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(SHEERGLAZE (
l aluminium l
= =

voorzetramen= =
Het definitieve antwoord op
energiebesparing

Het ideale systeem voor
dubbele beglazing

De montage is zo eenvoudig, dat f

dit systeem door iedere doe-het- ]

zelver kan worden aangebracht.
— EL

Uitvoering met vaste of schar-

nierende ramen.

l Sheerglaze is een uniek systeem voor dubbele i

ï beglazing. De luxe van dubbele beglazing kunt \

l u zich nu permiteren zonder hoge kosten. Dit [

| systeem verdient zichzelf binnen de korst

ï mogelijke tijd terug door een aanzienlijke

l brandstofbesparing, zeer zeker de reeds aan- |

f gekondigde prijsstijgingen in aanmerking ge- {

| nomen.

l Sheerglaze maakt uw ramen volledig tochtvrij. !

ï Sheerglaze heeft een geluid-isolerende wer- \

\ tóng, welke bij een spouw van 5 cm beter is ]

l dan alle bekende produkten op dit gebied.

l VEBFCENTBUM

lenselink
j Kerkstraat l • Hengelo Gld - Tel. 05753-1300 \

Voor een mooie

Kerstboom
naar

BOOMKWEKEBIJ EN TUINAANLEG

G. J. HALFMAN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1424

Tevens hebben wy ook de

SERVISCHE SPAR
(blauw)
met kluit, als kerstboom

De Landelijke Rijvereniging

II
„De Bosruiters

houdt weer haar jaarlijkse

KOEKEN AKTIE
in de week van 14 te.m. 18 dec.

Eet smakelijk

CLAN
Verschijnt dlngdagm tal
Hengelo, Kettenborf,
VebwUk-Zelhem, Baak,
Steenderea, Wlchmond,
Vlerakker

UITGAVE:
DBIJ. WOLTEBS
Kerkstr. 17 • Postbos 8
7255 ZG Hengelo Gld
Fel. 05753-1456
b.g.g. 1258

WUNBERGEN
BIEDT U DEZE WEEK:

geschr. worteltjes
+ peterselie

per zak

Volop zoete, sappige
navel-sinaasappelen

14 stuks

2 kilo

85

395

275
Lekkere Hollandse
Golden Delicious

Deze week in onze grote
VEBKOOP BLOEMENKAS

volop alle kleuren

cyclamen vol knop
en mooie

kerststerren

Let op onze scherpe veilingprtyzen

KOM, KIJK EN ZIET, WAT

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

U BIEDT

Maandags geopend, woensdagsmiddag gesloten

Ook het adres
voor een goed verzorgd

BRUIDSBOEKET

Een keer niet zelf koken!

Ga eens lekker eten en kom eens
de proef op de som nemen!

».-

Chinees-lndisch restaurant

GOLDEN VALLEY"•i
Raadhuisstraat l •

Telefoon 3231
HENGELO (Gld.)

Geopend van 11.00 tot 22.30 uur, ook op zon- en
feestdagen, 's Maandags gesloten

Ook telefoon-service:
Even bellen en uw maaltijd staat gereed
Speciale afhaalprijzen

DE GEHELE WEEK:
BU aankoop van een elgengem.
rookworst

500 gr zuurkool gratis
Rauwe CASSELLEB
BIB 100 gr

100 gr
ZEEUWS SPEK

195

160

698

500 gr
BAKBLOEDWOBST

500 gr
BAKLE VERWORST

500 gr BALKENBRIJ
met of zonder krenten

298

298

UIT ONS SNACKBEDBIJF:

l ds gebr gehaktballen, 20 st.

19.95

l ds fricandellen, 40st. 14.00

5 st. braadworst 4*95

500 gr nasi of bami 3.25

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag
500 gr GROVE VERSE WORST 450

>00 gr FIJNE VEBSE WOBST Q50

150 gr PALINGWORST 150

Woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
150 gr BOTERHAMWORST 100

375
350

'Donderdag
500 gr MALSE RUNDERLAPPEN A9R

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN JJQQ

150 gr LEVEBKAAS ISO

Vrijdag en zaterdag
500 gram

SCHOUDER-
KARBONADE
(max.) 2 kg per klant) 395
500 gr OSSESTAART

150 gr GEKOOKTE LEVEBKAAS

100 gr COBNEDBEEF

100 gr PEKEL VLEES

100 gr GEBRADEN ROSBIEF

395
95

195

195

250

Lange BOEBENMETWOBST plm 650 gr 10.—

KEURSLAGER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTBAAT 7 • HENGELO GLD - TEL. 00758-1189

KERSTBOMEN
-•*

TE KOOF

AH* moten

Ook met Muit

Het vanouds bekende adres

Kwekerij HUBERS
PASTORIESTRAAT l - BAAK • TEL. 05754-106

Jowé
land- en tuinbouw-
machines
slijpinrichting
zagen, moforen,
moforzeisen, motor-

maaiers, pompen,
moforkeffffigzagen,
veescneremachfnes
schaatsen, messen
NIEUW en GEBROKT
Branderhorstweg 5
KeUenborg, Tel. 05753-2026

DE JAARLIJKSE

PAX

wildverloting

wordt gehouden op

zaterdag 19 dec.
Opbrengst t.b.v. het jeugdwerk van de
V. en A.V. „PAX"

Jeugdbestuur en J.E.C.

Gouden ring met
'n donkerende diamant
voor 159-

Bijpassende hanger
met diamant

109.-

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

1861 Kon. Harm. Concordia 1981

Zondag 13 december

LAATST

JUBI1 EUM

KOFFIECONCERT
aanvang 10.30 uur

sporthal „de Kamp"

(gezellig ingericht)

Met medewerking van

Hengelo's Gemengd Koor

Hammond organist

Dixieland band

Toegang gratis

Kon. Harm. „(l'liiilif Hengelo Gld

Als dank aan de gehele Kengelose bevolking

Tevens afsluiting aktie
„Concordia 120 jaar jong"

bekendmaking totale eindbedrag

Langs deze weg willen wij nogmaals iedereen bedanken voor de
vele felicitaties, geschenken, serenade enz. enz., welke wij in
ontvangst mochten nemen tijdens ons 120-jarig jubileum.

Bestuur, commissie en leden

HEIDEPLANTEN
3IERHEESTER8
LAANBOMEN
CONIFEREN
BOZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
rURFMOLM
lUINTURF
POTGROND
SPOORBIELZEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKWEKEBIJ EN
TUINAANLEG

G. J. HALFMAN
& ZN B.V.
Hofstraat 7 • Hengelo Gld



de veertiendaagse

iTIMTOPl
Geldig van 8 t.e.m. 21 dec.

l liter
| 3 STERREN GENEVER

^1 liter
2»UJARDIN VIEUX

l liter
BOLS BESSENGENEVER

- l fles
4 CATZ KRUIDENLIKEUR

l fles
ZWARTE KIP ADVOCAAT

BERENTZEN BONGO

MANDORALA NOTENWIJN
l fles

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJl RIJ CONCORDIA

SGhildersiDedrijf
bennïe hdrrrisen

vraag vrijblijvend informatie...

Spalstraat 17 Hengelo (GId.) Tel.05753.1292

HOTEL LANGELER
Spalstraat 5 - Hengelo GId - Telefoon 07553-1212

Wij brengen voor U, net o/s onoere laren, een gezellig

m

l kerstdiner
op Ie en 2e Kerstdag
van 17.00 tot 21.00 uur

De prijzen zi/n van f 30.— f of f 35.— p.p.

Apart kindermenu

Menu's worden op aanvraag u gaarne toegezonden

Graag vroegtijdig reserveren

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

DANSEN
Zondag 13 dec.

Hengelo GId. telefoon 05753-1461

Zaterdag 12 december

SPEELT

Earth and Fire
in zaal „de Engel" té Steenderen

HEIJINK
geeft

10 pet korting
op alle meubelen

„DE SPANNEVOGEL"
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurlosevveg 2 • Hengelo GId

Wasoutomaat stuk?

Bel UIT DE WEEBD
Zonnestraal ia • Hengelo GId • Tof. 05753-1806

Va laar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

x ziekenvervoer

x rouw- en trouwritten

x taxiritten

's avonds na 23.00 uur

uitsluitend ziekenvervoer

en besproken taxiritten

TAXI BEDRIJF
G. WOLSINK
Vordenseweg 3, Hengelo

Tel. 05753-1493
Nu ook

blank houten spullen
voor volksschilderkunst.

Kom vrijblijvend een

kijkje nemen.

Doe-het-zelf centrum

H. G. Bijenhof
Hummeloseweg 7, Hengelo

nUSQVAENA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naaïmachlnehandel reparatie-Inrichting

30RGONJEH ;

Kerkstraat 13 • VOEDEN TeL OS7520S85

Spalstraat 19 Hengelo CSId - TeL 05755-1418

NET EFFE GEZELLIGER

TAPPERIJ „DE ZWAAN"
presenteert zondag 13 december

de Griekse top-artist

ARISTAKIS
Aanvang 20.30 uur

Hoe wist hij

dat u
dit wilde
hebben?

t B\\\!

Audlo-meubel
Compleet met boxen.
Type F 1424

Racksysteem met geïnte-
greerd stereo muslc centre
- Tunor met FM. midden- en

langegolf. Wijzer met af-
stem LEO.

- Versterker met 2x 15 W mu-
ziekvermogen.

- LED vermogensindicator.
- Platenspeler seml-automa-

tisch.
- Element GP $00.
- Cassettedeck voor chroom en

ferro.
- Automatische opnemere-

geling.
- Audiorack in donker

essemotief.
-Compleet met boxen-

9113.

Sintprijs

SOLAC

STOOMSTRUKER
Type 751. Kwallteits stoomstrUker met

garantie
Advietprijs 69.50 - Kadopqjsje

39.50

ERRES portable

KLEUREN-TELEVISÈ
37 cm inline beeldbuis; 12 voorkeur-
iender«; aangepast voor VCR - VLP

Ad vies prijs 1145.— NU

Philips
MIXER

in brviln-beige uitvoering, compleet met
garden

Sintprijs 49.95
ERRES KLOKRADIO

99,

TR 1321. 24-uurs systeem.
Ledcijfer Indikatie

Adviesprijs 135.— NU

TOSTI
APPARAAT

Philips tosti-apparaat. Automatische af-
slag. Instelbare timer (6 standen)
Ook geschikt als broodrooster
Tosti-houders met koudgrepen en klem.
mechanisme

75,
WINTER

Spalstraat 8
7255 AC HENGELO (GLD.)



HêTcöü~bülferi' mèf

L TOCHTSTEIPS

ict-zelf centrum

5. Bijenhof
meloseweg l, Hengelo

i nu voor de komende

igen alvast

APPELEN
te bakken of lekker

e hand.

tlian, Lombarts en
en Delicious

; maat

en Delicious

:g van 1.50 voor 1.40

i. 31 december

enmaat

en Delicious

cg 1.10

ITBEDRIJF

RSTINK
ienmaatweg l

ideren - Tel. 05755-1243

soorten leg- en hang-

sn tegen betaalbare

en

let-zelf centrum

5. Bijenhof
meloseweg 7, Hengelo

stel zoekt met spoed
ruimte in dorp Hen-
Gaarne brieven met

ye kosten te richten
r postbus 52, 7255 ZH
elo Gld, met vermel-
letter G

aagd hulp in de huis-
ing voor l

k dag in de
, Tel. 05753-3002,
nborg

ijt vuil?
dan de

MNETTE
itereiniger
luffend resultaat
slechts ƒ 15.— p. da*

GISTERIJ

• N S E L I N K
straat l, Hengelo Gld
bon 05763-1800

" "Lerares T?hgéTs~Mjö~.
geeft byies aan scholieren
Ook les aan volw, (begin-
ners en gevorderden)
ïnl. tel. 05753-2107

KAMERS TE HUUR, beg.
grond, vrije opgang, met
gebruik van keuken etc.
Harrie Mentink, St Jan-
straat 69, Keijenborg,
Tel. 05753-1329

Te huur gevraagd land
voor aardappelteelt, oogst
1982. E. W. Harmsen,
Kremersdijk l, Hengelo G
Tel. 1678

Te koop oude kleedlokalen
+ betonpalen. v.v. Baakse
Boys, Inl. 05754-468

Meubelmagaztyn ,de Klok'
biedt aan: bankstellen, sa-
lonkasten, eethoeken, clubs
eiken en stoffen bekleding
prachtige 1-pers. bedden,
prijzen v.a. 150.—. Goede
inruilmeubelen. Koldewei-
weg 17, Keijenborg, tel.
05753-2808. Geopend vrij-
dag en zaterdag van 13.00-
17.00 uur, of telefonische
afspraak

Te koop kerstbomen met
of zonder voet. A. Goos-
sens, Steenderenseweg 11,
Hengelo Gld, 05753-2139

Te koop kerstdennen, met
of zonder kluit. H. Pas-
man, Olburgseweg l,
Olburgen, Tel. 05755-1233

Te koop kerstdennen met
voet. Bronkhorsterweg 40
Steenderen, 05755-1672

Te koop kerstbomen
Vordenseweg 31, Hengelo
Tel. 05753-1891

Bestel nu uw kerstkalkoen
(scharrel) of koiüjn, even-
tueel ook geslacht. G. J.
Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. 05753-1670

Bruine slachtkippen te
koop bij H. Luesink,
Scharfdijk l, Hengelo Gld,
Tel. 05753-7283

Grenen discomeubels
kastjes - tafeltjes • buro's
leuke tienerstoelen

Doe-het-zelf centrum

H. G. Bijenhof
Hummeloseweg 7, Hengelo

Te Koop éëfaaHappeïëh"""
onbespoten. B. J. Waenink
Regelinkstraat 13, Hengelo

Kamer veranderen?

Kerdastone
STEENSTRIPS

Doe-het-zelf centrum

H. G. Bijenhof
Hummeloseweg 7, Hengelo

SPORT GOED
MET SPORTGOED

van SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
ianninJcstr. 5, Hene*. 'o r.

Offenborg
HANDEL IN

hooi en stro
Hesterweg 10, Varsselder

TëTkoop nest DreïHse
spatrijpups. Lankhorster-
straatS, Hengelo Gld
Tel. 05753-2889

Gratis af te halen jonge
hond. A. W. Maalderink,
Past. Thuisstraatl7,
Keijenborg, Tel. 1546

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

BADI-THERM
Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
S105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 13 DEC.
Ned. Herv. Kerk

10 uur dhr Lemereis, Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur Ds Verhaere

Vrflz. Herv. Kerk
10.30 uur Ds P. J. v.d. Vange

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

van 7 t.e.m. 13 dec.

B. A. M. Eijkelkamp, Telefoon 2262

Weekenddienst dlerenarteea
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. Eil, Telefoon 1420

Alarm rijkspolitie
Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-66445T>

Alarmno. bravidweer
Telefoon 1922 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 Keijenborg
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 voor-
avondmis
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur:
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur

Fictsverlichting
Wij weten allemaal dat een fiets of bromfiets moet
zijn voorzien van een deugdelijke voorlamp, een wit
achterspatbod, een rood uitstralend achterlicht en
een rode reflector.
Ondanks dat en gezien het feit, dat wij inmiddels in
de „donkere dagen voor Kerstmis" zijn gekomen,
wordt door de politie nog steeds een groot aantal
overwegend jeugdige fietsers tijdens de schemering,
bij avond en nacht aangetroffen zonder dat hun fiets
of bromfiets van een goed functionerende verlichting
is voorzien.
Dat dit, vooral bij slechte weersomstandigheden en
tijdens de schemering, niet alleen een gevaar voor
de betrokkene zelf, maar ook voor de overige wegge
bruikers inhoudt, behoeft geen betoog.
Van politiezijde is een intensieve controle te ver-
wachten. Beter ware het echter het geld van een
eventuele boete te besteden aan het in orde maken
van de verlichting.
Ten aanzien van de ouders nog de opmerking, con-
troleer regelmatig de fiets van uw kinderen, zorg
dat ze „gezien" worden.

Gladheidbestrijding e.d.
Met de winter voor de deur lijkt net gewenst om te
attenderen op enige - op de winter betrekking heb-
bende - artikelen uit de Algemene Politieverordening
voor de gemeente Hengelo Gld.
Deze artikelen luiden kort weergegeven als volgt:
art. 41 verbiedt het maken of hebben van glijbanen
op de weg of het bij wyze van spel glijden over reeds
gemaakte banen;
art. 42 houdt een verbod in om by vriezend weer
op de weg water of andere vloeistof te storten of te
lapen lopen;
art. 43 verplicht de bewoners of gebruikers van een
binnen de bekomde kom van de gemeente gelegen
onroerend goed er voor te zorgen:
a dat bij gladheid het aan dit onroerend goed grert-
zende trottoir of voetpad zo goed mogelijk met zand
zout wordt bestrooid;
b dat zo spoedig mogelijk na sneeuwval de sneeuw
van het aan dit goed grenzende trottoir of voetpad
wordt verwijderd;
aan de verplichting, genoemd onder b. is voldaan
indien de sneeuw wordt gestort op een door burge-
meester en wethouders daartoe aangewezen plaats
of indien de sneeuw is gebracht op de uiterste rand
van het daar bedoelde weggedeelte, zodanig, dat voor
voetgangers een vrije ruimte van 60 cm (twee nor-
male trottoirtegels) overblijft en dat tevens vol-
doende openingen voor het afvoeren van dooiwater
vrijblijven, autobussen zonder hinder bereikbaar zijn
en brand- en rioolputten, brandkranen en afsluiters
van de waterleiding vrijblijven;
art. 45 verbiedt het om sneeuw of ijs, afkomstig van
gebouwen of percelen grond, erven en tuinen daar-
onder begrepen, naar wegen over te brengen.
Tenslotte nog een dringend verzoek aan de eige-
naren van auto's; parkeer uw auto(s) bij sneeuwval
gladheid, ijzel, of bij verwachting hiervan, zoveel
mogelijk buiten de openbare wegen, dus op uw erf,
inrit of dergelijke. De desbetreffende gemeentelijke
dienst kan alleen dan haar taak naar behoren uit-
voeren indien in genoemde situaties het op de weg
parkeren tot een minimum wordt beperkt.

JEUGDDIENST
HERVORMDE GEMEENTE HENGELO GLD

zondag 13 dec.a.s.
Aanvang 10.00 uur

Voorganger: dhr Lemereis, Aalten

TOT ZIENS

de Jeugddienstkommissie

KERSTCONCERT

De goede traditie wordt voortgezet. Op maandag 21
december a.s. wordt weer een kerstconcert ver-
zorgd in de Herv. Kerk te Hengelo Gld. De aanvang
is bepaald op 19.30 uur.

Aan dit concert werken mee de zangkoren Hengelo's
Gemengd Koor, Looft den Heer en Soli Deo Gloria.

De uitvoering der zang staat onder leiding van de
heer G. J. Scheffer. De begeleiding op het orgel
wordt verzorgd door Herman Lubbers.

De muziekver. Crescendo zal o.l.v. H. Kraxner een
aantal liederen gaan uitvoeren. Het jeugdkoor „Les
Enfants", onder leiding van P. Rouwen, zal ook
medewerken.

De entree voor dit concert is gratis, doch na afloop
zal aan de uitgang een vrije gift kunnen worden ge
stort ter bestrijding van de onkosten.

Door de kerkvoogdij der Herv. gemeente werd voor
dit concert de kerk en orgel welwillend ter beschik-
king gesteld. Men rekent gezien de medewerking van
zoveel verenigingen ook op een goede belangstelling
van de zijde van het publiek.

DHR B. V.D. KROL WINT RABO RADWEDSTRIJD

Op~de 25e Agrado te Doetinchem hadden de Rabo-

organisaties van de kringen Doetinchem en de Graaf

schap een foto-raadwestrijd uitgeschreven, waarvoor

maar liefst 4500 inzendingen binnen kwamen.

Voor de heer B. v.d. Krol van de Sarinkdijk uit

Hengelo Gld werd de deelname succesvol.

Voor de diverse vragen wist hij de juiste antwoorden

te vinden. Dit leverde hem de hoofdprijs op.

Omdat zijn bankzaken zijn ondergebracht bij de

Rabobank aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld,

werd hem door de directeur de heer F. Zilvold de

prijs uitgereikt. Dit in tegenwoordigheid van zijn

echtgenote en de heer van Mourik, chef pubilciteits-

zaken van deze bank.

EN TOCH IS

RATERINK
UWSLA6ER



BEN GROOT ROESSEVK

en

CAfiLA VÉRHEIJÉN

«p \ i-jjdaK il december 1981

om 11.15 uur Ln het gemeentehuis te

Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening van ons *

huwelijk zal plaats vinden om 12.00

uur in de N.H. kerk aldaar door

ds Verhaere.

U bent van harte welkom om ons te

feliciteren van 15.00 tot 16.30 uur in

zaal Concordia. Raadhuisstraat 36 te

Hengelo Gld,

Winkelsweg 3, Hengelo Gld

Contre-Escarpe 34, Doesburg

Toekomstig adr*

De Heurne 78, 7255 CL Hengelo Gld

HENRY HENDRICKSEN

en

LEIDY REGELINK

gaan trouwen op woensdag 16 der.

1981 in het gemeentehuis van Hen-

gelo Gld om 13.30 uur.

De kerkelijke inzegening vindt plaats

in de Ned. Herv. kerk te Hengelo Gld

om 14.30 uur.

Wij houden receptie in zaal Concordia

te Hengelo Gld tussen 16.00-17.00 uur.

Doetinchemseweg 30, Wijnbergen

Synagogestraat 6, Hengelo Gld

Toekomstig adres:

Oranjehof 38, Hengelo Gld.

Kregen wij een brief of een kaart
was U erbij op 15 oktober
Gaf U een cadeau, een plant of geld
dat hebben we zeer op prijs gesteld.
Wy willen U onze dank geven
voor uw blijk van medeleven.

JAN EN WILMA CLAVER

7255 CW Hengelo Gld december 1981.

Sarinkkamp 56.

Wij zijn erg blij met de geboorte van

Michiel
Gerit, Marja en Jan-Joost Luimes

7255 A W Hengelo Gld, 27 növ. 1981.

Banninkstraat 8.

Na een moedig gedragen lijden is van ons heen-

gegaan onze zorgzame vader, groot- en over-

grootvader

FREDERIK HULSHOF
weduwnaar van Engelina Colenbrander

in de gezegende ouderdom van 90 jaar.

H. F. Waarlo-Hulshof

H. Waarlo

H. A. Hulshof

M. Hulshof-Vruggink

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 3 december 1981.

Bejaardcentrum ,,De Bleijke".

De begrafenis heeft maandag 7 december

plaats gehad op dé Algemene Begraafplaats

te Hengelo Gld.

Voetbal ver. „B A AKSE BOYS"
Voor de vele blijken van belangstelling, bloe-

men en kado's, die we mochten ontvangen bij

de opening van ons sportcomplex ,,De Baaker-

mat", betuigen wij onze hartelijke dank.

Bestuur en leden

v.v. ,,Baakse Boys"

Lammers - llaalilmiik
(A. B. Wolsink

TAXI-enZIEKENVERVOER
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 3005, b.g.g. 1924

Voedingsbond FNV

op maandag 14 dec.
in zaal Leemreis, SpaLstraat 40

Nabespreking fusie NW - NKV af d. Hengelo G

IJsclub „DE MOLENKOLK"
TE STEENDEREN

Algemene ledenvergadering
op woensdag 16 dec. 1981
in café Heezen te Steenderen
AANVANG 20.00 UUR

Agenda:
1 Opening.

2 Notulen vorige vergadering. >

3 Rekening en verantwoording.

4 Bestuursverkiezing. Aftredend: W. Wesdorp,

R. Aalderink, G. Harmsen en E. Knaake

(allen herkiesbaar).

5 Benoeming kascommissie.

6 Mededelingen.

7 Rondvraag.

8 Sluiting.

Tijdens de vergadering verloting waardebonnen

Gezinslidmaatschapskaarten vóór of op de

alg. vergadering f 12.50, nadien f 25.00

Wie vóór l januari 1982 16 jaar wordt, moet

persoonlijk lid worden.

Dagkaarten niet-leden kinderen f 1.00, vol-was-

senen f 3.00

VOOR EEN MOOIE

kerstboom
van groot tot klein

met of zonder wortel

Dan naar

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

G. J. B O S M A N
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2619

Plant nu uw

VRUCHTBOMEN
WU hebben een groot assortiment
voor u in

APPEL, PEER, PRUIM, KERS

zowel in struikvorni als in halfstam

G. J. HALFMAN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1424

H.H. konijnen-
fokkers

Ook dit jaar ontvangen wty weer

KONIJNEN voor de hoogste pr*Js

vrijdagavond 11 dec.
vanaf 18.00 tot 22.00 uur

zaterdag 12 dec.
vanaf 10.00 uur tot 3 uur n.m.

HARRYJOLINK
Hogenkampweg 28 • Hengelo Gld
Tel. 05753-1454

Zoekt U een betrouwbare rijschool

Bel dan 05753-2144

A.B.A.N. AUTORIJSCHOOL

JAN DENEKAMP
Sarinkkamp 14 - Hengelo Gld

Voor familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1455



Wansink
HEINEKEN

PILS

krat 24 fles

Bruine bonen

l literblik

BENCO

pot 400 gr

BLUE BAND
margarine

pak

69

Meester

rookworst

225 gram

W

DUYVIS

SALATA
'/2 LITER 198

VENZ

CHOCOLADEHAGEL
400 GRAMI

Vivo perziken heel blik T79

Spa rood liter 69

Persil voordeelkoffer 2 kg 565

Honig vermicelli pak 95

Mac cain 1,2,3 patat kg 298

Tuc van Parein 2 pak 98

Tulband cake 198
Chinese sperciebonen blik 159

Unox soepen, extra gevuld
gr.-kip-tom. heel blik 198

•-:*' - '

ere HAMLAPPEN
Dik bevleesde hips

Runderstooflappen

Kipfilet

üOOgr 225

500 gr 548

100 gr 169

100 gï gegrilde achterham 198

150 gr Zwan leverkaas 158
Elke woensdag gehaktdag: 500 gr 325 kg 595

Elke maandag en dinsdag: ,begin v.d. week koopje'

Sfjjfc^JEZOIV"
i FLORIJN

yonge jenever

Bootz rum

[OUDE VESTE

advocaat
•

l POLLEN

kersen
brandewijn

(Kellerfreund

liter

fles

fles

1545

1345

575

liter 1275

„,,r 525

iosé de Cabernet

fle, 595iTAnjou

De Vivo bakker

Bij 2 zakjes
vleeswaren

A

Hekkelman's minipuntjes 1QQ
10 STUKS iVV

Suikerkransjes
298 260 gram

Gevulde koeken
van de plaat 4 voor

Vanille Batons Echte
doos 139 roombotercake

400 gram

129

490

l : . : : : • • : . . •

De Vwo groenteman

M, .

* DeVivomelkman

ROOM BOTER

volv.kaas jong
kg

PAK 250 GRAM 239
Amsterdammer

echte boerenkaas
half bel. volvet 500 gr

karnemelk

liter

liter

Qfi
Sfö

89

HEEL KILO
VERSE ANDIJVIE
KILO

BANANEN

KOMKOMMER

20 KILO

KLEI-AARDAPPELEN

Geldig van 8 t.e.m. 12 dec.

Maandag en dinsdag 14 en 15 december

VATVERSE ZUURKOOL
500 GRAM



Een^gulden kun
eeri/fc
ettian
uw VS

Zigeuner-
ro/lade
kilo

Roomboter
amandel-
kransjes
pak nu

Scottex
tissue

toiletpapier
pak è 4 rol
van 2,09 voor

Donkers
kerstfruit
assortipak 200 gr.

Boeren-
tulband
400 gr.

Kerstboomstandaard

Ca/vé borrel-

noten 4 soorten

van 2,09 voor

Croky chips
zout of paprika
grote zak 120 gr.
van 0,79 voor

Kerst- en
Nieuwjaars-
kaarten

Robijn
wasverzachter
flacon 1,5 liter, nu

pak 8 stuks
van 1,25 voor

flakon 400 gr.
van 1,98 voor

Tafelkaarsen
pak è 6 stuks 17 cm
van 2,25 voor

Hak
bruine bonen 1/1 pot
van 2,10 voor m U

Li m ara
deo spray s
3 geuren
van 4,50 voor

Gotische
kaarsen
met motief, pak 3 st.

Stompkaarsen
19x5cm,div. kl.
van 1,59 voor

geldig van 10 t/m 12 december

Magere
varkenslappen
kilo

Voor de Snert!
Hips of
bovenbeen
kilo

9??
!

450
9?8

Tartaar
250 gr. 3?5

Uit eigen slagerij!.

BamiofNassi
kilo 3?°
Crème
forestière
200 gr.

J49

Leverkaas
150 gr.

149
Gehakt
gebraden
100 gr.

-rw-

709
Remia
fritessaus
emmer 1000 cc
dvan 3,49 voor

maandag

Speklappen
kilo

C/asse Royal
bier, krat 24 pijpjes
van 8,25 nu voor

dinsdag

Verse worst
kilo

798
Chivers
OMEnglish
marmelade
van 2,98 voor

Flip
varkenssateh, of

AdvanGefoven
kipsateh
pak van 1,39 voor

— -̂A^~^L__4î kA_H—LJL^D

20M0V

'töOPT...
Coppe/stock
jonge jenever
1 liter
van 14,95 voor

Coppe/stock
beerenburg
1 liter
van 14,25 voor

/295
Du Jardin
blauw Vieux
1 liter
van 16,75 voor

Sandeman
Sherry
per fles nu

Graanstoet
verpakt of
onverpakt, 800 gr.

179
Amsterdamse
rozijnenslof
800 gr.

Harde punt-
broodjes
zak 9 stuks, nu

198
Carnaby
grote slagroomtaart
1 kilo, van 9,95 voor

Coberco
dagverse vla
naturel, pak 1 liter

159
Rambol
babywalnootkaas
125 gr.
van 3,98 voor

2?8
Mona
magere frurtyoghurt
0,5 liter
van 1,55 voor 1&
CrOX halvar/ne
kuip 500 gr.
van 0,89 voor O.79

Becel
dieetmargarine
250 gr., nu voor

110

M AD̂
?5^

Gehakt
(50% rund -
50% varkensvlees)
kilo

Unox
rookworst 250 gr.
van 2,69 voor

Reklames geldig van 10/12- 16/12
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN - GROENLO GOOR VORDEN


