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CLAM
Versclüjnt dinsdags In
Bengelo, KeUenborg,
Velswyk-Zelhem, Baak,
Steenderen, Wlchmond,
Vierakker

UITGAVE:
DRIJ. WOLTERS
Kerkstr. 17 • Postbus 3
7255 ZG Hengelo Gld
Tel. 05753-1455
b.g.g. 1253
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KONFEKTIE - HERENMODES - JEANS

HENGELO TEL.05753-1383
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Appeltaart is
snel gespaard!
Reserveer en spaar, uw Moederdag Appeltaart
staat voor 10 mei voor u klaar!
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SPAAR NU VOOR DIE TAART

VOEDINGSMARKT
ruurloseweg 52 telefoon: 1392

Jowé
land- en tuinbouw-

machines

slijpinrichting

zagen, mof oren,

moforze/sen, motor-

maaiers, pompen,

motorkettingzagen,

veescneremacnines

scnaafsen, messen
NIEUW en GEBRUIKT

Branderhorstweg 5
KeUenborg, Tel. 05753-2026

CENTR. 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

SPORT GOED

MET SPORTGOED

van SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstr. 5, Hengelo C.

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-5664

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

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

G. J. HALFMAN

& ZN B.V.
Hofstraat 7 • Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Daal dan de

TAPINETTE

Verbluffend resultaat
Huur slechts ƒ 15.— p. daf

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

DE GEHELE WEEK:
500 gr verse kip

500 gr magere hamlappen

500 gr mager fricandeau

500 gr mager hachévlees + kruiden

500 gr kerry- of champignongehakt

248

498

498

598

550

VLEESWAREN:

250 gr gesneden leverworst

150 gr snij worst

150 gr Thüringer bloedworst

150 gr Salami

100 gr bacon

100 gr gebraden rosbief

100
125

125

150

195

250

l doos grote fricandellen 12.50

ONZE DAGREKLAMES:
Maandag en dinsdag

500 gr grove verse worst

500 gr fijne verse worst

398
398

Woensdag

500 er GEHAKT + kruiden

500 gr magere speklappen

275

248

Donderdag

500 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen

398
398

Vrijdag en zaterdag

SOOgrSCHOUDERKARBONADE
(max. 2 kg per klant) 298

Peter van Burk
KEURSLAGER

RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD - TEL. 06758-1269

Braderie Hengelo Gld

op woensdag 22 juli
en donderdag 23 juli 1981
in de Kerkstraat te Hengelo Gld

Leden van de HKM en de verenigingen uit Hengelo en

Ke/jenborg kunnen zich vanaf heden ALLEEN SCHRIF-

TELIJK opgeven voor deelname aan de Braderie.

Opgaven vóór 7 mei a.s. bij het secretariaat van de

HKM:

Kerkstraat 13 - Hengelo Gld

Bij de opgave vermelden met welk soort stand men

komt en of men wel of niet een dekzeil nodig heeft

WIJNBERGEN
Dagelijks aanvoer van

verse groente en fruit

Deze week

EXTRA VOORDELIG

hagelwitte

bloemkolen

Malse

kropsla

2 stuks

125

sinaasappels

lekker zoet en vol sap

18 stuks

350

Deze week in onze verkoop

bloemenkas mooi groene

klim- of hangplant

3QR
nu 3 stuks VVV

Tevens is onze SPECIALITEIT
het maken van een goed verzorgd

BRUIDSBOEKET

Fa. Wijnbergen - Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 1473

RIJWIELEN Brommers
Gazelle Zündapp

Peugeot Kreidler

Simplex Puch

Multy cycle Yamaha

Grote voorraad ONDERDELEN

Inruil en financiering mogelijk

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

Regelmatig GEBRUIKTE

brommers en rijwielen



DEZEKEUKENPASTALTUff
OOK IN UW PORTEMONNAIE

mi

Geïntregreerde
koelkast

Passtuk voor
uitgekiend
maatwerk

ATAG gaskook-
plaat in roest-
vrijstaal of
erna il Ie

Grote ronde
spoelbak in
roestv rij staal of
email/e

tot2 2cm. , .
HM^^MMOB M M • «^

Tegen een
geringe meerprijs

leverbaar met
elektrische oven

Kookplaat
naar keuze,
gas of elektrisch.

Deze fantastische keuken is leverbaar van 270 cm tot 300 cm. en is op deze maten heel eenvoudig
pas te maken De inbouwapparatuur is van ATAG dus topkwaliteit de afwerking is perfect en

de prijs past u precies.

UNION FIETSEN
zijn net even beter, lopen lichter

en zijn toch nog goedkoper

BU ons worden ze goed afgemon-
teerd afgeleverd, zonder extra
kosten
Ze kragen na plm 2 maand een
gratis beurt, wat elke fiets nodig
heeft.

Maar wU hebben ook
BATAVUS • GAZELLE - RIVEL
PEUGEOT • MEBCIEB
in voorraad
Keuze uit plm 200 stuks

RIJWIELSPECIAALZAAK

REIND ZWEVERINK
lekink 8 • Hengelo Gld • Tel. 05753-2888

•«•?
P.S. Deze maand nog voor de oude prijs

KERKCONCERT
door het

chr. mannenkoor Zelhem
met medewerking van de
chr. muziekvereniging

Euterpe, Halle

in de Lambcrtikerk te Zelhem

zaterdag 21 maart a.s.
Aanvang 20.00 uur

Toegang vrJJ

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal ia - Hengelo Gld - Tef. 05753*1606

Va Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

ééns kijken ̂

H.C.l HBOUWMATCENTRUMfl U.B.l
Kruisberqseweg 13, Hengelo (G). Tel.: 05753-2121.

Binnenweg 4. Ulft, Tel.: 08356-3141.

DE GEHELE WEEK

bij de ENIGE echte groenteman

25 sinaasappels

vol sap

3 kg Golden Delicious

Woensdag

l zak rode kool

Donderdag

l zak zuurkool

Vrijdag en zaterdag

1 komkommer

2 krop sla

LET OP DE RECLAME IN DE WINKEL

Grote sortering

bloemen en planten

OOK HET ADRES VOOB

MODERN BRUIDSWERK

Bloemen-, groente- en fruithuis

Joop Kuipers
Telefoon 1227 - Hengelo Gld
Hoek Baadhuisstraat-Spalstraat

HAAL EEN KOOPJE BIJ JOOP JE

JAN GARRITS

en

MIMI LUBBEBS

gaan trouwen op vrijdag 27 maart 1981

om 11.30 uur in het gemeentehuis te

Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats

om 13.30 uur in de Hervormde Kerk

te Hengelo Gld door ds. G. H. Ver-

haere.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in

zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 te

Hengelo Gld.

Brummen, L.R. Beynenlaan 11

Hengelo Gld, Kervelseweg lla.

Toekomstig adres:

Kervelseweg 11, 7255 BE Hengelo Gld

Pas binnengekregen
zeer mooi

woonkamertapijt

BABYLON
100% acryl

met 5 jaar Intertest garantie

per str. nieter voor

gratis gelegd

95.»

DISBERGEIS
woninginrichting - textiel

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld • Tel. M-i">

Wie bouwt kijkt eerst bij HCI

Hettema ginseng drank
verhoogt het lichamelijke en geeste-

lijke prestatievermogen

vooral bij prikkelbaarheid , lusteloos-

heid en vermoeidheid

Vrij van chemisch stimulerende

middelen

Hettema tonicum speciaal
Bevordert de nachtrust en verdrijft

spanningen en stress

(vooral in combinatie met lecithlne)

Rijk aan ijzer en andere mineralen

Vrij van chemisc stimulerende

middelen

Schieffers krachtwijn
verhoogt het algemeen welbevinden

verjaagt lusteloosheid • vermoeidheid

overwint prikkelbaarheid

versterkt en beschermt lichaam en

gezondheid

DA-drogisterij

lenselink
Kerkstraat l - Hengelo Gld - Tel. 05758-1300

15 maart 1980 waren wij 40 jaar-getrouwd.

Op vrydag 20 maart a.s. hopen wij D.V. dit

met onze kinderen en kleinkinderen te vieren.

JAN EN MARIE
SCHIEVEN GABSEN

7227 NB Steenderen, maart 1981.

Lamstraat 12.

Receptie van 14.00 tot 15.30 uur in zaal „Den

Bremer" te Toldijk.

Oranjecomité Hengelo Gld

Voor de

ZESKAMP
op Koninginnedag a.s. kunnen vanaf

maandag 23 maart groepen zich op-

geven bij de heer B. van Petersen,

sporthal „de Kamp", Tel. 2689

EN TOCH IS

TERINK
UW SLAGER

BEDEVAART BANNEUX
De bedevaart naar Banneux, waarvoor zich ieder
mevr. Gerrits-Bosman met liefde inzet, is langzamer
hand een goede traditie, waaraan meerderen uit
deze omgeving deelnemen.
Voor dit jaar is er een tocht naar de Belgische bede
vaartsoord gepland op 23 en 24 mei. De tocht staat
onder leiding van mgr. B. Rustenburg, de pro-nun-
tius in Nederland. De tocht gaat per bus via Zuid
Limburg. Om de reis mee te maken is spoedige op-
gave gewenst bij'mevr. Tferrits, lekink 2a, Hengelo
Tel. 1727 \-

OUD MATERIAAL VOOR BAAKSE SCHOOL
De oudervereniging van de St Martinuss<?hod| te
Baak gaat akties ondernemen. Zo is er op zondag
5 april bij de school een rommelmarkt. Degene die

nog oud materiaal hiervoor beschikbaar heeft, kan
dit opgeven bij de volgende telefoonnummers:
628 • 314 - 596 - 507, allen te Baak.
Op 28 maart komt men langs in Baak. De schoon-
maaküjd is aan de gang, dus blijit wellicht materiaal
waar men geen raad meer mee weet. Alles is zruik
baar, ook kleding.

HET SPEL VAN WITMOND
Rond de tweede wereldoorlog vloeide uit de pen
van de toenmalige predikant van de Herv. gemeente
Wichmond, w\jlen ds J. M. Gerritsen, een prachtig
toneelstuk, onder de titel „Spel van Witmond".
Het behandelt de opkomst van het cliristendom in
Withmundi, vvaarby het gegeven is opgebouwd rond
de jaren 801 tot 803. Een zekere monnik, Ludgeer,
waar de naam van 't Ludgerusgebouw in Vierakkcr
van afstamt, stelde pogingen in het werk het christen
dom ingang te doen vinden.
Het spel werd voor het eerst opgevoerd in 1947 en
kwam daarna 20 keer voor het voetlicht.
Naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van de
Herv. kerk te Wichmond, werd de toneelvereniging
Wichmond-Vierakker gevraagd om het spel weer op
te voeren.
Het zal gaan plaatsvinden op donderdag 9 en vry-
dag 10 april in de Herv. Kerk. Rond eind maart zul-
len kaarten zyn te verkrijgen by Kry t Wichmond en
Vivo ZB Jansen, Vierakker.

OPBRENGST VERKOOP KINDERZEGELS
De plaatselijke actie voor de verkoop van kinder-
zegels is in Hengelo en Keijenborg een groot succes
geworden.
De opbrengst heeft die van de vorige keer met
f 1000.— overschreden, Hartelijk dank aan allen die
hiervoor hebben gezorgd.

HANDWERKCLUB „DE BLEIJKE"
BESTAAT 10 JAAR
Op verzoek van de toen in functie zijnde directrice,
Zr Luttik, startte de UW 10 jaar geleden in „de
Bleijke" een handwerkclub.
Onder leiding van enkele UVV-sters wordt er iedere
woensdagmiddag gehandwerkt. De gereed gekomen
produkten worden jaarlijks in november verkocht
op de fancy-fair.
Vorige week was er feest. De presidente van de UW
mevr. van Dijke-de Goede heette alle aanwezigen
welkom en sprak haar vreugde uit over de grote op-
komst alle handwerksters hadden l of 2 familieleden
meegebracht). Speciaal welkom geheten werd mevr,
Brinkerts die samen met mevr. Jansen-Delfos 10 jaar
geieüen de leiding van de handwerkclub op zich
nam. Thans zijn met de leiding belast de dames
Kleinreesink-Horstink, Groot Roessink-Uenk en Aal-
betrs-Kuipers. Aan hen allen werd namens de UW
een bloemetje aangeboden.
Daarna kwam een afvaardiging van de handwerk-
club naar voren die eveneens aan de leidsters bloe-
men aanbood en bovendien een enveloppe met in-
houd, te besteden voor aankoop materiaal. Ook van
het bestuur van „de Bletfke" ontving de handwerk-
club een enveloppe.
Nadat men had genoten van koffie met cake, werd
er bingo gespeeld waarbij menigeen in het bezit
kwam van een prijs.
Door middel van een verloting kregen alle hand-
werksters een door de handwerkclub gemaakt kleed
tas of iets dergelijks.
Met een drankje en een hapje werd de middag be-
sloten.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 22 MAART

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Verhaere

10 uur Ds Verhaere

Goede Herder Kapel
10.15 uur jeugddienst

VrUz. Herv. Kerk
Geen dienst

Avond- en weekenddienst doktoren
Voor spoedgevallen zaterdags van 9-9.30 uur en zon-
dags van 12-12.30 uur

van 16 t.e.m. 22 maart
Dr Hanrath, Telefoon 1277

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. $)< J. van Ingen, telefoon 2002

Biedt zich aan bejaarden-
hulp voor 2 halve dagen
per week, omgeving Hen-
gelo Gld. Brieven onder
nr V.K. 11, bureau van de
Reclame, Hengelo Gld

Woonruimte gezocht voor
de periode mei t.e.m. dec.
1981. Tel. 08352-8873

Te koop stacaravan, 6x3
mtr, met staanplaats op
camping ,,Kom-es-an",
alles aangesloten. Tel.
05753-1660

Te koop Puch Maxi, b.j.
1977, In z.g.st.. Tel. 05753-
2224

Te koop zeer goed onder-
houden jongens racefiets
en platenspeler met box
H. J. van Dam, Kervelse-
weg l, Hengelo Gld, Tel.
1945

Te koop kinderfiets, leef-
tijd 3-7 jaar, kleur groen
i.g.st. H. Winkelman,
Teubenweg 54, Keijenborg
Tel. 05753-2865

Te koop openhaard hout
div. soorten. R. Dijkman,
Bleuminkweg 3, Hengelo
Tel. 05753-7289

Te koop Kity 612 hobby
lintzaag, staande uitvoe-
ring, met 1,5 PK motor
f 475.—, Sihi waterpomp
30 m3 per uur f 250.—
Wegens verbouwing open
Sipo mahonie verdiepings-
trap, hoog 2.80, met trap
hek en leuning f 1000.—
The Loosen, Fokkinkweg
27, Hengelo Gld, Tel.
D5753-2361

Te koop bankstel, 2- en3-
zits, Ikeur donkerbruin
Dorpsstraat 25, Steenderen
Tel. 05755-1458

Te koop stalen ledikant
met matras, 120x190.
Zwartkruis, H.W. Rasch-
weg 9, Steenderen, Tel.
05755-1635

_«

Te koop partij kinder-
kopjes. Na 5 uur 's avonds"1"
Enkweg l, Keijenborg

Te koop prima eetaard-
appelen, o.a. Pimpernel
en Surprise, bij H. van
Kouswijk, Ockhorstweg 6
Wichmond, Tel. 05754-793

Te koop beste roodbonte
pinken, een paar drag.
schapen (2e worp), een
aantal schapevachten.
Tevens een heel of half
geslacht varken, pootaard
applen, vroeg of late,
een 3-gaats kachel voor
hout en eierkolen. Gratis
af te halen dikke varkens-
mest. H. van Kouswijk,
Ockhorstweg 6, Wichmond
Tel. 05754-793

Gevraagd

vakantie werkers
(sters)
voor de maanden juni, juli

aug., sept., of gedeelten

hiervan.

Aanmelden telefonisch of

persoonlijk vrijdags van 19

tot 20 uur en zaterdags van

9 tot 12 uur

GROENTEBEDRIJF

REMMER
Prinsenmaatweg 12, Rha
Steenderen, 057561367

Puch-Maxi

BROMMERS

de veertiendaagse

in' rop
van 77 f.e.m. 30 maart

- l liter
J S-STEBBEN JENEVER
o l liter
2 FLORIJN VIEUX

3 1 liter
SONNEMA BEERENBURG

- l liter
4 MISPELBLOM inmaakbrandewifn

BOLS APBICOT-BBANDY
l fles red label
JOHNNY WALKEB WHISKY

CABALLEBO SHERRY

ZELLEB SCHWABZE KATZ

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJ1 RIJ CONCORDIA

1861 Kon. Harm. Concordia

ZONDAG 22 MAART

1981

Jubileum Koffieconcert
GBOTE ZAAL CONCORDIA, HENGELO GLD

Aanvang 10.80 uur • TOEGANG GRATIS

1861 120 jaar 1981

GLAS VERF BEHANG
v/h Winkelman

SPALSTRAAT 17 - 7255 AA HENGELO GLD - TEL. )5753-1292 • b.g.g. 05752-2634

reeds vanaf

99*).--

Alle modellen en kleuren
voorradig

FA.SLOTBOOM
Kieftendorp 11, 'Hengelo G*

DANSEN

Zondag 22 maart

B L E D

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461





x Loodgieters

x Techn. inst. bedrijf

x Gas, water

x Centr. verw.

H. B. BERENDSEN
Poelsweg 23 - Ketfenborg - Tel. 05753-2694

ERKEND INSTALLATEUR

ENERGIEBESPARING?

Denk eens over aanleg
van centrale verwarming

Vraag ons vrijblijvend
informatie

HENGELOSE TONEELVERENIGING

Op de zaterdagen 4 en 11 april

TONEELUITVOERINGEN
in zaal Langeler

Opgevoerd wordt het stuk

ZO'N STADSE DEERNE
van de Achterhoekse schrijfster

Ine Assink

Voor rolverdeling zie de advertentie van de

volgende week

Kaarten reeds in voorverkoop bij onderstaande

adressen:
boekhandel Wolters, zaal Langeler en de leden

van de HTV '

Zondag 22 maart

bingo-
avond
Vele aantrekkelijke prijzen

Aanvang 20.00 uur

ZAAL

Winkelman
Keijenborg

GEMEENTE HENGELO GLD

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hengelo
maken bekend, dat zij voornemens zijn om
met toepassing van artikel 19 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid
8 van de Woningwet en na een voorafgaande
verklaring van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland, vergunning te
verlenen tot:
het bouwen van een tweede agrarische bedryfs-
woning op het perceel, kadastraal bekend ge-
meente Hengelo, sectie G, nr. 1623, plaatselijk
bekend Hengelosestraat 6.
Het hierop betrekking hebbende bouwplan wijkt
af van het Bestemmingsplan Buitengebied 1970
doch is in overeenstemming met het ontwerp
van een herziening van dat plan.
De situatie-tekening en het bouwplan liggen
met ingang van 20 maart 1981, gedurende 14
dagen, ter gemeente-secretarie (afd. A.Z.)
voor een ieder ter inzage.
Gedurende bovenbedoelde termijn kunnen
tegen dit bouwplan schriftelijk bezwaren bij
hun college worden ingediend.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

J. E. de Boer, burgemeester

K. Verhoeff, loco-secretaris

Hengelo, 13 maart 1981.

BUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vinal

Naalmachlncharulel

BORGONJEN
Kerkstraat 18 - TOBDEN Tel. 05752*383

Bpalstra&t 19 Hengelo GW - TeL 05755-1418

Hij speelt graag en stoeit vaak. Hij
heeft een echte jongensbril. Vlot en
ook sterk, 't Is heel goed als jongens
de sterkere brillen dragen. Ook Uw
jongens!

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

Uitslag Mukey verloting 1981

Hoofdprijs lotnr. 1263

Verdere prijzen op onderstaande nummers:

115 - 201 - 467 - 643 - 711 - 785 - 942 - 971 - 979

1027 - 1097 - 1267 - 1308 - 1326 - 1329 • 1364 - 1410

1466 • 1480

Prijzen kunnen worden afgehaald bij café

Winkelman, St Janstraat 3, Keijenborg

Het Mukey Comité

VOORJAARSAANBIEDING

National stofzuiger

750 watt motor, ad v.prijs 247.— nu l if «f •"

National stofzuiger

1000 watt motor, adv.prtfs 409.— nu OZ9i"M

Holland Electro 3000 electronic

1000 watt motor, adv.prijs 489.— nu 389i"

FA. BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat Banninkstraat

Hengelo Gld

UW NIEUWE HOBBY?

GLASGRAVEREN
Kom het eens bekeken bij ons

in de winkel

schildersbedrijf
bennie harmsen

Spalstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1292

Zojuist weer binnengekomen

Volop

blankhouten artikelen
voor de volksschilderkunst

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

SPECIALE AANBIEDING

Vloerplanken

22x125 mm per m 2.25

Plinten

16x125 mm per m 1.95

16x63 mm per m 1.05

Bi[enhof's Bouwmarkt
Hummeloseweg 20 Hengelo Gld - 05753-2425

VoorjaaK§€hoonmaaH
V % & e^^^^aS^^r^-^-^ W • •

begiirf
De lente is weer in 't land

en daarmee ook de
grote schoonmaak-
Veenendaalweet

wat u nodig heeft

om uw huis weer kraakhelder
gepoetst te krijgen en tegen
super lage prijzen.
't Lijkt bij ons wel grote

schoonmaak zorg

dat u er bij bent.

Tolet toiletbloc's
pak 2 stuks van 2,49 voor
Johnson pledge
of citropledge en bijenpledge
bij V.S. altgd

Wasknijpers paksostuks _ ^
met waslijn van 2,98 voor __1ÉÊt %

Skinflor
buiten/binnenmat 70 x 40
van 13,95 voor

l?8

3?8

2?9

82°

Curver
Plastic waskorf
van 8,95 voor_
DuSty vaatdoekjes
pak a l O stuks
van 5,90 voor.

Hand stoffer
en stofblik van 5,95 voor

6*
3*

Driehoek vloeibare zeep
flakon l liter van 3,45 voor

Dubro
afwas flakon 600 cc van 1,39 voor

Sunil
koffer 2 kilo van 6,95 voor_

houten afwasborstels

269

l?9

5*
149

f'ALL koffer x

2 kilo
L van 5,95

voor

,*+*
Hoppe

^ • jonge jenever
\ l Hes l liter

\
Witte reus

grote flakon 750 ml
van 3,25

voor

Kreyenbroek
gevulde botercarree's
pak 6 st van 1,79 voor
Baronie
kersenbonbons
zak 150 gr van 1*98 voor.

Marandi
nougat glacee 200 gr
van 2,29 voor

V.S. droprepen
zak 10 st van 2,50 voor

Mergpijpjes
pak 5 st van 1,29 voor

Volle houdbare
melk
l liter van 1,07 voor

Blueband margarine
pak 250 gr V.S. prys

TimSOn appelstroop
beker 3 50 gr.
van l,09 voor

Kersen
op lichte siroop grote pot
850 gr. van 2,59 voor
Schuimbad dennen
of veldkruiden, can a
2'/2 liter van 3,75 voor_
Page zakdoekjes
pak 10 x 10 stuks
van 1,65 voor _
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Aqua fresh
tandpasta, tube 50 ml
van 1,69 voor.
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geldig van 19-3 t/m 21-3-1981

Zigeunertartaar
een keimagere pittig ge-
kruide vlugklaar tartaar-
variatie! 500 gr.

Botermalse bief-
lappen 500 gr

Sucadelappen
500 gr.-

Schenkel
500 gr.

Originele rolpens
heerlijk bij rodekool!
100.gr.

Coebergh
bessen of kersen
brandewijn, l liter
fles, deze week

Johma Sellerij-
salade 100 gr .

Gevuld ontbyt-
Spek 'Nöïke' 100 gr

Filet Americain
of Hackepcpcr 150 gr..

Roomschnitzels
5 halen slechts 4 betalen

Runderlever
heelkflo

_ehakt (half om half)
heel kilo_

Zuivel
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Coberco
vanille vla
l liter pak van 1,43 voor_

Mona Yoki drink
4 smaken
l liter pak van 1,79 voor_

Jolly
duo dessert van 1,59 voor

Samos
4 smaken
62 gr. van 2,05 voor

Tarwe rogge
800 gr. _

Krentenbollen
zak 6 stuks i?5
Suikerbrood
800 gr 2I9.
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