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CLAM
Verschijnt dinsdag» In s
Hengelo GId.; KeUenborg;
VelswUk (Zelhem); Steeoderen;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Bha; Toldijk; Vle rakker-Wlchmond
en omstreken

UITGA VB:
DRUKKERIJ WOLTEB8
Kerkstraat 17 • Postbus 8
1255 ZG Hengelo GId.
Telefoon 05753-14 5ö
b.g.g. 1268

Jozef ^thMini
'tffisteTiakkef

Spalstraat 21. Teiup Jfengeïo.

Aanbieding van de week

TARWE-
ROZIJNENBOL
gegarneerd mét nootjes
plm 450 gram van 2.25 voor

1.55
en om alvast in de kermissfeer

te komen
WOENSDAG 13 JULI

5 APPELFLAPPEN
4.98voor

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 • Hengelo GId - Tel. 05758-1260

OPRUIMING
Goederen buiten de
opruiming

10% korting
uitgezonderd optiek

en aanbiedingen

orlogerie optiek goud en zilver
Spalstraat 15 - Hengelo GId - Tel. 05753-1374

Voor familie- on handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS - Tol. 1456

ZAAL LANGELER
HENGELO GLD

woensdag 13 juli:

DANSEN
vanaf 10.30 uur

ZATERDAG 16 JULI

DANSEN
vanaf 19.30 uur

m.m.v.

HANSKA DUO

organiseert voor U

vakantie - barbecuebal
onbeperkt barbecuen

salades en sauzen

keuze uit alle soorten dranken
dansen m.m.v. „THE WOODPECKERS"

Deze geheel verzorgde avond voor de prijs van
f 40.— per persoon

Zaterdag 23 juli a.s.
Aanvang 20.00 uur

Reservering noodzakelijk

CAFÉ - BAR

KEIJENBORG - TEL 05753-1293

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne J r A
verseworst 4.JU
150 gr boterham worst 100

3.95
2.95

150

WOENSDAG:

500 gr gehakt + kruiden

500 gr magere speklappen
150 gr tongeworst

DONDERDAG:

500 gr malse runderlappen 4.9\)

500 gr malse varkenslappen w. / J
150 gr gebakken leverkaas '150

VRIJDAG EN ZATERDAG

500 gram magere
HAMLAPPEN of
FRICANDEAU
100 gr gekookte ossetong

3.95
195

De gehele week;
100 grram

snitsols

500 gram

champignon- of
kerrygehakt

500 gram

Runder verse worst

1.35

4.95

5.95
l doos

groto fricandellen 13*95
40 stuks

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

HENGELO GLD

TOUWTREKWEDSTRIJDEN
om het kampioenschap
van Hengelo

VW en" Touwtrekver. Bekveld houden ook dit
jaar wedstrijden om het kampioenschap van
Hengelo

op woensdag 3 aug. a.s.
half acht, terrein „de Zandheuvel"

Met deelnemers van vorig jaar wordt weer
contact opgenomen.
Nieuwe deelnemers (bedrijven, straten, buurt-
schappen, verenigingen, mitsgeen touwtrek-
ver.) moeten zich uiterlijk zaterdag 31 juli a.s.
aanmelden bjj P. Berenpas, Wichmondseweg
41, tel. 1555.
Een ploeg bestaat uit zes personen

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 GId. Tel. 05753-1400

Spaarbank

WIJNBERGEN
Let deze week op onze extra
kermis-stuntprijzen van

verse groente en lekker fruit

A.s. woensdagmorgen ook aan-
wezig op de kermismarkt

Deze week in onze grote verkoop

bloemenkas

3KAAPS VIOOLTJES
verschillende kleuren 350

Onze groente- en fruitwinkel en
onze grote verkoop bloemenkas
zijn wegens vakantie

één week gesloten
van a.s. maandag 18 juli t.e.m.
zaterdag 23 juli

Maandag 25 juli staan wij
weer voor u klaar

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

Dencross-up-en-bunny-hop-fiets
FRAME: BATAVUS precisiestaalbuis. 3 voudig versterkt
VOORVORK: High tensile staal
WIELEN: Mylon.
CRAMKSTEL: 42 tands kettingwiel. 165 mm spieloze cranks.
TRAPAS: Chromolybdeen.
FREEWHEEL: 18 tands.
REM: Sidepull, met BATAVUS remhoefaanslagen. "sure stop" remscrtoenen.
REMHEVEL: Met veiligheidsknop.
HANDVATTEN: Met "sure-grip" proflei.
STCIURPEN: LkhtmeUal stuurklem. zwart geanodiseerd. met inbusboUbevettiginfl.
ZADEL: Met veiligheidsstrop.
ZADELPENSTROP: Lichtmetaal met inbusbout bevestiging.
EXTRA'S (InkL): 3 deiige oeschermset
KLEUR: Duroion * rood.
LET OP: Alleen als er op de flets BATAVUS staat. Is het 'n echte Batavus.

439.- Uw fietsspecialist

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Hengelo GId - Tel. 2888

BATAVUS



toch veel.

Zou ze diabetes mellitus hebben?
Diabetes mellitus o verval t je. Op 'n dag merk je

bijvoorbeeld datje onophoudelijk aan het dr inken bent.
Maar je dorst is nie t te lessen. Ofje blijft maar lamlendiü
sikkeneurig. Ofje vermagert sterk.

Bij vele Nederlanders openbaart /ieh diabetes
mel l i tus (suikerziekte) . Fen aangrijpende aandoening.
\ londerdduizenden /ijn het slachtoffer van hun onwillige
alvleeskier.

Sl ikken tabletten, houden dieet of injekteren zich
dagelijks met insu l ine om in leven te blijven.

Vorig jaar sUtrtte Geef's voor diabetes, l en eerste
stap op weg naar ui tbanning van de/e volksziekte.

I )ank/.ij uw gif t wijdt de weten-schap zich aan
alvleesklierweefse! transplantatie, 't insulinepompje,
dieetvoeding, menseli jke i n s u l i n e , behandeling van
oogcomplicaties enz. enz.

De wetenschap vecht. Vecht u mee? Het is hard
nodig. Juist nu.

Posftfro 5766. B::n!;rc!:c:ii::;;::i:::::::er 70.70.70.805.
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Kerk- en andere diensten
ZONDAG 17 JULI

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9 uur ds Hendriks

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Hendriks

Goede Herder Kapel
10.15 uur dn Monteban

Vrij/.. 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 11 t.e.m. 17 juli
F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrijdag 15 juli

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

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
H. EU, telefoon 1420

Alarm Rijkspolitie
Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uiu
meldkamer Rijkspolitie te Apeldoorn, t»l. 095-664455

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. Mis om 8 uur

R.K. Kerk Ketfenborg
R.K. kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge-
zinsmis 8.30 uur.
Zelhem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur
vooravondmis
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur
dagelijks rozenhoedje om 18.3O uur

ZWEMEXAMENS

Zaterdag 2 juli j.l. werden voor de eerste keer dit
seizoen diploma's gezwommen.
Aan dit examen deden 14 A, 46 B, 10 C, 9 D, 7 E
en 3 F mee.
Het toezicht bestond uit mevr. Visser uit 's Heeren-
berg en de heer Kuiper uit Hummelo.
Alle kandidaten voldeden aan de gestelde eisen
De heer.Geurtzen, voorzitter van de Stichting zwem
bad, prees de inzet van de geslaagden en de goede
begeleiding van het badpersoneel.
Het volgende examen is gepland op 6 augustus a.s.
Door de schoolvakanties zijn de oefenttfden gewijzigd
Alle gewenste inlichtingen worden op het zwembad
meegedeeld.

IM ,| l t i

KEIJENBORGSE KERMIS

De koek is op en het zit er weer op voor de inwo-
ners en omwonenden van Keijenborg. De jaarlijkse
kermis, dit j a ar begunstigd met fraai zomerweer,
werd een feestelijke aangelegenheid.
De traditionele optocht op zondag waaraan veel
groepen deelnamen, was een fraai schouwspel.
Ook de dag van de volksspelen, maandag, verliep
naar wens. Even dreigde de regen roet in het eten
te gooien, doch de zon liet zich niet verdringen.
Na dat heet college van B. en W. van Hengelo Gld
de eerste schoten loste, konen de vele schutters van
de organiserende schutterij St Jan aan de bak om
de vogel van zijn hoge post los te krijgen.
Onder grote spanning lukte het eindelijk aan Jan
Hermans om de vogel er af te schieten.
Bij de inhuldiging van de nieuwe koning merkte
pastoor van Zanten op dat er na vyf jaar eindelijk
weer iemand uit het dorp Keijenborg zelf, zich voor
een jaar koning mag noemen.
Ondanks het feit dat hij nog herstellende is van een
operatie wilde de pastoor zich niet de kans laten ont-
gaan de nieuwe koning in te huldigen, en de koning
met zijn koningin de versierselen om te hangen.
De vendeliers van de schutterij en de muziekver.
St Jan brachten een muzikale hulde. Voor kapitein
Mentink en zijn mannen een dankbare taak.
Na de huldiging en toespraken, o.a. door voorzitter
Sueters van de schutterij ging het in optocht naar
,,de Horst" waar de prijzen van de volksspelen en
van de optocht werden uitgereikt.

Nu sterk verlaagde prijzen in
tuinmeubelen - kooksets
grasmaaiers - droogmolens
rolschoffels - glasserviezen
taf el cassettes

en nog veel meer

Fa. Jansen
Bleekstraat l - Tel. 05753-1360

Vanuit de KPO Keijenborg-Hengelo is een werkgroep
gevormd die meehelpt organiseren aan een ontspan-
ningsdag voor alleenstaande dames.
Deze uitstap is gepland op 16 augustus met een
bustocht naar de Biesbos.
In deze tocht is begrepen een boottocht door een
natuurrijke omgeving, met aansluitend een Bra-
bantse koffietafel. Ruim 2 uur lang vertoeft men
met een pleziervaartuig op de vele wateren van de
Biesbos. Men hoopt op een grote deelname.
In verband met de nodige voorbereiding is het zaak
dat belangstellende dames zich zo spoedig mogelijk
opgeven. Alle gewenste inlichtingen kan verkregen
worden bij de contachi-adressen mevr. Steenkamp,
Baeksevoetpad, Hengelo Gld, tel. 1403 en mevr,
Besselink, Hengelosestraat, Keijenborg, tel. 1327
Deze reis staat ook open voor belangstellenden,
beuiten de genoemede KPO-aideling. Opgave liefst
vóór 17 juli a.s. bij de genoemde adressen.

WEDSTRIJD PLAY BACK

De te houden wedstrijd Play Back om het kampioen
schap van Hengelo Gld tijdens de 10e Braderie van
de HKM op 27 en 28 juli a.s. te Hengelo Gld en waar-
voor inschrijfformulieren zij te verkrijgen bij dro-
gisterij Lenselink, Kerkstraat te Hengelo GM en
schoenhandel Hermans, Past. Thuisstraat te Keijen-
borg, heeft niet zoals abusievelijk vermeld is een
sluitingsdatum van 19> juni, maar van 19 juli a.s.
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TAPIJTEN
Sterk afgeprijsd

Loop vrijblijvend naar binnen

om dit te bekijken

VELOURS DOREE
5 prachtige kleuren

per meter slechts

9.95

Keijenborgse kermis uitstekend geslaagd

Med edankzty het fraaie zomerweer is de KeUenborgse kermis een fUne aange-
legenheid geworden.
Op de foto de nieuwe schutterskoning Jan Hermans samen met ztyn vrouw Blek.

In verband met vakanlies verzoeken wij U vriendelijk
advertenties voor „de Reclame" vóór 's woensdags 12 uur
in te leveren. Bij voorbaat dank.

De redaktie

Nieuwe trainer voor „PAX"

Lage prijzen zijn normaal bij
een opruiming.

Maar wat wij nu doen mag u
gerust een stunt noemen.

Want zag u ooit zulke lach-
wekkend lage prijzen?

En wat het dan nog mooier
maakt: dit zijn fantastisch

goede kwaliteiten waar u jaren
plezier van heeft.

Vraag niet hoe 't kan, maar kom
en profiteer ervan!

l\

»

Met ingang van het seizoen 1983-1984 heeft de voetbalvereniging PAX uit Hengelo
een nieuwe trainer gekregen.
De heer George Peeters, eerder werkzaam bij de v.v. Haaksbergen volgt de heer
Leo Zegers op, die met Pax vele successen behaalde.
Het afelopen seizoen was voor PAX bijzonder succesvol. Helaas ging op het nip-
pertje de overgang naar de 2e klas van de KNVB verloren en kwam men in de
bekere in de halve finale.
Voor de heer Peters derhalve geen gemakkelijke start, om deze successen te
continueren VVU wensen hem bijzonder veeel succes met zijn werk bij PAX.
De grote supportersschare die altyd de wedstrUden bezoekt, zal ongetwtffeld als
het nieuwe seizoen begint, weer aanwezig -Lijn bij de

Hartelijk dank aan allen, die door hun aan-
wezigheid, gelukwensen, bloemen of kado's
ons 25-jarig huwelijksfeest tot een dag hebben
gemaakt, waaraan wij een mooie herinnering
blijven bewaren.

BEBTU8 ENZERLNK
WILLY ENZERINK-BUE88INK

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

VAKANTIE!!

Voor de vakantie

blikken wij al uw vlees in!
Vrijblijvende inlichtingen bQ:

SLAGERIJ NIEÜWENHÜIS
Tel. 05753-1320 • Keijenborg

Twee maatjes minder
nog voor de vakantie?
Eet U slank met MALSOVIT
Malsovii is een nieuw lekker brood, waarvan u maar heel weinig
hoeft ie eten en toch een voldaan gevoel hebt Op de biisiuiier
(die kriigt u bi| ieder Maisovii-brood) staat precies wal u moet
doen om op een getonde manier 2 a 3 kilo per week af te vallen
Malsovil wordt gebakken door r

Bakkerij H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35 - Hengelo Gld - 05753-1200

Chr. muziekvereniging

„CRESCENDO"
Hengelo Gld

Het voornemen bestaat om begin september
weer te starten met een

BLOKFLUITGROEP
Belangstellende jongens en meisjes
kunnen zich hiervoor opgeven bfl
het secretariaat: A. Lubbers, Kerk
straat 17, Tel. 1253, Hengelo Gld

Minimum leeftijd 8 jaar

Oefenavonden in „Ons Huls", Beukenlaan 30
te Hengelo Gld.

Haat gratis een
kleurenfolder

LIEFDE IS

Verliefd.
\ferloofd.
Desiree.

Bij aankoop van uw verlovingsringen een

JUWELIERSCHEQUE

KAI l l
t w.v 10% van de aanschaf prijs

*AGROOTKORMEUNK
^horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo (Glri.) Tel. 05753-1771
Gediplomeerd op ticiën 's Maandags geslo ten

Philips draagbare zwart/wit
televisie 12 TX 2460

Met 31 cm beeldbuis. Geschikt voor
lichtnet en accu.

Vakantie prijs 259,-

Errcs stereo cassettespeler
TR 5660

hoofdtelefoon en schouder
• t-oweergave oj». dankzij

Vakantieprijs

jave o.a. dankzij

149,-

winters
Spalstraat 8 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1280

AUTOSHOP • GOEDERENHANDEL

8.REGELINK
Uitgebreide collectie

breigarens - katoen enz.

Alles voer uw auto
poetsmiddelen,

onderhoudsmiddelen,

accu's

Ruarloeeweg 43 • Hengelo Gld • Tel. 05753-2966

Autorijschool WEIJERS
POELSWEG - KEIJENBORG

wenst iedereen een

prettige vakantie

GESLAAGD
Met succes sloot mej. B. Regelink de cursus af voor
opeleiding H.B.A. -A, chemisch analiste.
Zij genoot haar opleiding aan het Instituut voor
Hogere Beroepsopleiding te Arnhem.
Aan het insttuut Schoevers te Arnhem slaagde voor
de opleiding secretaresse mej. M. Rouwenhorst.
Voor de aktie MO-A Nederlandse Taal en Letterkun-
de, slaagde te Utrecht mevr. Hooman-Besselink.
Aan de Hogere Landbouwschool te Dronten slaagde
voor de studierichting veeverbetering, G. Knoef.

KOFFIECONCERT „CONCORDIA"

Nieuwe muzikaal leider Jules Hendriks geeft
visitekaartje af

Met veel elan heeft Jules Hendriks uit Ulft ztfn
vuurdoop als de nieuwe muzikale leider van de
Kon. Harm. Concordia uit Hengelo Gld doorstaan
Tijdenshet koffieconcert in zaal Concordia konden
de vele toehoorders met volle teugen genieten van
gaaf concertwerk. Voor dit concert waren er heel
wat zweetdruppels gevallen om alles zo goed moge-
lijk voor het voetlicht te brengen.
Het gastkorps Concordia uit Netterden, ook onder
leiding van Jules Hendriks, was een prima aanvul-
ling van het programma.
Onder leiding van John Keunen lieten de tamboers
van Concordia horen, ook veel moois te kunnen af-
leveren.
Door afwezigheid wegens ziekte van Christien
Weustenenk, verving Gerry Koldenhof haar btj de
aankondiging van de diverse nummers. Met een ge-
degen informatie voor de toehoorders praatte zij
het programma aan elkaar.
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CLAN
Verschijnt dinsdag» Int
Hengelo Gld.; Kettenborg;
VelswUk (Zelhem); Steenderen;
Baak; Bronkhorst; Olbnrgen;
Bha; Toldyk; Vlerakker Wiehmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTER8
Kerkstraat 17 • Postbus 3
1255 ZO Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1465
b.g.g. 1253

BEHANG-
opruiming

WIJ RUIMEN OP, MAAR DAN OOK GOED

RESTANTEN vanaf f 2.50 per rol

Nieuwe dessins uit kollektie 1983
van 25.95, nu slechts 14.95

Prachtig wandweefsel inmitatie behang
Dik behang, makkelijk te verwerken

Linnen structuurbehang
van 13.95 nu slechts

Van deze aanbiedingen honderden rollen
voorradig

Rollen vinyl restanten
van 29.50 voor slechts

Loop vrijblijvend onze behang afdeling binnen en kijk

of er een koopje voor u bij is.

Het verplicht u tot niets

VERFCENTRUM

KERKSTRAAT l - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1300

OPRUIMING:
Sporthuis Roozegaarde

Rucanor tennisschoen
klitteband van 69.— voor 49.-
Quick tennisschoen

Puma linnenschoen

Puma nylon schoen

Adidas linnen schoen

Nylon jogging schoen

Adidas voetbalschoen

Nylon jacks

Kinder trainingspakken
en capuchon jacks

van 79. — voor

van 89.— voor

van 79.— voor

vanaf

vanaf

van 69.— voor

vanaf

Tennisrackets Slazenger
hout

Wedstrijdracket Slazenger
Challence nr. l

Tennisshirts
dames en heren

van 179.— voor

vanaf

49.--

20.»

15.»

35.»
17.50

20.»

35.»

99.-

12.50

Kleding buiten de opruiming 10% korting
SPORTHUIS

Roozegaarde
Banninkstraat 5 - Telefoon 1996

Anita schoenen
met hakje, in diverse kleuren, van 59.95

Damesklompen
wit. maten 36-41

nu

Gezondheidsklompen
wit - rood • blauw

Linnen sandaletjes
diverse kleuren, maten 30-41

Sportschoen

Sportschoen
met klitteband

Herenklompen
zwart

Herenmuilen
Eve + Adam

OOK EEN GROTE SORTERING IN

KOFFERS v.a.

nu

nu

nu

nu

40.00

15.00

19.00

9.00

15.00

29.95

37.50

39.95

17.00
Buiten de opruiming

10% korting

Ook voor al uw reparatie

JAN HERMANS
Past. Thuisstraat 8 - Keijenborg

Tel. 05753-1669

OPRUIMING
Pantalons, twil en canvas

Fantasie T-shirts

Blouses, korte mouw

Kinderbroeken, strak model

Kinderbermuda's, mooie kleuren 17.50

Joggingpakken, pasteltinten nu 30.

Herenpolo's, streep v.a. 19.

En nief te vergeten ons grote aanbod in

handdoeken, theedoeken, lakens, slopen, was
handjes enz., waarvan o.a.

baddoek, 60x125

Badpakken en bikini's

Verschillende kleuren plaids

Zware kwaliteit keukentapijt
op 200 breed

voor 10.

nu l/2 prijs

12.50

per m 49.

Goederen buiten de opruiming 10% korting

Dus vanaf donderdag 14 juli t.e.m. 23 juli
opruiming bij

Wim Besselink
TEXTIEL • KEIJENBORG

35.— en 49.—

al vanaf 8.—

v.a. 15.—

v.a. 21.—

Datsun Cherry, 3-deurs, div. ultv.
1980-81-82

Datsun Cherry coupé 1500 1982

Datsun Sunny, div. uitv. 1980

Datsun Sunny automaat 1980

Datsun Sunny coupé 1980

Datsun Silvia coupé 1980

Datsun Bluebird diesel 1981

Datsun Stanza 1.8 GL, 4-deurs 1982

Ford Taunus 1600 L 1977

Opel Kadett 1.3 1980
Volvo 343 L 1980
Mitsubishi Colt, 5-deurs 1982

Honda Civic 1981

Cftroën Visa special 1981

Citroen Dyane 1981

Mazda 323 1978

Mazda 929 1977

Fiat 127 1050 1979

;: *~ NISSAN

BV
Hummeloseweq 10 Henqelo(gld) Tel 05753 2244

de zaak waar service nog gewoon is .

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

Speciaal voor de kermisweek

bieden wij U:

1 kg salade
2 Hollandse Nieuwe
1OO gram garnalen

samen voor 11.95

Alles kersvers
ledere dag verse aanvoer

OPRUIMING
Goederen buiten de
opruiming

10% korting
uitgezonderd optiek
en aanbiedingen

horlogerie optiek gouden zilver
Spalstraat 15 - Heneelo Gld - Tel. 057531.T74

Voor alle voorkomende

reparaties
banden - accu's

Synagogestraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1578

Unieke éénmalige aanbieding!!
Zeer zware originele

draion DEKENS
vervaardigd door de fabrikant van
de welbekende Didas dekens

180x235

normaal 129.75

NU per stuk

Keuze uit vele kleuren en dessins
Zolang de voorraad strekt!

69.75

HEIJINK
Meubel- en TapJjtenhuis

„De Spannevogel"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld
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Colombo 116 ED Cortina T 16 • 56 cm kleurenbeeld,

• 67 cm kleurenbeeldscherm met précis
beeldbuis • infrarood-afstandbedienmg en m,:
lijke toestelbediemng • 16-voudige programma ge
heugen, direkte keuze • zender-zoekloop • c l
programma/kanaal-aanwijzina • ::oer laag erv
verbruik (75 Watt) • 10 W;i t t [rontluidsprekei

FJLMUUJNK
VERKOOP VAN RADIO EN T.V
EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
EN REPARATIE-INRICHTING

BLAUPUNKT SEVILLA IL 32

• 67 cm kleurenbeeld • zeer briljant, gestoken
scherp beeld • IK afstandbediening en toestel-
bediening • 32-voudig programmagehcu^n •
zenderzoeker t all-band tuner (voor kabel TV) •
zéér gering energieverbruik (75 W h) • 10-Watt
concertluidspreker • uitbreidingsmogelijkheden
PA17SECAM/ oost-decoder • aansluitmogelijk-
heden: hoofdtelefoon, recorder, Hi-Fi en video-
recorder • Ook leverbaar 51 cm beeldbuis, type
Alkante IL 32 «Ook le-
verbaar 56 cm beeldbuis,
typeToledoIL32. 1999,—
•AV-aanstuiting

Akkermansstraat 9, Velswijk-2.'1

Telefoon 08344-301

Opruiming bij Disbergen

Eiken fauteuil
met losse kussens

395.-

Eiken boekenkast
295.-

Prachtig vinyl
los te leggen - per meter

35.--
Mooi

woonkamrtapijt
50% wol • 50% acryl, van 225.— voor

185.»

Zeer zwaar

nylon tapijt
vuilwerend • van 165.— voor

135.»

Gordijnstof
draion velours

19.95

Keukendoeken
vanaf

3.15

Wij hebben weer veel aanbiedingen en koopjes tijdens de
opruiming die is van 14 t.e.m. 29 juli

Eiken windsorstoel Eiken hoekkast
met skai bekleding van 995.— voor

165.- 850.»

l persoon»

vuren ledikant
met rolbodem

115.-

Vinyl
per meter al vanaf

12.50

Project tapijt
per meter nu voor

109.-.

Slaapkamertapijt
vanaf

Gordijnstof
kamerhoog • per meter vanaf

29.»

Droogdoeken
vanaf

2.75

Diverse

kleinmeubeltjes
voor kleine prysjes

Zuiver

scheerwol tapijt
van 289.— nu voor

195.»

Nijlon tapijt
goed sfesehikt voor de woonkamer

van 123.— voor

96.-

Haartegels
50x50

meeneemprtis per tegel l .DU

gelegd, per tegel voor O.üU

Badhanddoeken
vanaf

5.10

Washandjes
0.75

Verder voordelig:

kindersokken, ondergoed, lakens,

Buiten de opruimingsartikelen geven wij

10% korting
dus ook op meubelen, gekocht via de
meubeltoonzalen

Alle tapijten worden vakkundig en gratis

wy hebben in onze winkel ruimte gemaakt voor

eenBABYHOEK
met o.a.

babykleertjes - baby textiel-uitzet
en babymeubeltjes
Daarom ruimen wy onze collectie

werkkleding en weekeneders en een ge-

deeltelijke wolvoorraad
extra voordelig op

Kinderoveralls Vz prijs

Dames- en herenoveralls v.a. 29.--

Werkbroeken v.a. 25.--

Groene werkjassen 32.—

Weekenders v.a. 10.—

Opruiming bij DISBERGEN
WONINGINRICHTING • TEXTIEL • BABYHOEK
Ruurloseweg 17 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1425

"GESLAAGD"
DUS...6AZELLE.
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.

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld - Tel. 05758-7278

^ Gazelle fietsen rijden op Vredestein bandenS

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455
•••••««•«̂ ••̂ •̂i
Als wij gaan opruimen,
dan doen wij dat radicaal!!

Dus profiteer nu van onze aanbiedingen!
Ley River twill broeken
in geel en mint

Landlubber twill broeken
kleuren marine, grijs, geel, bleu, rose, khaki, wit, ecru
maten 28 t.e.m. 38 inch
zowel in wijde als strakke modellen, normale pry 75. — na

Leve color denim
in bleu, mint, rood, normale prijs 89. — nu

35.00

59.50

59.50

U.S. Top spijker en corduroybroeken ««n nn
g voor 1WI.UÜ

Mc Cloud spijker- en corduroybroeken 1M) M
zolang de voorraad strekt 2 voor lüUiVÜ

Kinder Landlubber twill broeken ~q q.
in rose, geel, lichtbleu alle maten iKfiJfv

Restanten kinder twill broeken 9Q OK
diverse merken

Kinder spijker bodywarmers
maten 116 • 146

nu

maten 152 • 176

dames- en herenmaten

Kinder badstof sets

39.95
43.50
49.50

17.90

79.95

nu

by osn

Mc Cloud spijker stretch broeken
breedte stretch maten32 t.e. m. 38

Mc Cloud stretch corduroy broeken
kleuren marine, grijs, kobalt maten 32 t.e.m. 42 Inch

Love stretch corduroy broeken
normale prijs 119.—

Me Cloud linnen broeken
de grote mode

Heren terlenka broeken
kleuren marine, grys, lichtbeige

Dames blouses
dinvers modellen en modische kleuren

Diverse aanbiedingen bonneterie
o. a. polo's - shirts - overhemden - T-shirts
tegen spotprijzen

Op alle goederen buiten de opruiming

10% korting
OOK OP WERKKLEDING
en dat is ook mooi meegenomen

Aanbiedinge geldig t.e.m. zaterdag 23 juli 1983

DERKSEN'S
jeansshop
SPALSTRAAT 32 - HENGELO GLD

's Maandags gesloten
's Woensdags de gehele dag geopend



DAVERENDE OPRUIMING bij

Geert Seesing
KEIJENBORG

Kindertruitjes - T-shirts - spencers
blouses, lang en korte mouw, m. 56-188
per stuk 7.5Q

2 stuks IQ...

Dames- en heren T-shirts - truien
per stuk JQ,..

15.-

20.-
2 stuks

Rokken

Japonnen 20-50% korting

Komf kijken

en zie binnen onze verdere aanbiedingen

Op alle andere courante goederen geven wij

10% korting

Heren jacks
badstof gevoerd

v.a. 59.-

Levi's Iwill- en
canvasbroeken

£Q '"" Ril AQOg.— 08.— •Ml.—

Spijkerbroeken

Truien - sweatshirts

v.a. 29.--

Overhemden
kortemouw

«... 39.- 29.»

Polo's

v.a.29.-

Overhemden
lan^e mouw

39.- 29.-

Spencers

29.-

Jongens jacks
49.-

Jongens

zomerbroeken
39.--

Jongens blouses
korte mouw

v.a. 17.60

Jongens polo's
(restanten)

16.-

Kostuums 1

v.a. 198.-

Kolberts
v.a. 129.-

MELKA

zomerpantalons

79.-

Sokken
(80% wol) 8 paar

ia-
1% * • •
II IVciSB rCSldillCn HMfc4̂ ÉpjÉB|taA|BSMMè|j|£*ÉÉÉ|t|iiin

voor nog lagere prijzen • to^Zl vZ2ZÜ^4
(Zie onze etalages) *^

AANVANG DONDERDAG 14 JUL11983
Bij warm tot zeer warm weer prijzen laag tot zeer laag
in de opruiming bij MODEHUIS LANGELER

Dames-, heren- en kinderkonfektie

Veel voordeel in alle afdelingen

AS. DONDERDAG

met zeer veel koopjes

Seizoen-opruiming
Nachthemden

v.a. 10."

Dusters

kort 25.—

lang 40.—

Damesslips

5 voor 10.-

EXTRA GROTE MATEN

badstof slips

4 voor 12.90

STOFFEN
Y2 prijs

RESTANTEN

heren- en jongens

ondergoed

per stuk 2.50

Washandjes

6 voor 5.—

Badstof hoeslakens

v.a. 22.95

Onderjurken

15.-

STOFFEN
20% korting

Corselets

v.a. 40.--

B.H.'s

v.a. 5.»

PRACHTIGE

handdoeken
v.a. 5.90

Gastendoekjes
3.50

Laatste T-shirts

9.95

STOFFEN
10.40 per mtr

140 BREED

Zie onze etalages

Schröder bij de kerk

i
Ook tijdens de

BOUWVAKVAKANTIE
van 15 juli tot en met 6 augustus

ZIJN WIJ GEOPEND.
Showroom geopend maandag t/'m vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur.

en van 13.30 tot 17.00 uur.
Zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur

Tijdens de bouwvak vakantie is er geen koopavond.

Afhalen: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 1230 uur.
en van 13.30 tot 17.00 uur.

Zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.30 uur.

In de vakantieperiode wordt niet bezorgd.

H.C.I BOUWMAT.CENTRUM
Wie bouwt kijkt eerst bi/ HCI

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121
Binnenweg 4, Ulft, Tel.: 08356-

U.B.I



In de opruiming bij Stevord
(VANAF DONDERDAG 14 JULI)

A Veel echte opruimingskoopjes
U weet het: de reden waarom een artikel opgeruimd wordt,

wordt altijd vermeld

B Veel bijzondere aanbiedingen
in normale artikelen voor extra scherpe prijzen

STEVORD

slijters TOP S
l liter jonge Henkes 15.45

l liter jonge Boluna 15.75

l liter St André vieux 15.75

l liter Boomsma vlierbessen 13.45

l ües Gorter Jachtbitter 12.45

dansen met..

Zondag 24 juli

Jonh Davis Band

HENGELO GLD 05753-1461
i

Onbezorgd op vakantie?
Dan eerst alles goed

regelen bij de Rabobank.
Vooi mijn vakantie heb ik alles prima

geregeld. Bij mijn eigen Rabobank.
Peseta's voor mijn verblijf in Spanje,
wat franse francs voor de doorreis en
reischeques als reserve. En niet te
vergeten 'n goede reisverzekering.

Bovendien past de Rabobank,
voor 'n kleine vergoeding, op
waardevolle spulletjes, die ik niet
graag kwijt raak.

Doe daarom zoals ik en regel
alle vakantiezaken bij de Rabo-
bank. Altijd in de buurt, snel aan
de beurt.

Rabobank
geld en goede raad

OPROEP
Zijn er nog mensen die
afvalhout, textiel of ge-
reedschap beschikbaar
willen stellen voor de kin-
dervakantiedagen
,,de Waogespelen"
op 16, 17 en 18 augustus?

Tevens vragen wij nog
vrijwilligers die mee wil-
len helpen aan deze dagen
Neem dan even kontakt
op met Ans Berkelaar,
t r i . 2687 of Bertus Waarle,
tel. 2883

«
Laat uw struiken en bomen

vakkundig en af-
doende
behandelen tegen rupsen

enz.

Ook voor bestrtfdingen van

vliegen
in loopstallen „'

Tel. 06753-1334
•v.-

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

SPORT GOED

met SPORTGOED
van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
Ramiink.straat 5, Hengelo

HANDEL IN

hooi en stro
Offenberg
lïesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

TE KOOP
alle werkdagen

ven geplukte
AARDBEIEN
voor 'smorgens 10.00 aar

WULLINK
Banninkstraat 64, Hengelo
Tel. 05753-8404, b.g.g. 1427

Slechts 65 cent
PER FOTO

10% 10%

GROTE
SEIZOEN-OPRUIMING
van donderdag 14 juli t.e.m, zaterdag 23 juli

Koopjes in alle afdelingen

10% korting
op goederen buiten de opruiming

B. W. Grotenhuys
SPALSTRAAT 18 - HENGELO GLD - TEL. 1828

10% 10%

lenselink
Tuinpompen en
sproei-artikelen
IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkst ruat4, Hengelo G
Telefoon 05753-1220

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

E

i
10aaaa
ii
ii

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

schldersbcc
hormsen

q

«palsUMM7 72S6 AA hoogeJolgl t«Moon 06753 1292

i§
l
ia
1

OPRUIMING
1 gasfornuis, beige, vonkontsteking nu

2 koelkasten, 280 liter mi

l koelkast, 140 liter

1 wascombinatiH, licht beschadigd

2 overjarige Zanker wasautomaten van 1528.— voor

l Miele wasautomaat van 2249.— voor

l Marenen wasautomaat, licht beschadigd

1 diepvriezer, 400 liter licht beschadigd

S nieuwe herenfietsen a

2 nieuwe damesfietsen a

l inruil AEG wascombinatir

l inruil AEG wascombinatic

l>iv«-rse inruil fietsen vanaf

INRUIL KLEUREN TELEVISIE'S, diverse prij/,en

Inruil STEREO APPARATUUR, zie onze occasion-afdeling

Op niet afgeprijsde artikelen tussen de

10 en 20% korting

NU stalbewaking kopen voor het afkalven
een complete set voor onder de f 1000.-

579.»
499.--
319.--

1089.-
1148.--
1898—
699—
899.--
299.-
299.--
295.-
250.-
75.-

ELIESEN
EMMERIKSEWEG 46

t.o. autobedrijf Baak
BAAK

VRIJDAGAVOND 15 JULI
WEDEROM EEN GROOTS OPTREDEN VAN

NORMAAL
IN HET VOORPROGRAMMA DE GROEP

Foi-Foi
Voorverkoop:

café Sesink, Baak - Tapperij „de Zwaan", Hengelo Gld

Zojuist weer
ontvangen:

GAZONTRIMMER
Adlus Ufo

tegen de oude prijs

89i™
IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat4, Hengelo G

Telefoon 05753-1220

Meisje, 18 jaar, zoekt
werk. Liefst in de huishou
ding, in een gezin met kin
deren, tvens als oppas.
Tel. 05753-1323

Ken oplossing voor uw
romniHs is de Rommel-
markt van Crescendo te
Hengelo Gld. Even een tip
en het wordt gehaald.
Tel 1782-1735-1253-2136

Te koop zwart essen berg
meubel + eethoek. Jansen
Poelsweg l, Keijenborg
Tel. 2979

Te koop spruit- en boeren-
koolplanten. Prei behan-
deld tegen preimot.
Selderij, peterselie en
bieslook. Niesink, Past.
Thuisstraat 10, Keijenborg

Te koop nieuwe aardappe-
len. A. Nijenhuis, Tover-
straat 2, Baak, 05754477

WOONRUIMTE
te huur aangeboden.
H. Kwakernaak, Rijnweg
17, Hengelo Gld, tel 7370

Te koop beste dekrfjpe
ingeschreven G.Y. beren
met goede index. Eskes,
Voortseweg 3, Toldijk
Tel. 05753-1589

VOOR

handf ils- en
familfie
DRUKWERK

Wolters
Drukkerij

Tel. OfT753-K55

Opruiming
vanaf 14 juli, 8.30 uur

Het is te veel om alles op te noemen
wat Mj ons te halen is aan koopjes

Zie etalages
en zie ook in de winkel

Loop vrij in en uit en zoek
uw koopjes

Goederen buiten de

opruiming

10% korting

HEIJINK
Meubel- en Tapijtenhuis

„De Spannevogel"
Buurloseweg 2 - Hengelo Gld

btf de kerk - Tel. 05753-1484

A.B.A.N. autorijschool

JAN DENEKAMP

Lesprijs f 40.-- per uur
SARINKKAMP 14 - HENGBLO G.
TBL. 06753-2144 • b.g.g. 8259

HUSQVARNA EN LEVVENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.-

Naalmaclünehandel • reparatie*tnrichtliiff

BORGONJEN
Kerkstraat 18 - VORDEN Tel. 05752-1385

Spuistraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05753-1418



Onze Schwarzwalder
is deze week lekker

'n gulden gpedkopei:
Een goeie reden

kwaliteit'ns
te proberen.

Nieuw: freeze Flo gebak. Diepvries-
gebak dat u zo vanuit de vriezer in porties
kunt snijden en al na'n half uurtje kunt
serveren.

En hoe lekker 't is kunt u nu heel
voordelig ontdekken.

FREEZEFLO
Schwarzwalderschnitt,
circa 375 gram, deze week

En we hebben nog veel meer extra aanbiedingen.

Champignons,
doosje ±
250 gram 1.25

Gekookte Gelderse
worst,

vacuüm verpakt,
ring 500 gram

flUV** <7Vr

2.75 Rundertartaar,
500 gram 5.98 Heel knip

wit of-bruin,
gratis gesneden

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag
16 juli a.s. bij AJbert Heijn

Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.



Uw VS-markt laat u deze week
Smaken.

p Een lekker ijsje gaat er altijd in. Of 't nu
puffend warm of niet zulk mooi weer is, ieder

kind (en volwassene) is dol op een ijsje op z'n tijd.
Uw VS-markt maakt 't nu extra voordelig.

Campina dubbellifc ijsloüies
j ^^^^^^^_ doos 14 stuks

-:-398
Campina
roomys bekers
doos van l O stuks

Usballepel

Uscoupes "Frutti"
set a 3 stuks 4^5

Campina
roomijs
l literpak
239

Diepvriesdozen
set a 4 stuks a l
Inmaakflessen
met ring en dekselklem
compleet per stuk nu

Solara roomijs
pak 8 stuks S98

Eongo chocsticks
doos l O stuks 4,25Curver Curver

afwasbak afwasbak
vierkant 34 cm. rond 36 cm.
5£3 5£5-

325159 159

295

Melitta Melitta
diepvrieszafcjes diepvrieszaltfes
l liter

Goudse kaas, jong
A kilo vers van het mes!

Brie van de mat
l' 0%, 100 gram

Coberco vla naturel
l liter L9€T

Puntjes of
bolletjes za^ 6 stuks
Krentenbollen
zak 4 stuks

RozijnenbrooH
800 gram

groenten
Geldig van 14/7-l6/7'83
Sla
2 forse kroppen

Pracht bloemkool

Opperdoes
2.5 kilo, de fijnste Hollandse
nieuwe aardappelen

Perziken
l O forse

Aardbeien
500 gram

bloemen

128
148
395
350
198

diverse prachtige
Zomerboeketten

Grote potchrysant
3 stek

398
2?8

toiletpapier Polfycrepe
pak 4 rol (l000 vel) 4^9

slijterij

Hoppe Jonge
Jenever i üter nu
Coebergh
bessenjenever
l liter nu
Bisquit cognac
0.7 üter

Du Jardin vieux
l Üter
King Charles

van JA95 voor

1275
2495

kruidenier
298
129
Q69

Remia fritessaus
grote emmer l Iiter3

Whiskas
div. soorten .L89"

Remia halvarine
kuip 500 gram ££5

Nutroma halfvolle
koffiemeïk 0.5 üter 1.49
Nu tweede fles halve

K.G. Koffie vacuüm of
bonen pak 500 gram Éx?9

K.G. Theezakjes
van J^Hrvoor

Beckers hamburgers
doos!2stuksS95r

075
rys!

6?9
Q89
595

Grolschbier
krat 24 pijpjes
met gratis glas bij elke krat

Heinz tomatenketchup O RQ
grote fles 850 gram 4^5 ^J

Kersen op lichte siroop
grote pot.Z49

California groente-, f\f\Q
kip- of tomatensoep JJ JJ O
nu 3 zakjes lArf' \J •

Nibbit mixed
van £X89"voor
met gratis zonneklep bij 2 zakjes

Werthers echte
roombabbelaars
pak a 3 rol 2-25"
Arks chocolade
karrakoos
groot pak 340 gr.

Stroopkoeken

Q69
2S

189
199
129

Teo dessertsaus
div. smaken J-60-

Friand mini frites
baal l kilo Jj69- <
Helle ma prince fourree
vanille of chocolade,
superrol 400 gr. 2<25"

Verkade knappertjes
pak van 2=03" voor <

29
79
•

59

Ijswafels rond pak

Usbekers per pak l £Ê+J 83

slagerij
Geldig van 14/7- 16/7A83

Biefsrok
100 gram

Kogelbiefstuk
100 gram

Rundergehakt
hele kilo

Tartaar
500 gram

Hamburgers
100 gram
Haas-en Rib-
karbonade
500 gram

Varkensfilet
500 gram

2?8
248
948
598
Q98
598
798

Maandag 18/7 t/m Woensdag 20/7/;83_

Schouderkarbonade
500 gram

Slavinken
100 gram

Gehakt h.o.h.
hele kilo

lB ^U/ // ÖJ

448
Q98
748

vleeswaren
Geldig van 14/7- 16/7/B3
Schouderham
150 gram

Gebraden gehakt
150 gram

Snijworst
150 gram

Boerenlevefworst
^t 250 gram

Vlees salade
200 gram

Shoarma saus
150 gram

59
39
59
59
69
50

Maandag 18/7 t/m Woensdag 2p/7/'83_

Hongaarse mix
100 gram

Paarde rookvlees
100 gram

Casselerrib
gegrild 100 gram

Ö?s
179
198

Een sneeuwster voor een dichter...
k Ga per fiets bij de V.S. m'n boodschappen doen
Goed voor de lijn. en goed voor de poen.
Over prijs en kwaliteit bij de V.S ben ik optimaal

tevreden
Ook de bediening geeft geen klachten, tot heden
En 't is uitkijken met 't minimum, ook dat is een reden

Mevr. A Tigelaar-Bennink

MARKT!
VS ma r kt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden


