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Jozef ^SchM
'tffis

3jpalstniot2i.Tel.i2y) Jfengelo.

UIT GOED VOOR Uu

Maar dan we/ met

TARWE-ROZIJHEN
BOLLETJES
van JOZEF

Deze week 6 stuks van 3.00 voor

2.15

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 • Hengelo Gld - Tel. 05758-1350

HENGELO GLD

TAPTOE HENGELO GLD
Zaterdag 18 juni 1983
Sportpark Elderink
Aanvang 19.00 uur

Met medewerking van:
KON. HABM. CONCOBDIA
CHB. MUZIEKVER. CRESCENDO
MUZIEKVEE. EN SCHUTTERIJ
ST JAN KEIJENBORO
MAJORETTEVER. HENGELO
LYRA- EN MAJORETTEGROEP
SURSUM CORDA VORDEN

Organisatie: VW Hengelo Gld

VADERDAG

Oriënteer U op een
weloverwogen keuze

In HORLOGES ontdekt u btf Groot
Kormeltnk zeker wat U past, wat
naar uw zin is en wat U goed zal
blijven bevallen.
Er is nu véél NIEUWS Dit is dus
het goede koopmoment voor U.

^AXBROOTKORMEIINK
^horlogeriegoud & zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK - GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 • Hengelo Gld • Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

Aanbieding:

badstof jongenspakjes 11
maten 7 6 - 8 0 - 8 6 l l •""

Verder kijken in ons babyhoekje:

jurkjes, pakjes, T-shirts
voor hele fijne prijzen!

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

CLAN
Verschijnt dinsdag* lat
Hengelo Gld.; KeQenborg;
VelswUk (Zelhem); Steenden»;
Baak; Bronkhorgt; Olburgen;
Rha; ToldJJk; Vlerakker-Wlchmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTEB8
Kerkstraat 17 • Postbus S
1250 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 05758-1466
b.g.g. 1258

WIJNBERGEN
biedt U deze week:

Vers gesneden

RAUWKOSTGROENTE

nu grote bak 1.95

Mooie rode TOMATEN

nu V2 kilo 1.25

VOLOP

kersen - aardbeien - perziken

nektarina's - abrikoosjes
na tegen scherpe veilingprtyzen

Vrijdag de grote intocht van de
avondv/erdaagse

Daarom a.s. donderdag en vrijdag

in onze grofe verkoop bloemenkas

extra voordelige

gemengde bossen bloemen
KOM, KIJK EN ZIET, WAT

FA. W I J N B E R G E N
ü BIEDT

Kerkstraat 6 • Hengelo Gld • Tel. 05758-1473

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

DEZE WEEK:

Wegens enorm succes!

l ¥2 kg BAKHARING 7.50
MOEDERS!!
Verwen vader eens op Vaderdag

op een heerlijke
HARING of PALING

SLIJTERIJ

LEEMREIS
SPALSTRAAT 40
HENGELO GLD
TEL. 05758-1274

bij de vrijdagmiddagmarktü

Ruim gesorteerd:

Franse cognac • brandy's

whisky - gin - wodka - rum

f n wijnen:
Bordeaux vanaf 1973

bij 3 flessen kurketrekker

gratis

Hoppe jenever 15.50

met gratis glas

Napoleon brandy Marnat

14.15

Zie de etalage!!

VOOR MEER VOORDEEL

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne
verseworst

150 gr boterhamworst

WOENSDAG:

500 gr gehakt + kruiden

500 gr magere speklappen
150 gr gebraden gehakt

DONDERDAG:

500 gr malse runderlappen 4>95

500 gr malse varkenslappen U.%/3
150 gr leverkaas '150

S6I

4.50
100

3.95
2.95

125

oei

%'£ N3ddVllAIVH
oos

ovanaxvz OVQHHA

De gehele week;
500 gram

kerry- of
champignongehakt

500 gram

kippenbouten

500 gram

dikke vleesribbetjes

4.95
2.75

1.95
l doos

grote fricandellen [3.9*5
40 stuks

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 - H E N G E L O GLD. TELEFOON 05753-12 6» KEURSLAGER

NIEUW!!

BISON
VOCHTVRETER
bestrijdt vocht, kondens
en schimmel in kamers,
keukens, kelders, kasten,
schuurtjes, caravans enz.

U zag hem op de TV

IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo
Tel. 05753-1220

Geef vader een

LP.
of een

muziek-
cassette
Een PLATENBON
Is ook welkom

Platenbar de

Spannevogel
Buurloseweg 2
Hengelo Gld
bij de kerk

„Daar zakt me de broek
van af", zei de ene vrien-
din tegen de andere.
Ze hadden het over
MALSOVIT, waar je zo
gemakkeltyk en veilig van
af kunt vallen.

MALSOVIT
wordt ambachteUjk
voor u gebakken door

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

SLAAP-
ZAKKEN
met kleine foutjes

19.50 - 29.50
en 35.--
per stuk

HEIJINK
„De Spannevogel"
Rnurloseweg 2
Hengelo Gld

Wij hebben ook voor vader
leuke Vaderdagaanbiedingen, o.a.:
Heren terlenka zomerbroeken

in marine - grijs en beige

Heren overhemden

diverse tinten, korte mouw

Heren overhemden

lange mouw

Heren zomerjacks

diverse modellen en uitvoeringen

Heren poloshirts

diverse modellen

Losse trainingsbroeken

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

zwart en marine

DAMES EN HERENMATEN

KINDEBMATEN, 104 t.m. 176

Kinder badstof sets

Kinder Landlubber twillbroeken
in geel - grijs - rose - lichtblauw • kobalt, maten 128 t.m.176

normale prys 59.50 alle maten NU

Landlubber twillbroeken
in alle modische kleuren

o.a. geel - rose - mint - marine - zwart • khaki - wit - grtfs

zowel wyd als strak model

normale prijs 75.— NU

U.S. Top spijker- en corduroybroeken

maten 26 t.e.m. 42

Mc Cioud spijkerbroeken

Mc Cloud corduroybroeken

in alle kleuren

34.50

27.50

19.75

39.95

59.50

55.00

55.00

59.75

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

iii:iik\i:v\ juni
Spalstraat 32 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1884

's Maandags gesloten

's Woensdags de gehele dag geopend

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455



Geldig van 16/6 - 22/6 '83 24/'83

heeft
't Vaste-lage-prijzen-

plan van uw VS-markt
maakt het dagelijkse
bestaan een stuk aange
namer. Kijk maar.
Tel maar even mee in 't
VS-vaste-lage-prijzen-plan
Dat VS-voordeel op uw
dagelijkse bood
schappen telt door.
Reken maar uit, reken
maar na... Op uw
VS-markt kunt u
rekenen.

Superunie roodmerk ^39

Wie niets meer

vacuüm koffie 250 gram

Jonker Fris
sperdebonen l/l blik
Bayasateh
per pak

Calvé borrelnootjes
per zak

Top bronnen bronwater f \ 59
rood. oer fles ^^ •

17

Q?9
Q?9
179

rood, per fles

Riedel appelsientfe
pak l liter

Superschoon
wasmiddel zak 2 kilo

Sinas-cola-drink
set è 6 blikjes

Hero erwtensoep
1/1 blik

Unox leverpastei
3 blikjes a 56 gram

398
398
169
149

kruidenier
Erahalvartnc

Sneeuwster
goed gevuld 349-

Sinasstengels
pak 200 gram 2r75

Kreenbroek roomboter

Heraut bier
krat 24 flesjes V.S. prijs

Campina dubbcllik
ijslollics doos 14 stuks 4£9

398

Caveau wijn
rood, wit of rosé 4̂ 15-

Cote d'or Chocotoff
zak 150 gram 2^9-

395
169

Q79Herschi Sinas, Pub
of Cola l literfles

V.S. fruit of pepermunt ft QQ
rollen pak 4 stuks 4~£0- W •

Diamant vet
pak 500 gram 4.88-

Driehoek wasbuilen
per pak-7745"

Pittah
hondevoer
baal 5 kilo

P.C.D. zoute pinda's
250 gram 4^49-

Beckers kroketten
doos 20 stuks 4r95-

1.19
395

Campina roomijs
bak l lit

Knorr soepen
groente-kip of tomatensoep

189
Q69

Lux toiletzeep
pak 3 stuks 4^89-

Maggi aroma

Zeller Schwarze Katz
l

575

bloemen
675Pracht Calathea

in diverse soorten-8r?5r-
Pracht bladplant, verlangt weinig licht,
matig water doch een warme standplaats.

Pracht boeket
Spin chrvsanten
in de kleuren geel of wit

495

Een prijsbewuste huisvrouw van de Moesmate
die hield alle prijzen nauwkeurig in de gate
maar de prijzen bij Veenendaal
zijn 't laagst van allemaal
daarom wil ik het daar voorlopig bij late.

MARKTl
tVS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijsscn-GroenIo-Goor-Vorden



voor vader weet N)
NJ

r kt achter de hand.
Bij uw VS-markt vindt u altijd wat voor vader. Kijk maar, van een

makkelijke stoel in de tuin tot een lekkere after-shave. Een wandelingetje door
uw VS-markt geeft u volop ideeën voor een leuk kado voor de man die 't echt
wel verdient op zo'n speciale dag. Enne... u weet toch dat de liefde van elke
man door de maag gaat? Nou, maak dan eens iets lekkers klaar speciaal voor
vader. Bij uw VS-markt vindt u alles.

Fresh up scheerschuim ^M / §
bus 300 ml. nu £ff •

>

Wash and shine
voor de auto,
met speciale spons nu

Fresh op after shave
depper of roller 50 ml.

Atitoverband
doOS 12795

Denim after shave
50 ml. met gratis anti trans
parant roller deze week.

Hcrenparaplu
met opberghoes,
kleur zwart

Geldig van 16/6- 18/6 '83

Heeriyke kersen
500 gram

Champignons

Unica stoel
hoog model met l cm. dik
kussen, kleur blauw 4J7^5

Bijpassende
All weather tafel
blauw of bruin 27r95

bakje a 250 gram

Sla
2 kroppen

Komkommer
l forse

Driehoek vloeibare
zeep l liter-&45-

Driehoek krasvrtye
reiniger ±r29-

Karvan Cevitam

Gena Gold appelsap
paklüter4r2§-

Goudse kaas
extra belegen, 500 gram ^^ •

Coberco dagverse volle J l 25
yoghurt l literpak «• •

Coberco dagverse
halfvolle melk l literpak
bij VS altijd

Jacky chanty top
chocolade 2̂ 4-
Leerdammer gatenkaas
500 gram

bakkerij
Veluwse boerencake
met rum en rozijnen 800 gram
deze week

Picknick puntjes
zak 10stuks4té§-

Krenten of rozijnen-
brood 700 gram deze week

slijterij
Coppelstock
jonge jenever
l üter

Bols
jonge jenever

^ ̂ f*C
395

Jagermeister
fles 0.7 Üter deze week

Martell Cognac V.S.'
fles 0.7 üter

Baily's Irish cream

Chateau Le Bourg
du Cauze 1979
Saint Emilion Grand Cru
Vaderdagprijs nu per fles...

16«
26?5
16?5

slagerij
Geldig van 16/6-l 8/6'83

Schouderkarbonade
kilo

Ribkarbonade
kilo

Haaskarbonade
kilo

Soepvlees
250 gram

Magere speklappen
hele kilo

748
998

1Q98
395
§98
3t/m^/b

1.19
Maandag t/m woensdag; 20/6 t/m 22/6^

Tartaar
per stuk

Verse fy ne braadworst |
hele kilo

Varkenslever
hele kilo

498

vleeswaren
Geldig van 16/6-18/6'83

Schotcderham
150 gram

Boterhamworst
150 gram

Gebraden gehakt
150 gram

Slagersleverworst
250 gram

salades

79

39
39
59

159
159

Haringsalade
150 gram

Shoarma saus
150 gram

Maandag t/m woensdag; 20/6 t/m 22/6

Varkenslever
100 gram

Ontbijtspck
100 gram

Kips leverworst
per stuk

Q?8
128

Een jong vader van de Weerdslag
Sliep graag uit iedere zondag
Deze keer zat 't hem echter niet mee
z'n kroost kwam al vroeg met de thee
en een beschuit van de VS-markt 't waséén hard
gelach.

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

Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden
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CLAN
VerschgBt duudac» In:
Hengelo GW.; Ketfemborg;
Velswtfk (Zelhem); Steeaderco;
Baak; Bronkhorgt; Olburgen;
Bha; ToldQk; Vlerakker-Wlchmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTEB8
Kerkstraat 17 - Postbus S
L266 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 06755-14 K

b.g.g. 1258

SPORTHUIS

EEN SPORTIEF KADO VAN WAARDE

DA'S PAS LEUK VOOR ALLE VADERS
HFH
ROOZEGAARDE

Bannlnkstraat 5, Hengelo Gld

vaderdag suggesties?
(i

Maak een sportieve
keus voor vaderdag
uit o.a.: shorts,
polo's, in diverse
kleuren, zomer-
broeken in stretch
en linnen, ruitshirts,
jeans, sweatshirts. /

HENGELO-TEL05753-1383

Waterdicht tot 100 meter diep.
De Surf & Swim-collectie van

Pulsar Quartz.
Speciaal voor surfers, zwemmers en alle andere

watersporters ontwikkelde Pulsar Quartz de Surf & Swim
collectie, horloges in roestvrij staal. Met schroefkroon en
mineraal glas. En natuurlijk met de precisie die elk Pulsar
Quartz horloge kenmerkt.

Neem bij ons een duik in deze opmerkelijke collectie.
Dan kunt u zien hoe betaalbaar superieure quartz- techniek is!

Pulsar Quartz
Altijd vooraan in betaalbare toptechniek.

lonogerle optiek gouden zilver
Spalstraat 15 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1374

slijters TOP 5
l liter 3-sterren genever

l liter Catz vieux

15.45

15.75
l liter Florjfn citr.-brande-

1̂1.75
l fles Kon-Tiki 13.95

l fles Joseph Guy cognac 24.95

dansen met..

R E N D E Z - V O U S
zondag 19 juni

Zondag 26 juni

Excalibur

HENGELO OLO 05753-1461

Gedurende de maand juni
BIJ AANKOOP VAN EEN

Boobst BH van 19.95

gratis
een slipje van B l oom e rs
VAN f 8.60

Schröder
b»J da kerk Hengelo Gld

VADERDAG-AKTIE

f 25.-- terug voor uw oude scheer-

apparaat, bij aankoop van een nieuwe

winters
SPALSTRAAT 8 • HENGELO GLD - TELEFOON 05758-1280

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Datsun 120A FH coupé 1977-79

Datsun Cherry, div. uitvoeringen
1979-80-81-82

Datsun Cherry coupé 1500, 5 versn. 1982

Datsun Sunny, div. uitvoeringen
1978-79-80

Datsun Silvia coupé 1980

Datsun Bluebird diesel 1981

Datsun Stanza automaat, 5-deurs 1982

Volvo 245 GLE

Renault 4 GTL

Renault R 14 TL

Fiat 127 1050

Mitsubishi Colt, 5-deurs

Mazda 323

Honda Civic

Toyota Corrolla DX

Ford Taunus 1.6

Ford Taunus 2.0

1979

1979

1979

1979

1982

1978

1981

1980

1977

1978

r\ j,;Hummeloseweq10 Hengelo(gld) Tel. 05753.2244
v.y, ;;,.•/.' ^—_______

de zaak waar service nog gewoon is .

BV

MOEDER ZIT TE PAKKEN

MET VADER
Wat moet ze hem geven?

Vaderdag mag best modedag
worden.

Dingen die hem leuk staan, staan
hem vast wel aan.

Kom maar kiezen.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Telefoon 05753-1235

Maak VADER blij met een nieuwe FIETS
tour - sport off race al vanaf 299.--

Fietst hij nog goed, ook een

stereo-installatie, portable radio-

recorder off autoradio

reeds vanaf 98.-- is zeer welkom

Stereo autoradiorecorders
reeds vanaf 149.--

Kleuren televisie's
in alle maten en zeer concurrerende prijs

Videorecorders

Betamax - VHS - Video 2000

ERKEND TWEEVVIELERBEDRIJF
LANDELIJK ERKEND ELEKTROINSTALLATIE
BEDRIJFSVIDEO EN ALARMINSTALLATIS
LICHT- EN GELUIDSTECHNISCHE ADVIEZEN

Betere voorlichting - uitmuntende service

ELIESEN
ELEKTRONIKA EN TWEEWIELERS
Emmerikseweg 46 - BAAK - Tel. 264

(tegenover autobedrijf Baak)



Vaderdag - Sporthuis Roozegaarde

De"werk-en weekend-f iets
FRAME: Damesmodel met naar keuze een lage instap frame of met parallelbuls frame en
herenmodel.
Zowel dames- als heren modellen in diverse frame- en wie l ma te n.
VERSNELLING/REMSYSTEEM: Keuze uit uitvoeringen met een terugtraprem. meteen
terugtraprem met ingebouwde 3-versnellingsnaaf, met trommelremmen
(kabelbediening) in kombinatie met een Sturmey Archer 3 versnellingsnaaf of met knijp
remmen in kombinatie met een 3-versnellingsnaaf.
INGEBOUWDE EXTRA'S: Kogellagers in trapas, roestvrijstalen velgen, zwarte banden
met witte bies. kunststof kettingkast veiligheidsslot, kabels met ingebouwde
smecmippels.
KLEUREN: Metabruin. metagroen en tweekleur bruin.

LET OP: Alleen «l» er op de flets BATAVUS staat, is het 'n echte

UW FIETSSPECIALIST

vanaf

498.-
R E I N D Z W E V E R I N K
lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

BATAVUS

10% korting
Aanbieding geldig

t.e.m. 18 juni

Schoenhandel WULLINK
Kerkstraat 5 • Hengelo Gld • Tel. 05758-3584

VADERDAGVOORDELEN
van de vakman

KLUIS
de betrouwbare Normale prjjs 3»5—
beveiliging van uw
bezit t ingenen HABMSEN-PBW8
waardepapieren

295.-

Boorstandaard
Black en Decker, normale pr||s 89.— HABMSEN-PBLI8 69.—

Vlakschuurmachine
Black en Decker, normale prtfs 119.— HABMSEN-PBWt 98.--
met verhak + roller en 2 kwasten DN 44

Decoupeerzaagmachine
Black en Decker, normale pr ŝ 119.— HARMSEN-PRIJS 98.--

Elektrische VERFSTRIPPER

Skil normale prys 169.—

HARMSEN-PRIJS 129.-

om moeiteloos oude verflagen te verwyderen
1300 W - 650° C

HARMSEN-PRIJS

HARMSEN-PRIJS

Klopboormachine
Skil 1538H R+ , in kist

Cirkelzaagmachine
Skil normale prys 325.—
type 141011, vermogen 1050 W, zaagdiepte 55 mm
aardmetalen zaagblad t.w.v. 73.80 GRATIS

Haakse slijper
Makita normale prys 365.—
type 9501 BH, 115 mm schyf

Haakse slijper
Makita normale prys 190.—
type 9502 B, 100 mm sclüjl

Boormachine
Makita, type 6510 B, 100 mm boorkop HARMSEN-PRIJS

Elektrische handschaafmachine
Makita, typ 1901, normale prys 435.— HARMSEN-PRIJS

Boormachine
Metabo SBE 680/2S, klopboor capaciteit 20 mm beton
normale prys 524,— HARMSEN-PRIJS

Elektrische heggeschaar
Metabo, type 8012, 420 m msiujlengte HARMSEN-PRIJS
Black en Decker HARMSEN-PRIJS vanaf

Werkbankslijpmachine
dreusen type DS 7150 TS
normale prys 282.—

Assortiment dozen
2 stuks, normale prys 18.75

Metaalboor cassette
met 19 Hss boren, l t.e.m. 10 mm
adviesprUs 35.50

Doppendoos
16-deüg % aansluiting

Doppendoos
veto % en 3/8 aansluiting normale prys 22.65

HARMSEN-PRIJS

Ratelschroevendraaier
normale prys 16.45 HARMSEN-PRIJS

Voetpomp E.T.C.
normale prijs 25.60 HARMSEN-PRIJS

199.-

298.--

HARMSEN-PRIJS 220.—

HARMSEN-PRIJS 159.—

105.-

299.-

398.--

335.--

149.-

HARMSEN-PRIJS

HARMSEN-PRIJS

HARMSEN-PRIJS

HARMSEN-PRIJS

189.--

13.85

24.85

12.50

16.50

11.95

20.95

Bankschroeven met aanbeeld
bekbreedte 75 mm, normale prijs 54.80

bekbreedte 100 mm, normale prijs 83.25
HARMSEN-PRIJS 44.90

HARMSEN-PRIJS 69.90

HARMSEN-PRIJS 18.75

met een onbreekbaar ¥ tT 11
hitte-bestendig handvat ^VClldf

voor vakman en amateur

Lijmdoos Bison
adviesprijs 30.50

Lastrafo's Einhell
kompleet met toebehoren

140 Amp./220 volt HARMSEN-PRIJS 255.—
160 Amp./220-380 volt HARMSEN-PRIJS 315...
190 Amp./220-380 volt HARMSENPRIJS 355 ._

SOLDEERBOUTEN 1"""
25 wat HARMSEN-PRIJS

26.20
40 wat HARMSEN-PRIJS

30.40
Soldeerpistool

HARMSEN-PRIJS vanaf 29.95

Aluminium opsteekladder
2x12 sporten HARMSEN STUNTPRMS 189.—

Spear en Jacksan spade

Industrie kwaliteit
gepoUjst blad met d ui. uit één stuk gesmeed

HARMSENSTUNTPRIJS 49.50

Bats met steel

met essen T-steel
blank geslepen blad, normale prtys 27.50

HARMSEN-PRIJS 19.95

Slangenwagen

HARMSEN STUNTPRIJS 49.75

Barbecue

gezellig en niet duur, normale prijs 26.80
HARMSEN-PRIJS 18.95

Elektrische

graskan ttrimmer
normale prys 139.—

HARMSEN-PRIJS

Superaanbieding

Aluminium hordeur
adviesprUs 69.—

Grashark
normale prtys 23.50

Tuinkrabber
normale pr|}s 10.95

Schoffels

89.-

Regenmeter
normale prijs 11.75

Werkhandschoenen
normale prijs 5.95

Gloria hogedrukspuit
normale prys 87.—
type prima 5, met veiligheidsventiel

Tuingereedschaphouders
set 5 stuks, normale prys 6.95

Snoeischaren

Grasmaaimachine
normale pr|js 139.—

HARMSEN-PRIJS 49.85

HARMSEN-PRIJS 19.95

HARMSEN-PRIJS 7.60

HARMSEN-PRIJS vanaf 7.60

HARMSEN-PRIJS 9.95

HARMSEN-PRIJS 3.95

HARMSEN-PRIJS 69.85

HARMSEN-PRIJS 4.95

vanaf 12.95

HARMSENPRIJS 98.—

EN
GRATIS
SERVICE
OP DE
KOOP TOE BANNINKSTRAAT 4 • HENGELO GLD - TEL. 05763-1220

Ijzerhandel HiRMSM

Voor

Vaderdag
Luchtbuksen

(inruU mogeUJk)

Release-stoelen

Rookstandaards

Gazonmaaiers

(inruil mogelijk)

Gereedschaps-

kisten

Boormachines

Gratis thuisbezorgd

Alles te koop bl):

FA. JANSEN
Bleekstraat l - Hengelo Gld
Tel. 05753-1860

PJ5. Denk aan onze

goedkope SLAAPZAKKEN

Voorraad slinkt snel

VADERDAG-TIPS

radio-cassetterecorder

eleotr. scheerapparaat

Portable TV

Cassettebandjes

Zaklamp

Wekkerradio

Tuinspot

Buitenlamp

BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstr.
HENGBLO GLD • Tel. 05753-1215

Schaduwrijk.
Stel nou 's dat u moest kiezen tussen

een gewoon zonnescherm en 'n 'Luxaflex'
Zonnescherm. Wat deed u dan?

Koos u een willekeurig stukje textiel of
oersterke, onverslijtbare Draion? Koos u een
echt degelijke konstruktie of iets dat na een
jaar al niet meer wil?

Laat ons uw keus vergemakkelijken.
'Luxaflex' Zonneschermen zijn wat duurder
dan andere. Maar ze zijn ook beter. Ze wor-
den op maat voor u gemaakt. En ze trotseren
jarenlang weer en wind, zomer en winter.

U hebt een ruime keus aan kleuren en
dessins. U kunt zelf bepalen welke konstruk-
tie u het liefste wilt. Er zijn 7 verschillende
types. Met vaste of flexibele knikarmen.
Speciaal voor hoge ramen. Of de oude
vertrouwde markies. Als u wilt met speciale
vergrendeling tegen windstoten.

Da's dus het grote verschil: 'Luxaflex'
Zonneschermen zorgen niet alleen dit jaar
voor schaduw. Ze blijven het doen. Kom maar
kijken. Kom maar kiezen.

LuxaflexOog voor funktionele details

' Wettig o»o»pon««r<j handelsmerk Een Munter Oouglaa ' produkt

Let op het 'Luxaflex' merk. De garantie voor kwaliteit



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

besteedt, krijgt u
f 5.- kontantkorting op

Vi verse hele kip.
V '-•>

Nog even en het is vakantie. 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 verse
hele kip bij f 30.- of meer
aan boodschappen.

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

Vijf gulden korting op een verse hele kip
of naar keuze f2.50 kontant bij f 30.- of meer
aan boodschappen. (Geldig van 16 t/m 22 juni a.s..)

l Gulden N l Gulden H l Gulden

op naar keuze te
bepalen artikel uit 't

Groentcwinkeltje.
Bij inlevering van

deze bon.

op zuivelprodukten naar keuze
==T\- (met uitzondering van

AH Melk en Margarine).
Bij inlevering

rM^^-^w. vandeze

//Z3^ bon

la
(Geldig t/m 22 juni a.s..)

l Gulden
kontant-

op delicatessen
°) naar keuze.

Bij inlevering
van deze bon.

op diepvries-
produkten

naar keuze.
Bij inlevering

van deze
bon.

(Geldig t/m 2 2 juni a.s..) ƒ fr. (Geldig t/m 22 juni a.s..) -JVjS» (Geldig t/m 22 juni a.s..)

— — ̂ — — _ .̂|J— — _ «— —• — Q.(,J—.

Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.



Vaderdag-geschenken - Woninginrichting GROOTBOD

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:

•fr minder uitval,
+ snellere groei

en een zwaarder
speengewicht.

RESUL
TAAT

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

hendrix'voeders

Bel voor
inlichtingen en
direkte service: J. GROBBEN, Keyenborg 05753-1247

W. VAN HAREN, Steenderen 05755-1827

ZINEERSTE GAZELLE.
"Het moet een sterk en veilig
fietsje zijn", zei vader.
"Maar wel lichtlopend",
zei moeder.
Dus werd het een Gazelle.
En 't zal z'n levenlang wel een
Gazelle blijven. Niemand doet
immers graag een stapje terug?
Is uw zoon of dochter ook toe
aan een goede fiets, aan een
Gazelle. Wy hebben ze te kust
en te keur staan. Door onze
adviezen is 't makkelijk kiezen!
Verwen uzelf met een Gazelle.

ELIESEN
ELEKTRONKA • TWEEWIELËRS
Telefoon 264 - BAAK

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden

SPECIALISTEN
IN SPAREN

Doeltreffend sparen doet U
bij de N.M.S.
Vraag informatie bij ons agentschap

Ass. en Makelaarskantoor

Gerrits-Lammers B.V.
Spalstraat 26, Hengelo Gld. Tel. 05753-1400

Spaarbank

Fraai

Kunstwerk
vindt u...
bij

l/̂ ischibersbcdrijf
W benne harmsen
«palstraat 17 7256 AA rwigeio l g ) («taf oon 05753-1292

SDZRHE ESTERS
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
LAANBOMEN
HEIDEPLANTEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBK PLANTING
TUINTURF
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
POTGROND
SPOORBIELZEN
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 16.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05758-1800

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg

Vaderdag-geschenken
portemonnaies

portefeuilles

sigaretten-etui's

clipper- en diplomaten-
tassen

weekendtassen en koffers

parapluies, lang en kort

wandel- en steunstokken

koffer of hoes voor
biljartkeu

Keus genoeg bij

BOERMAN

lederwaren
SPALSTRAAT 10 • HENGELO GLD
TELEFOON 05753-1879

Stoffenboetiek ,MARMON'
Voor vrouwen die anders gek/eed
willen zijn.

Ook voor uw wol en kleinvak

GRATIS NAAI- EN KNIPADVIES

(Achter Edah) - Tel. 05758-8259, b.g.g. 8144

VADER MAG BEST

GOED GEKLEED GAAN!!

In kostuums
vrijetijds kleding
Overhemden

Zelfbinders

Pullovers

Zakdoeken

T-shirts

Niet langer w ach f en,

direkt kijken bij

B. Grotenhuys
SPALSTRAAT 18 - HENGELO G.

GEMEENTE HENGELO GLD
Bij de sectie interne zaken van de afdeling
algemene zaken van de gemeente-secretarie
wordt gevraagd een

archiefmedewerker (m/v)
in tijdelijke dienst.

Funktie-inf ormatie:
De aan te stellen medewerk(ster)er zal in
teamverband worden belast met:
— registratuur en archiefwerkzaamheden;

agendering raads- en b. en. w.-
vergaderingen

— collationering typewerk;
overige op de afdeling voorkomende

werkzaamheden.

Funktie-eisen:
het bezit van een diploma HAVO en/of

MEAO (bestuurlijke richting)
het bezit vaa een type^diploma;
de bereidheid tot studeren voor het

diploma archiefverzorging deel I

Salaris:
het salaris is afhankelijk van leeftijd en
ervaring en bedraagt maximaal f 2190.—
bruto per; maand.

Sollicitaties binnen 14 dagen na verschijning
van dit blad te richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Hengelo Gld,
postbus 200, 7255 ZJ Hengeio Gld, met ver-
melding op de envelop ,,Kabinet A.Z."

Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08856-85664

Wosautomaat siuk?

Bel UIT DE WEERD
ZonnestnMft 18 • Hcexgelo Gld • TeL 0575S-MW

% l»»r parantte op

Onderdelen uU voci 'raad

Verwen uzelf met
'n Gazelle
zo'n sterke,
lichte, snelle!

\ l

bij de vakman: 4. ^ ^

•ji

FA. SLOTBOOM
Kirftcndnrp 11 - IIi-ugHo Gld • Tel. 05758-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN

Met ingang van 17 juni 1983 wordt de tijd van onze

avondopenstelling als volgt gewijzigd:

vrijdagavondopenstelling voortaan
van 18.30 tol 20.00 uur

Raadhuisstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2022

kantoor Veldhoek: Kapelweg 16 - Tel. 05736-369

(dinsdag- en donderdagmiddag van 14 tot 16 uur)

KENT U ONZE NIEUWE HYPOTHEEKVORM AL?

Rabobank rente stabiel hypotheek
Vraag vrijblijvend informatie

Spalstraat 14 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1285

Het adres

voor prachtige

vaderdag
cadeaus

scheerapparaten - transistorradio's

radio-cassetterecorders

cassetterecorders - bureaulampen

pechlampen - zaklantaarns

Slechts 65 cent
PER FOTO

lenselink

SPORT GOED

met SPORTGOED
van SPOBTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

VOOR

handels- en

familie
DRUKWERK

Wolters
Drukkerij

Tal. 05753-1495

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

BENZINE super

BENZINE normaal

1.64

1.60

Calpeda TUINPOMPEN v.a. 3QQ|M

Voor Vaderdag
hebben wQ GESCHENKEN in

after shaves, lotions

en zepen

van de merken Fresh-up, Tabac en
Old Spice

KAPPER-PARFUMERIE

J. W. V A N O N N A
Kerkstraat 7 - HENGELO GLD



Krause aluminium
OPSTEEKLADDERS

ZWARE KWALITEIT

Goedgekeurd door arbeidsinspectie

Nu voor AFHAALPBIJZEN

2x9 sport, uitgeschoven lengte 4.60 m

183.-
2x12 sport, uitgeschoven lengte 6.15 m

243.-
2x15 sport, uitgeschoven lengte 7.85 m

305.-
Doch ook diverse andere afmetingen
voorradig

Verfcentnim

lenselink
Kerkstraat l • Hengelo Gld • Tel. 0575S-1800

PUZZELRIT Toldijk

zondag 19 Juni
voor auto's, motoren en bromfietsen

Start bij café „Den Bremer"

Inschrijving vanaf 13.00 uur

Speciaal voor Vaderdag
Herenmuilen

nu

Heren sandalen
echt leder, met voetbed vanaf

Kruisband muilen
van 64.95 nu

Verder:

Kinder sandalen
maten 20-31, in bruin, wit en blauw

Teenslippers
wit leer

Witte klompen

Tevens het adres voor al uw

39.95

29.95

59.95

49.95

35.00

24.95

15.00

REPARATIES
Alles in eigen werkplaats

Jan Hermans
Past. Thuisstraat 8 - Keijenborg

Tel. 05753-1669

A.B.A.N. autorijschool

JAN DENEKAMP

Waar u een vol uur les krijgt!
Tegen een redelijk tarief

SARINKKAMP 14 - HENGBLO G.
TEL. 05753-2144 - b.g.g. 8250

Op zondag 19 juni a.s.

FIETSTOCHT
door Hengelo Gld en omgeving

Start bU café Wolbrink, Hengelo G
tussen 13.00 en 13.30 uur

Het bestuur

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.—

Naalmachlnehandel - reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 • VOBDEN Tel. 05752-1383

Spuistraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05763-1418

BEMIGIUS
KERK
(Herv. Kerk)

Hengelo Gld
Aanvang 20 uur

Entree f 4.

Houders Pas 65/

CJP f 3.00

BERT MATTER
Organist St Walburglskerk, Zutphen

met medewerking op de trompet van

HARRY TE BRINKE
lid van het Concertgebouworkest

STEVORD:
Niet te duur, met AANBIEDINGEN

al heel goedkoop!!

Verschillende soorten KOPJES met SCHOTEL
van Duits porselein met bloemdecor, van

3.75, nu voor 2.50 uitzoeken

Een prachtig MOKKENREK ,voor 6 bekers)
dik massief Europees eiken, van 19.85 voor

14.85

Zomerspeelgoed: sterke FRISBEE
(werpschijf) voor 1.—

We hebben weer een partij BOERENBONT
met kleine schoonheidsfoutjes, voor ver-

laagde prijs

Plastic AARDAPPELEMMERTJE
van 2.— voor 1.25

We gaan nog even door met onze aanbieding:
2 goede Curver KEUKENEMMERS (normale
maat) voor 3.95 samen

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk

danken voor de vele belangstelling en attenties

Jie wij bij ons gouden huwelijksfeest mochten

ontvangen. Het was geweldig.

A. HERFKENS
CHR. HERFKENS VEENHUIS
en kinderen

Baak, juni 1983.

Z.-E.weg 64.

Tapijt vuil?

De Mr. Steam
De diepstomer van
vakman helpt direkt

Huur 25. — per beurt

2e beurt gratis

Meubel- en tapUten-
huis

Tel. 05753-1484

Te koop bergmeubel, 140
x40 cm, 4 beuken eethoek-
stoelen, televisietafel, hon
denmand, korüjnenkooien,
% duim gepuntlast gaas,
100x40 cm, 4 stuks gas-
kappen, propaan. Berken-
laan 16, Hengelo Gld,
Tel. 1645

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

Te koop 2 pers. ledikant
De Jonge, St Janstraat 69
Keijenborg, na 6 uur

Te koop alle soorten kool-
planten. A. Derksen,
Steenderenseweg 12, Hen-
gelo Gld, tel. 2713

Te koop kalkoenen, 1-jarig
Tel. 05755-1433

Te koop jonge koiüjnen
Vlaamse Reus. H. Wien-
dels, Wiendelsweg 3,
Keijenborg.

Wegens verhuizing te koop
zwaar eikenhouten bank-
stel met donkergroene
mohair kussens f 2500,—
De Heurne 16, Hengelo G
Tel. 05753-3464

Te koop damesfiets, als
nieuw + herenfiets, in
prima staat. Pastoriestr.
U, Keijenborg, tel. 2729

Te koop 35 are hooigras
in de Velswyk. A. Berend
sen, Steenderenseweg 9,
Hengelo Gld

Voor vakkundig süjpen
van gazonmaaiers, en
schapen scheermessen
H. Jansen, St Janstraat 65
Keijenborg, tel. 05753-1773

CAFÉ WINKELMAN WINT CAFÉ EVERS
VOETBALTOUBNOOI

Op het fraai gesitueerde voetbalveld van café Evers
te Velswijk werd zondag 5 juni j.l. wederom het
jaarltfkse voetbaltournooi gehouden, waaraan acht
ploegen deelnamen.
Na een spannende en zeer sportieve strijd kwamen
de teams van Staja en café Winkelman als winnaars
uit de twee poules tevoorschijn.
De finalewedstrijd om de eerste en tweede plaats
eindigde in een 3-0 overwinning voor café Winkelman
De uitslag was:
l café Winkelman, 2 Staja, 3 Veké, 4 café „de Eike-
boom", 5 café Evers, 6 Ankersmit^Bourgondiën,
7 Prunushof en 8 Keijenburgse Boys 8.

Maak van uw familie-reünie of personeel sa vond een

TUINFEEST
bij CAFE-BAR

„DE SMID'
Oergezel H ge

barbecuegelegenheid

vanaf f 12.50 p.p.
(min. 15 personen)

NIEUW!! Groot overdekt terras in onze tuin, dus niet meer

afhankelijk van het weer

UW GASTHEER EN

GASTVROUW Man en Marijke Hilderink
Kerkstraat 11 - Keijenborq - Tel. 05753-1293

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 19 JUNI

Verzorgingscentrum „De BleUke"
9 uur ds Verhaere

Herv. Kerk (Bemigiuskerk)
10 uur ds Verhaere

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Gerbrandy

Vrtyz. 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 13 t.e.m. 19 juni
Th. J. Hanrath, telefoon 1277

Weekenddienst huisartsen Steenderen
VrUdag 17 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. 055*64455

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. 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
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

KOLLEKTE AVO - NEDERLAND

In de week van 16 tot 22 mei werd in Hengelo Gld
de kollekte voor Avo-Nederland (een vereniging
voor hulp aan minder-validen) gehouden.
Ondanks dat een oproep werd geplaatst, voor kollek-
tanten, kwam niemand opdagen.
Hierdoor hebben kinderen van diverse scholen deze
kollekte gedaan en een bedrag van f 1558,73 bijeen-
gebracht.
Langs deze weg zeggen de dames van Aken-Reulink
én Groot Roessink-Uenk, die deze kollekte coördi-
neerden, de kinderen heel hartelijk dank voor hun
hulp.

BRADEBIE OPENBARE LAGERE SCHOOL

Op het schoolplein van de openbare lagere school
en de kleuterschool „Hummelhonk" aan de Roz-
straat te Hengelo Gld was het een zeer gezellige
drukte tijdens de Braderie die daar werd gehouden.
Er was van alles te beleven en er stonden veel
kraampjes. De boerenkapel van de Kon. Harm. Con
cordia zorgde voor de muzikale noot.
Tijdens deze braderie werd een verloting gehouden.
Enkele prijzen werden nog niet afgehaald. Van de
navolgende nummers kunnen de prijzen aan school
worden afgehaald: nrs. 16, 39 en 554.

GESLAAGD

Te Arnhem slaagde voor kleuterleidster (akte A)
mej. A. W. Idink te Hengelo Gld.
Zij genoot haar opleiding aan de chr. opleidings-
school voor kleuterleidsters te Arnhem.

JAARVERSLAG STICHTING HULPDIENST
denHENGELO KEIJENBORG

Uit het jaarverslag van de Stichting Hulpdienst
Hengelo en Keijenborg blijkt dat het jaar 1982 rustig
was het geen niet inhoudt dat er geen hulp werd
verleend.
Hierby was de mentaliteit en inzet van de vrijwil-
ligsters van groot belang.
Het afgelopen jaar werd gestart met de aktie Polen
dat een flink bedrag heeft opgeleverd. Verder wer-
den bejaarden bezocht, werd voor vervoer gezorgd
naar en van het ziekenhuis en bij ziekte van gezins-
of bejaardenverzorgster werd niet tevergeefs een
beroep gedaan op de vrijwilligsters.
Met de sociale dienst van de gemeente is er contact
geweest over het inschakelen van werklozen bij het
verlenen van hulp. Tot op heden is dat nog niet
gelukt.

Voor Tafeltje Dek Je waren vier rijdsters in Hengelo
en drie in Keijenborg beschikbaar In 1982 werden
4175 maaltijden uitgereikt, waarvan 3353 werden be-
reid op ,,De Bleijke" en 822 op „Maria Postel".
Alle medewerksters van de Stichting verdienen dank
voor het vele werk dat in alle stilte steeds wordt
gedaan.

REIS NVEV

Het jaarlijkse reisje, georganiseerd voor de leden
van de NVEV, voerde deze keer naar de provincie
Drente.
Vanaf Hengelo Gld reden tweebussen vol dames een
prachige route via de Holterberg naar de Lemeler-
berg, waar een koffiestop werd gehouden. Van hier
uit ging de tocht via Ommen naar Orvelte. Dit dorp
is geheel in oude stijl gerestaureerd en best hete be-
kijken waard.
De middag werd doorgebracht in het Noorder
dierenpakr te Emmen, een mooi park met vele
diersoorten en vogels. Het park is dusdanig aan-
gelegd, dat men zich af en toe in Afrika of Zuid
Amerika waant.
Het was een gezellige dag en mede door het gewel-
dige weer konden de dames op een zeer geslaagde
reis terugzien.

JAARVERGADERING DCH

Op de matig bezochte jaarveergadering van de dam
club DCH uit Hengelo Gld in zaal van de Weer,
bleek uit het financieel overzicht, dat de club een
klein batig saldo had.
De bestuursleden H. Luimes en G. J. Halfman wer-
den by acclamatie voor drie jaar herkozen.
Op enkele wyzigingen na werd besloten de onder-
linge competitie en het sneldamtournooi op dezelfde
wijze te doen plaatsvinden als vorig jaar, waarbij
de zwakkeren ook enkele zwaardere partijen kunnen
spelen, wat de clubeenheid ten goede komt.
Ook het sneldammen en het opleiden van pupillen
en adspiranten zal weer plaatsvinden.
DCH telt momenteel 32 leden en 13 adspiranten en
pupillen.

PUZZELRIT VOOR PAARDENLIEFHEBBERS

Onlangs werd in Hengelo Gld door de gezamenlijke
paardensportverenigingen: het aangespannen paard
,,In Stap en Draf", de ponyclub „Hengelo" en de
landelijke rij verenigingen „Hengelo" en „de Bos-
ruiters" een puzzeltocht georganiseerd.
Zestig deelnemers volgden een prachtige route door
Varssel en over 't Zand, waarbij gepauzeerd werd
bij de Hamove-molen in Varssel.
De uitslag van deze puzzelrit was: l mevr. E.
Rouwenhorst, 2 R. Langwerden-T. Harmsen, 3 fam.
M. Schiphorst, 4 fam. T. Schiphorst, 5 G. Goossens
W. Eenink, Chr. Lubbers, 6 G. de Vries, J. Sloot,
J. Kempers, 7 fam. P. Schiphorst, 8 fam. J. Berend-
sen, 9 Jan Roessink, Jan Hiddink.
De poedelprijs ging naar Patricia Menting en
Jolanda Loman.

„HUMMELHONK" BRENGT MUSICAL

Het was maar een trieste zaak in „Ons Huis" te
Hengelo Gld. Juffrouw Wenneke van de openbare
kleuterschool „HummeÜhonk" was ziek. Ze had last
van haar amandelen. Dankzij de hulp van zusters,
doktoren, schoonmaaksters, ijscoboer en gerugge-
steund door vele bezoekers, was de juf snel wee
opgeknapt. Dit was de inhoud van de kleutermusical

>Zeg 'ns A", die door de kleuters werd op gevoerd
voor een afgeladen volle zaal met moeders, vaders,
oma's, opa's en andere belangstellenden.
Na afloop van de musical werden de kinderen op
ijs getracteerd, waarna de goochelaar JonJo hen nog
enige tijd plezierig wist bezig te houden. Een ge-
slaagde ouderavond van „Hummelhonk", waarvan
kinderen en ouderen hebben genoten.

OPENING NIEUWE GEMEENTEHUIS
DOOR MINISTER RIETKERK

Het gemeentebestuur van de gemeente Hengelo Gld
is er na goedoverleg in geslaagd om minister Riet-
kerk van Binnenlandse Zaken naar Hengelo Gld te
laten komen voor de officiële opening van het nieuwe
gemeentehuis.
Als datum voor de opening is woensdag 28 sept.
gekozen. Het programma zal nog nader worden vast
gesteld.
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