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ISCHIAS, SPIT, RHEUMA, STIJVE GEWRICHTEN?

MfULFF
gezondheidsondergoed
kan verlichting brengen

Wulff angora ondergoed is bijzonder geschikt voor

plaatselijke warmtebehandeling.

Ook verkrijgbaar in segmenten voor schouder, knie,

voet, elleboog of rug

lenselink
Kerkstraat 1 Hengelo (Gld) telefoon 130O

TE KOOP:

PEUGEOT 304 1974

PEUGEOT 504 GL 1976

PEUGEOT 504 GLD .1975

MITSUBISHI 16(K* GALANT + GAS 1978

ALFA GTV, 13000KM 1978

BMW 1502 MET GAS 1976

BMW 30 SI 1975

SIMCA 1307 GLS 1976

SIMCA 1307 GLS 1976

SIMCA 1100 LX 1975

HONDA CIVIC, 5-DEURS 1977

DATSUN F II 1978

DATSUN 140Y 1978

FORD 1600 L 1976

Automobiel- en spuitbedrijf

A. RIDDERHOF
PEUGEOT-DEALER

BLEEKSTBAAT 14 - 7255 XZ HENGELO GLD

TELEFOON 05753-1947

HEEFT IN HAAR

in HENGELO GLD
VACATURES VOOR

PART-TIME MEDEWERKSTERS
voor de afdelingen brood en kassa

Leeftijd plm 17 jaar

Sollicitaties en inlichtingen:
VS MARKT, Raadhuisstraat 14 - 7255 BK Hengelo Gld - Tel. 05753-1793

t.a.v. de heer C. J. M. Hage

CLAM
HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 899.—

Naalmachlnchandel reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 • VOEDEN Tel. 05752-1885

Spalstraat 19 Hengelo Gld Tel. 05753-1418

BIEDT U DEZE WEEK:

l/2kg vatverse zuurkool 43

250 gr champignons löD

2 kg Granny Smith appels Ztfv

15 forse, zoete, sappige

sinaasappelen

Iedere dag aanvoer van verse groente, o.a.

SPINAZIE, RAAPSTELEN, KROFSLA,

ANDIJVIE, BLOEMKOOL enz. enz.

tegen scherpe veilingpryzen

UIT ONZE VERKOOP BLOEMENKAS

prachtige acaulissen
vol knop • diverse kleuren

deze week 3 stuks

FA. W IJ N B E R G E N
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD - TEL. 1473

Zondag 24 februari

bingo-
avond
Vele aantrekkelijke prijzen

Aanvang 20.00 uur

ZAAL

WINKELMAN
Keijenborg

NIEUW in ons visassortiment
Panklare TONG

doos a 10 stuks van 250 gr

per kg ƒ 16.—

Voor de vrijdag of een

andere vleesloze dag
KOOLVISFDLETS

doos a 17 stuks van 150 gr

ƒ 17.75

HULS-VORST
Bel 1666 of 2436 en het wordt gratis thuis-

bezorgd

Binnenkort hebben wy" een vakante plaats op

onze administratie.

Wy zoeken een

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER
in het bezit van Havo of Mavo-
diploma

Type-ervaring gewenst

Uw sollicitatie zien wy met belangstelling

tegemoet

sportschoenfabriek
HENGELO GLD - Tel. 05753-1717

EN TOCH IS

RATERINK

DE GEHELE WEEK:

500 gr mager
HACHEVLEES
+ kruiden

500 gr magere
SPEKLAPPEN

598

268
Bij aankoop van een eigenge-
maakte ROOKWORST
500 gr ZUURKOOL GRATIS

VLEESGERECHTEN

VOOR 2 PERSONEN:

Goulash of haché 595

Zigeunersnitzel 875

Ossetong in madeirasaus 995

Varkenshaas in roomsaus 1395

Wiener rostbraten 1395

Blefstuk stroganoff 1695

UIT ONS SNACKBEDRIJF:

l ds braadvvorst, 30 st. 22.50

l ds fricandellcn 40 st. 10.—

l ds gehaktballen, 20 st. 15.—

(export kwaliteit)

l kg huzarensalade 5.95

500 gr nasi of bami 298

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag

500 gr FIJNE VERSE WORST

500 gr GROVE VERSE WORST

100 gr GEKOOKTE LEVER

398
398

99

Woensdag
500 GRAM

gehakt + kruiden
250 gr BOTERHAMWORST

250
100

Donderdag

500 gr MALSE RUNDERLAPPEN

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gram TONGEWORST

398
398

125

Vrijdag en zaterdag
500 gram

SCHOUDER.
KARBONADE
(max. 2 kg per klant)

500 gram

ossestaart

100 gram KATENSPEK

288
298

99

100 gr GEBRADEN VARKENSROLLADE 225

150 gram SNIJWORST 125

KEURSI.AGER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO GLD - TEL. 05753 1269

Te koop
l OPEL ASCONA I9N

l OPEL KADETT SPECIAL

l OPEL ASCONA 16N

l OPEL ASCONA 16S

l OPEL KADETT SPECIAL

l OPEL REKORD 1900

1979

1979

1976

1975

1975

1973

1972

Garage Willie Bergervoet
Nouzendijk 5 - Tel. 08344-321 of 489

Velswyk gem. Zelhem

Wij vragen met spoed een jonge

MEDEWERKER
voor onze naaizaal

Th.F.Seesing&ZonenB.V,
Keijenborg - Tel. 05753-1641

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal ia • Hengelo Gld - Taf. 05753-tBOÖ

Va Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

TH. J. HANRATH, arts

AFWEZIG
van 23 febr. tot 3 maart

Waarneming dokter Eykelkamp, Ketyenborg,

telefoon 2262

Bromfietsverzekering

UW SLAGER

vóór l maart het
uwe plaatje bij

Rabob
hetdirekt

mee.

U krijgt

Rabobank S
Voor al uw verzekeringen.

0089



Het was voor ons gezin een geweldig fijne
ervaring te mogen beleven, uw warme belang-
stelling, de vriendelijkheid, de attenties in
welke vorm dan ook, bij gelegenheid van
ons 2Ö~ Jarig huwelijksfeest op 2 iebr. 1980.
Wij willen u hiervoor gaarne onze dank be-
tuigen.

Mede namens de familie.

JOS EN JAN TIJDINK

Hengelo Gld, februari 1980.
Spalstraat 21.

Op donderdag 21 februari a.s. wordt onze opa

H. J. MENNINK

te Steenderen, 75 jaar.

Zondag: 24 februari gelegenheid tot feliciteren
in café-restaurant ,,de Engel" te Steenderen,
van 15.00 tot 17.00 uur.

De familie

Zondag 24 februari hoop ik mijn 91e verjaar-
dag te vieren.
Omdat ik thuis geen bezoek kan ontvangen,
kunt u mij komen feliciteren 's middags van
14 tot 16 uur bij café „Den Bremer" te Toldijk

W. TH. BEBENDSEN

Steenderen, februari 1980.

Muizegatweg 9.

Van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
vader, groot- en overgrootvader

JOHAN ENGBERS

echtgenoot van B. E. Segboer

op de leeftijd van 73 jaar.

B. E. Engbers-Segboer

B. J. Maalderink-Engbers
D. J. Maalderink

Chr. J. Engbers
H. Engbers-Norde

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 9 februari 1980.
Bleekstraat 12.

De begrafenis heeft op donderdag 14 februari
plaats gehad op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

Hiermee wil ik U, ook namens de kinderen,
van harte dank zeggen voor uw medeleven,
betoond na het overlijden van mijn lieve broer
en onze oom

GEBHABDUS HAARINK

Uit aller naam:
H. B. Halfman-Haarink

Hengelo Gld, februari 1980.
Bejaardencentrum ,,De Bleijke".

Voor uw belangstelling, betoond tijdens het
overlijden van onze moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

JOHANNA HEBMINA HABMSEN

weduwe van H. Riefel
eerder van A. Memelink

betuigen wij u onze oprechte dank.

kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, febr. 1980.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

HENDRIKA JOHANNA ELLENKAMP

weduwe van Gerrit Remmelink

mogen wij U door deze oprecht dank zeggen.

Hengelo,Gld, fam. Jansen-Remmelink

Slangenburg, fam. Nusselder-Remmelink

Deurne (N.Br.), fam. Plantenga-Remmelink

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, februari 1980.

Levenslang achter de tap gestaan

Steeds met veel plezier gedaan.

Toen deelde Albeda ons mee

In februari krijgt u A.O.W.

Want 't werd zachtjes tijd voor Riek en Coen.
Om het iets kalmer aan te doen.

Gelukkig is er een nageslacht

Vandaar nu dan de overdracht.

Aloys en Johan draaien nu de tapkraan open

Tot ieders tevredenheid naar we hopen.

Onze herberg heeft al een eeuw bestaan

En weer treedt een nieuwe generatie aan.

Wilt U deze mijlpaal met ons gedenken?

Dan zullen wij op die dag een feestelijk glaasje
schenken/

Johan van Campen

Aloys Evers

Hierbij nodigen wij familie, buren, vrienden en be
kenden uit dit feest met ons te vieren op zater-
dag 23 februari in café Evers, Velswijk-Zelhem,
's avonds vanaf 6 uur.

Wij zeggen al onze cliënten dank.

Het bracht ons altijd brood op de plank.

We hopen dat de jongens 't ook zullen runnen.

En dat u ook hen de klandizie wilt gunnen.

familie C. Evers-Grobben

NEDERLANDSE RODE KRUIS
afd. Hengelo Gld

Algemene ledenvergadering
op dinsdag 26 febr. 1980
om 20 uur, zaal 4, „Ons Huis"

AGENDA:

1 Opening.
2 Notulen.
3 Jaarverslag secretaris.
4 Financieel verslag penningmeester.
5 Verslag kascommissie.
6 Verslag Welfare afdeling.
7 Bestuursverkiezing: aftredend, doch her-

kiesbaar: mevr. J. van Hengel-Esselen-
broek, heer E. Gasselink, hr G. J. Starink.
Voorstel uitbreiding bestuur met mevr. J.
G. J. v. Aken-Reuling, in vacature Th. H.
Beunk.

8 Bestuursmededelingen.
9 Benoeming kascommissie.

10 Rondvraag.
11 Sluiting.

M
AMIKO

vraagt voor haar produktiebedrijf te Steen-
deren, tijdelijke

vrouwelijke part-time
medewerksters
voor het Inpakken en sorteren van
haar produkten

Er kan een keuze gemaakt worden uit d e vol-
gende werktijden:

van 07.30-17.00 uur
van 07.30-12.00 uur
van 12.30-17.00 uur of
van 17.00-22.00 uur

Solliciaties persoonlijk te richten aan het be-
drijf te Steenderen, Dr. A. Arlënsstraat 29, op
de werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur

l Te koop S STALEN BUREAUS en STALEN KAST. DrukkerU Wolters, Kerkstraat >NVEV HENGELO-,GLD

17, Hengelo Gld, Telefoon 05753-1455

Vi//y Hoogcvcen-
Geifz

choonheldsspecialiste •
edicure
)e Heurne 52 • Hengelo G.
r oor afspraak:
elefoon 05753-1795

GRASLAND-
VERNIEUWING?

WU verzorgen voor U

MOLLENBESTKIJDING

SPUITEN - ONDERGRONDEN

INZAAI met püpmachinezaalfrees

of doorzaaimachine

Beleefd aanbevelend

H. D. J. ROOZEN
Lamstraat 4 - TOLDIJK - Tel. 05755-1474

OZEN
1EIDEPLANTEN

SIERHEESTERS
CONIFEREN
VRUCHTBOMEN
HAAGBEPLANTING
BOSPLANTSOEN
LAANBOMEN
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
FUINTURF
POTGROND
SPOORBIELZEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

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

Alles op het gebied van
ANTENNES voor radio,
TV en 27 MC, o.a. 3 ele-
ment FM met imp. trafo
ƒ 27.—, channel antenne
Roton van 242.— voor 185.-
ELECTRO DE VRUGHT
Velswijk

Te huur gevraagd l • 10 ha
bouw-weiland. Inl. tel.
05753-1640

Jowé
land- en tuinbouw-
machines
slijpinrichting

moforketf/ngxagen,
veescheermach/nes
schaatsen, messen,
zagen, motoren,
motorzeisen, motor-
maaiers, pompen

Branderhorstweg 5
Keljenborg, Tel. 05753-2026

NIEUW en GEBRUIKT f

Vrijdag 22 februari

KRUISJAS-TOURNOOI
AANVANG 20.00 UUB

J»

ST JANSTRAAT 69 - KEIJENBOBG

• Familiedrukwerk?
» •

de allernieuwste

Geboorte-Huwelijks-^
^erlovings- en Jubileumkaarteri

vindt u in de kollektie van l

intcrcsiril
verkrijgbaar by uw drukker

Kan een geboortekaartje geen karakter
hebben?
Natuurlijk wel! Vaders en moeders, kom eens bij
ons langs en blader gezellig door onze prachtige
voorbeeldboeken, waaronder de

Kennemer Kaarten Kollektie.

Een bijzondere verzameling ideeën en teksten voor
geboorte-, verlovirigs- en huwelijkskaarten.
Verras uw familie, vrienden en kennissen met een

stijlvol bericht. Van u persoonlijk.

DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

Gemeente Zutphen
Aangifte van nieuwe leerlingn voor het schooljaar
1980/1981 openbaar voortgezet onderwijs

A Stedelyk lyceum (scholengemeenschap voor V.W.O. en H.A.V.O.)
(Isendoornstraat 3, tel. 05750-19451)
Bestaande uit:
1 afdeling gymnasium A, B, en G (zes-jarig);
2 afdeling atheneum A en B (zes-jarig);
3 afdeling H.A.V.O. (vijf-jarig).
Spreekuren van de rektor, conrektoren en brugklascoördinator: na afspraak
B Martinet-school voor M.A.V.O.
(Van Heemstrastraat 2, tel. 05750-12087)
Bestaande uit:
Een vierjarige opleiding, met daaraan verbonden een driejarige M.A.V.O.-
afdeling.
Spreekuur van de direkteur: na afspraak.
De eerste klas van de genoemde vormen van voortgezet onderwijs is een
brugklasse.
Toelating tot deze klasse geschiedt op grond van:
1 het advies van het hoofd van de basisschool en
2 de resultaten van een schooltoets, die in de basisscholen wordt afenomen.
De scholen onder A en B hebben het onderwijs1 in de brugklasse zo ingericht
dat overstap van leerlingen gedurende het brugjaar of op het eind daarvan
mogelijk is.
C Scholengemeenschap voor lager economisch- en administratief onderwijs
en lager middenstand*- (of detailhandel-) onderwys
(Tadamasingel 2, tel. 05750-16063)
De L.E.A.O.-opleiding bestaat uit een vierjarige opleiding.
Na de derde klasse naar keuze:
1 een administratieve richting of
2 een economische richting.
De L.M.O.-opleiding (detailhandelsschool) een vierjarige opleiding heeft tot
doel jongens en meisjes een basisopleiding te geven, gericht op het zelf-
standig ondernemerschap en op kaderfuncties voor alle branches in de
distributieve sektor.
De scholengemeenschap start met een 2-jarige ongedeelde brugperiode.
Daarna volgt een gescheiden opeliding.
Toegelaten kunnen worden leerlingen, die het 6e leerjaar van het basis-
onderwijs met goed gevolg hebben doorlopen.
Toelating tot de tweede klas van een der opleidingen is mogelijk voor leer-
lingen, die het brugjaar van andere vormen van voortgezet ondrwijs hebben
gevolgd.
Toelating tot andere klassen is eveneens mogelijk.
Spreekuur van de direkteur: na afspraak.

AANMELDING

school onder A
Aanmelding vóór l april 1980:
Voor de brugklas via de hoofden van de basisscholen of persoonlijk door
ouders/verzorgers.
Voor de andere klassen via de direktie van de school die de leerling op dit
moment bezoekt (b.v. M.A.V.O. 4 naar H.A.V.O. 4) of persoonlijk door
ouders/verzorgers.
school onder B
Aanmelding kan geschieden via de hoofden vai> de basisscholen
vóór l april 1980.
school onder C
Aanmelding kan geschieden via de hoefden van de basisscholen
vóór l april 198Q.

..

De leden van de afd. Hengelo Gld van het NVEV hebben op l februari genoten
van het toneelspel van Jong Gelre, afd. Hengelo. Deze brachten de klucht ,,Ach,
vader, lieg niet meer". De presidente mevr. Versteege zei in haar welkomswoord
zeer verheugd te zijn over de geweldige opkomst. Hieruit bleek toch wel aldus
spreekster dat een spel gebracht door mensen van eigen bodem, minstens zo hoog
gewaardeerd wordt als het tele-bingo voor de TV, waarvan deze avond de laatste
uitzending was. Het gelach was bijna niet van de lucht tijdens de vele goed ge-
speelde dolkomische situaties. Tot slot werden d espêlers beloond met een dave-
rend applaus, waarmee de aanwezigen hun waardering lieten blijken. In de pauze
werd, ter ondersteuning van de verenigingskas, een verloting gehouden en menig-
een keerde met een kadootje, maar in elk geval nog nagenietend, huiswaarts.

GESLAAGDE EHBO-EBS

Ter afsluiting van de EHBO-cursus heeft dokter Kamphuis uit Steenderen, hierbij
geassisteerd door de heer Bongers uit Zutphen, op 7 februari j.l. de cursisten ge-
ëxamineerd. Alle cursisten mochten het diploma in ontvangst nemen.
De geslaagden zijn de dames: J. H. Berendsen-Dokter, D. G. M. Schimmel-Wis-
mans, W. T. G. M. Beunk, R. J. Eskes, H. T. E. M. v.d. Mond en H. H. J. Roes-
sink, alsmede de heren J. J. Berendsen, R. B. v. Hal, M. A. v.d. Horst, J. H. Rhe-
bergen en G. Wolsink. De cursus stond onder leiding van dokter van Loon uit
Doetinchem en de plaatselijke bestuursleden de heren v. Dorth en Maandag.

BEJAABDENMIDDAG UW

120 bejaarden waren op uitnodiging van de plaatselijke UW naar „Ons Huis"
gekomen voor een gezellige middag. De presidente mevr. van Dijke heette allen
hartelijk wlkom en was erg buj over deze grote opkomst. De middag werd gevuld
met bingo, afgewisseld met voordrachten, terwijl tussendoor thee en koffie werd
rondgedeeld. Aan het slot deed de presidente enkele mededelingen, o.a. werd
gesproken over een week vakantie in mei in Diever. Spontaan gaven zich al
enkele bejaarden op. Na nog melding gemaakt te hebben van de viering van het
35-jarig bestaan van de UW in mei a.s., sloot de presidente deze bijeenkomst en
keerde men aDen voldaan huiswaarts.

^%\\roxv**:jfcxffx!^ ; v.

DAN SEIN

Zondag 24 febr.

T H E E V E N I N G S T A R S

Discobar „Invention" ook

zondagsmiddags geopend

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

CENTB. VERWARMING

ƒ 1000.- korting en 10 jr ga-
rantie wanneer u uw wo-
ning 2 dagen beschikbaar
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
voor zelfbouwpakketten

RADI-THERM
Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
8105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Buur slechts ƒ 15.— p. dag

DROGISTERIJ

L E N S E L I N K
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

WU hebben een machine
aangeschaft voor het

bedrukken
van T-shirts
trainingspakken
Alle gewenste teksten en
logo's ztyn mogeUJk

Snelle levering
Scherpe prezen

DERKSEN
Spalstraat 32, Hengelo Gld

Maandags gesloten,
Woensdags geopend

Plakletters
Ook grote maten In voor-
raad

Letten enctffers per stuk
verkrijgbaar

Voor binnen en buiten

VERFCENTRUM

ZONDAG 24 FEBRUARI

Vrtfz. Herv. Kerk. 10.30 uur Ds v.d.

Doktersdienst: van 18 t.e.m. 24 febr.: F. Schreuder,
telefoon 05753-1266

Weekenddienst dierenartsen: A. R. J. v. Ingen,
telefoon 05753-2002

Bij ons kiest u uit meer
dan 4OO hatéma
gordijnen trefzeker

de uwe.

Wie gordijnen koopt, wil veel zien en heeft
veel te vragen. Daarom staat bij ons de
Hatéma Gordijnkollektor.
Die laat meer dan 400 gordijnen zien,
in romantisch, klassiek en modern.
En vertelt u ook alles over heel belangrijke
zaken als breedte, stof soort, krimp, in plooien
en komblnatiemogelijkheden. Tel ons advies
daarbij, en u weet zeker dat u de deur uitgaat
met gordijnen waar u vele jaren met plezier
naar zult kijken l

lubbers
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\ ZUTPHEN
• BORCULO • HENGELO (GLD.)
i GOOR • RUSSEN
iGROENLO •VORDEN

VEENENDAALSUPERMARKTEN B.V.
• Ambachtelijke slagerij
• Super slijterij
• Dauwverse

groente en fruit
• Snijbloemen

en potplanten
2 X per week
van veiling
Aalsmeer
Keus uit alle
merken voor
prettig lage
prijs

• Ster/c in vers

Hero

Homburg

Rookvers e
re o k worst

Erwten-
soep

He*

goed gevuld,
1 literblik

•<

maar nu

vacuüm verpakt,
geen 139
of 129

maar nu

De Betuwe

Tweedrank
No. 1-2-3-4,

fles geen 279
of 239

maar nu

alle informatie
in de winkel.

'm een geweldige
^fiets met

vloeibaar dref t

"T
geen 198
of 179

maar nu

GROENTE-, FRUIT- EN
VLEESAANBIEDINGEN

GELDIG T/M,ZATERDAG

REKLAMES GELDIG VAN
21/2 T/M 27/2 1980.

Kwaliteitskoffie!

Superunie Roodmerk
vacuüm gemalen, dubbelpak
2 x 250 gram van 709 voor

Volgens Koopkracht Koffietest betere kwaliteit dan D.E.

Kreyenbroek

spijsbroodjes
pak 6 stuks 4 AA
van 155 XM
nu voor l m* W

Luteijn

zwart-wit kogels
zak 150 gram 89
Duyvis

gemengde kroepoek i on
van 169 voor l £5J
Driehoek

Amsterdammers
pak 6 stuks nu 119
Van Melle

Frutella of droptella
pak 3 rol nu
Hellema

koffiekoeken
pak nu 89

Lassie

toverrijst
pak 400 gram
van 159
nu voor

Bonzo Diner
grote baal 10 kg,
van 2395 voor 1795
Andy Allesreiniger
gezinsfles, van 359 voor 325
groente-, kip- of camomia
lomaiensoep RQ
4-bordenblik. nu Uw
Maggi

Bakaardappels
van 198 voor 169
Knorr

Volle

sterielmelk
j fles 1 liter

É nu

Iglo

boerenkool i Rc
pak750gram,van280voor l OU

239
Veluco

Sperziebonen
1 literblik, nu 89
Van de banketbakker!

Saucijzebroodjes
extra kwaliteit, nu per stuk 98

K»

' .̂

Hoe kan 't voor die prijs!
Schwarzkopf

Zevenkruiden-
shampoo
4 soorten
geen 295
of 225
maar nu

Af zuigkapf liters
set a 2 stuks OflQ
van 279 voor f.U«f

Kop + schotel
bloemmotief
doos 6 stuks QQC
van 1495 voor w%JÜ

Buitenlamp
compleet met
muurplaat
van 1875 voor

O4 Q
O 'T 51

Meneertjespuzzel
in kubusdoosje
van 595 voor

W.?68

Fricandeau
van de ham,
500 gram 648

Schnitzels
100 gram 1591

HAMLAPPEN, heel kilo
Entre-C o te
100 gram- 179

1098 l
V

Runderrollad^^c
500 ram IHU

Magere

Maandag 25/2:

Gelderse schijven §
5 halen, slechts 4 betalenl

^ -̂•— i ii •̂ •••••••••••̂  •̂ •.iM â̂ —»̂ ^ (

Dinsdag 26/2:

LeVer 500 gram 198 \

Woensdag 27/2:

Gehakt h.O.h. 500 gram 298
Filet Americain of
Hackepeper isogra
Boeren-
metworst 100 gr. 85

Champignon-
worst 100 gram

•a*
Goudse kaas

796
v.v. jong
nu
heel kilo

Brinkers

Bak en braad
per pak nu

Mona magere

Dessertvla
3 smaken, 1/2 liter 1391

Dubbele
waardepunten'

op de
grote potten

Moccona.

w

Grolsch Bier
krat 24 pijpjes, bij ons altijd 11251

OOK IN 1980 UW GOEDKOPE SLIJTER!

Bokma jonge jenever mter
Coppelstock jonge jenever 1
Henkes jonge jenever 1 nter
Florijn vieux 1 nter
Henkes bessenjenever 1
Vat 69 whisky fies
Rosé de France o,?
3 flessen 795

1475!
1375 %,
14501
14951
11501
1595|
mi


