
dinsdag 7 Juni 1983

CLAM
Verachtynt dlnadagm In:
Hengelo Gld.; KeU«nborg;
Velswtfk (Zelhem); Stecadaren;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Bha; Toldtyk; Vlerakker-Wlchmond
en omstreken

UITGA VB:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 • Postbus 3
1255 ZO Hengelo Gld.
Telefoon 00753-1455
b.g.g. 1268

KLOKKENSHOW
en open huis op donderdag 9 juni, vrijdag 10 juni en

zaterdag 11 juni in onze nieuw ingerichte
klokke n toonzaal, Spalstraat 11 ...30 meter verder

dan uw vertrouwde adres op Spalstraat 15.

Enorme keuze.
Door het grote en gevarieerde
aanbod is er voor u een
enorme keuze. We hebben
een geschikte klok voor elke
wens, smaak en interieur.
Kom uzelf overtuigen.
Profiteer tijdens onze
klokkenshow van de voordelige
aanbiedingen.

uniek in Hengelo (Gld)...
Een sfeervol ingerichte
klokkentoonzaal van meer
dan 100 m2 volgepakt met
klokken van allerlei soorten
en maten. Dat is zeker uniek
voor Hengelo (Gld) en
omstreken.

Kijken kost niets...
Kom vrijblijvend een kijkje
nemen op 9,10 en 11 juni
a.s. Wij staan dan voor u klaar
met een lekker kopje koffie of
een verfrissend drankje.

Zekerheid.
Een klok van Köhler-Wissink
geeft u de zekerheid van een
prima garantie en een
uitstekende service!

Horlogerie-goud-zilver-optiek
Spalstraat 11 en 15 Hengelo (Gld).

Prachtige

badstof HOESLAKENS
in de kleuren
bleu - blauw - wit - bruin - beige

80x190 90x200 24.90

130x190 140x200 34.90

bij de kerk Hengelo Gld

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
Telefoon 09753-1845

BMW 316 - Honda automaat

Autobedrijf DIK LANGWERDEN
Hackforterweg 83 • Wiohmond • Tel. 05754-621

In- en verkoop

occasions, tevens nieuwe auto's

Voor-al nw

reparaties, banden, uit-

lijnen, tectyleren enz.

H.H.V.
ATTENTIE leden HHV!

de onderlinge wedstrijd
van zaterdag 11 juni,

is verplaatst naar

woensdag IS juni
van 19.00-21.00 uur

Het bestuur HHV

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne

verseworst

160 gr boterhamworst

4.50
100

WOENSDAG:

500 gr gehokt + krulden

500 gr magere speklappen

150 gr gebraden gehakt

3.95
2.95

125
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 bacon
100 gr runder- of varkensrollade

299
195
195

De gehele week;
100 gram

gepaneerde snitsels

500 gram

magere hamlappen

500 gram

dikke vleesribbetjes

1.40

4.95

1.95
l doos

grote fricandellen 13.95
40 stuks

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 H E N G E L O GLD. TELEFOON 05758-12 69 KEURSLAGER

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

Vers gesn. SPITSKOOL

nu per zak 4)5

GESCHRAPTE

Volop verse GROENTE
TEGEN MESSCHERPE
VEILINGPEIJZEN

Deze week in onze grote verkoop bloemenkas

Mooie grote bloeiende

POTCHRYSANTEN
verschillende kleuren
nu per stuk 350

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld • Tel. 05758-1473

3pabtraat2i.Tel.i25o Jfengelo.

Aanbieding van de week:

KWARKSNIT
div. smaken
nu slechts 4.98

Vrtydag en 'zaterdag maakt Jozef wederom
voor u

uienstokbrood met kaas
van 2.75 v. 2.10

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

Wasauf ornaat stuk?

Bol UIT DE WEERD
Zonnestraal IS • Hengelo Gld • TeL 0575*1*06

Vi jaar garantie op reparaüe

Onderdelen utt voorraad

ir t

Beter en toch
goedkoop

DA-
DEEL V

Advies en
ruime keuze

Alle aanbiedingen zijn
geldig zclang de
voorraac strekt

OldSpIce
aftershave
In 150 ml. flakon 14̂
nu slechts

1250

Black Label
aftershave
In 50 ml.
nu slechts

nu slechts
7!

10?
Old Barbers
aftershave
In 75 ml. flakon metvapo.

nu slechts

BIEDEN U EXTRA ̂
VAKANTIE eN VADERDAG

V kantle
toilettas met
vaste spiegel
Ideaal voor in tent of
caravan. Ophangbaar.

nu slechts

Naaigarnltuur
Bevat al 't nodige voor
vakantie-verstelwerk.
Slechts 4

Brunigal
sunlotlon
Eendeaprodukt:dus
goed en voordelig. Anti-
zonnebrandlotion
(beschermingsfactor 3)
m 250 ml. flakon
slechts 8

Dea eerste hulp
kussen
Met o.a. watten, snel-
verband, pleisters, gaas-
compressen, watten,
schaartje enz.
slechts12

Vaderdag
etuitje
Trim nagelknipper en
mesje (met opener/
schroevendraaier,
nagelvijl/reiniger).
In lederen etuitje.
nu slechts

5?
DA-DROGISTERIJ LENSELINK - Kerkstraat 1 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1300



69 cent en 5 seconden
start voor uw

't Vaste-lage-prijzen-plan van uw VS-markt maakt het dagelijkse bestaan een stuk aangenamer. Kijk maar.
Tel maar even mee in 't VS-vaste-lage-prijzen-plan. Dat VS-voordeel op uw dagelijkse boodschappen telt door.

Reken maar uit, reken maar na... Op uw VS-markt kunt u rekenen.

VS • V" Sr-L/"SE-PRIJZEN

Puntbroodjes of
boüetfes zak 6 stuks

Krentenbollen
. zak 4 stuks

Volkoren, tijger, veredeld wit/ ' Q rn :t h
tarwe, boerenbruin/
wit enz. nog steeds
voor bodemprijs.

Natuurazijn
fles 0.75 liter

?JÉÉJ1

OBY

soep

allerlei
Plantenspoit
hoge druk, .O9&-

Tuinfakkels

Sla centrifuge
835-

Pannenset

595
25?s

jïaSthirrllftwiti
' iP*«m. 4M

'%'

Smiths chips
voordeeldcxjs a 12 zakjes
zout of paprika

Vlokkie boterham-
vlokken pak 200 gram

Martini vcrmouth
3 soorten per fles

Hiphap ontbijtkock
500 gram

Vanille Chocolade

Kahrels koffie
vacuüm, pak 250 gram

Cafémel halfvolle
koffiemelk i liter

P.W. theezakjes
groen, per pak

fTili ' fii.ihliiifiri-iiiiki

Snelkookrijst
pak 400 gram

Heco kippevlees
in bouillon, per pot

kruidenier
1575
395

DashS
koffer 4.5 kilp
en S.-terug via bank of giro.

Head & Shoulders
Shampoo 2 soorten 4^5-

Remiadex
pak 250 gram 0

Haen korstplakjes

Corso camping-
margarine buk 500 gram

189

Longdrinkglazen
set 6 stuks 4&&-

395
325

+* ***^^» • VI M *<r ^̂ ^ ^̂ ^̂

Femina Inlegkruisjes %/ö
nak 30 stuks 2AQ- •• •

Bloemengieter

pak 30 stuks 2^»-

Grolschbier
krat 24 pijpjes 14£0-

Victoriawater
l literfles

Voor de hond...
Rodipens
pak 400 gram-MO-

Riedel dubbeldrank
2 smaken, l literpak-^^6*

179
995Crème de Cassis

0.75 liter m95r
Hierbij een fles Blanc de Blanc van 3.95
voor 2.95....

RhreUa blauw
l Üter 4r79-

Beckers hamburgers
doos 12 stuks ê£5-

Mars
6 stuks 3rt0-

Mentos
3 pack, 4 soorten 4^65-

Fratella
3 pack 4^65-

549
275
129
129

Delmonte fruitcocktail
1/1

289

Unox soepen
öroente-kippe- of tomatensoep
4 borden, per blik

Saroma pudding
diverse smaken

Een snccuwster voor een
dichter...

ledere week is er in onze
advertentie plaats voor een
limerick. Uw VS-markt stelt u in de
gelegenheid om nu zelf eens een
limerick te maken met betrekking
op uw eigen woonplaats.
Pak papier en pen, en toon uw
dichtkunst. Als ondertekening
kunt u kiezen uit uw volledige
naam en adres of alleen uw
initialen. U zet het er zelf maar
onder en lever hem in bij uw
VS-markt. Wordt uw gecücht of
limerick geplaatst, dan ontvangt u
een lekkere sneeuwster voor de
moeite...
Kom stuur eens een limerick in!

Er was eens een jonge huisvrouw te Rijssen
die profiteerde van die vaste lage prijzen.
Ze voelde zich daarom enorm in haar sas
want zulke voordeeltjes komen goed van pas.
Vanaf nu zal ze iedereen naar VS verwijzen.

Ingezonden door M.C. te H.

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

Zutphen-BorcuIo-HengcIo(Gld)-R8ssen-GrocnIo-Goor-Vorden



koude buffet #**»•**
Weieens gedaan?

buffet aangericht? Duur? nu bij uw
en.... veel feestelijker. U komt op

koud buffet met salades, worst en
boeven? Komt u maar. Deze week trakteert

Huzarenslaatfe
(Slagersslaatje)

.E&n pittig tussendoorhapje om de
lekkere honger te stillen, per stuk

uu

8

gezellig met wat vrienden of met uw gezin een feestelijk koud
^VS-markt helemaal niet. Goedkoper dan een gewone maaltijd

zaterdag of zondag thuis met een lekkere trek. Nou, dan is zo'n
vers brood van uw VS-markt in een mum van tijd verzorgd,

uw VS-markt u een week lang op heerlijke Johma salades."
Verrassend lekker en.... deze week extra

goedkoop.

Eiersaladc.
Aan plakjes gesneden hard
gekookte eieren, blokjes
gekookte ham. sellery en
appeltjes, vermengd met een
romige gekruide saus.
Tlp: Eierslaatje. In een schaaltje
een blaadje kropsla en daarop de
eiersalade. Gameer met plakjes ei,
schijfjes komkommer, radijs en
een beetje peterselie.

150 gram

vleeswaren
Geldig van 9/6-l 5/6'83
Deze week pittige droge worsten van
Stegeman voor een zacht prijsje
De beste soorten!

Snijworst
150 gram

Ceiveïaat
extra, 100 gram

Plockworst
100 gram

Goud salami
100 gram

Cetvelaat
230 gram, per stuk

Salami
230 gram, per stuk

•

49
49
49
49

2?8
2?8

kruidenier
^««••••̂ •••••MHiHl̂ BaHIUM^nMHB

Roombotcrkrakclingcn ' 49
per pak 4^79- A •

v.d. Pijl augurken
3/4 pot A.B. 4

Cocoskransen
pak6stuks4r59-

1.19
1.29

139
Duyvis zoute pinda's 99
250öram3r39- •• •

Coberco vanille vla
dagvers, l literpak 4^5-

Sellerysalade.
De bekende heerlijke kombinatie van
dunne reepjes knolselderij, fijn gesnipper-
de uitjes en een romige saus.
Tip: Heerlijk op toast maar ook gewoon
op de boterham!

200 gram

Russisch ei
650 gram

495

Farmersalade.
Een roomzachte salade van gesneden
sellery- en wortelstrips in een lichtzoete
saus.
Tip: Probeer farmersalade ook eens op
de boterham; een heerlijk "ander"
broodbeleg...

200 gram 189

slijterij
Florijn
jonge jenever
l liter de ze week

Gordon gin
0.7 Üter 20:95

14?5

Parardisi
grapefruit likeur
0.7 Üter

Sonnema
beerenburg
l liter de ze week

Portal rosé
fles 0.7 liter-449-

395

zuivel
Rambol nootmix of
groene peper
100 gram

179

Goudse kaas
jong belegen, kilo

Jacky quinkwark

Coberco halfvolle
dagmelk i liter bij vs altijd

l 59

Garnalencl
Een pittige cocktail op basis van sherry,
cognac en whisky met vanzelfsprekend
veel garnalen en stukjes appel.
Tip-. Heerlijk in een cocktailglas als voor-
gerecht maar ook verrukkelijk als vulling
van een half doorgesneden avocado!

100 gram 189
groenten

Geldig van 9/6- 11/6'83

Granny smith
1.5 kilo

Aardbeien
500 gram

Pracht bloemkool

Dole bananen
l kilo

2?8
198
2?5

bloemen
Kaapse Viooltfes
3 stuks

Bos Fresia's
met groen

Pracht
Nephrolepis varen

495
2?s495

Bermudasalade.
Een zachtgele salade bestaande uit
stukjes kip, champignons en diverse
vruchten in een romige kerrie-saus.
Tip: Een heerlijke snack is een sneetje
geroosterd brood, belegd met een laagje
filet americain met daarop een blaadje sla
en daarop een lepel bermudasalade.
Voor het gezicht nog een partje
mandarijn en
smullen maar! 150 gram

je

189
slagerij

Geldig van 9/6-l 1/6'83
Riblappen
hele kilo

Magere borstlappen
hele kilo

Bieflappen
500 gram

Magere runderlappen
500 gram

Rundergehakt
hele kilo

Gemarineerde
Kuikenfilet
100 gram

^ — ^%*%

98
JL«fe •

ft 48
% •

998

175
Maandag-woensdag; 1 3/6 t/m 15/6

Gepaaeerde schnitzels Q98
hele kilo W«

Verse fijne braadworst
hele kilo

Slavinken
per stuk

Q98

HA R K Tl

VS mar kt., uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
7«**M.u^ * "JD^ «A* u~. k^r^>f^/^f j \ DU-, . r*~. —t^ r*~ _ T r _ _ j _ &Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GrocnIo-Goor-Vorden



Avond-vierdaagse
maandag 13 t.e.m. vrijdag 17 juni

Start sportpark „Elderink" tussen 18 en 19 uur

Kunstmelk voor biggen bij de zeug.
Te grote of zwakke tomen waarvan de zeug
te weinig melkproduktie heeft, kunnen met
Biba-mel goed worden opgevangen.
De biggen krijgen precies de aanvulling
die ze nodig hebben.
In de kwetsbare beginperiode geeft het
gebruik van Biba-mel een sterk verbeterd
resultaat te zien: minder uitval, snellere
groei en een zwaarder speengewicht.

Biba-mel kan het best
worden verstrekt d.m.v.
de speciale, door Hendrix
geteste, drinktorentjes.
Hygiënisch en ekonomisch.

Vanaf 1 week voor, tot1a2 weken na het spenen
Biba-plus is een nieuw Hendrix' kwaliteitsvoer.
Speciaal ontwikkeld om de overschakeling van
Biba-vitaal naar Biba-extra soepel te laten ver-
lopen. Met Biba-plus groeien de biggen beter
door en wordt de uitval verlaagd.
De uitgebalanceerde samenstelling garandeert
een goede opname en verlaagt de kans op diarree.
Met Biba-plus minder stress bij het spenen.

.RESUL
TAAT

Bel voor
inlichtingen en
direkte service:

hendrix' voeders

J. GROBBEN, Keyenborg 05753-1247

W. VAN HAREN, Steenderen 05755-1827

Met ingang van maandag 6 juni 1983

zijn wij verhuisd van Ruurloseweg 4a naar

Zelhemseweg 38
Ook op dit adres hopen wij u weer van dienst te kun-

nen zijn.

BV bouwbedrijf L.M.N.
Telefoon 05753-2977

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

Grote kamers te huur
met gebruik van keuken
etc. Harrie Mentink
St Janstraat 69, Keijen-
borg, tel. 05753-1329

Te koop: but. kachel,
lamesfiets, meegroeiflets,
kuikenkachel, gevelkachel
25 m weidepompslang,
electr. grill, keukenkachel
toiletmeubel, droogtrom-
mel, bascule met gewich-
ten, eiken bierton, laden-
kast. J. J. van Houte,
Hummeloseweg 3a, Hen-
gek) Gld.

Te koop eiken salonkast
en broodkast. Zuivelw. 10
Hengelo Gld, 05753-2864

Te koop Daalderop KMD
80 Itr boiler, plm 3 jaar
oud. Th. H. F. Jansen,
Wichmondseweg 47a
Hengelo Gld

Te koop luxaflex, 190x100
hoog, geijser butaangas,
regelaar, partij draad-
roosters 2y2x2 m. D. Klein
Bramel, het Stapelbroek 2,
Hengelo Gld, Tel. 7209

Te koop alle soorten kool-
planten, behandeld tegen
draaihartigheid, selderie,
bieslook en peterselie.
Niesink, Past. Thuisstr. 10
Keijenborg

Wegens verhuizing te koop
zwaar eikenhouten bank-
stel met donkergroene
mohair kussens f 25.—
De Heurne 16, Hengelo G
Tel. 05753-3464

Gevraagd wegens uitbrei-
ding jonge hulp op een
varkensbedrijf voor de
tijdsduur van plm 3 maand
T. Hakvoort, Uilenester-
straat 4, Keijenborg, tel.
05753-2317. Bellen tussen
18enl9 uur

Te koop zeer goed onder-
houden Strautman doseer-
wagen (24 m3) op brede
banden. Smederij E. Jans
sen, Keijenborg, 05753-1760

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

Te koop inruilmenbels
Lubbers Woonwinkel
Tel. 05753-1286

Gevraagd nog: enkele

aardbeien-
plukkers(sters)
Te beginnen eind juni

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 12 JNI

Herv. Kerk (Remigiuskerk)

10 uur dhr F. Kuijt, Winterswijk Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur Ds Doornweerd

Vrflz. Herv. Kerk
10.30 uur ds v.d. Wal, Zelhem

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 6 t.e.m. 12 juni
B. A. M. Eijkelkamp, telefoon 2262

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrijdag 10 juni

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

H. EU, telefoon 1420

Alarm Rijkspolitie

Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer Rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922 te Hengelo Gld

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis, zondag 8.30 uur Hoog-
mis, 10.30 uur H. Mis. Door de week H. Mlg 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-
zlnsmis 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

DE RAMP IS NU COMPLEET

Het hoofdbestuur van de Gelderse Christelijke
Boeren en Tuindersbond heeft uit de rapportage van
de over de hele provincie verspreid wonende leden
moeten konstateren, dat de overvloedige regenval
voor de landbouw catastrofale gevolgen heeft.
In het rivierengebied Egt driekwart van het bouw-
land nog braak, in oostelijk Gelderland en de Veluwe
ongeveer de helft. Ook het grasland heeft ernstig
geleden.
De dikwijils zware snede kon niet tijdig worden ge-
maaid, waardoor de onderste stenkeldelen begonnen
te rotten, hetgeen de nagroei ernstig zal vertragen.
Het opnieuw onder water lopen van de uiterwaarden
maakt de ramp voor de Gelderse boeren compleet.
Het 'staat wel vast, dat minstens de helft van de
produktie van de uiterwaarden geheel verloren is.
Het CBTB-bestuur heeft zich per telegram tot de
Minister van Landbouw gewend om hem met name
op de kritieke situatie van tot wanhoop gedreven
boeren te attenderen.

Er is contact opegnomen met Rijkswaterstaat om
na te gaan of het afstromen van het water van de
uiterwaarden kan worden bespoedigd.

Veel veehouders raakten in moeilijkheden met de af
voer van mest en gier, waarvoor ze op het veel te
natte land niet terecht konden.

Het ziet er naar uit, dat voor dit laatste probleem
thans een oplossing gevonden is via de gemeentelijke
zuiveringsinstallaties.

JAARVERGADERING GENOOTSCHAP ONDERL.

WAARBORG RUNDEREN

Het genootschap tot onderlinge waarborg van runde
ren te Hengelo Gld heeft het boekjaar afgesloten
met een voordelig saldo van f 981,87.

Dit bleek tijdens de jaarlijkse algemene deelhebbers
vergadering in zaal Wolbrink te Hengelo Gld.

De ontvangsten bedragen f 21.405,61, de uitgaven
f 20.423,74. Per l mei zat er in het reservefonds een
bedrag van f 29.271,—.

Het aantal deelhebbers bedraagt thans 38, in totaal
hebben ze 510 koeien verzekerd voor f 763.300,—
Besloten werd het hoogst te verzekeren bedrag per
kost vast te stellen op f 1500,—

De halfjaarlijkse premie voor melkkoeien werd vast-
gesteld op 1%, die voor jongvee op y2% van hete
verzekerd bedrag. De uitbetaling bedraagt 100%,
zonder eigen risico.

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) Tel. 8460

DEZE WEEK:

l kg kabeljauwfilet nu JQ.95

ledere dag verse aanvoer van

HOLLANDSE NIEUWE

Kerkstraat 17
Hengelo Gld
Tel. 05753-1263

SCHOOL AGENDA'S
RYAM-AGENDA - STUDIE-AGENDA

POPFOTO-AGENDA - FC KNUDDE AGENDA

AGENDA JAN JANS EN DE KINDEREN

Vakantie? Koop dan nu!

ORGEL-CONCERT
woensdag 22 juni 1983

Remigiuskerk - Hengelo Gld

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

op zondag 12 juni a.s.
Aanvang 10.00 uur

Voorganger:
dhr F. Kuijt uit Miste, Winterswijk

Thema: „Leven met drempels"

Medewerking door het
Interkerkelijk Jeugdkoor uit Halle

TAPIJT

RibtapUt, 400 breed
Meeneemprtys per m

29.95

HEIJINK
i,De Spannevogel"
Ruurloseweg 2
Hengelo Gld

VOOR

handels- en
familie
DRUKWERK

Wolters
Drukkerij

Tel. 05753-1465

BREIGARENS
WOL - KATOEN enz.

Moderne kleuren
GOEDE KWALITEIT

Zeer laag in prijs
AUTOSHOP - GOEDERENHANDEL

B. REGELINK
Ruurloseweg 43 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2266

Te koop:
VW GOLF

FIAT 127

OPEL KADETT

OPEL KADETT

OPEL KADETT

DATSUN CHERRY

DATSUN CHERRY

UW ADRES VOOR

1978

1975

1975

1977

1981

1977

1976

reparaties en onderhoud
GARAGE - AUTOHANDEL

B. REGELINK
Synagogestraat 6 - Ruurloseweg 43

Telefoon 05753-1573-2266

ZESKAMP

Zondag 12 juni a.s. zal er bij café Evers in Velswijk
in het kader van het 25-jarig bestaan van de biljart
vereniging Velswijk een spectaculaire zeskamp ge-
houden worden, waaraan tien ploegen zullen deel-
nemen. Het evenement begint om 13.00 uur en zal
muzikaal opgeluisterd worden door een optreden
van de Shed Band.

WV-TAPTOE OP ZATERDAG 18 JUNI

De door slechte weersomstandigheden uitgestelde

VVV-taptoe zal nu plaatsvinden op zaterdag 18 juni

op sportpark Elderink te Hengelo Gld, aanvang 19

uur. De generale repetitie zal op woensdag 15 juni

plaatsvinden De algehele leiding is in handen van
G. J. Hilferink uit Zutphen.

KEIJENBORGSE KERMIS

Bovenstaande titel zegt al genoeg. Nog enkele weken
en dan is het weer zover. Keijenborgse kermis, een
feest voor jong en oud en niet alleen voor de in-
woners van Keijenborg, maar voor iedereen uit de
verre omtrek. Zanterdag 25 juni begint het. Een van
de hoogtepunten van de jaarlijkse kermis is onge-
twijfeld de grootse optocht, die telkenjaar zee veel
toeschouwers naar Keijenborg trekt en niet onte-
recht, want ieder jaar heeft de optocht verrassende
elementen. Ook nu zullen weer vele muziekkorpsen
en majorettepeletons, waaronder ook de organise-
rende schutterij St Jan met majorettepeleton en- de
muziekver. St Jan veel kleur en fleur aan de stoet
geven.Om tijdig een goede indeling van de optocht
te kunnen maken, zodat op zondag 26 juni alles een
vlot verloop zal hebben, verzoekt het bestuur van de
schutterij St Jan aan diegenen die aan de optocht
willen deelnemen, dit vóór 15 juni bij het bestuur
bekend te maken.
Niet alleen aan de organisatie van de optocht die op
zondag 26 juni om 14.00 uur van start zal gaan,
wordt door het bestuur veel aandacht geschonken.
Ook de traditionele kermis heeft de volle aandacht
Vele attracties zullen hun standplaats innemen. Er
komt een autoscooter, Himalaya, swing mill, draai-
molen, gokautomaten, maar ook nieuwe attracties
als schaartwister en rotolette en verder de gebruike
lijke kramen.

TAMBOER „KON. HAR M CONCORDIA
SLAAGDEN

Het tamboerkorps van de Kon. Harm. Concordia uit

Hengelo Gld, nam voor het eerst sinds haar oprich-
ting, deel aan een examen.

Onder leiding van de leider van het korps, John

Keunen, werden een viertal kandidaten degelijk voor
bereid en behaalden tijdens het examen te Eefde

het predikaat geslaagd.
De gelukkigen waren: Petra Polman, 55 pnt; Remco

Fokkink, 55 pnt; Werner Willemsen, 54 pnt en John
Keunen, 64y2 pnt.

In de toekomst hopen nog meerdere tamboers deel

te kunnen nemen aan muziekexamens.

RENéE HISSINK BEHAALDE EERST PRIJS

Op een regionale wedstrijd electronisch orgelspelen
in Doetinchem behaalde Renée Hissink uit Hengelo
de eerste prijs.

Op deze wedstrijd speelde hij de Sabeldans van Kat-
chaturian en Norwegian Woor van de Beatles.

Geestimuleerd door dit succes wil Renée mee gaan

doen aan nationale wedstrijden.

Renée Hissink volgt voor zijn orgelspelen al drie

jaar een opleiding bij muziekschool Hans Scheerder
in Hengelo Gld.

dit is slechts een kleine selectie uit begrote Intercard-kollektie 1983! Komt u eens langs



dansen met..

N E W F O U R
zondag 13 Juni

l liter 3-sterren genever 15.45

l liter Catz vieux 15.75

l liter Florijn citr.-brande-

Zondag 19 juni

Rendez-Vous
13.95

24.95

L fles Kon-Tiki

l fles Joseph Guy cognac

O5753-1461

schildersbedrijf
bennie harmsen

vraag vrijblijvend informatie...

Spalstraat 17 Hengelo(Gld)Tel.05753.1292

GAZELLE-
TECHNOLOGIE
Ook fietsen moeten meegaan met hun tijd,
met technische ontwikkelingen.
Doen ze dat? Voor een paar miljoen
Gazelle-rijders geen vraag maar een weet.
De 25 Gazelle-modellen zijn toonbeelden
van technisch talent en van veelzijdig
vernuft. Het nieuwe Gazelle kogellager-
systeem, de naven, de kettingkast,
de koplamp, het achterlicht, enz.
Alles oersolide, extra veilig en op heel
veel modellen gemonteerd. Een Gazelle-
folder vol moderne technologie ligt al voor
u klaar. Bij ons!

Verwen uzelf met 'n Gazelle.

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld - Tel. 05753-7278

VADERDAC-AKTIE

f 25.-- terug voor uw oude scheer-
apparaat, bij aankoop van een nieuwe

SPALSTRAAT 8 • HENGELO GLD • TELEFOON 05753-1280

Lentemode gezien?

Maatje kleiner zou wel
leuker z^Jn.
om veilig, gezond en lek-

ker af te slanken.

Malsovit wordt ambachte-

lijk voor u gebakken door:

H. HEKKELMAN
Raahuisstraat 35, Hengelo
Tel. 05753-1200

Willy Hoogevem-
Geitz
pedioore

Loakendiek l

Veldhoek-Hengelo Gld

•choonheidsspeciallste/
Voor afspraak:
tel. 05736460

SIERHEESTER8
CONIFEREN
ROZEN

VTtÜCHTBOMEN
LAANBOMEN
HEIDEPLANTEN

BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
TUINTURF
POTGROND
GAZONGRASZAAD
BPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
POTGROND
SPOORBIELZEN
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN

&ZN
Hof straat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

SPORT GOED

met SPORTGOED

van SPORTHUIS

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 05753-1800

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

Nu OPGEVEN voor het

AARDBEIEN-

PLUKKEN

B. Garrilsen & Zn
Kruisbrinkseweg 7
ToldUk • Tel. 05755-1361
na 18.00 uur

Kleurenfoto's
afdrukken
TOPKWALITEIT

Slechts 65 cent
PER FOTO

Leer succesvol autorijden!
VAMOB AUTOBIJSCHOOL WBIJEB8

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lesaen In BMW 816 en HONDA automattc

Theorielessen te KeQenborf en Hengelo OM

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 • KeUenbor* • Tel. 1M7

Voor degelijk vakwerk,
net als vroeger, {naar

SCHOENHERSTELBEDRIJF

SLIJPERIJ

Willem van Hal
SCHOENREPARATIE
hakken - zolen • lapwerk - stikwerk
oprekken • ritsen enz.

SLIJPWERK
scharen - messen • tuinscharen
golfmessen - vleesmessen

Cilindersleutels

Klaar terwijl u winkelt!!

TOT l JULI 1983:

dameshakjes

hercnhakken

5.75

6.40

's Maandagsmorgens gesloten
Raadhuisstraat 51al (achter Edah) Hengelo G.

BADSTOF STRANDPAKJES
rood • wft bleu • blauw - rose

24.90

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

Ook UW tapijt
hangt bij

Hei link
KEUZE UIT 110 ROL KAMERBREED TAPIJT

Alles aan de rol geshowd

Gratis gelegd!!

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

„De Spannevogel"
Ruurloseweg 2 • Hengelo Gld

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.-

Naalmachinehandel - reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN Tel. 06752-1985

Spalstraat 19 • Hengelo Glü Tel. 05753-1418

Platenservice „HENGELO"
Raadhuisstraat 51c (achter Edah) Hengelo G.
Tel. 05753-3532

Aanbieding SINGLES
uit voormalige Top 40

f 2.— per stuk

Alles moet weg - Profiteer nu

lensclink

JOWé
Voor alle soorten:

gazon maaiers, waterpompen, 2- en

4-wielige trekkers + aanbouwde/en

t ui n f rezen, moforze/sen, genera-

toren, hout- en compostmachines

NIEUW EN GEBRUIKT - DEMONSTRATIE

Voorjaarsaanbieding::

c/rke/moa/ers vanaf t 375.—

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE
REPARATIE- EN SLIJPINRICHTING
VERHUUR

Branderhorstweg 5 • Ketyenborg g*m. Hengelo
Tel. 00763-2026

Tevens '» avonds en zaterdags bereikbaar

Te koop:

PEUGEOT 505 SR gas 1980

PEUGEOT 505 GR 1979

PEUGEOT 505 GR gas 1979

PEUGEOT 504 GL diesel 1979

PEUGEOT 504 GL diesel 1980

PEUGEOT 305 GL diesel 1980

PEUGEOT 305 GR 1978

PEUGEOT 305 GL 1979

PEUGEOT 305 GLS 1979

PEUGEOT 305 SR 1980

PEUGEOT 104 GL 6 1977

VW POLO 1979

VW SCIROCCO GT 1978

TOYOTA 1982

DATSUN BLUEBIRD 1982

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. RIDDERHOF
Peugeot-Talbot dealer
Bleekstraat 14 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1947

1943 1983

Op zaterdag 11 juni a.s. hopen wij met onze

kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwe-

lijk te vieren.

A. HIDDINK
A. H. HIDDINK RUESINK

Gelegenheid tot feliciteren op 11 juni van 15.30-

17.00 uur in hotel Langeler te Hengelo Gld.

Juni 1983.

Koningsweg 4,
7255 KR Hengelo Gld.

Op maandag 6 juni waren wij 25 jaar getrouwd

Wij hopen die dag met onze kinderen te vieren
op vrijdag 10 juni.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30

uur Ln zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 U'

Hengelo Gld.

BERTUS ENZERINK

WILLY ENZERINK-RUESINK

7255 LZ Hengelo Gld, juni 1983.
Het Stapelbroek 3.

Wij willen langs deze weg een ieder heel

hartelijk bedanken voor de belangstelling, in

welke vorm dan ook, ondervonden bij ons 25-

jarig huwelijksfeest.

H. D. J. ROOZEN
H. ROOZEN FLAMMA

Toldijk, Lamstraat 7.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk

bedanken voor de vele blijken van belangstel-

ling, gelukwensen, bloemen en kado's, die wij

mochten ontvangen op ons 25-jarig huwelijks-
feest.

E. MAALDERINK
A. MAALDERINK HIDDINK

7255 BV Hengelo Gld, juni 1983.

Vordenseweg 25.

Hartelijk dank aan allen die op welke wijze

dan ook, de viering van ons 40-jarig huwelijk

tot een ware feestdag voor ons hebben ge-
maakt.

H. W. ENZERINK
B. ENZERINK-TOONK

Hengelo Gld, juni 1983.
,,Loman", Varsselseweg 49.

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

H.H. Landbouwers

Vanaf heden kunnen wij ook voor u het

grashakselen

LangendJJk 6 - BAAK
Telefoon 05754-314

Voor familie- on handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS - Tol. 1466



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

besteedt krijgt u er
een pak AH Mokka
koffie bij cadeau.

J '. "H

De zomer en de vakantie komen
steeds dichterbij. Aan dat fijne gevoel willen
we graag een zonnige bijdrage leveren en
daarom krijgt u deze week een pak koffie bij
de boodschappen cadeau.

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

Gratis: 250-gramspak AH Mokka koffie bij f 30.-
of meer aan boodschappen. (Geldig van 9 t/m 15 juni a.s..
Winkelwaarde f4.-. Naar keuze f2.- kontant.)

Plus vier gulden kontant in de hand,

l Gulden
kontant-

L
\r v

(Geldig t/m 15 juni a.s..)

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

l Gulden
kontant-

1 Gulden H l Gulden
kontant-

o$ naar keu:
bepalen artikel uit't

Groéntewnkdtje.
Bij inlevering van

deze bon.

(Geldig t/m 15 juni a.s..)

op een zak of pak
AH Wasmiddel

naar keuze.
Bij inlevering
van deze bon.

(Geldig t/m 15 juni a.s..)

<p een pakje vacuüm
vleeswaren
'naar keuze.
Bif inlevering

van deze bon.

(Geldig t/m 15 juni a.s..)

— ^^ ^^

Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.


