de resultaten van de
Jaarlijkse inzameling. Vorig jaar bracht de kollekte
ongeveer ƒ 10.5 miljoen op, 10% meer dan het jaar
daarvoor.
Voor de kankerbestrijding is echter ook veel geld
nodig.
Voor men een bijdrage geeft, wordt vaak gevraagd
,,wat wordt er met mijn geld gedaan?" Het Koningin^
Wilhelmina Fonds streeft ernaar zoveel mogelijk
inzicht te geven in de werkwijze van het fonds en
duidelijk te maken, waarvoor het geld wordt ge-
bruikt. Daarom hebben de kollektanten, die dit jaar
aan de deur komen, een informatiefoldertje by zich,
dat ze desgewenst achterlaten.

GESLAAGD WEDSTRIJDEN KLEIDUIVEN

SCHIETEN TE HENGELO GLD.

Schietvereniging Willem Teil te Hengelo Gld. heeft
ook dit jaar weer schietwedstrijden op kleiduiven
georganiseerd' op een fraai aangelegde baan op land-
goed 't Zelle. In een sportieve en gezellige sfeer
werden de diverse onderdelen afgewerkt.
De uitslagen zijn als volgt:
Enkel afgaand; 1. A. J. ten Dam, Holten; 2. A. Bos-
ker, 's-Heerenberg; 3. B. W. Sotteram, Kilder.
Doubletten: 1. A. Bosker, 's-Heerenberg; 2. H. Wae-
nink, Hengelo Gld.; 3. H. ten Have, Ruurlo.
Inkomers: 1. A. J. ten Dam, Holten; 2. M. Keijser,
Silvolde; 3. A. Krabenborg, Harreveld.
Dwarsers: 1. A. Enzerink, Zutphen; 2. hr. Leusink,
Angerlo; 3. J. Krabbenborg, Harreveld.
Rabbits: 1. J. Velhorst, Vorden; 2. G. Geurtsen, Hen-
gelo Gld.; 3. Garrit Keiholt, Hengelo Gld.
Vaste baan: 1. J. Berendsen, Hengelo Gd.; 2. H.
Kamperman, Sliedrecht; 3. A. Enzerink, Zutphen;
4. J. Lanters, Hengelo Gld.
Trap: 1. H. Mulder, Varseveld; 2. W. Pasman, Bel-
trum; 3. J. Hofman, Beltrum; 4. H. ten Have,
Ruurlo.

„SCHAVUITSPELEN" NADEREN.

„Schavuitspelen". Onder deze titel kan de kleuter-
en basdsschooljeugd zich op 24, 25 en 26 augustus
bij de Waoge in Hengelo Gld. uitleven tijdens de
j eugdvakantiedagen,
Aan de uitwerking van het programma wordt mo-
menteel de laatste hand gelegd en het geheel be-
looft een geweldig middeleeuws festijn te worden.
De ouders worden verzocht hun kinderen de eerste
twee dagen een lunchpakket mee te geven en de 8
t.m. 12 jarigen eigen GOED GEMERKT gereed-
schap (hamer, nijptang en zo mogelijk zaag).
De organisatie kampt met een tekort aan vrijwil-
ligers, die de groepen kunnen begeleiden bij bouw-
werken en spelen. Degenen die hiervoor belangstel-
ling hebben kunnen contact opnemen met Anja Brug-
geman, Aaltenseweg 4, tel. 05753-1438 of met Stef
Disbergen, Ruurloseweg 17, tel. 05753-1425. De vrij-
willigers krijgen een draaiboek toegestuurd en wor-
den maandag 23 augustus om 20.00 uur in de Waoge
verwachth voor een laatste korte bespreking.
Verder is er nog een grote behoef te. aan materialen,
zoals oude lakens, gordijnen, karton en kartonnen
dozen, afval hout, restjes stof, wol en behang. Wie
hiervoor iets beschikbaar heeft kan zich wenden tot
Anja Bruggeman.

ZWEMBAD HENGELO

Onlangs werd er wederom een diploma zwemmen
gehouden. Onder toezicht van de heer Arendsen
slaagden alle 29 A, 22 B, U C, 6 D, 2 E en 4 F
kandidaten.
Het laatste examen van dit seizoen is op maandag
30 augustus om 18.00 uur.
Op woensdag l september a.s. is er om 15.00 uur
een spelinstuif voor alle leerlingen der lagere scho-
len. Onder de deelnemers wordt een abonnement
1983 verloot. De deelname is gratis.
Zaterdag 4 september wordt het seizoen gesloten
met een gecostumeerd zwemfestijn. De gecostumeer-
den worden om 15.30 uur verwacht. Ook dan wordt
er een abonnement 1983 onder alle deelnemers
verloot.
Tegen 17.00 uur wordt het succesvolle seizoen 1982
gesloten.

Jubileumconcert Looft den Heer
op zaterdag 30 oktober.

STAFKOBPS VAN LEGEB DES HEILS

KOMT NAAB HENGELO GLD.

Het 75-jarig bestaan, welke de chr. gem. zaïigver.
Looft den Heer uit Hengelo Gld., dit najaar hoopt
te beleven, was aanleiding tot het geven van een
jubileumconcert.
Dit zal worden gehouden op zaterdag 30 oktober in
sporthal de Kamp aan de Sarinkkamp.
Naast een optreden van het eigen koor, is aangezocht
het Stafkorps van het Leger des Heils Nederland,
dat onder landing staat van dhr. C. Nieuwland. Een
aantal jaren terug was dit korps ook in Hengelo
Gld., waarbij op een zondagmiddag medewerking
verleend werd aan een Jeugddienst in de Herv. kerk
te Hengelo Gld.
Het muziekkorps zal naast het spelen van haar ge-
heel eigen muziek, ook een aantal liederen zingen,
waartoe een groep leden uit het korps een mannen-
koor gaat vormen.
Samen met Looft den Heer zal het Leger des Heils
ook een aantal nummers uitvoeren.
De officiële herdenking van het jubileum vindt plaats
in Ons Huis met een receptie op een nog nader te
bepalen datum.
O het jupbileumconcert worden vele bezoekers ver-
wacht. Er wordt rekening gehouden daarmee. Extra
stoelen zullen worden aangevord. e

Ook toezegging voor Taptoe van 1988.

JAN H1LFEBINK BOUWDE MEE

AAN TAPTOE VW HENGELO GLD.

Het sajnenbindende element tussen de- muzikale
groeperingen in de gemeente Hengelo Gld., is in
zeer zekere mate ook geweest de jaarlijkse VVV-
taptoe op het sportpark Elderink te Hengelo Gld.
Samen instuderen en daarna een show ten beste
geven van een veelkoppig publiek heeft muzikanten,
tamboers, vendeliers, majorettes en andere mede-
werkende een groot plezier bezorgd, en een gevoel
van eigenwaarde.
Eén man, die daartoe in grote mate heeft bijgedra-
gen, dat de VVV-taptoe, qua organisatie goed van
de grond kwam en haar eigen gezicht kreeg, is Jan
Hilferink, de Waarden, Zutphen.
Als toenma'lig instrukte»ur van het tanboerkorps van
Crescendo werd hij door het VVV-bestuur aange-
zocht om een taptoe in kaart te brengen.
Met een goed inzicht, een straffe discipline slaagde
hij er in, om van alle inbreng een kleurrijk geheel
op te bouwen.
Viji jaar taptoe Hengelo i& een gegeven, dal Hengelo
niet meer. zonder deze taptoe kan.
Jan Hilferink heeft zich op muzikaal gebied en zeker
slagwerk, al jaren bezig gehouden. Al ruim 25 jaar
beoefent hij de funktie vam slagwerker, waarvan 9
jaar bij Sursum Corda uit Vorden. Tevens heeft hij
nu al 8 jaar de leiding van het lyrakorps bij deze
vereniging . Van de uitvoering daarvan heeft men
op de j.l. gehouden taptoe kennis kunnen nemen.
Voordat hij overging als instrukteur naar het tam-
boerkorps van de muziekver. Apollo uit Laren, was
hij mede verantwoordelijk voor de opbouw van het
tamboerkorps van Crescendo. De jeugdige leden, die
vanaf de oprichting met hem waren opgegroeid,
speet het dan ook zeer, dat hij ging vertrekken, om
elders weer nieuwe ideeën op te doen.
Ook regelmatig wordt Jan Hilferink gevraagd als
jurylid voor festivals.
De voorbereiding en oefening van de taptoe vergt
van Jan Hilferink \»eel energie. Hij zelf zegt, dit te
kunnen opvangen, door de energie, die hij zelf in
het muzikale werk placht te steken.
Het doet hem zeer veel plezier, te zien dat hij er
mede toe heeft bijgedragen, dat de onderlinge sa-
menwerking in Hengelo goed is te noemen en er sa-
men iets moolis uit de bus kan komen.
Hij prijst de vele medewerkenden en hun inzet en
goede wil, om de ideeën van Jafn Bïlferink, voor de
jaarlijkse taptoe ten uitvoer te brengen.
De samenwerking met het WV-bestuur, dat alle
vertrouwen in hem heeft, ligt goedi, met daarbij ook
niet te vergeten de duidelijke en waardige manier
waarop mevr. Wesselink-Weustenienk uit Zelhem,
de microfoonpresentatie verzorgt.
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OP MEUBELEN
ALTIJD 10 pet korting

de Spannevogel
MEUBEL- en
TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2

HENGELO GLD
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Vermist tijdens braderie
te Hengelo op 11 aug. een
blauwe tandem. Inlichtin-
gen Keijenborgseweg 29,
Zelhem, tel. 08344-546

Gelegenheid gevraagd om
op schooldagen mee te rtf-
den naar'H.T.S. te Presik-
haaf, Arnhem. Marcel Jan
sen, Schiphorsterstraat l,
Toldijk, telefoon 05755-14 67

Te huur gevraagd in Steen
deren woning met 3 a 4
slaapkamers, voor enkele
jaren. Mevr. Oomen,
Bronkjiorsterweg 5, Steen-
deren, telefoon 05755-1643,
bellen tussen 17.00 en 19.00
uur.

Verkrijgbaar Swipe schoon
niaakartikelen. Leida
Maalderink-Regelink,
Varsselseweg l, Hengelo
Tel. 05733-1234

Te koop slachtkippen bij
H. Hiddink, Groenendaal-
seweg 4, 7255 PB Hengelo
(Gld.) 's avonds na 17.00
uur

schildersbedrijf
bennie harmsen

vraag vrijblijvend informatie..

Spalstraat 17 Hengelp(Gld.) Tel.05753.1292

Het Boek van de Maand:
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GOED GEBOEKT

WOLTERS BOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld.
t.o. Hervormde kerk
BOEKEN - TIJDSCHRIFTEN - STRIP-
BOEKEN

DIEPVRIESCENTRUM
RAADHUISSTRAAT 51a

SNEL I N V R I E Z E N
van uw GROENTE en VLEES
15 CENT-PER KILO
Aanleveren op donderdag, vrijdag en zater-

dag, afhalen de daarop volgende week op
dezelfde dagen.

In oktober volop z.g.a.n. DIEPVRIEZERS

tegen spotprijzen leverbaar.

HULS-VORST

DIEPVRIESSPECIALITEITEN

HULS-
TELEFOON 05753-1666OF2436
HENGELO (CLD)

DANSEN

telefoon 05753-1461





De /eest

dusfeestp
Kreyenbroek
minispijs-
broodjes
pak a 6 stuks
van 1.79 voor

149
Kitkat
f a m. pack
van 1.79 voor 459
Baronie
bonbons
doos 400 gram
van 5.45 voor

448
Nutrlx
per pak
van 1.39 voor

Olvarit
babyfruit

van 1.39 voor
109

Martini
vermouth
rood/wit of dry
per fles

Beckers
bitterballen
doos 50 stuks
van 4.45 voor 37*
Carnaby
choco-
notentaart
deze week S?5

Zeiler
schwarze
katz
1 liter fles
van 7.95 voor

Dessert ijs
vanille of
vanille/aard-
bei, per liter
van 1.98 voor

159
Bak en braad
pak a 200 gram
van 0.86 voor

0.79

Geldig van 26/8 • 28/8

Magere
varkenslap-
pen
500 gram 5.48
per kilo nog
voordeliger

n m

096
Nasi vlees
500 gram

475
Verse braad-
worst
heel kilo 7**
Schenkel
met been
500 gram

498

Bacon
100 gram

489

Pepergehakt
100 g ram

Johma M QO
bermudasalade*m XQ
150 grom _ • m

Boerenlever-
worst
gewicht 500 gr.
per stuk

998
Boerenmet-
worst
100 g ra m

Maandag.

Magere
spéklappen
heel kilo

Parijzer
boterhamwors
100 gram

598

O.79

Dinsdag.

Verse var-
kenslever
500 gram

Casselerrib
100 gram

f98
f98

Rledel
Goudappeltje
pak 1 liter
VS marktprijs

Tolletgarnltuur
WC borstel +
houder
van 5.50 voor

Fotoalbum
20 pagina's
zeffklevend

' * \tff** ? OK \tf\f*i*. , / j

\
f .'.'.'J0 -"-B'*'

van 3.95 voor

995

Hoofdkussen
60 X 70 cm
gestreept
van 9.95 voor 6?s

NIEUW
Rootrack
(stekjeshouder)
van 12.95 voor

750
Gracile
maxiverband
pak a 20 stuks
van 3.25 voor

989
Gracile
miniverband
pak a 20 stuks
van 1.98 voor

Q98

,

Plastic
huishoudemmer,
5 liter
van 1.69 voor '199
Boterhamzakjes
pak a 50 stuks
normaal 0.69
nu 2 pak voor

Geldig van 26 t/m 28 augustus.

2 zware
kroppen
Sla
nu voor

2 forse
Komkommers
nu voor

128
1 kilo
hollandse
export kwaliteit
Tomaten
nu voor

Hagelwitte
Champignons
bakje 250 gram
voor

Pracht
Golden
Cress
(kamerconi-
feer)
nu voor

178

SfS
Zware bos
Trosanjers
nu voor

395

VS-niarkt
«^vi^B^^^^^^BWM^M^^M^^^^^^^^^^^^^^^H ^^ •̂̂ •̂ •̂̂ •̂̂ ^« •̂̂ •̂ ^ •̂̂ •̂̂ •̂••̂ ^ •̂̂ ^ •̂̂ •̂ ••B

Melkwit
800 gram
deze week

Krentebollen
zak a 6 stuks

Rum-rozijnen
cake
gewicht
800 gram

Coberco
magere
yoghurt
1 liter pak
deze week

409
Brie
van de mat
'Renommée
100 gram voor

449
Boursln
150 gram krui-
den of peper
van 3.98 voor

359

Bols
bessenjenever of
kersenbrandewijn.
per liter
van 13.95 voor

Karaf13
sherry
'medium'
2llterkaraf

12?s

De/o force port
3 types
per fles

1Q95
Paradis!
per fles
van 13.95 voor

Gro/scn bier
kist 20 beugel-
flessen. VS prijs.

MARKT
Woensdag.

Gehakt h.o.h
heel kilo

Nlerbrood
100 gram

ifc*:f .*• ' -V-: ••••'/ ^^
'""< . j: :•/•:•/ '- % .̂..? .̂-i-

^ JU

VE ENENDAAL SI ERMARK1 EN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GlO RUSSEN GROENLO GOOR VORDfNgeldig van 26/8 -1/9 "82
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