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W/j zijn cr.s. zaterdag 22 okt. 25 jaar

getrouwd.

In verband daarmee is ,Ons Huls"

de gehele dag GESLOTEN

fam. Lubbers

AUTOSHOPREGELINK
DEZE WEEK

Autoradio's
DELCO met FM en voor ontstoring v. 185 v.

160.»
BLAUPUNKT vanaf ] Q8."

NATIONAAL vanaf "j 75i"

Antenne's vanaf ] £,55

Gereedschapkoffers 9.50

Acculaders

Te veel om op te noemen

51.92

Kom zelf kijken

Ruurloseweg 43 - Hengelo Gld

Maak zelf uw kleding
Kom kijken, keuren en kopen

uit oime nieuwste ko/fekfie

STOFFEN
Modieuze tinten

Deze week

EXTRA COUPONS

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

Unie v. Vrouwelijke Vrijwilligers
afdeling Hengelo Gld

Bijeenkomst
voor bejaarden op

woensdag 26 oktober a.s.
'S AVONDS 7 UUR in „Ons Huis"

Voor vervoer kan worden gezorgd. Opgave bij

mevr. Aalberts, Ruurloseweg 65a, Tel. 1450

CLAM
UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo

Tel. 05753-1455
b.g.g. 1253

Verschijnt dinsdags
In Hengelo Gld, Keljen-
borg, VelswiJk-Zelhem,
Baak, Steenderen, Vler-
akker, Wlchmond

ZONDAG 23 OKI

Bridge

GLAS, VERF, BEHANG: Winkelman

VEILIGE ZWAKSTROOMDEKEN
i van

INVENTUM
Alle Inventum elektrische dekens zijn voorzien van een trafo. Deze trafo, die
van 220 Volt netspanning veilige zwakstroom maakt, waakt o < «iw onbe-
zorgde nachtrust. Altijd.

5 uitvoeringen

1 pers. onderdeken
2 pers. onderdeken
duo-uitvoering
2 pers. onderdeken
mono-uitvoering
1 pers. bovendeken
2 pers. bovendeken
duo-uitvoering

De dekens in 2 pers. duo-uitvoering zijn voorzien van twee trafo's, zodat
iedere helft apart geregeld kan worden.
Bovendien krijgt u op iedere Inventum zwakstroomdeken maar liefst 3 jaar
garantie. Dat zegt genoeg over de kwaliteit.

Zwakstroomdekens verkrijgbaar bij:

FA. ORDELMAN & DIJKMAN
Spalstraat 14 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-1285

Het is weer Spaarweek bij de Rabobank!
Van 17 t/m 21 oktober ligt er een
prachtige kalender klaar - Kado !

Iedereen spaart zoals het hem of haar 't beste uitkomt Begin er mee tijdens de Spaarweek.
f^X de. Rabobank heeft ook voor u de beste spaarvorm!
r57 Opa en Oma

<; «M* het ttH&%^UMMMa»«~~_ Johan heeft een
W&S3%®™xs Grijp-5rekeningmet,(

veel rente!

Pa en Ma
Zij mak» regd

ig gebruik van
hun gewone

spaarrekening.
twaar elke maand

automatisch
een bedragje

op wordt overgemaakt.

Els en Johan Els spaart met
De Zilvervloot en krijgt 10% extra i':
premie over spaargeld én rente!

Gezellige kadootjes voor
de hele familie!
Naast de prachtige kalender 'Nederland
in open lucht' is er voor de kinderen
een fijne bouwplaat met oude huisjes
om zelf te bouwen.

de hoge rente!

Barend (de a.s. schoonzoon)
enLoes
Zij hebben een
termijnspaarreke

;.:;.: ning met opzeg ter-/
| mijn. Die geef t meer i
:::

: rente, ook als het
.': geld eerder wordt
. opgenomen ia ver
; band met het

huwelijk of voor het kopen van een
eigen huis!

Sparen doe je met z'n allen
Iedereen spaart op z'n eigen manier,
daarom heeft de Rabobank zoveel
spgarvormen. Kom erover praten
tijdens de Spaarweekl

Rabobank (9
geld en goede raad

v , ,
8650/51

HEIDEPLANTEN
SIERHEESTERS
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
HAAGBEPLANTING
BOSPLANTSOEN
LAANBOMEN

VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL

COMPOST
TURFMOLM

TUINTURF

POTGROND
SPOORBIELZEN
TUINONTWERPEN

TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

G. J. HALFMAN

&ZNBV
Holstraat 7 - Hengelo Gld
T«l. 05753-1424

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
Zaarbellnkdljk 3 Keljenburg
Tel. 05753-1979
Te koop prima consumptie
aardappelen. E. Menkveld,
Banninkstraat 41, Hengelo
Tel. 05753-1567

De gehele week

MAGER

varkensvlees

500 GRAM 498

MAGER

hachévlees
500 GRAM

40 stuks GROTE FRICANDELLEN 1 1 ...

30 BEIERSE BRAADWORSTEN 20."

25 stuks GEBR. GEHAKTBALLEN 17.50

Maandag en dinsdag

500 gram VERSE WORST

150 gram BOTERHAMWORST

348

Woensdag

500 gram GEHAKT + KRUIDEN 275

2e 500 gr. v.d. halve prijs 413

100 gram SLAGERSHAM

500 gr RUNDERGEHAKT speciaal

500 gr VARKENSGEHAKT speciaal 498

Donderdag

500 gram malse VARKENSLAPPEN 399

500 gram malse RUNDERLAPPEN 399

150 gram GEBRADEN GEHAKT 99

Vrijdag en zaterdag

500 gram
SCHOUDERKARBONADE

500 gram MAGER POULET

100 gram GEKOOKTE LEVER

200 gram LEVERKAAS

100 gram GEBR. FRICANDEAU

10 VLEESKROKETTEN

10 grote FRICANDELLEN

10 BITTERBALLEN

1 kg HUZARENSALADE

318
598

199

360

350

150

KEURSUGER RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1269

Dubbele beglazing geeft de volgende voordelen:
• Geluidwerend

• Minder last van beslagen ramen

Isolerend
geen koude tocht meer voor uw ramen)

Energiebesparend
(dus minder stookkosten) • Subsidie 22% tot max. ƒ 660.-

VERFCENTRUM

Vraag vrijblijvend

PRIJSOPGAVE

KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL 05753-1300

Seiko is

Wij hebben een Elk Seiko horloge
uitgebreide kollektie Seiko heeft bij ons een vol jaar
herenhorloges. officiële garantie.

Stuk voor stuk staaltjes Ga Seiko-kijken bij;
van techniek én vakmanschap.

Fa. Köhler-Wissink
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 15 - HENGELO GLD/- TELEFOON 05753-1374



Op 6 oktober 1977 overleed onze lieve vader,

groot- en overgrootvader

GERRIT BRETVELD
weduwnaar van Dina Vos

in de ouderdom van 83 jaar.

J. Hulshoff-Bretveld

J. W. Hulshoff

G. J. Lubbers-Bretveld

H. Lubbers

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 6 oktober 1977.

Synagogestraat 4.

De begrafenis heeft op maandag 10 oktober

paats gehad op de Algemene Begraafplaats te

Hengelo Gld.

Waf Wijnbergen u biedf,

vindt u in de wijde omtrek niet.'

Zoele MANDARIJNEN
ZONDER PIT

RECHTSTREEKS VAN DE VEILINGEN:

hand- en moesappels

bloemkool

sla - tomaten

komkommer enz.

Deze week extra voordelig

Let op onze speciale prijs

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1473

Woensdags na half een gesloten

Vrijdags koopavond tot 9 uur

Het dorpshuis „DE HORST"
te Keijenborg organiseert a.s. zondagmiddag

23 OKT.

een oriënterings-puzzelrit
voor auto's, motoren en bromfietsen.

Er is een interessante route uitgezet en er zijn
aantrekkelijke prijzen te verdienen, w.o. een
wisselbeker.
Inschrijven vanaf half twee in het dorpshuis.

Doe ook mee ten bate van „De Horst"
te Keijenborg

FEESTAVOND N.V.E.V.

Ter gelegenheid van 't 30-jarig bestaan

Dit wordt feestelijk herdacht

op dinsdag 25 oktober
in zaal Concordia

Aanvang HALF ACHT

Puch Maxi BROMMERS
alle modellen uit voorraad leverbaar

QJO
6 kleuren, reeds vanaf w^U«""

Dames- en herenrijwielen
geheel compleet £"l«fivU

Integraal helmen
reeds vanaf lliOÜ

Alle soorten

wanten en regenkleding

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld - Telefoon 7278

JóWE
XENOAH motorzeisen

ALPINA kettingzagen

SLIJPEN EN REPARATIE van
gazonmaaiers, veescheermachines,

cirkelzagen, messen, scharen, pom-
pen en motoren

Nieuw en gebr. voorradig

Branderhorstweg 5, Keijenborg, Tel. 05753-2026

EU TOCH IS

RATERINK

De openbare basisschool dorp

bedankt
iedereen die onze fancy-faïr tof zo'n

groot succes heeft gemaakt,

In het bijzonder „de noabers" en de

gemeente Hengelo Gld

UW SLAGER

Voorbereidingsbesluit
bestemmingsplan buitengebied

De burgemeester van Hengelo maakt ingevolge
het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeente-
raad in zijn vergadering van 4 oktober 1977 be-
sloten heeft:

I. te verklaren, dat de herziening van het be-
stemmingsplan voor de gehele gemeente, be-
trekking hebbende op gronden zoals aange-
geven op de bij dat besluit behorende tekening
wordt voorbereid;

II. te bepalen, dat het op de gronden, bedoeld
onder l, verboden is zonder of in afwijking van
een schriftelijke vergunning van burgemeester

en wethouders (aanlegvergunning) de navol-
gende werken ,geen bouwwerken zijnde, en/of
werkzaamheden uit te voeren, voor zover deze
werken ei./of werkzaamheden niet behoren tot

.de normale onderhoudswerken en/of werkzaam-
heden:

1. ontginnen, bodemverlagen of afgraven, waar-
onder wordt verstaan het verlagen van het ten
tijde van de inwerkingtreding van dit voorbe-
reidingsbesluit, aanwezige grondoppervlak over
een aaneengesloten oppervlak van meer dan
10 m2, egaliseren en ophogen, anders dan
door bemesting en natuurlijke aanslibbing;

2. het aanleggen of verharden van wegen,
paden of parkeergelegénheden zomede het aan
brengen van andere oppervlakteverhardingen,
met uitzondering van:

a. tegelpaden en tegelterrassen in tuinen bij
woningen en andere gebouwen;

b. erfverhardingen bij boerderijen;

c. verhardingen, welke inhaerent zijn aan het
gebruik van de grond ten tijde van de inwerking
treding van dit Voorbereidingsbesluit;

3. het opslaan, deponeren, lozen of storten van
al dan niet afgedankte of aan hun oorspronke-
lijke gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen of
produkten, alsmede het aanleggen of inrichten
van opslag-, stort- of bergplaatsen buiten de
erven van bedrijfsgebouwen en/of woningen be-
houdens voor zover de in dit lid genoemde

werken en/of werkzaamheden noodzakelijk zijn:

a. en verband houden met een beheer gericht

op de instandhouding van de landschappelijke
en/of natuurwetenschappelijke waarde van gron-
den;

b. en verband houden met de uitoefening van
het bosbedrijf, voor zover het niet betreft af-

gedankte of aan hun oorspronkelijke gebruik
onttrokken voorwerpen, stoffen of produkten;

c. voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf,
indien en voor zover deze uitoefening reeds
plaatsvond op het tijdstip van inwerkingtreding
van dit besluit en één en ander bovendien be-
treft niet - afgedankte landbouwvruchten en/of
produkten;

4. het opslaan of deponeren op de erven van
bedrijfsgebouwen en/of woningen buiten de ge-
bouwen, van één of meer gerede, onklare of aan
hun gebruik onttrokken machines, voer, vaar-
of vliegtuigen, dan wel het aanleggen of in-
richten van opslagplaatsen daarvoor;

5. het aanleggen of inrichten van sport- of speel
terreinen, wedstrijdbanen of terreinen, vlieg-
velden en landingsplaatsen, kampeertenthuisjes,
of caravanterreinen, dagcampings, lig- of speel-
weiden, zwemgelegenheden en baad- en speel-
vijvers;

6. het aanbrengen van ondergrondse of boven-
grondse leidingen, konstrukties, installaties of
apparatuur, met uitzondering van terreinafschei-
dingen met een maximale hoogte van 0,75 m,
voor zover niet behorende tot de categorie
bouwwerken waarvoor een bouwvergunning
moet worden afgegeven, behoudens voor zover
de in dit lid genoemede werken en/of werkzaam-
heden noodzakelijk zijn:

a. voor eenvoudige rekreatieve voorzieningen
als zitbanken, afvalbakken of wegwijzers allen
in hun soort van bescheiden afmetingen;

b. voor, of gericht zijn op, de instandhouding
van landschappelijke en/of natuurwetenschap-
pelijke waarde van de gronden;

c. voor, of gericht zijn op, de uitoefening van
het bosbedrijf;

d. voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf,
indien en voor zover de uitoefening van dit
agrarisch bedrijf reeds plaats vond op het tijd-
stip van inwerking treding van dit besluit;

7. hoogopgaand geboomte, houtgewas en be-
plantingen, -geen struik- of boomgaarden zijnde
te vellen, te rooien of te beschadigen, voor zo-
ver dit vellen, rooien of beschadigen niet reeds
geregeld is in, danwei is uitgesloten van regeling
in de Boswet, danwei aan de bevoegdheid van
de gemeente is onttrokken overeenkomstig het
gestelde in artikel 15 van de Boswet danwei
behoort tot de normale bedrijfsvoering of tot
het normale onderhoud;

B. op landschappelijke en/of natuurwetenschap-
pelijke belangrijke gronden - nader op de kaart
aangegeven - te werken met biociden en herbi-
ciden.

Het bovenvermelde besluit met bijbehorende
tekening ligt met ingang van 14 oktober 1977

voor een ieder ter inzage ter gemeente-secre-
tarie (afdeling algemene zaken).

Hengelo, 7 oktober 1977.

De burgemeester voornoemd,

Mr. L. P. Ouarles van Ufford

Griep-vaccinatie
Woensdag 26 oktober
van half acht tot acht uur is er gelegenheid

zich in te laten spuiten tegen GRIEP bij:

Dr Eijkelkamp, Koldeweiweg 2

Dr Hanrath, Kastanjelaan 7

Dr Schreuder, Kastanjelaan 1

KOSTEN ƒ 15.—

HENK BRUGGEMAN
TWEEW/ELERS

DEALER VAN:

RALEIGH

BATAVUS en PHOENJX

JUNCKER van GAZELLE

SP ART A

Geeft extra hoge inruil op uw oude herenfiets.

Kom eens kijken

Vordenseweg 23 - Hengelo Gld

Wegens uitbreiding van ons wagenpark hebben

wij plaats voor een

chauf feur
voor nationale en internationale

vleestransporten

DETERINK
INTERNATIONALE TRANSPORTEN B.V.

Hengelo Gld - Tel. 05753-1994, b.g.g. 1222

Reutum (Ov.), Tel. 05417-223

Bruggeman Tweewielers
ZORGT ERVOOR DAT UW ZOON

OF DOCHTER GEZIEN WORDEN

lampjes, 3 halen, 2 betalen
(alleen deze week)

spaakreflectors

drager- of spatbord-
reflectors

reflectorpedalen

verlichtingsets enz.

buitenbanden
met reflecterende streep

Vordenseweg 23 - Hengelo Gld

HEIJINK
Het adres voor

maatpanelen
van 20 t.e.m. 60 breed,

in koto limba, mahonie, teak, eiken

altijd in voorraad

Daarbij ook

rails en steunen
voor schappen, en niet te vergeten

alle soorten

vensterbanken

Vele soorten

lijstwerk en stokken

Grenen en paranapine

schroten

Verder alle voorkomende

regelwerken

triplex en spaanplaat
vele diktes

Het hobbyhuis
BIJ DE KERK

VASTE PLANTEN

KWEKERIJ

„'t Mokkink"
Koningsweg 6, Hengelo G

Tel. 05753-1710

Geopend van 8 tot 5 uur

Henk Bruggeman
biedt te koop aan:

Diverse gebruikte
DAMESFIETSEN
met en zonder versnelling

Enkele OMA FIETSEN

1 Gazelle HEREN
TOERFIETS

Vordenseweg 23, Hengelo

1907 1977

Chr. zangvereniging „Looft den Heer"
Hengelo Gld

Op zaterdag 29 oktober a.s. bestaat onze vereniging

70 jaar.

Ter gelegenheid hiervan houden wij een

RECEPTIE
van 74.30 tot 76.30 uur in „Ons Huis"

ledereen is van harte welkom

Bestuur en leden

Draaiboek H.T.V.: „Eén, die niet geteld wordt"
ARNOLD HERMSEN, fabrikant

MEVROUW HERMSEN, zijn vrouw

HENNY, hun dochter

TOM, hun zoon

ALFRED, Hermsen's zoon uit zijn eerste huwelijk

HEIN BOSSERS, oud mannetje

ANNIE BOSSERS, zijn dochter

FRITS VAN LAREN, musicus, vriend van Alfred

JUFFROUW VAN BERGEN, kamerverhuurster

JACOB, tuinman bij Hermsen

Dokter

Regie: HERMAN BERENDSEN

Harry Weverink

Riek van Campen-Vrieze

Janny Rijkenbarg-Menkhorst

Harry Weverink

Henk Menkhorst

Jan Abbink

Dinie van Campen-Menkhorst

Aloys te Dorsthorst

Riet Worm-Hoebink

Jan Roelofsen

Dinie Scheffer-Wesselink

GESLAAGD

Te Eindhoven slaagde voor het patroonsdiploma dames
kapster, Sylvia Goossens, Hengelosestraat 39 te Keijen
borg

TONEEL: zaterdag 22 en 29 oktober
ZAAL LANGELER, Spalstraat 5, Hengelo Gld. Aanvang 20 uur. Zaal open 19 uur

ENTREE f 3. Voorverkoop bij Wolters Boekhandel, hotel Langeler, café Wolbrink
en bij de HTV-leden - Plaatsbespreking bij uitzondering bij Boekhandel Wolters

HET IS WEER SPAARWEEK BIJ DE RABOBANK

Onder dit motto houdt de Rabobank van 17 t.e.m. 21 oktober weer haar jaarlijkse
spaarweek. Het doel van de spaarweek, die inmiddels al een begrip is geworden,
is het bevorderen van de spaarzin. Ook vandaag de dag kan 'het sparen nog steeds
worden gezien als 'het stap voor stap opbouwen van een bezit, dat later goed van
pas kan komen, of met andere woorden: vandaag al rekening houden met de
financiële behoeften van morgen. Of het nu gaat om het sparen om iets „achfêr de
hand" te hebben, sparen op korte of lange termijn, of vermogensopbouw door
sparen, de Rabobank heeft tal van spaarvormen, aangepast aan de individuele
wensen en mogelijkheden van de cliënten. Tijdens de spaarweek wil de Rabobank
bovendien nog eens extra de nadruk leggen - door dit jaarlijkse gebaar van „iets"
doen voor de cliënt - op 'het feit, dat zij veel waarde hecht aan een persoonlijke
behandeling en dat zij de relatie bank-cliënt niet strikt zakelijk ziet. Ook nu weer
staat het gezin centraal in de spaarwee'k. Voor de ouderen is er een prachtige
kalender met fraaie opnamen die gemaakt zijn in het openluchtmuseum te Arnhem.
Evenals de vorige kalender staan op het voorblad de maanden november en
december van dit jaar afgedrukt. Zo kan men de kalender al meteen ophangen en
gebruiken en daarbij ruim twee maanden genieten van 12 verkleinde afdrukken van
de opnamen in het openluchtmuseum. Het openluchtmuseum heeft ook model ge-
staan voor de bouwplatenset, die ongetwijfeld weer gretig aftrek zal vinden bij de
jeugd. Vorig jaar ontvingen de jongens en meisjes ook bouwplaten, waarmee ze
een compleet Rabobank-dorp konden bouwen. Dat was zo'n succes, dat werd be-

sloten dit jaar weer een set te 'laten vervaardigen met deze keer boerderijen,
molens, schaapskooien en dergelijke uit het openluchtmuseum. De afmetingen van
de bouwwerkjes zijn van het zogenaamde HO-formaat, zodat ze kunnen worden ge-
bruikt bij treinemplacementen, autoracebanen en alles wat aan speelgoed op het-
zelfde formaat is gebaseerd. Ongetwijfeld zal de spaarweek weer hetzelfde beeld
te zien geven als in voorgaande jaren: een gemoedelijke drukte in de bankkantoren
en een gezellige sfeer.

KOLLEKTE-RESULTAAT

De kollëkte voor de Nierstichting heeft in de gemeente Hengelo Gld het mooie
bedrag van f 6328,75 opgebracht. Hartelijk dank aan allen, die in welke vorm dan
ook hebben meegewerkt om dit bedrag bij elkaar te krijgen.

CPB afdeling Hengelo Gld

De eerste bijeenkomst in september was een groot succes. Weer gaven zich 4

nieuwe leden op. De opkomst was in het afgelopen seizoen geweldig goed. 20 okt.
komt Ds de Boer uit Halle, die zal spreken over het onderwerp: van politie tot
dominee. 16 nov. komen mensen van de Hartstichting die bij de vertoning van dia's
alles zullen vertellen over deze stichting. 30 nov. wordt een gezellige avond ge-
houden met de vertoning van dia's van de Achterhoek, door de heer van Roekël, bij
de meesten goed bekend. 21 dec. hoopt men de Kerstbijeenkomst te houden.
25 jan. 1978: Ds Krajenbrink uit Vorden hoopt gedichten van de dichter Staring
voor te dragen. 15 febr. gezamenlijke vergadering met de CBTB. 22 maart Paas-
bijeenkomst en 19 april jubileumbijeenkomst. Dan heeft deze afdeling 20 jaar be-
staan. 10 mei demonstratie-avond van cosmetica.

NVEV afdeling Hengelo Gld

Na in de maand september Huize Berg'h bezichtigd te hebben en een fietstocht te
hebben gemaakt, waarbij een bezoek werd gebracht aan het „Sumatraantje (groot-
handel in tropische vissen) en een glasblazer, kwamen de dames ban de NVEV
bijeen in Hotel 't Averenck. Voor de aangekondigde lezing was een bijzonder grote
belangstelling. Na het inleidend woord van de voorzitster, die pleitte voor energie
besparing, hield de heer Harmsen uit Deventer, aldaar werkzaam aan de Tropische
Landbouw Hogeschool voor de pauze een bespreking over zaaien, stekken, ver-
meerderen en oppotten van planten. Licht is hierbij een voorname factor en in de
praktijk is gebleken dat de plantengroei voor thermopane ramen sneller gaat. Ver-
planten moet men in februari, maart doen als de nieuwe groei begint. Verder
werden nog nuttige wenken over bloempotten gegeven, terwijl aandacht werd be-
steed aan de hydrocultuur. Na de pauze nam de heer Harmsen aan de hand van

dia's de dames mee naar Kenia, Tanzania en Nigeria. Verschillende bloemen die
hier in kassen gekweekt worden, groeien daar in het wild. Aan het eind van de
avond dankte mevr. van Hengel de heer Harmsen voor zijn komst naar Hengelo en
bood hem een enveloppe aan, Met een tot ziens op dinsdag 25 oktober, bij de
viering van het 30-jarig bestaan, sloot de presidente de avond.

UITVOERING EXCELSIOR TOLDIJK

Op dinsdag 1 nov. a.s. houdt de ohr. gem. zangver. Excelsior te Toldijk haar jaar-
lijkse uitvoering in zaal „Den Bremer". Na de opening om half acht wordt een zeer
gevarieerd programma ten gehore gebracht onder leiding van dirigent P. Helmink
uit Doetinchem. Tijdens de pauze zal er een verloting met vele prijzen worden ge-

houden, waarna de opvoering plaats vindt van het toneelstuk „Tot wederdienst
bereid". Een blijspel dat door het Vordens Toneel voor het voetlicht gebracht
zal worden. Al met al een programma waar zang- en toneelliefhebbers een fijne
avond aan kunnen beleven.



Een PLATENBON of een

KADOBON is altijd welkom

HEIJINK
PLATENBAR

„De Spannevoge/"

Wandel mee! Herfstkleuren
wandeltocht te Zelhem op
22-23 okt. a.s., afst. 5, 10,
15, 20 km. Start zaal Den-
nenlust. Inl. Kerkekamp 61
Hengelo Gld

Voor de vele blijken van
deelneming, ons betoond
bij het plotseling overlijden
van mijn lieve vrouw en
onze lieve moeder, groot-
en overgrootmoeder

ALEIDA FREDRIKA
LEN'HERINK

betuigen wij allen onze
hartelijke dank, in het bij-
zonder dokter Schreuder,
voor zijn medeleven ons
betoond.

D. Berendsen
kinderen, klein-
en achterklein-
kinderen

Hengelo Gld, oktober 1977
Kloosterweg 3.

Bejaard echtpaar zoekt
woonruimte in omgeving
Hengelo of Keijenborg.
Brieven onder no 42 bur.
De Reclame

Te koop gevraagd stukje
bosgrond voor de bouw
van zomerhuisje. Brieven
onder no. 42-1 bureau van
De Reclame

Te huur garagebox G. Lub-
bers, Schoolstraat 7.

Te koop g.o.h. bankstel
(3-zits), 2 fauteuils, grote
slaapbank, salontafel. Te
bevragen Beukenlaan 24
Hengelo Gld

Te koop walnoten bij H. J.
vlemingh, Broekweg 6
Hengelo Gld

Te koop honing. G. Roen-
horst, Riefelerdijk 1, Hen-
gelo GJd

Te koop aardappelen
Pimpernel. Winkelman,
Menkhorstweg 4, Hengelo
Tel. 05753-1704

Te koop 1 ha knolgroen.
A. F. Langwerden, Tenten-
dijk 5, Hengelo Gld

KERKDIENSTEN
ZONDAG 23 OKT.

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur Ds Kabel

10 uur Ds Kabel

Goede Herder Kapel
10.15 uur Jeugddjenst

VrIJz. Herv. Kerk
10.30 uur Ds Stapert

Weekenddienst doktoren
Voor spoedgevalen zater-
dags van 9-9.30 uur en zon
dags van 12-12.30 uur

Avond- en weekenddienst
van 17 t.e.m. 23 okt.

Dr Eijkelkamp, Tel. 2262

Zondagsdlenst
dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen

10 uur

H. EU, Tel. 1420

Zondagsdlenst wljkverpl.

Zr Lucie Marie, tel. 1543

Dienst dierenartsen
Steenderen

S. Tichel man Tel. 05755-665

Alarmno. Brandweer
Tel. 1922, Hengelo Gld

Alarm Rijkspolitie
Tel. 05753-1230, politie-
bureau Hengelo Gld. Na
23.00 uur Meldkamer RIJks
politie te Apeldoorn,
Tel. 055-264455

R.K. Kerk Keijenborg

Zaterdagavond 19.00 uur
Vooravondmls te KeUen-j,
borg en Zelhem. Zondag
8.30 uur Vroegmls, 10.30
uur Hoogmis. In de week
Je missen om 8 uur en
19 uur

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis
Zondag 8.30 uur Hoogmis.
10.30 uur H. Mis. Door de
week H. Mis om 8 uur

supermarkt

ZUIÏYEIL*

Volle dagmelk liter altijd 102

Magere yoghurt Itr 79

Roomboter pakje 209

Slagroom {/* Itr vaste voordeelprijs 139

UIT OIIZE SLAGERIJ

Hamburgers
3 VOOR

Meer dan 100 volle kaarten voor de

gratis roomboter amandel letter
zijn al ingeleverd. Is de Uwe er al bij, U heeft nog 2 weken
dus U heeft nog alle kans. Laat die tractatie niet aan Uw
neus voorbij gaan

Magere varkensrollade 498

Schenkel 398

Hachévlees gratis kruiden 489
MAGERE

SPEKLAPJES
FIJNE VLEESWAREN

100 gr Zwan achterham

150 gr Zwan snij worst

100 gr filet Americain

150 gr magere HAM

158

138

129

265

500 gram 275

HEEL KILOGRAM

r
MAIZENA v. Nelle good morning

THEEZAKJES

129
dubbelpak 400 gram

REMIA DEX

per pakje 250 gram

Instant pudding

per pakje div. smaken

Zelfrijzend bakmeel
PAK 500 GRAM

SLIOTEB10 „DE ZON
! • " - * * - -

FLORIJN

JONGE JENEVER 11QR
NU liter l l W

Diskamp jonge jenever Itr 1095

Jagermeister

Kahlua koffielikeur

fles 1295

fles 1495

NIBB-IT

GEZELLETJES

grote zak

Gratis Playmobile bij

DIXAN

625
voordeelkoffer 2 kg

William Lawson whisky fles 1275

Coebergh bessenjenever Itr 995

Nibb-it cocktail grote zak 99
Verkade snijkoek v. 178 v. 149
Chocolade letters melk-puur 59
Pasada sherry op zegel gratis glas 575
Boerderij drop '/z kg 250

BROOD &
vin de echte

warme bikker

Gesn. casino v. 152 v. 139

Populair gesn. wit 128 bruin 126

179

per stuk 215

Rozijnenklontjes mix

Roomboter staaf

Donderdag - zaterdag

Appelcarree's
4 VOOR

OOK UW ADRES VOOR AL HET HEERLIJKE BROOD

VAN HENGELO'S WARME BAKKER HEKKELMAN

Iglo spinazie a la crème 450 gr 175

Prinzess braadkuiken per kg 398

Iglo vissticks 10 stuks 295

Bahmi en nasi schijven 4 v. 125

W\
Sisi sinas Itr 79

Popla 1000 toiletpapier 4 rol 129

Hero erwten en bruine bonensoep 189

CALVé SLASAUS
ALTIJD 209 NU 1/2 LITER

Honig macaroni dubbelpak 500 gr 109

Carvan cevitam dubbele fles 298

Soepballetjes blik 79

Halfvolle steriel melk Itr 88

«J GROENTJE

Mooie tomaten

FIJNSTE HANDPEER

Doyené de Comice

500 gr 68

kg 198

Harde spruiten

NIEUWE OOGST

kg 125

NIEUWE OOGST ^^ ̂ ^ ĵ ^

MANDARIJNEN 225
IL l r~T ir 1̂ 1 & M \J ^^ ^^^^^^F ^̂ ^̂ B^̂  ^̂ ^̂ ^NETJE PLM. KG

Witte Reus voordeelvat 4,25 kg 985
Andy allesreiniger 500 gr flacon 175
Presto afwas fles v. 120 v. 98
Robijn fijnwasmiddel reuze pak 485
Vivo kladblocs 200 vel 75

VIVO VASTE LAGE PRIJZEN \VIVOy VASTE LAGE PRIJZEN l VIVO

Suiker 'kg minimumprijs 164
Blue band margarine pak W. prijs 69
Odorex anti-transparant W.prijs 298
Bonzo vleésbrokken 1500 gr 435
Srolsch pils 24 fles afhaalprijs 1195
Liga pak W.prijs 72
Kinfg pepe^nt pak 4- rol W. prijs 129
Wiltho pup Itr W. prijs 79
Betuwe tweedrank fles W.prijs 198
Silan wasverzachter flacon W. prijs 198
Sonnenblümchen 3 fles .W.prijs 725

Brinta pak W.prijs; 139
Tip top ijslollies 10 vodr 95
Koelêman rode bieten W.prijs 89
Magere melk houdbaar W. prijs 69 :

Omo voordeelko'ffer 2 kg W.prijs 525
Remis'halvarine kuipje 250 gr W.prijs 55
Delmonte ketchup fles W. prijs 119
Sandeman sherry ' fles W. prijs 695
Bambix pak W.prijs 98
Rosé tambourin fles W.prijs 375
Bruin brood geön. minimumprijs 125

Wit brood gesn. minimumprijs 128
Perziken literbllk W.prijs 139
Martini fles W.prijs 575
Melitta filterzakjes 40 st. W prijs 109
Wiltho cola Itr W.prijs 79
Vivo pils 24 pijpjes afhaalprijs 895
Almirofi AB blik 900 gr 985
Nutella 375 gr 365
Odorex spray bus 298
Calvé borrelnootjes W.prijs 198
Grolsch pils 20 pullen afhaalprijs 1325

Vivo afwas Itr 'W.prijs 69
Halfvolle koffiemelk Vb Itr, W.prijs 98
Betuvwe confiture pot , W.prijs 179
Mölny T-l^lers pak 24 Bt. W.prljé 595
Granada sinaasappelsap
Friso bloem kg
Roosvicee fles t
Radion voordeel
Saroma alle smaken
Chocosprits
Calvé slasaus

W.prijs 129
W.prijs 125
W.prijs 289
2 kg 495
W.prijs 45

8 stuks W.prijs 139
1/2 Itr ' W.prijs 209

Volle dagmelk Itr minimumprijs 102
California bliksoep 2 blik W.prijs 149
Koelêman appelmoes % l W.prijs 69
Oixan voordeelkoffer 2 kg W.prijs 645
Wiltho sinas Itr W.prijs 79
Duyvis brosnoten W.prijs 169
Witte basterd 500 gr W prijs 98
Olvarit blauw blikje W.prijs 75
Azur tandpasta grote tube W.prijs 149
Muts 3 pack W.prijs 129
Oryza rijst pak 400 gr W.prijs 89



WEKELIJKS 10 TOT 30% VOORDEEL

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V.
altijd laaggeprijsd uit onze super» slagerij

GRIEKSE

PERZIKEN

Smarties triopakvan 150 voor 1,35

Milky Way mini zak van 289 voor 2,59
pak 8 rol van 160 voor

Negerzoenen doos van 150 voor 1,29

Witteveen roggebrood van 78 voor

Nescafé pot 200 gram van 13,66 voor 11,48

Brinta 1,29
Liga junior pak van 131 voor 1,19

Rem i a Dex pak van 70 voor

wees prijsbewust

Zie "voor onze vers vlees
en groente aanbiedingen

de Zutphense Koerier.
Super kwaliteit voor mes.

scherpe prijzen!!!

H a m WOrSt deze week 150 gram 1925

Homburg snijworst 150 gram

uit onze zuivelaf deling

1/1 BLIK

V.S.-PRIJS 159

Zeeuws Meisje V.S.-prijs 59 deze week 49 Vanille vla 1 liter, deze week

Edetvterpak toiletpapier
Fabr.-prijs 182, V.S.-prijs 149

Honig vermicelli middel of fijn pak

99
75

Goudse v.v. jong belegen kaas kilo 7,89
Jolly duo pudding van 125 voor

Spliterwten Nieuwe oogst! 500 gram 79
uit onze super*sli jteri j

Rosé de fruits fles 1 liter, deze week
Sonnema berenburg 1 liter deze week

De Betuwe jam aardbeien of abrikozen
fabr.-prijs 198, V.S.-prijs 179 1,49

Florijn vieux 1 liter deze week

j^DEZE WEEK

KWATTA

CHOCOLADE
LETTERS

Roomboter stroopwafels deze week
King Charles whisky fles van 11,95 voor

Bonzo vleesbrokken blik 1020 gram 1,69
Bokma jonge jenever 1 liter 11,98

Nibbit jokers V.S.-prijs 105, deze week
van onze banketbakker

NORMAAL
FORMAAT.

GROOT
FORMAAT

135
198

Dash koffer 2 kilo V.S.-prijs 575, deze week

Frisia spekken maxi zak v s PnjS 1,59

Calgon pak 500 gram van 385 voor 3,25

Tompoucen 4 stuks

Boeren bruin 800 gram, gratis gesneden 1,39

Koffiebroodjes deze week per stuk 40
.•.•.•.-.•.•.•.•..•.-..... -.-.-.-..-.-.-.-.

REKLAMES GELDIG VAN 20-10 T/M 26-10-1977. GROENTE- EN BLOEMENREKLAMES T/M 22-10-1977

ALLE FILIALEN ZIJN OOK TUSSEN DE MIDDAG GEOPEND

DREFT

SCHIPPERS-
TRUIEN
maten E.S. - S - M
L en EL

DEZE WEEK 398

NU BIJ V.S.

795
CURVER

AFWASBAK
34 cm vierkant
fabr.-prijs 525

CURVER

LUNCH-
TROMMEL
fabr.-prijs 425

DEZE WEEK

GLOEI-
LAMPEN
25, 40, 60 en
75 watt

V.S.-prijs 69
DEZE WEEK

49

• • ' • • - - • - • - • - • • • • • • • •

KLEUR-
BOEK
96 pagina's!!!

DEZE WEEK

125
CURVER

SUPERWARE
SET
3-ctelig

fabr.-prijs 16,20

DEZE WEEK

695
BUITENSINGEL 64
ZUTPHEN
TEL. (05750) l 27 76

HAARSTRAAT 30
RUSSEN
TEL. (05480)2423

WEG NAAR LAREN 126
ZUTPHEN
TEL. (05750) 15911

GROTESTRAAT 121
GOOR
TEL. (05470) 3738

J. F. KENNEDYLAAN lOa
GROENLO
TEL. (05440)2689

RAADHUISSTRAAT 14
HENGELO (GLD.)
TEL. (05753) 1793


