
52e jaargang no 20 dinsdag 17 mei 1983

Xpalstraot2i.Tel.i290 Jfengelo.

Als aanbieding deze week:

PINKSTERWEGGE
een r Uk j ge vulde weggle met hazelnoten,
gegarneerd met amandeltjes

Plm 1000 gram voor slechts

VRIJDAG EN ZATERDAG;

MAAKT JOZEF VOOR U:

uienstokbrood met kaas

8.00

van 2.75 voor 2.10

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld • Tel. 05758-1250

l

VOOR UW

BLOEMENTUIN

zijn wtf ruim gesorteerd in alle soorten

* bloeiende tuin-, perk- en

balkonplanten

* geraniums - hang - fuchsia's

* c h ry sa n ten-

stekken

* tomatenplanten

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 „Op Els" • KeUenborg
Tel. 05753-1395

CLAM
Verschijnt dinsdag» Int
Hengelo Old.; KeQenborg;
Velswtfk (ZeDiem); Steenderen;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Rha; ToldJJk; Vlerakker-Wlchmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17 • Postbus 8
1255 ZO Hengelo Gld.
Telefoon 05758-1455
b.g.g. 1258

WIJNBERGEN
EXTRA VOORDELIG deze week:

Mooie rode RABARBER

nu kilo 75

Nieuwe 'geschrapte

KRIELAARDAPPELEN

nu per zak' 125

Volop verse GROENTE
o.a. SPINAZIE • ZWARE KROP8LA
HOLLANDSE BLOEMKOOL

TOMATEN enz.

Verder volop
VERSE AARDBEIEN • ASPERGES - RADIJS
CHAMPIGNONS enz.

LET OP ONZE UXTRA'LAGE VEILING-
PRIJZEN

By onze grote verkoop bloemenkas volop*

bloeiende perkplanten
Iedere dag aanvoier van

verse snijbloemen

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld - Tel. 05758-1478

HUSQVARNA EN LEVVENSTEFN

naaimachines
reeds vanaf 890.

Naalmachinehandel - reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 18 - VOEDEN Tel. 05752-1885

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05758-1418

•HEEfcL'JKE

ANDER MOND
ruurloseweg 52 telefoon: 1392

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne

verseworst

150 gr boterhamworst

4.50
100

WOENSDAG:

500 gr gehakt -j. krulden

500 gr magere speklappen
150 gr gebraden gehakt

3.95
2.95

100
DONDERDAG:

500 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen

150 gr leverkaas

4.95
3.95

150
VRIJDAG EN ZATERDAG
500 gram

schouderkarbonade
(max. 2 kg per klant)
100 gr giebr. runder- of varkens-

1 roUade
150 gr slagersham

299
195
195

De gehele week;
100 gram

gepaneerde snitsels

500 gram

varkensrollade
iets doorregen

500 gram

kerry.of
champignongehakt

l doos

grote fricandellen 13.95

1.40

6.95

A
r«

40 stuks

Wij'zijn ruim gesorteerd In

barbecuevlees

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 - H E N G E L O GLD. TELEFOON 05758-1268 KEURSLAGER

Vanaf 16 mei SCHOENHERSTELBEDRIJF-SLIJPERIJ

t,i«wdienst willemivaii Hal
RAADHUISSTRAAT 51A - HENGELO GLD

moten

weerg

Schoenmaker

Voor al uw schoenreparaties

hakken - zolen - s tik werk - lapwerk

zadelwerk - oprekken enz.

Alles klaar, terwijl u winkelt!!

Voor al uw slijpwerk en sleutel-
duplicaties

messen - golfmessen - scharen

vleesmessen - tuinscharen enz.

Lips - Nemef - autosleutels

Openingsaanbieding tot l Juli:

herenhakken per paar 6.40

dameshakjes per paar 5.75



MartcU cognac V.S
fles 0.7 titer

Grants whisky \ QQ5
0.75 liter X^97

Lambrusco 1980
fles 0.7 liter nu Coppelstock citroen

brandewijn
l liter

Voïkoren-veredeld wit-knip wit
tijgerbrood-boerenwit-veredeld
tarwe-knip tarwe-boerenbruin-
grofvolkoren. rf TPfi
Al deze soorten per stuk / O Bokma

jonge jenever
l üter219

398
Melkbollen
zak 9 stuks

Pinksterslof met vruchten
en spijs. 600 gram nu

VIEUX

BOKMA
Standenstoel
wit met rood geblokte
kussens VS prijs

Riojawyn
rood of wit per fles nu

Evita koffieliketir
0.7 liter nu

Unica stoel
zelfdragend VS prijs

Tafel met parasoIgat^O §Q
80 cm. wit of bruin VS prijs \Jmrn •

Coppelstock vietcx l A 45
l Üter A «E«

Plastic bal
180gram.L98-

zolang de voorraad strekt!
Colgate tandpasta
50 ml. pak 4 stuks 4^5-
En nu 3.- terug via bank of giro,

398

Fa deosück of roller

Wegwerpbekers
pak 100 stuks-3£5-

2?5
2?5

kruidenier Calvé slasaus
0.5 lit

Koopmans bakmeel
per pak 4-r43-

Porkx aardbeienspek
grote

098
179

Nutricia chocomel
l liter 4^8-
Bij 2 flessen gratis feestkaarten.

179

Nescafé extra
200 gram S38~

Jamset

198
929
198

Romi camping-
margarine buk soo gram
VS pnjs

AU
koffer 2 kilo
En nu bij iedere koffer 4.25 terug via bank
of giro

149

fi?8

Cracottes
per pak 2.25"

Sportlife kaugom
duopack 1.69-

198
139

Kreyenbroek spijs-
broodjes pak 6 stuks -kTS-
Boterhamworst
groot blik 800 gram4^&-

Croma
per pakjeQ3&—

149
375
080

Korenaar advocaat
0.5 Üter S25-

Lux afwas
400 gram

475
139

zuivel
Vruchtenkwark
8 smaken a 200 gram 2 stuks

Mona toeQe toe
2 stuks

Coberco vanille vla
dagvers. l lit

68
19
49

Een jong paar kampeerde met Pinksteren in
Oeken

Hij wilde zwemmen, maar zij las liever boeken
Voor hem was geen water o nee
zijn vader ging altijd naar Oeken aan zee
Zij deed hem toen topografisch uit de doeken.

MlARIWTl

VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
*9 - - •- - — tf — - _ 1̂  ^ ̂ t ^. TT* ^ -* — f —^ / ̂ ^\ ̂  \ T^ i i *. fc ^^ ^_.. ^ ^^ ,. T T ^^S ^^ ^^^Zutphen-BorcuIo-HengcIo(Gld)-Rjjssen-GroenIo-Goor-Vordcn



Profiteer van deze gezellige Pinksterdagen
Trek er op uit en ga picknicken a la Renoir met
stokbrood, wijn en kaas. En... picknicken op z'n
Frans gaat ook goed in uw tuin, op uw balkon of
als het echt niet anders gaat gewoon in de kamer.
Haal de ingrediënten maar in huis, uw VS-markt
heeft ze. En.... echt voordelig.

Goudse kaas
jong belegen, kilo

Vers van het mes...
Brie van de mat
100 gram

kruidenier

Carnafay slagroomtaart
lOOOgramaeS"

Braadkuikens
950 gram 2 stuks OOÖ nu

795

Hela curry ketchup
sta-tube 1000 gram 5*25- 475

Arks chocolade
waaiers per
Smith super chips
zout of paprika -L4-£-

Q?8
groenten

Geldig van 19/5-21/5'83

Alleen bij uw VS-groenteman
Heerlijke grasgroene
Grannysmith
2 kilo

Coberco slagroom
dagvers, 1/4 liter

169

Jonker Fris doperwten
extra fijn, 1/1 blik4-£&-

K.G. koffie
500 gram vacuüm of bonen

A29

Champignons
l bakje a 250 gram

Komkommer
l forse

Heerlijke
Jafïa sinaasappelen
18 stuks

178
Q98
498

bloemen
Kom dat zien op ons parkeer-
terrein....grote Geranium,
Fuchsia's en perkplanten markt

Hang Geraniums en
Ftichsia's 4 voor

Rode ,rose en witte
Geraniums
4 voor

lOpo
lOpo

Onze perkplanten zijn geplant
in sets van 4 stuks.
Voordeel: forse plant, goed
doorworteld en bovendien
makkelijk mee te nemen. Kom
dat zien.... Kijken kost niets!

//V

Chateau Ia Ramonette
1982A.C Bordeaux
Een jonge voortreffelijke rode
wijn, iets onder
kamertemperatuur drinken.
5.95 Deze week per fles

slagerij
Geldig van 19/5-21/5'83

SchotiderfiletroUade
hele kilo

Filet rollade
500 gram

Haas- en ribkarbonade
hele kilo

Kuikenbotiten
hele kilo

Barbequeworst
per stuk

Biefstuk
100 gram

Schenkel met been
500 gram

998
748
998
648
Q98
225
450

Dinsdag-woensdag; 24/5-25/5

Speklappen
kilo

Braadworst
kilo

Slavinken
100 gram

Leverkaas
150 gram

Ringleverworst
500 gram

398
398
)98

159
198

vleeswaren
Slagers achterham
100 gram

Katenham
100 gram

Boterhamworst
150 gram

Snijworst
150 gram

Gegrilde achterham
100 gram

salades

98
! •

98
•

49
69
98

Sellery salade
200 gram

169
:en gezinnetje picknickte gezellig in Zwiep

daar zagen ze een man die zoekend rond liep
Ze opperden de een na de andere veronderstelling
en uiteindelijk werd het hun een ernstige kwelling
Totdat de man riep: kiek noe. hier ligt mien piep.

HARlKJTl

VS ma r kt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
7tftf***kf-tS>*t I2s^*<X*tf«f^. I_Ix*MS<X*f.^//'^fx-l\ *Dl'*~^^~* f* t*t _ f~ . /"" —. ^ _ ^ f ^ _ J _ ^Zutphen-BorcuIo-HengeIo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



NAMIDA,
ALLEEN DOOR DE NATUUR

GEËVENAARD.

colliers v.a. / 82,- armbanden v.a. / 65,-

Parels uit Japan.'Schitterende colliers in elke ^
gewenste lengte of dikte Het Namida-label staat
borg voor een uitzonderlijk hoogwaardig produkL

Het-garantiecertificaat (5 jaar garantie!) geeft extra (r'M/l%AffryC)
zekerheid. Verpakt in een zeer exclusief pareletui. \r*r*f*imry

horlogerie optiek goud en zilver
Spalstraat 15 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1374

VAN GAZELLE
TOT FIETSPOMP,

WIJ
LEVEREN
ALLES!

Als fietser hoeft u maar naar één
zaak: de onze. Al wat u wenst is er:
Gazelle fietsen voor jong en oud
met 5 jaar garantie, accessoires te
kust en te keur. En natuurlijk staan
wij altijd klaar voor vakkundig onder-
houd, voor snelle reparaties en voor
praktische adviezen. Zoekt u een
Gazelle die net zo sportief is als u?
Komt u maar naar ons, u bent
welkom.

Verwen uzelf met 'n Gazelle.

FA. SLOTBOOM
Kioftondorp 11 - Hengelo Gld - Tol. 05753-7278

l

HENGELSPORT SPECIAALZAAK'

HULSTIJN
Raadhuisstraat 16 - Hengelo Gld

Wy ztyn weer klaar voor de start van een nieuw vlssselzoen

Dat betekent dat er voor elkie klant voldoende «t^d Is om
uw vragen ten beantwoorden en adviezen of voorlichting
te geven. •

Wy hebben weer een geweldige kolllctte en keuze op alle

hengelsportartikelen, regenkleding,

paraplu's en lokvoer

waarondier de nieuwste

Kunnan carbon snoekbaars-brasem
en swingtip hengels
en onze nieuwste kollektie

Milo tuigen en pennen
zowel voofr wedstrijd- >als recreatievisser

Extra voorjaarsaanbieding

insteekhengels Europa 2000
diverse maten

met een korting van 20%

GRAAG TOT ZIENS

FA. H. HULSTIJN

KWARTFINALE 'BEKER

Donderdag 19 mei a.s.

Pax-RKHVV
aanvang 19 uur

S portpark

Elderink

Het zwemseizoen is begonnen!
Aanbieding:

badlakens
maat • 75x145 21.50

kinderbadlakens
60x125 10.80

Zolang de voorraad stnekt

DISBERGEN
woninginrichting - textiel j

Ruurlosweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Te koop:

Suffolk MOTORMAAIER (wals) 4-takt

l MOTORMAAIER (cirkel) 4-takt,
nieuw f 675.— nu 475.—
l-MOTORMAAIER (cirkel) gebruikt

300.-
TUINPOMPEN, nieuw en gebruikt, Calpeda

vanaf 200.—

Superbenzine nu f 1.61

METAAL WISSELINK
Varsselseweg 41 - Hengelo Gld - Tel. 05753-7271

Autorijles?

In de nieuwe

Nissan Sunny D

Lesprys f 40.— (60 min.)

BIJSCHOOL

JAN DENEKAMP
Tel. 05753.2144-3259

SIERHEESTEBS
CONIFEREN

ROZEN
VRUCHTBOMEN
LAANBOMEN
HEIDEPLANTEN

BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTINO
TUINTÜRF
POTGROND
GAZONGRASZAAD
8POBTVELDMENGSEL

COMPOST
TURFMOLM
POTGROND
SPOORBIELZEN

VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN

TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Holstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05758-1424

GEVRAAGD:

aardbeien-
plukkers(sters)
Te beginnen plm half juni

Bestel vroegtijdig uw

Pinkster-
ROLLADE
Een heerlijke de/icafesse;mef

de feestdagen bij u op tafel

mits wel tijdig besteld

Slagerij RATERINK
Raadhuisstraat 10, Tel. 1301

Hengelo Gld

Bingo met vele prijzen
in het St Ludgerusgebouw

zaterdag 21 mei
aanvang 20.00 uur

Muziekver. ...Il lul,"
Wichmond - Vierakker

WULLINK
Banninkstraat 54, Hengelo
Tel. 05753-3404, b.g.g. 1427

Met Pinksteren

grote klasse

paardensport

in Zelhem
Ie Pinksterdag, 9.00 uur:

Start van de marathon
voor 48 twee- en vierspannen

Start en finish en btfna alle hindernissen op het
concourstemefci aan de Lageweg in de Heidenhoek

2e Pinksterdag, 8.00 tot 18.00 uur

6 springconcoursen

4 rubrieken tuigpaarden

dressuur en vaardigheidsproef
voor twee- en vierspannen

op het schoolplein

van de O.L.S.

met o.a. een ROMMELKRAAM,
POPPENKRAAM en een grote

VERLOTING

en vele andere aktiviteiten

Wij helen u allen
van harte welkom

Dinsdag 24, woensdag 25 en

donderdag 26 mei a.s.

GESLOTEN

Spalstraat 3 Hengelo GW. Tel. 05753-2488

Nu het voorjaar op ons afkomt, hebben

wij diverse leuke aanbiedingen voor u
Dennis kinder spijkerbroeken
maten 92 t.e.m. 17«, grote maat' 37.90

vanaf

Kinder, kielbioeses
maten 116-164

29.90

25.00
Kinderjacks 4_ —
gevoerd vanaf *f%JA/W

Kinder spijker jacks ^Q Q^
maten 152-176 • vanaf "\/«?/W

Kinder spijkor bodywarmer

39.50
43.50
49.50

U.S. Top spijkerbroeken RR ftft
maften 26 t.e.m. 42 OÖ.\/\J

GROTE SORTERING '

T-SHIRTS
van o.a. Normaal - Status Quo - Do(e Maar enz. enz.

M^CIoud spijkerbroeken .00

Landlubber twill broeken
sttrak model, inrose - geel - mint - marinp • grtys - khaki

75.00

maten '116-146

maten 152-176

herenmaten

Ley R i ver twill broeken
in marine - geel • mint • bleu en groen

Linnen broeken

55.00

69.00

DERKSEN Jeansshop
SPALSTRAAT 32 - HENGELO GLD - TEL. 1884

's maancf/ags gesloten - 's woensdags de gehele d ag geopend'



dansen met..

T A K E I T E A S Y
2e Pinksterdag

l liter FlorUn genever 15.45

l liter St André vieux 15.75

l Itr FlorUn citr.-brandewijn 11.95

1 fles Long John whisky
met ff raus glas 19.95

2 liter Linson sherry 13.45
dry of medium

Zondag 29 mei

Telephone

OS753-1461

Is er een baby geboren in familie-

of vriendenkring en wilt u een leuk

kadootje geven?

Kom dan eens kijken in onze

winkel, waarin wU een hoekje

hebben vrijgemaakt voor 'die aller-

kleinsten

Op dit moment heben we een /aan-

bieding

BOXPAKJES

in 3 leuke kleurtjes v. 11.95

Heel voordelig i Is de

KOMMODESET
(kommodedoek • washandje • slab)

voor 15.20

U ki<nt bty ons ook terecht voor

BABYLEDIKANTJES
met alles d ' r -op en d'r an

en voor een

komplete (textiel)
BABY-UITZET

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

SLAAPZAKKEN
met kleine schoonheidsfoutjes

KNOTSGEKKE PRIJZEN vanaf IJf.DU

Zolang d<e voorraad dtfrekt!

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2- Hengelo Gld

stereo kombinatie
Tuner met FM, lange- en middengolf.
Platenspeler met twee snelheden.
Cassettedeck met automatischeafslag
Kompleet met boxen.
Adviesprijs 750,-

598;

Erres radio-recorder TR 6841
Met FM, korte-, lange- en middengolf.

Geschikt voor lichtnet-, batterij- en accu
voeding.
Adviesprijs 825,

599,

Winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 05758-1280

Inplaats van kaarten

Maandag 16 mei waren wij 25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit met onze kinderen te vieren op

zaterdag 21 mei in zaal ,,Den Bremer" te

Toldijk. j

H. D. J. ROOZEN
H. BOOZEN-FLAMMA

Herman-Hein

Hendrik

7227 NB Steenderen, mei,1983. '

Lamstraat 4.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur, en na 20.00 uur

in zaal „Den Bremer" te Toldijk.

Tevens willen wtf herdenken, dat'wij vóór 85

jaar met ons sproeien zijn begonnen.

Aan allen, die door hun belangstelling, geluk-

wensen, bloemen, cadeaus of op welke wijze

dan ook, ons1 35-jarig huwelijk en 35-jarig kos-

terschap, 29 april en l mei tot onvergetelijke

dagen hebben gemaakt, onze oprechte dank.

B. A. WENTINK
W. WENTINK-WALGEMOET

Steenderen, mei 1983.

St Gerardus-bedevaart n. Wittem

op ZONDAG 12 JUNI a.s.

Reiskosten f 25.00 per pers., kunderen tot 12

jaar f 19.00 (onder ffelolde)

Opffave tot 3 juni bij:
B. Jansen, Poelsweg 2a, Ketyenborg

Wed. Brunsveld, p.a. Lankhorst, Velswtyk

Bolwiender, Akkcrmansstr. op Els, Ketyenborg
A. Cornelissen, WesHerstraat 4, Hengelo Gld

Open dag HETAC
Zaterdag 21 mei a.s.

wordt er door Hetac een

OPEN DAG
gehouden om zodoende Hengelo

kennis te laten maken met het
steeds populairder wordende

TAFELTENNIS
Het programma ziet er als volgt uit:
12.00 uur Vriendschappelijke, wedstrijden

Hetac junioren - Varsseveld junioren

15.30 uur Vrij spelen voor alle tafeltennis

liefhebbers
(iedereen is hartelijk welkom, er staan tafels

genoeg opgesteld, plm 25)

17.00 uur Demonstratie tafeltennis door de
plaatselijke coryfeeën:

JOZEF HOOMAN - TONNIE BERGERVOET

En dit alles wordt gehouden in sporthal
,,de Kamp".

Hartelijk welkom. Informatiestand aanwezig.
Kom ook eens kennismaken met onze steeds

groeiende vereniging HETAC

Grote verloting - hooi veel prijzen

Te koop
in de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem

goed onderhouden woning

on ligboxenstal
voor 60 melkkoeien

adres: Hemstede 4, Velswyk-Zelhem

De bijbehorende oppervlakte 'kan in overleg

mét het Bureau Beheer Landbouwgronden

geruild worden.

Belangstellenden dienen te wonen 'in de ruil-

verkaveling Hengelo-Zelhem.

Inlichtingen: tel. 08844-300 t

TUINPLANTEN. Plant ze BH!

Zaterdag 14 en 21 mei

10% korting
op alle in voorraad

zijnde planten

Wij hebben voor u:
e GROOT ASSORTIMENT

e GOEDE KWALITEIT

O GOEDE TUINADVIEZEN

O OVERZICHTELIJKE VER-
KOOPHOEK

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 • Hengelo Gld • Tel. 05753-2619

Ook kunt u by ons terecht voor:

O TUINTURF - BOOMSCHORS

O POTGROND - VIJVERFOLIE

O VELDKEIEN, groot en klein

Verkoop alleen op zaterdag of na

tel. afspraak

Fraai
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindt u...

ischbersbedrijf
bennie harmsen

ip*trMt17.72» AA hcngtfolgl Mtofaon 06752-1292

M

Wilt u een mooie bloementuin?
Wy ztyn weer ruim gesorteerd
in alle soorten

PERKPLANTEN
Vers uit onze kassen

Ook voor handelaren

Tevens

geraniums • fuchsia's

chrysantenstekken en

tomatenplanten

Leeg materiaal meebrengen

ZELFBEDIENING

KWEKERIJ HUBERS
Pastoriestraat l • Baak • Tel. 05754406

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Wasautomaot stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal 18 - Hengelo Gld • TeL 05758-1*»

VSi Jaar garantie op reparatie

Onderdelen «U voorraad

Kerk- en andere diensten
Herv. Kerk (Bemigiuskerk)

Ie Pinksterdag 10 uur ds: Verhaere

2e Pinkstjerdag 10 uur ds Verhaeire

Goede Herder Kapel
Ie Pinksterdag 10.15 uur Jeugddlenst

Vitfz. Herv. Kerk
Ie Pinksterdag 8.45 uur, ds Brinkeiink

Avond* en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden,
van 16 t.e.m. 22 mei dr EUkelkamp, tjel 2262

28 mei (2e Pi(nksterdag) dr Hanrath, tel. 1277

Weekenddienst huisartsen Steenderen
VrUdag 20 mei

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

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. EU, telefoon 1420

DE KAASPLANK

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

kg jong belegen 9.90

500 gr belegen komijn 5.90

500 gr zoutloos volvet of mager 5.75

100 gr Petritaart (losse boursin)

1.50

WIJ verkopen uitsluitend

natuurkaas

4 metworsten
(zonder kleurstof)

l pak knakworst

6x 40 gr, knappend vers

11.00

3.50

250 gr boerenleverworst (Assink)

1.95

VERDER:

bierwostjes, spek, leverworst,

mosterd enz.

Graag tot ziens

„DE K A A S P L A N K "
l • 6064 BL HALL - Tol. 08837-806

SLANK MET

MALSOVIT
het nieuwe brood bty
BAKKERIJ >

H, HEKKELMAN
Kaahuisstraat 85, Hengelo

Tel. 05758-1200

ZEER GOEDKOPE
AANBIEDING

SLAAPZAKKEN
ALLERLEI SOORTEN

TUINMEUBELEN

Rolschoffels

Ouderwetse aanbieding!

gazonmaaiers

JANSEN de Smid
Hengelo Gld • 05758-1860

10% korting
op onze toch 'al goedkope
kwaliteitswol

WOLBOETIEK

„De Breipen"
Diny de Vrught
VelswUkweg 22, VelswJJk

VVU hebben ook een 'groot

assortiment

Durable brei- en
haakgarens

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758*1800

HANDEL IN

hooi on stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08856-85664

Te koop jonge konijnen
Vlaamse Reus. Herbert
Verstege, Ruurloseweg 73,
7255 MA Hengelo Gld

Op 23 mei a.s. wordt er in
Zelhem een pinksterwan-
deltocht gehouden. Start:
kantine camping Kappen-
bulten, tussen Zelhem en
Halle. Starttijd van 10 tot
12.30 uur. Tel. inlichtingen
08344-531

Te koop wegens verhui-
zing DRU radialux gas-
haard met im. houtblok-
ken, DRU gaskachel, 86x
19x48, voor keuken, Itho
afzuigkap 60x51, televisie
antenne. Tel. 05755-2069,
liefst na 6 uur

Te koop jongensfiets, v.a.
6 jaar. Te bevragen H. D.
Stapelvoort, Harmen Ad-
dinkstraat 13, Steenderen
Tel. 05755-1680

Te koop eeetaardappels
Surprise. Tel. 057532203

Te koop jonge konijnen,
2 judo-pakken, maat 150-
180. B. Regelink, Vorden-
seweg 36, Hengelo Gld

Anti wrangboxen,
afgehaald contant f 1040.—
Seegers, Drempt,
Tel. 08334-2722
Seegers • Halle
Tel. 08343-1798
Gevraagd: meisje of ge-
huwde vrouw voor halve
dagen als hulp in de huis-
houding. Brieven onder no
20 bureau De Reclame

Te koop goed onderhouden
herenfiets, 2 jaar oud.
Kerkekamp 26, Hengelo G
Tel. 05753-2549

Te koop eetaardappels,
ook per kilo. B. J. Wae-
nink, Regelinkstraat 13,
Hengelo Gld

Te koop prima consump-
tie-aardappelen bij E.
Menkveld, Banninkstraat
41, Hengelo Gld, Tel. 1567

Te koop gevraagd com-
plete weidepomp (ouder-
wets model) Tel. 05753-
1244

SPORT GOED

met SPORTGOED
van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

Alarm Rijkspolitie
Tel. 06753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer Rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo Gld

BEDEVAART WITTEM

Telkenjare zijn er nog heel wat belangstellenden
die vanuit deze omgeving naar het Zuid Limburgse
land trekken en daar aan de voet van de Gulpener
berg met het levensgrote Mariabeeld, de St Gerar-
dusbedevaart meemaken. Het bekende plaatsje
Wittem is dan het reisdoel.
De komende tocht is vastgesteld op zondag 12 juni
a.s. Degene die de reis mee wil maken, dient zich
zo spoedig mogelijk op te geven, om de organisatie
een inzicht te geven met hoeveel bussen men gaat
vertrekken.
Naast een bezoek aan de St Gerarduskapel met daar-
bij een klankbeeld van St Gerardus, wordt ook een
tocht gemaakt naar de Gulpener berg. Bij goed
weer wordt een H. Mis in de kloostertuin opgedragen
Met ook een sacramentsprocessie.
De opgave-adressen staan elders in een advertentie
in dit blad vermeld.



Als u deze week
voor f30.- of meer aan
boodschappen bij ons

besteedt, krijgt u
f 5.- kontantkorting

op 'n kilo karbonade.
^Ml >

, , "f'

Over een paar dagen is 't Pinksteren.
Aan die feestdag willen we graag een
extra bijdrage leveren en daarom
krijgt u deze week f5.- korting
kontant in de hand op 'n kilo
karbonade bij f 30.- of meer
aan boodschappen.

En verder kunt if profiteren
van liefst vier gulden kontantkorting
met onderstaande bonnen.

Vijf gulden korting op een kilo karbonade
of naar keuze f2.50 kontant bij f 30.- of meer
aan boodschappen.(Geldig van 19 t/m 25 mei a.s..)

Plus vier gulden kontant in de hand
" " l »*_«««_»_«**_ l ̂ ^H__^_^^_ l «_BMHBB»M_«l^m l

l Gulden H l Gulden II l Gulden H l Guldeni

op naar keuze te
bepalen artikel uit 't

Groentewinkeltje.
Bij inlevering van

deze bon.

op zuivelprodukten naar keuze
ST-\ (met uitzondering van

AH Melken Margarine).
Bij inlevering
van deze

bon.

;

(Geldig t/m 25 mei a.s..) (Geldig t/rn25meia.s..)

op diepvries-
produkten
naar keuze.

Bij inlevering
van deze
bon.

. 4

(Geldig t/m 25 mei a.s..

op een krat
Brouwers bier
naar keuze.
Bij inlevering
van deze bon. l»•' albert he^n

(Geldig t/m 25 mei a.s..)^3 mei a.s..; / j s. voeiuig i/m z.j mei a.s..; j ii ^eiuig i/m ^T mei a.s..j .1 i ' |

Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.


