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WIJNBERGEN
Vers gesneden

jonge SNIJBOONTJES
nu per zak Z49

HOLLANDSE

GOLDEN DELICIOUS
2 kilo 250
Zeer lekker

Maroc SINAASAPPELEN
nu 15 stuk» 500

In onzie grote verkoop bloemenkas

nu deze week exfrra voordelig

Mooie ARECA PALM

575

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1478

ONBETWIST, UW

bruidsboeketten-specialist

VrSHANDEL „HENGEL"
Raadhuisstraat Sla (achter Edah) Tel. 3460

DEZE WEEK:

Rode poon
heerhjk om te bakken 6 stuks

l pot rolpens

van 4.95 voor

9.75

4.45

Zondag 5 juni a.s.

Hamove
FIETSTOCHT
HENGELO GLD

Start tussen 13.00 en 14.00 uur
by café Wolbrink

Alle deelnemers ontvangen koffie + aandenken

Inschrijf kosten f 3.— p.p.

Lekker licht...
Ja, de Gazelle fietskar weegt compleet
maar 16 kilo. Een ideale allesvervoerder
voor een geslaagde fietsvakantie.
Waterdicht, van polyethyleen kunststof,
inhoud bak-l-deksel f?i
± 180 liter, stabiel en ^
gemakkelijk aan- en af te /^v
koppelen. Uw fiets blijft
handig manoeuvreerbaar)
Wij vertellen u er graag
alles over.

r;

FA. SLOTBOOM
Kleftendorp 11 . Hengelo Old • Tel. OS768-7S78

CLAM
Venchflnt dinsdag» Int
Hengelo Gld.; KeQeaborg;
VelswQk (Zelhem); Steenderen;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Bh»; ToldUk; Vlerakker-Wlchmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 • Postbus 8
1255 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1455
b.g.g. 1258

Jbzef&bMtol
-t(KïstiKïkkef

fpalstraat2i.TeI.i2$o Jfmgelo.

NOG NIET GEPROEFD?

KWARKBROOD
Ook voor de mensen, die
al weten hoe lekker dit is

van f 3.50 voor O. l D
ca. 450 gram

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1250

Woensdag 22 juni 1983

ORGEL-CONCERT
Remigiuskerk • Hengelo Gld

Bert Matter, orgel

Harry te Brinke, trompet

H Fpai
§§ lijstwerk...
fej voor uw
g Kunstwerk
B vindtu...
• bij
& «
£5Zf «iischlclersbedrijf
QJ •V^bemK? harnnsen

T5*y* AA * '- '- ' t^mt nfvci fwi

m & bemK2 harnnsen
Rf lpriMrMI17.7256 AA hwg^olgl t^foon 067S3-1292

ABFOCCASïQN
Volvo 343 DL special automaat 1979
Renault B 14 TL 1979
Ford Taunus 1.6 1977
Ford Taunus 2.0 1978
Fiat 127, 3-deurs 1978
Fiat 127 1050 1979
Citroen 2 CV 6 1981
Mitsubishi Colt, 5-deurs 1982
Honda Civic 1981
Mazda 323 1978
Toyota Corrolla DX 1980
Datsun 100A, 2-deurs 1976
Datsun 120A FII coupé 1977-79
Datsun 120A FII, 4-deurs 1978
Datsun Cherry, 3-deurs, div. uitvoeringen

1979-80-81-82
Datsun Cherry coupé 1500 1982
Datsun Sunny, div. uitvoeringen

1978-80-81
Datsun Bluebird diesel 1981
Datsun Silvia coupé 1980
Datsun Stanza automaat, 5-deurs 1982

NISSAN

l •••^•IMM ^ ViV «^ ^^mmmm^ vt •̂ •̂̂
n. M Hummeloseweq 10 Henqelo(gld) Tel 05753.2244
Wi7.*& ____^ _____—_——.

de zaak waar service nog gewoon is .

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne
verseworst
150 gr boterhamworst

4.50
100

WOENSDAG:

500 gr gehakt .j. kruiden

500 gr magere speklappen
150 gr gebraden gehakt

DONDERDAG:

500 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen
150 gr leverkaas

3.95
2.95

100

4.95
3.95

150
VRIJDAG EN ZATERDAG
500 gram

schouderkarbonade
(max. 2 kg per klant)
100 gr gekookte cassellerrib
100 grr corned beef

299
195
195

De gehele week;
500 gram

verse kippebouten

000 grram

magere hamlappen

500 gram

dikke vleesribbetjes

2.75

4.95

l doos

grote fricandellen 13*95
40 stuks

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 H E N G E L O GLD. TELEFOON 05753-12 69 KEURSLAGER

l liter Jonge Bokma 15.75

l liter FlorUn vieux 15.75

l liter Mispelblom brandewijn 17.45

l liter Jagermeister 25.95

l fles Fonset Laconr 8.45
(Bordeaux-wjjn uit 1979)

dansen met...

V A L L E Y G A Z E L L E
zondag 5 juni

Zondag 12 juni

New Four

HENGELO GLD 05753-1461

Devzo-zie-je-nog-'s-wat-fiets
FRAME: Oamesmodel met parallelbuis frame en herenmodel. Beide modellen in diverse
f ra me hoogte n.
VERSMELUP1G/REMSYSTEEM: Naar keuze een Sturmey Archer 3 versnellingsnaaf
of een 5-versneJIingsderailleur. beiden in kombinatie met knijpremmen.
INGEBOUWDE EXTRA'S: Kogellagertrapas. kunststof kettingscherm. veiligheidsrol,
verchroomde bagagedrager met verende klem.
KLEUREN: Zilvergrijs en zihvergroen.

LET OP: Alken als er op de fleU BATAVUS «taal. i* het 'n echte Batavui.

vanaf

584.-
Uw f ietsspecialist

REINO ZWEVERINK
leklnk 8 - Hengelo Gld • Tel. 2888

BATAVUS

Wilt u een mooie bloementuin?

Wij ztyn weer ruim gesorteerd
in alle soorten

PERKPLANTEN
Vers uit onze kassen

Ook voor handelaren

Tevens

geraniums - fuchsia's
tomatenplanten

Leeg materiaal meebrengen

ZELFBEDIENING

KWEKERIJ HUBERS
Pastoriestraat l - Baak - Tel. 05754-406

Platenservice „HENGELO"
HET ADRES yOOR:

• al uw muziek op plaat of
cassette

• alle accessoires voor uw
geluidsinstallatie

• muziekinstrumenten
en het nemen van
ORGELLESSEN

De zaak waar service en kwali-
teit hand in hand gaan

U kunt onze geheel vernieuwde zaak vinden
aan de Raadhuisstraat (achter de Edah)

Tel. 3532 - b.g. 2307 of 2051



Dit is de eerste week van
Vergelijk deze prijzen maar
| Uw VS-markt laat u elke week profiteren van de absoluut laagste prijzen voor een groot aantal
o dagelijkse boodschappen. Profiteer daar deze week van.

VS lage prijzen plan

Grolsch bier
krat 20 pullen JL i

Heineken bier l £
krat 24 pijpjes JL i14?2

Nutricia chocomcl
triopack

Royco soepen
groente -kip^-tomaat

Romi
campingmargarine
buk 500 gram

Van Nella Supra koffie
250 gram

Magere chocolademelk
l literfies

Houdbare
halfvolle melk
l literfles

Herosinas
l literfles

Olvarit blauw
per potje

Olvarit rood
per potje

Olvarit
kleutervoeding
per potje

AlmironA.B.
900 gram

Almiron M2
900 gram

1036
10?o

allerlei
Tuinslang
15 meter, de ze week

795

NIEUW... extra sterke
Huisvuilzakken

Curver wasmand
50 cm. 3 kleuren

Plantenhanger

Voor de hond of de kat....
Vlooienband
J .L/9

Prodent tandpasta
pak 4 tuben a 50 ml.

Hilko seringenzeep
pak a 3 stuks ̂ 49-

269
525
8?s
450

129

kruidenier

Tuc zoutf es

Grote bitterkoeken
pak9stuks2r26-

Koffiewafels
pak 175 gram -̂ 69-

Napoleon lempur
citroen dubbelzuur-lr69-

079
79
39
49

20Rikaii(lellen

Becken fricandellen
doos 20 stuks&4§-

695 Bona
kuip 500 gram

Nieuw... Nusco mix
voor de boterham, pot 350 gr.
4-38-

179

Dobbelman blauw
zak 2 kilo deze week

549
:

Kersen op lichte siroop
3/4 pot 24%-

Caddy
5 pack 4^89-

159

bakkerij
Volkorenbrood, njgerbrood,
veredeld wit/tarwe, boerenwi V
bruin enz nog steeds

Puntbroodjes of
bolletjes
zak 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks

Krentenwegge
extra pak nu

Q98
Q98
298

MAWKTTl
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

"7^ ~L-~.1~. * ^ T^ .»•. ^ ^f _ T T — ~****.1 **./^*1*t\ T^€€ — t ^* _. - *^\_. ^* ^— *. \ T^*. U^J _ ^^^Zutphen-Borctdo-HengcIo(Gld)-Rössen-GroenIo-Goor-Vorden



het VS-lage-przen-plan.
eens... goedkoper kan niet.

Uw VS-slagerij is vermaard om de uitstekende kwaliteit puur ambachtelijk verzorgd vlees.
Deze week gaat uw VS-slager er ook weer messcherp tegenaan. Voor die prijzen is het verstandig
wat extra's in huis te^^Jnalen. , * ^ JE VS... uw Voordelige Slager.

8

8

^Bb bLtf'

Schouder
fcarbonade
hele kilo

zuivel

Coberco karnemelk
lÜter

Q89
179

Eru pikante smcerkaas O9
-M2- JL.

Jacky smulptidding
0.5 liter ̂ 43-

Vers van het mes
p

Goudse kaas
jong, kilo deze week

Camembert of brie
blikje 125 gram-3.35 •

699
269

kruidenier

Heinz soepen
groente-kip tomaat, blik Or99-

Appelcider
per fles-2.40-

Remia halvarine
kuip 500 gram 635"

Q89
198
Q69

Frisia flumps spekken
silo 100 stuks-&£O-

Doperwten
extra fijn l /2 blik 3 stuks 3£7

Felix vlees of vis
pak 300 gram 4^85-

Dttyvis halvanaise
0.33 liter 239-

Jonker Fris kapuqjners
1/1

398
275
1.19
198
079

Alpenblümchen
fles.0.7 Btcr 2.25
Deze week 5 flessen voor

Geldig van 2/6 -8/6 '83

Magere speklappen f>48
hele kilo \J •

Schouderfiletrollade O98
heleküo +7 •

Gepaneerde schnitzels
hele kilo 998

Gehakt h.o.h.
hele kilo

bloemen
3 Kaapse vioolles
Diverse kleuren

Pracht Croton

495
495

Lange Mercedes rozen £L j 5
pracht bos a 10 stuks fB •

«Uff*

groenten
Geldig van 2/6-4/6'83

Jonge bos-peen
per bos

Jonge peultfes
150 gram

i?8
198

Champignons
l bakje a 250 gram

Nieuwe oogst....
Versgeschrapte
Kriel aardappeltfes
1 kilo
Overheerlijke Franse
Golden Delicious
2 kilo

158
350

Ribbels O 98
hele kilo 4Ef •

698
12?8
698
Q?8
798

vleeswaren

Tartaar
hele kilo

Verse worst
hele kilo

Varkens niertf es
500 gram

Schenkel met been
hele kilo

•

l

slijterij
Hanky Bannister
whisky
per fles nu

Beaqjolais 1982
deze week 3-£&-

Rocha's port
ruby-tawny-white per fles nu

595
«45

Hoppe Jonge
jenever
l liter nu

Coebergh
bessenjenever
l liter de ze week

Comtejoseph
cognac

Geldig van 2/6-4/6'83

Gekookte Gelderse
150 gram

Ringleverworst
plm. 500 gram

Katenham
100 gram

Pekelvlees
100 gram

Ronder rookvlees
100 gram

Vleessalade
200 gram

Maandag-woensdag; 6/6

Snyworst
100 gram

Leverkaas
100 gram

Saks
per stuk 200 gram

29
79
79
49

279
169

-8/6'83

19
09
35

Een sneetiwster voor een dichter.

Een tevreden klant in Vorden vond. dat
we in de wekelijkse limericks te weinig
aandacht besteden aan haar woonplaats.
Daarom zond ze zelf een gedicht in en...
dat plaatsen we graag. Ook de produkten
van uw dichtader nemen we graag op.
Limericks gaan altijd voor en als
ondertekening kunt u kiezen uit uw
volledige naam en adres of alleen uw
initialen. U zet 't er zelf maar onder.
Wordt uw gedicht geplaatst, dan ontvangt
u een lekkere sneeuwster voor de
moeite. Kom stuur eens een limerick in!

Bij de VS-markt in Vorden
Daar kun je heus wat worden
In die winkel is alles te koop
de klanten hebben daar goede koop
Is het vlees, groente of fruit
Bij de VS-markt kom je er altijd uit!

Ingezonden door een klant van de VS-markt
in Vorden.

JZÜJMARJflT
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
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JUNKER EN RUH GASFORNUIS
501 wit
Tweedelig kookrooster. ovenv<
opbergruimte onder fornuis

Advies- , t

699

Speciale aanbiedingen!!

Marijnen 2-deurs koelkast
190 Itr koelkast - 40 Itr diepvries

899.- nu 649.-

Zanussi diepvrieskisten
inhoud 230 Itr adviesprtfs 879.— nu |59iM

Inhoud 280 Itr adviesprijs 989.— nu 849*H

Fa.BESSELINK
HOEK RAADHUISSTRAAT BANNINKSTRAAT

HENGELO GLD - TEL. 05753-1215

Gezond vakantiebruin
en fit als een hoentje

Doen!...Veirwe&ii Uzelf...
met zo'n zonnebadkuur van 7 è 10 dagen

Ervaar zelf hoe fit U zich voelt, al na het eerste zonnebad
Hoe goed U "er" weer tegen kunt. En op de koop toe
U wordt zo bruin, alsof U pas met vakantie bent geweest

Met apparatuur van Eurofit bruint U veiligef, dan onder de spaanse zon!
Zonder verbranding, zonder uitdroging van de huid

Lief voor het lichaam, heerlijk voor de huid. Je kikkert er echt van op
Bel voor informatie!

DROGISTERIJ MARIANNE
Tel. 2063 • Hengelo Gld .^\

Wij adviseren oo*. indien U een eigen v!v
zonnebank ol -dak wilt aanschaffen .'.'.*.'

Te koop jonge koiüjnen
Vlaamse Tleus. E. Sege,
Beekstraat l, Hengelo Gld
Tel. 05753-1441

Biedt zich aan vakantie-
hulp als tractor-chauffeur
in bezit rijbewijs.
Tel. 08344-332

Te koep 2 pers. slaap-
kamer, l pers. spiraalbed,
bergmeubel, gang- of hal-
lamp, électr. koffiemolen,
vliegendeor, gasverw.
kappen, propaan, konijnen
kooien f <8.— per stuk.
volièregaas, 100x50 cm
f 1.— per stuk.
Berkenlaan 16, Hengelo
Tel. 1645
Te koop aanhangwagen
voor personenauto,
2 dresseerkarretjes, 15
antieke gietijzeren raamp-
jes, bloemmotief.
Tel. 05753-2067
Te koop consumptie-aard-
appelen. Niesink, Weenink
weg l, Keijenborg,
Tel. 05753-1585
Te koop aardappelen en
groenten, na 16.00.uur en
zaterdags de gehele dag
B. Garritsen en Zn, Kruis-
brinkseweg 7, Toldijk,
Tel. 05755-1361
Jonge vrouw, 23 jaar,
biedt zich aan voor enkele
halve dagen in de huis-
houding. Brieven onder no
22-1, bureau D Reclame

Woning te huur
in Hengelo Gld. Brieven
onder no. 22-2 bureau de
Reclame

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

Te koop nieuwe herenfiets
met 3 versn., knij pre na-
men, RVS velgen, jon-
gensfiets (Gazelle) 6-12jr
in prima staat. Pastorie-
straat 11, Keüenborg,
Tel. 2729

Te 'koop: Keijenborg

RODE KRUIS KOLLEKTE
De jaarlijkse inzameling voor het, Rode Kruis wordt
dit jaar gehouden van 6 tot 19 juni. Het is een huis-
aan-huis kollekte met lijsten. t

Voor deze kollekte worden nog enkele medewerkers
of medewerksters gevraagd. Zij kunnen zich op-
geven bij de heer. J. H. W. Veenhuis, Asterstraat 20
te Hengelo Gld, telefoon 2178

FASCHRöDERVIELIN DE (ETALAGE) PRIJZEN
Het werk van een etaleur.is belangrijker dan menig-
een denkt. Men moet zich in de keurende blik van
de klant kunnen indenken. »
Louis Gerritsen uit Zevenaar, al reeds 24 jaar de
vaste etaleur van.de fa. Schröder uit Hengelo Gld,
heeft daar weet van. Nu reeds voor de vijfde maal
werd zijn werk gunstig beoordeeld. Ditmaal was het
een goed . in het oog lopende uitbeelding geworden
van Triumph nachtgoed
Hev toegezonden materaal en betreffende goederen
dienden verwerkt te worden, doch verder was het
iniaatief geheel aan de etaleur.
Gastdames van Martin Air Promotion maakten op-
names van de etalage bij de deelnemende zaken en
daaruit werd een beoordeling gemaakt.
In de, regio Oost viel de etalage van de fa. Schröder
zodanig op, dat de eigenaresse Annelies Groot Lan-
deweer-Schröder in aanmerking kwam voor de Ie
prjjs, bestaande uit het allernieuwste type video.
Uiteraard viel . deze prijs zeer in de smaak en werd
op dit succes samen met de eetaleur een feeest je, ge-
bouwd.

BERT MATTER BESPEELT ORGEL VAN

REMIGIUSKERK

Op woensdag 22 juni a.s., dit jaar • wat vroeger in
het zomerseizoen dan anders,, vindt een , orgelcon-
cert plaa.s in de Remigiuskerk te Hengelo Gld, dit
in het kader , van het VVV-zomerprogramma.
De orgelcommissie heeft na overleg overeenstemr
ming bereikt met Bert Matter, die als vaste organist
verbonden is aan de StS Walburgiskerk te Zutphen.
Aan , dit concert werkt ook Harry te Brink op trom-
pet mee, die bijna is afgestudeerd aan het Conser-
vatorium en in de nabije toekomst als trompettist
wordt opgenomen in het Concertgebouworkest.
In het najaar zal ook een orgelconcert worden. ge-
organiseerd en wel op woensdag 12 oktober. Dan zal
Martin Noppen uit Zeist het orgel bespelen.

TROUWPRIMEUR VOOR HET BRUISPAAR
BONGAARTS
Als je net ten overstaan van de ambtenaar van de
burgelijke stand en familie je ,, vonnis" hebt gete-
kend, zul je wel even raar opkijken, é als er zich nog
een tweetal belangrijke heren aandienen als getuige,
naast de getuigen van familiezijde, die ook het
trouwdocument willen ondertekenen, j
Bennie Bongaarts en Annemarie Peteers, voorheen
woonachting in de Prunusstraat te Hengelo Gld en
thans te Baak, vonden . 't goed, want 't was zowel
voor hen als1 voor de gemeente een historische aan-
gelegenheid.
Nog vóór de raad van Hengelo Gld gebruik kon
maken van de nieuwe raadszaal, mochten, zij hun
trouwerij de nieuwe raadszaal inwijden.
De nieuwe ruimte was voor deze plechtigheid fees-
telijk versierd, met bloemen.

De ambtenaar van de burgelijke stand, d* heer Smi
had voor deze historische gebeurtenis een fijne toe-
spraak in petto voor heet bruidspaar.
Burgeemester de Boer en pastoor Morren vervulden
gaarne hun „plicht" om als officiële getuigen de
trouwakte te ondertekenen.
In zün toespraak namen de gemeente tot het bruids-
paar gaf burgemeester de Boer toe, dat men zeer
tevreden was,met het nieuwe onderkomen.
HU liet zijn woorden. vergezeld gaan van een bloem-
stuk in de gemeentelijke kleuren, blauw en wit en
zegde hen een vergrotingt uit de huwelijksreportage
toe.

DE HEER P. HENDRIKS DOET INTREDE
OP ZONDAG 10 JULI
Inmiddels is de datum bekend geworden waarop
kandidaat P. Hendriks uit Den Dolder zijn intrede
zal doen in de Herv. Gemeente te Hengelo t Gld en
bevestigd zal worden in het ambt van predikant.
Deze bevestiging zal zijn op zondag,10 juli 1983 om
14.30 uur in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.
Het is een lange tUd geleden dat in,de Herv. Ge-
meente van Hengelo Gld een kandidaat door hand-
oplegging tot het ambt van predikant werd ge-
roepen.
Met zijn bevestiging en ê intrede zal de Herv. Ger
meente van Hengelo Gld weer 2 predikanten hebben
na het afscheid van ds Kabel in 1982.
De .heer Hendriks en zijn echtgenote hebben al enige
malen kennis gemaakt met Hengelo Gld.

NVEV- BIJEENKOMST
De presidente mevr. Versteege-Eskes heette in haar
openingswoord alle aanwezigen van harte welkom
en ze was verheugd zo veel dames te mogen be-
groeten, j
De avond werd verzorgd door het BVM (Bureau
voorlichting merkartikelen) en diensten) en bestond
uit informatie betreffende vakantie en recreatie.
Aan de.hand van prachtige dia's werden vele landen
bezocht. Veel vakantiemogelijkheden werden belicht
per auto. trein, bus of fiets.
't was een boeiend en .zeer afwisselend programma
Hoogtepunt was wel het optreden van de volksdans-
vereniging Pop Marinko uit Zutphen. Geweldig was
de wijze waarop deze groep dansen uit Nederland en
buitenlandse dansen lieten zien.
Tussen de bedrijven door werd een verloting ge-
houden, waarbij een. aantal dames met een leuke
prijs huiswaarts keerden.
Aan het slot dankte de presidente alle medewerkers
en bood hen.een bloemetje aan.
Dit was de laatste avond van het seizoen. Er volgen
nog een reisje en een fietstocht voor de zomer-
vakantie begint, en men hoopt in september weer
met frisse moed te starten.

CPB BIJEENKOMST
Door het Bureau voor Voorlichting Merkartikelen
werd voor veel dames van het C'PB in „Ons Huis"
een avond verzorgd.
Via een prachtige film Wf-rd voorlichting gegeven
over diverse merkartiketen. Verschillende nieuwe
artikelen werden tentoongesteld, terwijl ook allerlei
lekkere drankjes éenhap'jes geproefd mochten wor
den. Het was een zeer f.jjne avond, waarbij aan het
slot nog een gezellige Vcwis werd gehouden.

halfvrijstaande woningen

Gegadigden dienen economische binding te

hebben met de betrokken plaats

Nadere inlichtingen verkrijgbaar .Dij:

Makelaars en Assurantiekantoor

Gerrits + Lammers B.V.
Spuistraat 26 - Hengelo Gld • Tel 05758-1400

en/of

Luimes
Makelaardij en Assurantiën BV
Wichmondseweg 16 - Hengelo Gld • 05753-2359

EN TOCH IS

RATERINK

LAAT UW

SCHAPEN SCHEREN
door

MARCEL JANSEN .
Hogenkampweg 14 • Hengelo Gld
Telefoon 05753-2074

NIEUWE

RYAM SCHOOLAGENDA
Nu reeds te koop • Wacht niet te lang

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD
TEL. 05753-1258

Kerk- en andere diensten
ZONDAG S JUNI

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Verhaere, H.A., gexingdienst

Goede Herder Kapel

Vrijz. Herv. Kerk
8.45 uur ds Brinkerink, Jeugddienst

Avond- en weekenddienst doktoren
TQdens 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 80 mei t.e.m. 5 juni
F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrtfdag S juni

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

A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

Alarm Rijkspolitie
Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer Rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055364455

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo Gld

B.K. Kerk Hengelo Qld
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 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
v ooravondmis
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

Te koop aanhangwagen, afmeting 90x120 cm, met
deksel en imperial. De Heurne 14, Hengelo Gld,
Tel. 057533431

Te koop slachtkippen f 3.— per stuk. G. Denkers,
Tel. 05753-1683 - Hengelo Gld

Drukkerij Wolters • Hengelo Gld - 05753-1455



Het bestuur en leden van de CPB
afdeling- Hengelo Old

wil een iedere ; hartelijk bedanken voor de

felicitaties, cadeaus en fijne woorden, toege-

sproken tijdens de receptie ter gelegenheid

van het 25-jarig jubileum.

Vrijdag 3 juni is onze zaak wegens

familiefeest de hele dag gesloten.

Ankommende vri'jdag hebbe wi'j de

winkel dichte. Dan geet onze doch-

ter Marjan trouwen.

Toch köj den anderen margen urn

8 uur al weer bi'j ons terechte.

SMEITINK - Stevord

A.s. zaterdag 4 juni

na 12.00 uur gesloten

SLAGERIJ RATERINK
Telefoon 05753-1301 - Hengelo Gld

H.H. veehouders

Problemen met de grasoogst?

MogeUJk *s

maai-kneuzen
ook voor u «en oplossing

Loonbedrijf HISSINK B.V.
Tel. 05753-1439 - HENGELO GLD

KUILGRAS
Notaris H. van Hengel, Groene Kruisstraat 19

Hengelo Gld, tel. 1273

verkoopt bij inschrijving t.v.v. de heer A.

Schutten, Kerkstraat 4, Keijenborg:

3 ha kuilgras
bij het huis Kerkstraat 4

Briefjes met naam, adres en geboden bedrag

inleveren bij genoemde notaris uiterlijk maan-

dag 6 juni a.s. 's middags* twee uur, waarna

direct omtrent gunning (die wordt voorbe-

houden) wordt beslist.

Gras weghalen uiterlijk 18 juni a.s. Betalen

vóór weghalen. Geen koopkosten voor koper.

HOETINK schoenbedrijven
SPITTAALSTRAAT 42, ZUTPHEN

SCHOENENEXPOSITIE
op 2 en 3 juni

in „Het Anker"
te Steenderen
Vanaf 9 tot 17.00 uur

EXPOSITIE VAN MODESCHOENEN 1988-'84
tegen prijzen waar U versteld van zult staan

kinderschoenen f55.--
werkschoenen f 55.--

De betere merken:

Helioform - Fut» Renota

Yerie

Tot ziens in ,,Het Anker"
te Steenderen

ZEGT HET VOORT

HOETINK

725e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop loten
maandag 6 Juni
Debltante Ned. Staatsloterij:

Boerman - lederwaren
Spalstraat 10a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1370

BESTELDE LOTEN WORDEN EEN WEEK GE-
RESERVEERD

KOMBINEER-STOFFEN
100% katoen - 160 breed

voor
gordijntjes op de babykamer
overtrekken • wiegbekleding enz.

per mtr al vanaf 11.90
Eventueel ook

bijpasend behang
By ons nu ook

BABYTEXTIEL en

BABYMEUBELTJES

DISBERGEN
woninginrichting - fext/'e/

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

NIEUW NIEUW

PIETJE PARK
zorgt voor kleur In uw tuin!
GRASZADEN

GAZONMESTSTOFFEN

MOSBESTRIJDER

MESTSTOF VOOR ROZEN - AARD-

BEIEN - HEIDE

SIERTUINCOMPOST

KOEMEST POEDER

POTAARDE - KALK enz.

IJZERHANDEL HARMSEN
Banninkstraat 4 • Hengelo Gld

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 899.—

Naalmachlnehandel • reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 • VOEDEN Tel. 05752-1385

Spalstraat ld - Hengelo Gld Tel. 05753-1418

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

MOTORZEISEN
IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo
Tel. 05753-1220

Nu OPGEVEN voor het

AARDBEIEN-
PLUKKEN

B. Garrilsen & Zn
Krulsbrinkseweg 7
ToldUk - Tel. 05765-1861
na 18.00 uur

Slank blijven?

MALSOVIT
eten

Gebakken door uw

ambachtelijke bakker:

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 en stro
Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

GEVRAAGD:

aardbeien-
plukkers(sters)
Te beginnen plm 20 Juni

WULLINK
Banninkstraat 54, Hengelo
Tel. 05753-3404, b.g.g. 142?

Chef LOTTO
„Pax"
HENGEL

nemp de kuierlatten

van 15 juli t.e.m.
15 aug.
Lotto's veur de moande
Juni, Juli en augustus wodt
veurdien opehaald.

Lotto-kam me reu je en
vriendinnen
holt t'r effen rekkening
met zodat Jan straks fUn
kan genieten van zien
Oostenriekse vakansie.

SIERHE ESTERS
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
LAANBOMEN
HEIDEPLANTEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
TUINTURF
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
POTGROND
SPOORBIELZEN
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 - Hengelo Gld
TeL 05763-1424

SPORT GOED

met SPORTGOED
van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

;

"GESLAAGD"
DÜS...GAZELLE.
Want waarmee kanje beter
worden beloond - en
verwend - dan met zo'n
weergaloze Gazelle.
Staat Gazelle bovenaan je
verlanglijstje?
Dan zien wij je wel
verschijnen!
Verwen jezelf met 'n Gazelle.

ELIESEN
ELEKTRONIKA - TWEEWIELERS
Telefoon 264 BAAK

Gazelle fietsen rijden op Vredestein bandenS

ZONNIGE PRIJZEK BI J TACX
Zweedse muil „Marathon"
ice en zwart leder met ingebouwd voetbed, maten 3947
normale verkoopprijs 68.95 TACX-PRIJS

Herenklomp „Eve + Adam11

naturelleder met voetbed, maten 4046
normale verkoopprijs 39.95 TACX-PRIJS

Herenklittebcmd instap „Eve + Adam"
wit leder met rubberzooi en steun, maten 41-45
normale verkoopprijs 89.95 TACX-PRIJS

Herenmollière „Piédro"
ice leder met rubberzooi en ingebouwd voetbed, maten 8-12
normale verkoopprijs 139.95 TACX-PRIJS

Nullijnsandaal „Eve _|_ Adam"
cognacleder met ingebouwd voetbed, maten 36-41
normale verkoopprijs 53.95 TACX-PRIJS

Modieuze sandalen „Eve + Adam"
rood, bleu en blauw leder met sleehak, maten 3641
normale verkoopprijs ,69.95 TACX-PRIJS

Voetbedsandalen „Eve + Adam"
rood en blauw leder met ingebouwde steun, maten 3641
normale verkoopprijs 69.95 TACX-PRIJS

Nullijnsandaal „J.J."
donkerblauw leder met ingebouwd voetbed, maten 3642
normale* verkoopprijs 72.95 TACX-PRIJS

Jeugdige sandalen „Colly"
gebroken wit en blauw leder met ingebouwd voetbed, open en
hiel, maten 3642, normale verkoopprijs v.a. 98.95 en 104.95

TACX-PRIJS

Voetbedsandaal „Ronde"
beige leder met dichte teen en wreefband, maten 4-8
normale verkoopprijs 99.95 TACX-PRIJS

Teenslippers
wit, naturel, rood en blauw leder, maten 3641
normale verkoopprijs 29.95 TACX-PRIJS

39. ••

25.»

55.»

89.»

35.»

45.»

45.»

45.»

dichte

69.»

65.»

19.»
Meisjessandalen „Eve _|_ Adam"
ijswit, rood en blauw leder met ingebouwd voetbed, maten 32-35.
normale verkoopprijs 64.95 TACX-PRIJS 39.-

Meisjessandalen „Climax"
wit, ijswit en blauw leder, met ingebouwd voetbed, maten 32-36
normale verkoopprijs 79.95 TACX-PRIJS 45.-

Jongensmollière „Fut"
lever en middelbruin leder met steun, maten 3140
normale verkoopprijs 79.95 TACX-PRIJS v.a.

Damesslippers
diverse kleuren en modellen, met sleehak, maten 3641
normale verkoopprijs v.a. 20.95 - 21.95 en 25.95

TACX-PRIJS

45.-

12.

Al deze aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

Tevens het juiste adres voor

vakkundige schoenreparatie

SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

Wosautomoot stuk?

Bel UIT DE WEERD
ZonnestrMt 13 - Hengelo Old • TeL 057M-iaoa

ty Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uli voorraad

VOOR

handels- en
familie
DRUKWERK

Wolters
Tal. 05753-1455



Als u deze week
voor f 30.-of meer aan
boodschappen bij ons

besteedt, krijgt u
f 5r kontarrtkorting

op'n kilo kaas.
•

Juni alweer. Aan dat fijne gevoel willen we
graag een zonnige bijdrage leveren en daarom krijgt
u deze week f5.- korting kontant in de hand op
'n kilo kaas bij f 30.- of meer aan boodschappen.

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

Vijf gulden korting op een kilo kaas
of naar keuze f 2.50 kontant bij f 30.- of meer
aan boodschappen. (Geldig van 2 t/m 8 juni a.s..)

Plus vier gulden kontant in de hand.

l Gulden H l Gulden

op naar keuze te
bepalen artikel uit 't

Groentewinkeltje.
Bij inlevering van

deze bon.

t

(Geldig t/m 8 juni a.s.)

l Gulden H l Gulden
ontant-

op een hele,
verse kip.

£öBij inlevering
van deze bon.

f.

ï

op diepvnes-
produkten

naar keuze.
Bij inlevering

van deze
bon.

i kontant-

(Geldig t/m 8 juni a.s.) ƒ ijl- (Geldig t/m 8 juni a.s.)

G 11
O

''r*
op een Hes
AH Sherry
naar keuze.
Bij inlevering
van deze bon.

(Geldig t/m 8 juni a.s.)


