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CLAM
Verschijnt dinsdag» In:

Hengelo Gld.; KeQenborf;
Velswtfk (Zelhem); Steenderen;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Bha; ToldJJk; Vlerakker-Wlchmond
en omstreken

UITGA VB:
DRUKKERIJ WOLTEB8

Kerkstraat 17 - Postbus 8
1250 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 05758-14 55
b.g.g. 1258

ti&esteTïakkef
t 21. Tel.i2$o Jfengelo

AANBIEDING van de week:

KOZAKKEN
(Koninginnerol, afgewerkt met
marsepein en chocolade)

5 stuks slechts 4.98

P.S.

Hebt u onze eigengebakken

BESCHUIT al geproefd?

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

WIJNBERGEN
EXTRA VOORDEEL DEZE WEEK:

Harde rode TOMATEN

V2 kilo 145

Mooie KOMKOMMERS

2 «tuk* 125

Verse rode RADIJS
i

nu 2 bosjes 125
By onze grote verkoop bloemenkas

deze week NOGMAALS

5 bloeiende

GERANIUMS
Verder nog volop

bloeiende TUINPLANTEN

10.-

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

Vrijdag 27 mei
^^ riouat onze voetkundige

r steunzolen-controledag.

4 Er is gelegenheid uw voeten
na te laten kijken op eventuele

»afwijkingen naar aanleiding
van een voetafdruk.

Alles geschiedt vrijblijvend
en zonder kosten.
Ook kunt u advies krijgen
aangaande voetverzorging.

Bel voor een afspraak of kom
even langs.
Onze voetkundige is
aanwezig van 10 uur tot 5 uur.

Schoenhandel

WULLINK
Kerkstraat 5 - Hengelo Gld

Autobedrijf DIK LANGWERDEN
Haokforierweg 88 - Wichmond - TeL 05764-C21

In- en verkoop

occasions, tevens nieuwe auto's

Voor al uw

reparaties, banden, uit-
lijnen, tectyleren enz.

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Genegenheid schrijf je
met gouden hoofdletters.

Uw monogram in goud met briljant.
Diamonde monogram, in elke gewenste

lettercombinatie. Voor hem en voor haar, op over
hemd of stropdas,op shawl, ceintuur of tas.

Sierlijke gouden letters, bekroond met een
geraffineerd briljantje. Letters die staan voor
uw naam, of die van iemand die u dierbaar is.

Vraag ernaar, bij
uw juwelier. <8

SIERADEN MET DIAMANT

AGROOTKORMaiNlf
.horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK - GOUD EN ZILVEB - UURWERKEN

Spalstraat 87 • Hengelo Gld • Telefoon 06753-1771

'• MAANDAGS GESLOTEN

Autorijles?
In de nieuwe

Nissan Sunny D

Lesprijs f 40.— (60 min.)

BIJSCHOOL

JAN DENEKAMP
Tel. 05758-2144-8259

SIERHE ESTERS

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

LAANBOMEN

HEIDEPLANTEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBBPLANTING

TUINTURF

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

POTGROND

SPOORBIELZEN

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN

&ZN
Hof straat 7 • Hengelo Gld
Tel. 98758-14*4

Te koop inruilmeubelg
Lubbers Woonwinkel
Tel. 05753-1286

SPORT GOED

met SPORTGOED

van SPORTHUIS

ROOZEGAARDJE
Banninkstraat 5, Hengelo

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne

verseworst

150 gr boterhamworst

4.50
100

WOENSDAG:

500 gr gehakt _|. kruiden

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)

150 gr gebakken leverkaas

150 gr slagersham

299
195
195

De gehele week;
100 gram

gepaneerde snitsels

500 gram

magere hamlappen

500 gram

dikke vlees ribbel jes

L40

4.95

1.95
l doos

grote fricandellen 13.95
40 stuks

WIJ'zijn ruim gesorteerd In

barbecuevlees

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 H E N G E L O GLD. TELEFOON 05708-1269 KEURSLAGER

Vanaf 16 mei
tot uw dienst

SCHOENHERSTELBEDRIJF -SLIJPERIJ

Willem van Hal
RAADHUISSTRAAT 51A - HENGELO GLD

Uw
Schoenmaker

Voor al uw schoenreparaties

hakken - zolen - stucwerk - lapwerk

zadelwerk - oprekken enz.

Alles klaar, terwijl u winkelt!!

Voor degelijk vakwerk,
net als vroeger!!

Voor al uw slljpwerk 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



Strepen anders
Strepen in alle
mogelijke
kleurkombinaties.
Horizontaal, vertikaal
of diagonaal verwerkt.
Zoals bij deze shirts,
vervaardigd uit soepel
katoen, en natuurlijk
met korte mouw.

runuriwear

dundee

HENGELO TEL05753 1383

dansen met

l liter jonge Bokma 15.751

l liter Florijn vieux 15.75

l liter Mispelblom brandewijn 17.45

l liter Jagermeister 25

8.45

T E L E P H O N E
zondag 29 mei

Zondag 5 juni

Valley Gazellel fles Fonset Lapour
(Bordeaux-wijn uit 1979)

Hl M G E LO GL 3 05753-1461

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ

alle plaatselijke banken

schildersbedrijf
bennie harmsen

vraag vrijblijvend informatie

Spalstraat 17 Hengelo(Gld)Tel.05753.1292

Dames en heren, sport, 26 inch wielen

met remnaaf, kleur metallic bruin

Ned. fabrikaat

Meeneemprijs 298.-
Ook voor GAZELLE en andere fietsen naar de vak-
man mei ruime keuze

ELIESEN - BAAK

GEVRAAGD:

aardbeien-
plukkers(sters)
Te beginnen plm 20 juni

WULLINK
Banninkstraat 54, Hengelo

Tel. 05753-3404, b.g.g. 1427

Nieuwe garderobe? Eerst

even veilig, gezond en ge-

makkelijk wat kilo's eraf

met

MALSOVIT
het nieuwe brood bfl

BAKKERIJ »

H, HEKKELMAN
Raahuisstraat 35, Hengelo

Tel. 05753-1200

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1800

HANDEL IN

hooi on stro

Offonborg
Heeterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

Gelegenheid voor het broe
den van alle soorten eie-
ren. Tevens te koop Jonge
ganzen, eenden, fazanten,
en verschillende soorten
leg- en krielkippen.
Goossens, Voortseweg 6,
Toldyk, Tel. 05753-1670

STEVORD,
gemiddeld zeker niet te duur

met aanbiedingen al heel goedkoop

SOEPKOPPEN met oor van 2.95 voor 1.95

PLASTIC VERGIET, waren we voor 1.95

al goedkoop mee, nu toch voor 1.45

Die extra grote en stevige VLOERTREKKERS

met waterkering hebben we weer voor lage
prijs:

55 cm van 9.50 voor 5.50

75 cm van 11.50 voor 6.90

Nog steeds de grootste JUWEEL DROOG

MOLEN (van 60 meter) voor 49.—

(nog nergens voor deze prijs gezien)

Verchroomde TV ISOLEERKAN, verkochten

we tot nu toe voor 17.50 (adviesprijs is 19.75

en niet 29.50, zoals we laatst in een aanbieding
lazen)

nu als aanbieding deze kan voor 12.95

CUBVEB WASBOX, ook als ziltje te ge-

bruiken (als u tenminste onder de 100 kilo

biyft) Curverprijs 22.95, onze prijs 14.95

ROLSCHAATSEN, originele Engelse Morris

rolschaatsen, per paar 25.—

CURVER WASMAND, hoog model, open

Curverprijs 8.50, aanbieding 4.50

Goede PLASTIC EMMER verkopen we nor-

maal niet te duur, voor 2.85

nu als aanbieding, 2 stuks voor 3.95

Aanbiedingen gelden zolang1 voorraad strekt

reserveren.

De nieuwste bestseller
van GAZELLE

DE SPORT SOLIDE
In heren - en twee verschillende

damesuitvoeringen. Zeer complete fietsen.
Met trommelremmen of met knijpremmen,

beide in combinatie met drie
versnellingen. Ook met terugtraprem.
Alle uitvoeringen met kogellagers in de

bracket, roestvrijstalen Weinmann velgen.
sterke kunststof kettingkast, Gazelle

koplamp met reflec tor, ingebouwd Gazelle
achterlicht, tweetant banden en nog veel

meer dat deze Gazelle tot een zeer
betaalbaar topmodel maakt

Vanaf f 539,-

Kieftendorp 11 - Hengelo Gld • Tel. 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREC'ESTEIN bandenip V R ' a n e

Ford Taunus 1600 1977-78

VW Golf LS 1978

Fiait 127 1978

Citroen 2 CV 6 1981

Mazda 323 1978

Volvo 343 DL (automaat) 1979

Honda Civic 1981

Mitsubishi Colt, 5-deurs 1982

Toyota Corrolla DX 1980

Renault 14 TL 1979

Citroen kampeer auto 1979

Datsun 120A Kil coupé 1977

Datsun 120Y, 2-deurs 1978

Datsun Cherr-y
div.uitvoeringen 1979-80-81

Datsun Sunny
div. uitvoeringen 1978-79-8041

Datsun Silvia coupé 1980

Datsun Bluebbrd diesel 1981

. B V
F\ jjMummeloseweqia Hengclo(gld) Tel 05753 2244

f ,_^ -

de z?iak waar service nog gewoon is ...

Waf .automaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
ZoniMsttrMt II - Hengelo Old • TeL «OT6S-UM

Vt J*»r garantie op reparatie

Omlei-det'oa «II voorraad

Professionele

Krause aluminium

OPSTEEKLADDERS
ZWARE KWALITEIT

Goedgekeurd door arbeidsinspectie

Nu voor AFHAALPRIJZEN

2x9 sport, uitgeschoven lengte 4.50m

183,-
2x12 sport, uitgeschoven lengte 6.15 m

243.-
2x15 sport, uitgeschoven lengte 7.85 m

305.-
Doch ook diverse andere afmetingen
voorradig

Verfcentrum

lenselink
Kerkstraat l • Hengelo Qld • Tel. 05755-1SOO

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) Tel. 8460

DEZE WEEK:

ll/2 kg bakharing

l pracht makreel

7.50

2.50

Speciale

slijp- en rep.inrichting
voor GAZONMAAIERS

BILLIJKE PRIJZEN

H. Jansen
St Jan*traat€5 • KeUenborg

Telefoon 05753-1773

VOOR UW

BLOEMENTUIN

zyn wty ruim gesorteerd in alle soorten

* bloelende tuin-, perk- en

balkonplanten

* geraniums - hang - fuchsia's

* chrysanten-

stekken

* tomatenplanten

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 „Op Eb)" - KeUenborg

Tel. 05753-1395

JOWé
Voor alle soorten:

gazon maaiers, waterpompen, 2- en

4-w/e/f'ge trekkers + aanbouwde/en

t ui n f reien, moforzefsen, genera-

toren, hout- en composfmach/nes

NIEUW EN GEBRUIKT - DEMONSTRATIE

Voorjaarsaanbieding:

cirkelmaaiers vanaf f 375.—

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

REPARATIE- EN SLIJPINBICHTING

VERHUUR

Branderhorstweg 5 • KeUenborg gem. Hengelo

Tel. 05753-2026

Tevens 'm avonds en zaterdags bereikbaar

HUSQVARNA EN LEWENSTEEN

naaimachines
reeds vanaf 899.—

Naalmachinehandel - reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 • VORDEN Tel. 05752-1985

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05758-1418



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

besteedt krijgt u
er een heerlijke
taart bij cadeau

•-̂  ^éW«*^

Nieuw bij AH: Preeze Flo gebak. Diepvriesgebak,
dat u zo vanuit de vriezer in porties kunt snijden en al 'n half
uurtje later presenteren kunt. Zin in? Komt
goed uit, want deze week krijgt u een heer-
lijke Schwarzwalderschnitt ter kennismaking
bij de boodschappen cadeau.

En verder kunt u profiteren van liefst
vier gulden kontantkorting met onder-
staande bonnen.

Gratis bij de boodschappen: heerlijke
AH Schwarzwalderschnitt van ca. 375 gram
bij f 30.- of meer aan boodschappen. (Geldig van
26 mei t/m l juni a.s.. Winkelwaarde f 4,95.
Naar keuze f 2.50 kontant.)

•

l Gulden

op naar keuze te
bepalen artikel uit 't

Groentewinkeltje.
Bij inlevering van

deze bon.

l Gulden l Gulden l Gulden

•

• """" " l

i. •,-;,:•:. • • . •

•

i
L-

Geldig t/m l juni a.s..)
MMBM ̂ ^̂ ^ B̂BBB B̂̂ HB •••••• • • • / • •

op vers vlees
naar keuze.
Bij inlevering
van deze bon.

op een pak
AH- Koffie naar
keuze. Bij inleve-

ring van deze
bon.

r."

I

^jpp een pakje vacuüm
vleeswaren
naar keuze.

Bij inlevering
van deze bon.

,i
V

l
oh
albert heijn

Geldig t/m l juni a.s..) •— i ' \ Geldig t/m l juni a.s..) _M^ Geldig t/m l juni a.s. ) l

Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.



BARON EN BARONES

VAN DORTH TOT MEDLER-VAN DER LEE

geven met grote vreugde en dankbaarheid
kennis van de geboorte van

ADRIAAN JOHANNES

13 mei 1983.
„Groot Gotink", Sarinkdijk 21,
7255 MS Hengelo Gld.

Wij gaan trouwen op vrijdag 3 juni 1983 om
14.30 uur in het gemeentehuis van Hengelo G.

Mocht u het leuk vinden ons hiermee te feli
citeren, dan bent u van harte welkom vanaf
16.30 tot 18.00 uur op het adres Ehzeraltee 24
te Almen (Gld).

ANNELIES WOLSINK

en

HAN KLEINHESSELINK

Mei 1983.
7255 CN Hengelo GHd.

Op zondag 22 mei waren wij 25 jaar getrouwd
en hopen dit met onze kinderen te vieren op
vrijdag 27 mei in zaal Ooncordia te Hengelo G.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30
uur in zaal Concordia te Hengelo Gld.

E. MAALDERINK

A. MAALDERINK-HIDDINK

7255 BV Hengelo Gld, mei 1983.
Vordeniseweg 25.

Op woensdag l juni a.s. hopen onze ouders en
grootouders

G. BLUEMINK

en

A. R. BLUEMINK-BUUNK

de dag te herdenken dat ze 60 jaar
geleden in de echt zijn vertoonden.

Dieren, H. J. Bduemink
D. Bleumink-Kersten

Hengelo GM, A. W. Hekkelman-Bluemink
H. M. Hekkelman

Gelegenheid om hen te feliciteren van 19.00
tot 21.00 uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3
te Hengelo Gld.

7255 DK Hengelo GM, mei 1983.
Beukenlaan 7.

Dankbaar en blij delen wij u mee, dat onze
ouders en grootouders

DIRK WILLE AI ALBERTUS TE WINKEL

en

MARIA ELISABETH COLENBRANDER

op l juni 1983 de dag hopen te herdenken,
waarop zij 50 jaar getrouwd zijn.

Wij stellen u graag in de gelegenheid hen ge-
luk te wensen en wel op de feestdag zelf,
l juni a.s. tussen 4 en 6 uur 's middags in
gebouw Concordia, Raadhuisstraat 36 te
Hengelo Gld.

Wierden, Rina en Henk
Donata

Odijk, Arda en Kris
Hanke, Ruben, Esther, Liesbeth

Gasselte, Lies en Bert
Marlet, Arjan

7255 CX Hengelo Gld, mei 1983.
Sarinkkamp 15.

Voor iedere wijze van belangstelling, welke wij
bij ons 40-jarig huwelijksfeest mochten ont-
vangen, zeggen wij mede namens onze kin-
deren, allerhartelijkst dank.

FAM. ELIESEN-HENDRIKS

Baak, mei 1983.

BRADERIE

op woensdag 8 juni
VAN 16.00 TOT 21.80 UUR

op het school plein

van de O.L.S.

met o.a. een ROMMELKRAAM,

POPPENKRAAM en een grote

VERLOTING

en vele andere aktivitelten

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

l kg jong 8.90

500 gr Leerdammer 6.30

500 gr 20+ met of zonder komijn

5.50

Wij verkopen uitsluitend

natuurkaas

4 metworsten
(zonder kleurstof)

11.00

1 pak 12 gebraden borrelballen

100 gr nootmix

VERDER:

bierwostjes, spek, leverworst,

mosterd enz.

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Orolweg; l • 6964 BL HALL - Tol. 06887-805

2.50

1.85

POELIER

HOFFMAN
biedt u op de vrijdagavondmarkt:

Filet 500 gr 6.95

1000 gr 12.00

Drumstick 1000 gr 7.95

Kip in het zuur per pot 5.25

POELIER HOFFMAN
Telefoon 05476-2823

vers en gekoeld

VESHANDEL

J. HOEKSTRA
TEL. 00750-19771

Onze reclame

op de vrijdagavondmarkt:

gebakken bokking
geen f2.-- maar f 1.25

Meimaand is Bloeimaand

Diverse soorten

PERKPLANTEN

AFRIKANEN, 10 v. 3.50

GERANIUM - AGABATUM

FUCHIA'S - SALVIA'8 enz.

Poot nu

STAM- OF STOKBONEN

Keuze alt verschillende soorten bJJ

Waamelink
Pootgoed- en zaadhandel

Hengelosestraat 47 - KeUenborg
Telefoon 05758-1884

M
AMIKO

AVIKO B.V. zoekt voor één van haar mede-
werkers in de kwaliteitsdienst een

net kosthuis of kamer
met gebruik van keuken en douche

Bij voorkeur in de omgeving van Steenderen.

Voor telefonische inlichtingen kunt u zich
wenden tot AVIKO B.V. te Steenderen, tele-
foonnr. 05755-1633 (toestel 252)

A j op un goeie FIETSE wMf rfjen,

don m o j d'r gaar niet over go on sfrl'/en.

En i'; hoef d'r ok niet oover te stemmen,

dan moj gewoon un BATAVUS nemmen.

f'j hoeft f'r niet ens wiet veur te /open,

Zon fiefse ku'j bi'j REIND ZWEVERINK kopen.

Uw fietsspecialis*

REIND Z W E V E R I N K
lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 2888

i!

Wij zijn a.s. vrijdag 27 mei

na 12 uur en zaterdag 28 mei

de gehele dag

GESLOTEN

Kapsalon G. Lurvink
Buurloseweg 16 • Hengelo Qid

Telefoon 05753-1964

PEUTERSPEELZAAL

HOPZA
Voor het nieuwe schooljaar kunnen er nog

peuters

in de leeftyd van 2'/2 tot 4 jaar

worden geplaatst.

U kunt uw peuter opgeven bU

Joke Schouten
Berkenlaan 4 • Hengelo Gld

Telefoon 2803

Leidsters en bestuur

GEVRAAGD, voor de periode

plm 15 juni tot 15 juli
Ook na schooltijd en zaterdags

Minimum leeftijd 12 jaar

G. WAGENVOORT
Toverstraat 10 - BAAK

Opgave telefonisch 05754-253

LAAT UW

SCHAPEN SCHEREN
door

MARCEL JANSEN
Hogenkampweg 14 • Hengelo G.

Telefoon 2074

OPHEFFINGS-

UITVERKOOP

fe VORDEN

10 tot 20% korting
SPEELGOED - HOBBY

SIERADEN en KADO-ART.

OPHEFFINGS-

UITVERKOOP
met toestemming v.d. KvK

te Zutphen

POELMAN
Burgr. Galléestraat 12 - 1751 EB Vorden

Tel. 05752-1364

Chef LOTTO
„Pax"
HENGEL

nemp de kulerlatten

van 15 Juli t.e.m.

15 aug.

Lotto's veur de moande
juni, Juli en augustus wodt
veurdien opehaald.

Lotto-kammereuje en
vriendinnen
holt t'r effen rekkenlng
met zodat Jan straks f^n
kan genieten van zien
Oostenriekse vakansle.

HENGELO GLD

TAPTOE HENGELO GLD
Zaterdag 28 mei 1983
Sportpark Elderink

Aafhvang 19.00 uur

Met medewerking van:

KON. IIARM. CONCORDIA

CHB. MUZIEKVER. CRESCENDO

MUZIEKVEE. EN SCHUTTERIJ
ST JAN KEIJENBORG

MAJORETTEVER. HENGELO

LYRA- EN MAJORETTEGROEP
SURSUM CORDA VORDEN

Organisatie: VW Hengelo Gld

Rabobank
Spalstraat 23 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1601

ORGANISEERT

zondag 29 mei a.s.

TOUWTREK-
TOURNOOI
TERREIN „DE HIETMAAT"

te Hengelo Gld

Meetellend voor het kampioenschap
Gewest Oost N.T.B.

Deelname van 55 teams

Aanvang 10.30 uur:

720 kg en560 kg-klasse en de Jeugd

Aanvang 13.30 uur:

640 kg klasse A, B, C, D

Nieuw:

recreatieklassen, aanvang 13.30 uur
Bestemd voor straten, buurten, bedrijven en
verenigingen

Inlichtingen hierover bij:

P. B e re n pas
Telefoon 05753-1555

Te koop:

inventaris van diepvries
2 elektromotoren, l voorvrtes + l ïioofdvries,

Uaerwerk, caroussel, schakelkast enz.

Inlichtingen:

A. SCHUT
Tel. 05754-662 • Baak • na 18.00 uur

DAGTOCHT BEJAARDEN
Met goed weer vertrokken 2 bussen met bejaarden
's morgens om half negen vanaf ,,Ons Huis" in Hen-
gelo Gld voor een dagtocht naar het Limburgse
plaatsje Thorn.
De tocht was georganiseerd door de plaatselijke
afdeling van UW.
Via Arnhem autobaan reed men naar het dorpje
Zeeland, waar in „Het Witte Huis" koffie werd ge
dronken. Langs een mooie route door de Peel kwam
men in Thorn, het dorpje met de witte huizen.
Hier stond in Hotel Crasborn een goed diner klaar
waarna het dorpje werd bezichtigd.
Na nag een bezoek gebracht te hebben aan de
Botanische Tuin Jochem Hof in Tegelen, werd in
,,het Veerhuis" aan de Maas in Broekhuizen thee
met Limburgse vlaai genuttigd.
Over deze goed georganiseerde tocht was na af-
loop iedereen zeer te spreken., het was mooi ge-
weest

Voer familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS • Tel. 1455



F.N.tf.-leden
HENGELO EN KEIJENBORG

Op 11 juni
Is de grote

landelijke protestdag
tegen het regeringsbeleid, in Utrecht.

Wilt n mee demonstreren, geef u dan op bU

de onderstaande telefoonnummers.
Bewaar de WIKKEL en BON uit de aktiekrant

die 2 juni toegestuurd krijgt.

Telefoonnummers 05753-2695, 8168 en 1747

Voor uw

familie- en handels-
drukwerk
en alle andere drukwerk
alsmede advertenties
voor het weekblad
„DE RECLAME"
kunt u ook terecht bij onze

agent in Steenderen:

B.A.WENTINK
Paardestraat 2

Telefoon 05755-1310

DRUKKERIJ WOLTERS
Telefoon 05753-1455

VW-TAPTOE STAAT VOOE DE DEUK
In het kader van het 50-jarig bestaan van VW
Hengelo Gld heeft het komende Taptoe, dat al jaren
achtereen met stijgend succes wordt georganiseerd,
op sportpark Elderink te Hengelo Gld, een extra
feestelijk accent.
In opdracht van het WV-bestuur heeft algemeen
leider G. J. Hilferink uit Zutphen weer het nodige
in aktie gezet en op papier vastgelegd.
De diverse deelnemende verenigingen zijn al weken
zeer druk aan het oefenen om er een geslaagd op-
treden van te maken.
De deelnemende verenigingen zijn: Kon. Harm.
Concordia, Chr. muziekver. Crescendo, muziekver.
en schutterij St Jan uit Keijenborg, Hengelose
Majorettevereniging.
Als gastkorps zal optreden de lyra- en majorette-
groep van Sursum Corda uit Vorden
De aanvang van de taptoe is om 19 uur. Naast een
gezamenlijk optreden aan het begin en hete eind,
zullen alle groepen afzonderlijk hun programmage-
deeke gaan afwerken.

Gevraagd voor direkt
nette huishoudelijke hulp
voor 3 halve dagen, ma.-
wo.-vr.morgen. Leeftijd
plm 20 tot 30 jaar. Brie-
ven onder no. 21 bureau
De Reclame

Te koop gevraagd woon-
huis of boerderijtje met
0.25 tot enige ha grond.
Aanbiedingen onder no 22
bureau De Reclame

Wie weet waar onsboek
Don Quichotte is? Feike
Beunk, Hummeloseweg 5,
Hengelo Gld, Tel. 1532

Te koopMltsubishi Galant
1600 GL, 2-deurs coupé,
zeer goed onderhouden,
bouwjaar 1976. Vraagprijs
f 3200.—. Tel. 08330-27296

Te koop crossfiets f50.—
Tel 05753-1951

Te koop Yamaha Enduro
bromfiets, bouwjaar 1980
+ helm. Prijs f 950.—
Tel. 08330-27296

Te koop gevraag een baby
wipstoeltje met harde rug
Tel. 05755-1967

Te koop planten, rode,
spits, bloemkool en bies-
look. Niesink, Past. Thuis-
straat 10, Keijenborg

Te koop 4 jonge ganzen
H. Vos, Groenendaalse-
weg l, Hengelo Gld,
Tel. 05753-2203
Te koop eetaardappelen
Hendriks, Hengelosestraat
26, Ketjenborg, Tel. 1448
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

U VINDT TOCH OOK DAT 'N Kik
NIET ONNODIG MAG STERVEN
Bijna onvoorstelbare gegevens haalden recentelijk
kortstondig de publiciteit. Bijvoorbeeld het bericht
over de 40.000 kinderen, die per dag onnodig
sterven. Dit getal is des te dramatischer omdat er
goedkope en effectieve middelen bestaan om de
kindersterfte met de helft te verminderen.
"Er is toch hoop in deze sombere tijden", aldus
een officiële conclusie van UNICEF, het kinder-
fonds van de Verenigde Naties. Daarom voert
UNICEF nu wereldwijd strijd tegen de kinder-
sterfte. In Nederland gebeurt dat met de actie
"KANS VOOR EEN KIND". Doe mee. Stel een daad.
Vul de "Verklaring van een medemens" in.

AKTIE "KANS VOOR EE
Verklaring van een medemens
Aan het nodeloos sterven van 40.000 kinderen per d
Daarom steun ik de strijd van UNICEF tegen de kind(
deze verklaring als bewijs van mijn S T E U N
Naam

\ !• EEN KIND MAG TOCH WEL OM
\ \ UW HULP VRAGEN

:N KIND"
ag moet een einde komen,
jrsterfte en ben ik gaarne bereid
te ondertekenen en in te zenden.

Adres

Postcode Plaats Handtekening

Inzenden naar: UNICEF. POSTBUS 85857, 2508

Wilt u de strijd van UNICEF tegen de nodeloze kindei
ook financieel steunen, zendt dan onderstaande stro
kruisen en het bedrag invullen):

CN DE N HAAG

sterfte niet alleen moreet maar
Ok mee in (Uw keuze aan-

O Ik zal van mijn gifo-/bankrekening een bedrag van f overschrijven
naar postrek. 7515 of bankrek. 707070104, beide van UNICEF te 's Gravenhage.
Dik zal naar het postkantoor gaan en daar een stortingsbewijs vragen om

f over te maken op postrekening 75 1 5 van UNICEF te 's Gravenhage.

O Ik wit een kind regelmatig heipen. Stuur mij hiertoe eer» machtiging.

^™^p$itó
au kinderen %;Pp. »

^±t**&'

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455
Als lady-speaker gaat optreden mevr. N. Langeler-
Baron, die hiermee de plaats inneemt van mevr.
J. Weseslink-Weustenenk uit Zelhem, die de tijd ge-
komen achtte, er een punt achter te zetten.
Het publiek wordt aangeraden tijdig een plaats
langs het sportveld of op de tribune in te nemen,
want men wil precies op tijd beginnen.

WANDELTOCHT
Op zaterdag 28 mei a.s. organiseert het CJV Jong
Hengelo wederom haar jaarlijkse Meitocht, een
wandeltocht over 5, 10 of 15 kilometer.
De start en finish zijn bij „Ons Huis" aan de Beu-
kenlaan te Hengelo Gld.
Door de keuzemogelijkheden kunnen zowel jong als
oud, groot en klein aan de wandeling meedoen.
De routes leiden ook dit jaar weer door de prach-
tige Hengelose buitengebieden.
Onderweg kan uiteraard weer worden gerust en bij
een standje een versnapering of een verfrissing
worden genomen.
Deze op 28 mei te houden tocht is reeds de tiende

in zijn reeks. Het deelnemersaantal lag de laatste
jaren tussen de 275 en 375. De verwachting is dat
ook dit jaar weer velen zullen deelnemen.
Iedereen krijgt bij het eindpunt een prachtige me-
daille, ongeacht voor de hoeveelste keer men mee-
deed. Het aantal keren van deelname staat op de
medailles vermeld.
Inschrijving en start zijn btf ,,Ons Huis" op 28 mei
tussen 12 en 2 uur.

ACHTEBHOEKS KWARTET NU OOK IN RUURLO
Het is de eerste keer sinds de oprichting van het
Achterhoeks Vocaal Kwartet en dat was begin 1981,
dat deze groep zangers gaat optreden in Ruurlo.
Dit geschiedt op zondag 29 mei a.s. in de Herv. Kerk
te Ruurlo, waar meegewerkt wordt aan een concert
van de chr. gem. zangver. Sursum Coxda.
Van deze vereniging is ook lid van het kwartet,
Wïm van Oene uit Ruurlo.
Het kwartet zangers, dat nog steeds een gerichte
zangopleiding volgt, bestaat uit de volgende heren:
Ludo Eijkelkamp uit Keijenborg, Ben Beulink en

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 29 MEI

Herv. Kerk (Remlgiuskerk)

10 uur ds Bieders

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Molemaker

Vitte. Herv. Kerk
Geen dienst

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 23 t.e.m. 29 mei
Th. J. Hanrath, telefoon 1277

Weekenddienst huisartsen Steenderen

Vrijdag 27 mei
van vrijdag 13 uur tot zaterdag 8 uur Kamphuis
van zondag 8 uur tot maandag 8 uur van Wissen

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10 uur
A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

Alarm RQkspolitte
Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer Rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 05&664455

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo Gld

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

B.K. Kerk KeUenborg

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-
zinsmis 8.30 uur.
Zelhem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur
vooravondmis
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

Ton Besselink, Hengelo Gld en Wim v. Oene, Ruurlo
De initiatiefnemer en muzikaal leider van het kwar-
tet is Jan Kleve uit Veü&wijk., die ook dirigent is
van het dames- en herenkoor in Keijenborg en daar
naast nog een aantal zangverenigingen.
De pianobegeleiding bij het concert wordt ver-
zorgd door Lenie de Bruijn. Zij is vanaf het begin
verbonden aan het kwartet.
Het concert te Ruurlo begint 29 mei om 15.00 uur
en de toegang is gratis.

ROMMELMARKT T.B.V. ST MARTINUSKERK
TE BAAK
Op zaterdagmiddag wordt in de gemeente Steen-
deren ,,rommel" opgehaald voor de rommelmarkt
van 3 juli a.s.
Deze rommelmarkt wordt georaniseerd t.b.v. het
onderhoud van de St Martinuskerk te Baak.
Mensen die spullen hebben kunnen dit na 13.00 uur
aan de weg zetten.
U kunt ook bellen (05754448-558-363), dan wordt het
aan huis opgehaald.

"ffefoortekaartje ?
Een geboortekaartje moet apart zijn. Net zo apart

als uw baby.
Intercard heeft voor u zo'n kollektie met

bijzondere kaarten.
Komt u eens langs en zoek in alle rust uit.

Ook met de tekst kunnen
wij u helpen.

19.00
t/Ot

. m
intcrcanl

Drukkerij Wolters, Kerkstraat 17, Tel. 05753-1455



Kom naar VS voor de
Geranium & Fuchsia markt
Geldig van 26/5-1/6'83 21/'83

•••• ••

slijterij

Hartevelt
jonge jenever
l liter

Black&White
whisky per fles nu

Bacardirum
0.7 liter 24^95-

Hoppe vieux
l literfles

Dit is de tijd om in perk, border of balkonbak te planten. De ijsheiligen zijn vertrokken en dan kunt
u met een gerust hart uw plantjes aan de koude grond toevertrouwen. De rest komt prima in orde.
U heeft er een zomer en een najaar plezier van. Zeker als u even komt kijken wat uw VS-bloemist
allemaal voor u heeft. Van vrolijke Afrikaantjes tot prachtige "Oostenrijkers" (Hang-Geraniums)
in 3 kleuren. Een geweldige grote sortering en... lage prijzen, dat bent u gewend van uw VS-markt.

Geraniums
staande of hangende
3 kleuren v.a. 4 voor

Fuchsia's
5 kleuren, 4 voor

Zware Hangfuchsia's
met waterschotel

lOpo
lOpo
595

Kom dit allemaal zien..
kijken kost niets......

Van onderstaande perkplanten hebben wc
een pracht sortering

Extra aanbieding .....
Roodstenen hangpot
met Hangfuchsia en/of
Geranium samen voor

Perk Begonia's
r set a 6 stuks

Verbena
per set a 6 stuks

Afrikanen
per set a 4 stuks

350
350
175

Geldig van 26/5-28/5'83

Hollandse
Golden delicious
export kwaliteit, 3 kilo

Heerlijke boterzachte
Hollandse
bloemkool
Hollandse
Kas-aardbeien
bakje a 200 gram

Heerlijk bij de barbeque. bij de party, bij
de maaltijd....
Een schaal
Rauwkostsalade
Samengesteld uit diverse
öroenten, voldoende voor 3 a 4 personen.
Iets peper en zout en/of mayonaise naar
eigen smaak toevoegen.

De dagaanbiedingen voor
dinsdag 24/5 en woensdag
25/5 treft ti aan op de
aanbiedingskaarten voor onze
zaak

Patat frites
zaklkik>J~S9-

Koopmans eier-
pannckoekmcel
pak 400 gram 2^5-

Slaolie
l literfles 239-

Vlssticks
pak 10 stuks 4r89-

Calve borrelnootjes l 49
alle soorten-4^9- JL •

Smhh chips f£
zout of paprika grote zak 120 gr

Era voor de koffie
pak 0.5 liter 4~39-

Oetker taarthulp
4 soorten 5̂ 5"

Bessola
l Üterpak-342-

JONKER 10NKER 1°̂ ,?
^VRtf .^L^aSFOK ^AhJföFRIS

Jonker Fris
bruine bonen l/l blik

Pindarotsjes
melk of puur 150 gram 4^98-

Le pot Pellerin
"Vin de PavV
3 flessen 41.05

Radion
zak 2 kilo deze week

Vizir
2 literflacon
Nu bij aankoop van 3 fles 11.- terug via
bank of

Extra confiturejam
3 smaken 4r99-

Afternoon thcezalyes
pak 20 stuks 4^23-

Venz strooiers
broodpret 2̂ 5-

Nizza biscuits

Smarius beschuit
pak a 2 rol 4^5 -̂

Gevulde eierkoeken
pak 6 stuks 4^98-

Lido sinaslimonade
draagtas 10 stuks £35

Ruitfes iafelmargarine
kuip 500 gram 4^99

allerlei
maxi pak 20 stuks -2-S6-

Scottex tissue
toiletpapier
pak a 4 rol

Soft soap
flacon250ml.2^5-

^j^

Vangspel met bal ft 79
4r25r \*9

469Fa douche schuim
nu 600 ml. voor

Veertfesbed
verzinkt, zelfdragend

Strandmatfes
60X170 cm nu

Lustra ruitenreiniger

zuivel
Coberco volle yoghurt
l literpak

Vers van het mes....
Goudse kaas
belegen, kilo

998
159

Jack? mannequinkwark i
250 gram JL •

Gourmandise
kirsch, noot of port 100 gram

slagerij
Geldig van 26/5 - 28/5 '83

Hamlappen
hele kilo

Fricandeau
van de ham hele kilo

Schnitzels van de hum
100 gram

Grove braadworst
500 gram

Gelderse schaven
10stuks(plm. l kilo)
Gemarineerde
kuikenbouten
100 gram
Maandag t/m woensdag; 30/5 J/m 1/6^83

Ribbetfes
hele kilo

Bretons gehakt
l hele kilo

Schouder
'karbonade hele kilo

990
10?8
139
398
698

079
5 t/m 1/6'8:

298
785
798

vleeswaren
Geldig van 26/5-28/5'83

Parijzer
boterhamworst 150 gram

Saks
200 gram

Katenspek
100 gram

Berliner
150 gram

Coraedbeef
100 gram

Komkommer salade
200 gram

Maandag t/m woensdag; 30/5 t/m 1/6J83

Schouderham
100 gram

Boerenmetworst
100 gram

Baltfe boerenzolt
200 gram. per stuk

139

Q98
129

39
39
68
l i/ W CJW

49
49
35

bakkerij
Q98
219

Zachte ptmtbroo^jes
6 stuks

Mini tijgerbollen
zak 8 stuks

Veluws volkoren-veredeld wit
tijgerwit-knipwit-boerenwit-
veredeld tarwe-knip tarwe-
boerenbruin-grof volkoren
AI deze soorten nog «g 7ft
steeds per stuk / w

De bekende heiligen Pan-, Ser-, en Bonifaas
zijn tot half mei ieder de baas
maar zijn deze ijzige heren vertrokken
dan maakt u in uw tuin geen brokken
en bloeit uw tuin binnen en buiten het gaas.
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VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
Zutphcn-BorcuIo-HcngeIo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vordcn


