
51e jaargang no 46 dinsdag 16 nov. 1982

jonge (en piepjonge)

roccasions:
CITROëN 2 CV6 (eend)

DATSUN CHERRY 1300, 3-deurs L

DATSUN STANZA 1800 SGL automaat

TALBOT HORIZON 1.3 GL

MAZDA 323 GT 1500

DATSUN BLUEBIRD 2.0 GL DIESEL

DATSUN CHERRY 1200, 3-deurs L

DATSUN URVAN BUS (bestel)

RENAULT 18TS

MITSUBISHI 1600 GL Galant, LPG

HONDA CIVIC, 3-deurs, 5 versnellingen

HONDA CIVIC, 5-deurs, 5 versnellingen

DATSUN BLUEBIRD 1.6 GL

DATSUN SUNNY TRAVELLER( stationcar)

DATSUN SUNNY 1400 GL

DATSUN CHERRY 1200, 3-deurs L

TOYOTA TERCEL, 4-deurs L

DATSUN CHERRY 1200, 3-deurs L

DATSUN SUNNY

PEUGEOT 305 SR, LPG

DATSUN 120A FO coupé

DATSUN 100A FII, 2-deurs

OPEL ASCONA 1.6

diverse uitvoeringen

1982

1982

1982

1981

1981

1981

1981

1981

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1979

1979

1979

1978

1978

1977

1975

NISSAN

BV

HUMMELOSEWEG 10 • HENGELO GLD • TEL. 05753-2244

Deze 2 weken i.p.v. St Nicolaaszegels

weer EXTRA LAGE PRIJZEN

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 899.

Naalmachlnehandel • reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 • VOBOEN . Tel. 05782-1885

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05758-1418

de veertiendaagse

Geldig van 16 f.e.m. 29 nov.
lliter

3-STERBEN GENEVER
l liter
BOLS CORENWIJN

POLLEN KERSENBRANDEWIJN

l fles

TIA MARIA COFFEE LIQUER
1 fles

BOOTZ JAMAICA RUM

HENNESEY COGNAC V.S.

l fles BEAUJOLAIS primeur 1982

voor kwaliteit, deskundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ CONCORDIA

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

Verr gesn. boerenkool
nu 2 zakken T50

Lekkere zoete

Clementine mandarijnen
zonder pit
nu 20 stuks

Mooie kroppen sla

nu 2 stuks 95
Deze week in onze grote verkoop bloemenkas
diverse kleuren

KAAPS VIOOLTJES ,__
nu uitzoeken, 3 stuks OU3

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

KADO TIP!

Baddoek van Hengelo Gid

kleuren blauw, groen en bruin

rnodetyuis Q

Het succes van
de 10 kleine
dikkertjes

NU NOG ALS EXTRA EEN

KLEURWEDSTRIJD
Haal snel een kleurplaat
aan de kassa.

Breng de 10 kleine dikkertjes in kleur en
maak kans op een leuke pr^s.

Inleveren vóór 5 dec. a.s.

GG-dealer

H. v.d. MOND
Buurloseweg 52 • Hengelo Gld • Tel. 05758-1892

De gehele week;
500 gram

magere hamlappen
500 gram

magere runderlappen
500 gram

hachévlees
+ krulden

500 gram

balkenbrij
(met of zonder krenten)

l doos

fricandellen (40 si.)

495

695

695

195

16.-
Bij aankoop van een eigengemaakte
rookworst

500 gr zuurkool gratis

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fflne verse worst

150 gr gekookte worst

450
125

WOENSDAG:

500 gr gehakt + krulden

500 gr magere speklappen

150 gr gebraden gehakt

395
375

150

DONDERDAG:

500 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen

150 gr tongeworst

495
425
150

VRIJDAG EN ZATERDAG:
500 gr schouderkarbonade
100 gr schouderham
150 gr salami
100 gr corned beef

395
95

150
175

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 - H E N G E L O GLD. TELEFOON 05753-12 69

KEURSLAGER

Een feit is dat veel mensen met vermoeide benen doorlopen. Ze staan
te veel of hebben een begin van spatadervorming. Misschien omdat
ze in verwachting zijn. Terwijl benen juist zo goed beschermd

kunnen worden: gaat u eens naar de bandagistl
ALS
UW BENEN _
STEUN VRAGEN
GEEF ZE DIE
DAN OOK

DROGISTERIJ LENSELINK
U vindt daar LUXOVAR. Dat zijn
elastische kousen die echte verantwoorde

steun geven. Daarbij toch modieus zijn.

Ze worden gemaakt door VARITEX in Haarlem,

breiers van therapeutische en modieuze

elastische kousen. Kousen die door vele

moderne artsen worden voorgeschreven

bij verschillende soorten beenklachten.

U moet zeker eens informatie vragen!

KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1300 ERKEND ZIEKENFONDSLEVERANCIER

Grote MODESHOW
op donderdag 18 nov. a.s,
IN ZAAL LANGELER TE HENGELO GLD

Met medewerking van:

la. Wullink schoenen

Schröder Neveda breimodellen en
nachtkleding

jeans - modes
confectie

HENGELO - TEL05753 1383

Aanvang 19.45 uur Toegang f 2.50 incl. koffie

Kaarten verkrijgbaar bij bovengenoemde zaken of aan de zaal

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
afd. Hengelo Gld

Fancy-f air en verkoop
van door bejaarden gemaakte werkstukken

woensdag 24 nov. a.s.
van 2-5 en van 7-9 uur
in „Ons Huis" te Hengelo Gld

Opbrengst ten bate van het bejaardenwerk.

U wilt toch ook een steentje bijdragen?

TOT ZIENS DAN!!

Het bestuur

Veiling - erfhuis
onder notarieel toezicht

Zaterdag 20 november
om 15.00 uur

Bezichtiging van 14.00 tot 14.45 uur in de grote
zaal van „Concordia" te Hengelo Gld

1861 Kon. Harm. Concordia 1982

121 jaar jong



Wilt U lid worden van de

Ejsvereniging

„STEINTJESWEIDE"
seizoen 1982-1983

Indien U zich vóór l december opgeeft, be-

taalt U voor een gezinskaart i 10.—

Persoonlijk lidmaatschap (personen boven

18 jaar) f 10.—

Na l december wordt een toeslag van f 7.50

geheven.

U kunt zich opgeven bij het bestuur.

Secretaresse:

mevr. H. Gieling-Klep

Beatrixlaan 6 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1492

U I T V O E R I N G
van de

CHB. GEM. ZANGVER.

„EXCELSIOR" • Toldijk
dinsdag 23 nov. 1982
in zaal „Den Bremer" te TokUjk
Aanvang 19.30 uur

Gevarieerd zangprogramnia o.l.v. dirigent
P. Helmink

Na de pauze opvoering van het bUjspel:

„Boerenbedrog"
van Emiel Claus

Donateurs vrUe toegang

Sinterklaaskado?
Dan iets voor de TUIN!

T.E.M. 4 DECEMBER

10% korting
op alle in voorraad ztynde

TUINPLANTEN
VERKOOP ALLEEN OP ZATERDAG
of na telefonische afspraak

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2619

De winter nadert met
rasse schreden

Het wordt nu echt tyd voor

WINTERKLEDING

Hiervoor een grote kollektie

STOFFEN
en nu ttfdeUJk in de aanbieding

YERSEY STOFFEN
(150 breed), per meter I9i90

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

Vogeltentoonstelling „EXOKAN"

zaterdag 20 nov. 10-22 uur
zondag 21 nov. 10-18 uur

in „De Horst" - Keijenborg

GROTE VERKOOP-KLASSE AANWEZIG
STAND + TOMBOLA

TE KOOP:

75.

70.

40.

10.

20.

10.

l TV portabele, zwart-wlt
l paar kunstschaatsen, maat 40
l paar zwarte Noren, maat 41
4 dekbedden, per stuk
l föhn
l föhn
l krultang
Z wollen dekens, groot formaat, per st. 50
l mixer 20
l citruspers 25
l gasfornuis met grill 100
l stofzuiger, draaitop 175
l Moulinex grill-oven 75

Telefoon 05753-2325

WILDRIT Hamove
zondag 21 nov. a.s.
Inschreven vanaf 13.00 uur bU zaal
Wolbrink, Bleekstraat 3

Start om 14.00 uur

De prijzen bestaan uit wild en gevogelte

Dankbetuiging 40 jaar

Gelukwensen en geschenken In velerlei vorm,

Uw belangstelling was enorm.

Daardoor werd ons feest een groot succes,

Hiervoor ozne oprechte dank aan Uw adres

Chr. v. Petersen
H. J. v. Petersen-Schuurman
kinderen en kleinkinderen

Ruurloseweg 39,

7255 DG Hengelo Gld.

Moedig en tevreden is van ons heengegaan

ALIDA CHARLOTTE VAN DE ROSIèRE

op de leeftijd van 81 jaar.

Familie Tiesinga

7 november 1982.
Beukenlaan 37, 7255 DL Hengelo Gld.

De begrafenis heeft op 10 november 1982 te
Assen plaatsgehad.

Voor de kinderen van Keijenborg
en Hengelo

Jong Nederland is weer begonnen
dinsdagavond groep van 18.30-20.00 uur

klas 5 • 6

woensdagavond groep van 18.15-19.45 uur voor
klas 8 • 4

zaterdagmorgen groep van 9.00-10.30 uur voor
klas l - 2

zaterdagmiddag groep van 2.00-3.30 uur
voor de jongens

KOMEN JULLIE OOK?
Hét is in het Dorpshuis

Bestuur en leidsters
Jong Nederland - KeUenborg

Voor een „heerlijk" avondje
moet U toch echt bij de warme bakker zUn, b.v.

boterletter - speculaas

gev. speculaas - taaipoppen

borstplaat en marsepein

chocoladeletters
(ook eigengemaakt)

Het adres is:

BAKKERIJ BRUGGINK
Raadhuisstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 1858

Plalennieuws. Heel van de naald!

Sinterklaas-
kadootjes
Singles
Elpee's
Muziekcassettes
Platenbonnen

Accessoires
Normaal kalender
Minibuttons
Posters

Deze week nieuw!
KINDEREN VOOR KINDEREN • deel 3

SINTERKLAASELPEE'S - o.a. Sesamstraat

JAMES LAST - wereldsterren

ACHTERHOEK PLAT - deel 3

DANK U • liedjes van vertrouwen

PLATENBAR DE SPANNEVOGEL
Ruurloseweg 2 • Hengelo Gld • btf de kerk

DANSEN, ja gezellig
voor gehuwden en verloofden

Plm lx per maand op de donderdagavond

aanvang 25 nov. a.s.

Kom vrijblijvend kijken

HOTEL LANGELER
Tel. 05753-1212

Attentie - attentie

November aanbieding

VING BALLANGRUD
hoge Noren

99.--speciale

Sporthuis ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5 - Hengelo Gld

't Mag weer
winter worden,

Kies uit tientallen modieuze garens en,
patronen uw favoriete najaars-wintermode.

De nieuwe mode- kleuren!
De gunstige

Mooie
dingen maken is niet duur!

Stoffenboetiek „MARMON"
Raadhuisstraat 51b • Hengelo Gld

Tel. 05753-3259, b.g.g. 2144

Wij willen alle mensen uit Hengelo en Keijen-

borg bedanken voor de geslaagde bloemen-

aktie.

Namens bestuur, leidsters
en kinderen van

Jong Nederland
KeUenborg - Hengelo

TAPIJT
HEIJINK heeft tapijt voor elke beurs

Voor U beslist, eerst kijken en vergelijken in

onze tapijtafdeling

Keuze uit los rol, nooit duurder dan de grootste

tapijthal.

Nu RIBTAPIJT

400 br., halen en betalen, per mtr 29i9b

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld

De dorpsvisboer
van Wichmond

Elke donderdagmiddag
Standplaats: parkeerplaats café Worm

RECLAME:

4 haringen (schoongemaakt)

5.00
Er kan er maar één de goedkoopste

Ook wij denken aan uw portemonnaie

Vishandel JAN BOSMAN
TEL. 05750-27214

EN TOCH IS

ÜATERINK
UW SLAGER

Wosautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal 18 • Hengelo Old • TeL 057W-U»6

Vi Jaar garantie op reparatie

Onderdelen alt voorraad

Tapijt vuil?
Baal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Buur slechte ƒ 16.— p. d»|
ÜROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo GW
Telefoon 05753-1 *0fl

IJZERHANDEL

HARMSEN
Het adres voor

vakman en
doe-het-zelver

Banninkstraat 4, Hengelo

ledere
woensdagmiddag

alle coupons
1/2 prijs

Schröder
bU de kerk • Hengelo Old

Mutsen

Sjaals

Handschoenen

Wanten
SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

Voor

kettingzagen
IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

Meubelhal

RODIJCO
NeuzendUk 5 - VelswUk

EIKEN BANKSTELLEN,
EETHOEKEN, SALON-
KASTEN, DEKENKIS-
TEN enz. enz.

Geopend:
vrUdags 13.30-21.00 uur
zaterdags 10.00-16.00 uur

SPORT GOED
met SPORTGOED

van SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

Offenberg
H A N D K L IN

hooi en stro
Hi'st«rwrg 10. Varsselder
Tel. 08S58-8M6A

CENTR. VERWARMING
/ 1000.- korting en 10 jr ga
rantie wanneer u uw wo
ning 2 dagen beschikbaar
stelt als modelwoning
Tevens speciale prijzen
v(x)r zei f bouwpakketten

itADI-THERM
Meppel Luttenberg
Lemelerweg 56
si05 SB Luttenberg
Tel 05724-598

DANSEN
Zondag 21 nov.

S I L V I O

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

CHB. GEM. KOOR

SOU DEO GLORIA
Dirigent: Joop W. van Neck

UITVOERINGEN
dinsdag 23 nov.
in de school te Bekveld

zaterdag 27 nov.
in zaal Langeler te Hengelo Gld

Na een gevarieerd zangprogramnia volgt het
tragi-komische bUJspel

„Het eindpunt'9

van J. Hemmink-Kamp

Aanvang 7.30 uur precies Entree f 8. —

Zondag 21 november

SUPER
BINGO
met originele plankjes

Vele aantrekkeüjke prtyzen

ZAAL

WINKELMAN
Keijenborg

AANVANG 8 UUB

KOM OP TIJD

Organisatie: B.V. „'t Centrum"

Barbie-wedstrijd
voor kinderen van 5 tot 12 jaar

In de etalage van Stevord staat een groot

BARBIE POPPENHUIS. Zo'n huis kost (als

bouwpakket) f 299.—. Het is als prijs te win-

nen in een wedstrijd en wordt uitgereikt aan

één der deelnemertjes die hun wedstrijdkaart

bij Stevord inleveren. (Dus geen concurren-

tie uit het hele land).

De opgave is: tel het aantal echte Barbie-
poppen in en rond het Barbiehuis.

Verder vraagt het wedstrijdkaartje om het

maken van een rijmpje (hoogstens 4 regels)

waar 2x het woord Barbie in voor komt. Deze

versjes worden door een lerares Nederlands

beoordeeld. Bij meerdere gelijkwaardige op-

lossingen moet het lot beslissen. Dat laten

wij dan door één van de deelnemers trekken.

Behalve het grote Barbiehuis stellen wij nog

9 prijzen van f 5.— beschikbaar. Samen dus
10 prijzen.

Hoe kom je aan een kaart
om mee te doen?
Voor ieder kind van 5 tot 12 jaar, waarvoor
Sinterklaas (of iemand anders namens Sinter

klaas) bij Stevord een kadootje koopt, geven
wij dan door één van de deelnemeers trekken.

dus niet zo maar halen.

Een deelnemer (meisje of jongen) kan maar

één keer meedoen, dus maar één kaart in-

leveren. Daarom moet je naam en adres op

de kaart staan.

Kom dat Barbiehuis eens bekijken.

inlijsten.

Lijstenmakerij

schildersbedrijf
bennie harmsen

Hou de kou buiten!

MONTEER

ELLEN
lochtstrips
Doe-het-zelf centrum

BIJENHOF
Hammeloseweg 7 Hengelo

Kado tip

Een KADOBON
van de hovenier

Hoveniersbedrljf en
kwekerij

G. J. BOSMAN
Kervelsweg 23, Hengelo

Tel. 05753-2619

Rolluiken
hoge isolatiewaarde

Nu met
WINTERKORTING

IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

Vraag vrijblijvend prtys-
opgave

De Mr. Steam
De diepstomer van

de vakman!

Verwijdert alle vuil

uit uw tapijt.

Huur 25.— per dag

2e beurt gratis

Meubel- en tapUten-
huls

,Spannevogel'
Tel. 05753-1484

Te koop g.o.h. gaasfornuis
en bUzt't kachel. J. W. Eg-
gink, Dwarsstraat 10,
Hengelo Gld

Vermist vanaf 6 nov.
zwarte kater, draagt
bruin vlooienbandje met
adreskokertje. Voor de
vinder een beloning. Fam.
Passchier, Rozenstraat 8
Hengelo Gld. 05753-2419

Te koop consumptie-aard-
aardappelen (onbespoten)
B. J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld

Te koop bruine slacht-
kippen (f 3.— per stuk)
H. Luesink, Scharfdijk l,
Hengelo Gld, 05753-7283

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

Kerkdiensten
Zondag 21 nov.

Bejaardencentrum
„DE BleUke"

9 uur Ds Verhaere

Ned. Herv. Kerk
10 uur Ds Doornweerd,

Hallej

Goede Herder Kapel
10.15 uur Ds Monteban

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

Weekenddienst doktoren
Voor spoedgevallen zater-'
dags van 9-9.30 uur en
zondags van 12-12.30 uur

ingaande zaterdagmorgen j
10 uur
Avond- en weekenddienst

van 15 t.e.m. 21 nov.
Th. . Hanrath, Tel. 1277 ;

Weekenddienst huisartsen*
S teenderen

Vrijdag 19 nov.
van vrijdag 13 uur tot zon
dag 8 uur van Wissen
van zondag 8 uur tot maan
dag 8 uur Kamphuis

Weekenddienst
dierenartsen

A. B. J, van Ingeii
telefoon 2002

Tel. 1922, Hengelo Gld
Alarmno. Brandweer

Alarm Rijkspolitie

Tel. 05753-1230, politie-
bureau Hengelo Gld. Na
23.00 uur Meldkamer Rijk»
Tel. 055-664455
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Meturi VS-markt veilig
Geldig van 18/1 1 • 20/1 1 Casino

witbrood
800 gram
deze week

Kreyenbroek
roomboter
banket-
letters
450 gram p. st uk

Veronica
kindermaillots
van 7.95 voor

Houdbare
volle melk
1 liter nu

Henkes
jonge
jenever
1 liter nu

Magere
varkens
lappen
500 gram

Coberco
choco vla
0.5 liter

Veluws
volkoren-
brood

Sonnema
beerenburg
1 liter nu

Roomboter
amandel-
letters
met zuivere
amandelspijs
450 gram p.stuk

Verse
braadworst
heel kilo

Ruitenkrabber
plexi
nu per stuk

800 gram
deze week

Schenkel
met been
500 gram

3 stuks
Kaapse
viooltjes
diverse tinten

Mueslislof
400 gram
deze weekMars mini

Bisquit
cognac
fles 0.7 Itr. nu

Komplete
auto- \\'r~*
winterset

grote baal
van 2.98 voor

Tartaar
250 gram

Melkbollen
zak 9 stuks
deze weekMilky way

mini Jim Beam
bourbon
whisky
per fles nu

Slagers-
leverworst
250 gram

grote baal
van 2.98 voor

Smith chips Schouder
ham
100 g ram

Kogelharde
Spruiten
kilo

grote zak 120 gr
/ DuJardin

vieux
1 liter
van 16.95 voor

naturelpapr.
van 0.99 voor

Sneeuwschuiver.
met steel
van 19.95 voor

Snijworst
150 gram

Chocolade
sigaretten
trio pack
van 1.49 voor

Mandarijnen
zonder pit
30 stuks

Katenspek
100 gram

Kroon-oil
anti-vriesOok bij uw VS markt!

Beaujolais primeur '82
kwalitatief
bijzonder
goed.
VS prijs
per fles

Maandag:
Magere
spèklappen
500 gram Kroon-oil

koelvloeistof
5 liter nu

Aarts Reine
Victoria's
pot 580 ml.
van 1.98 voor

Hamkaas
150 gram

Dinsdag:
Verse
varkenslever
500 gram

Iglo
spinazie
pak 450 gram
van 1.25 voor

Staafpate
100 gramTimson

appelstroop
pot 350 gram
van 1.29 voor MARKTWoensdag:

Gehakt h.o.h
hele kilo

Bobslee
p.v.c. met trek
koord
van 32.95
voor

Delmonte
ananas-
schijven
fors blik
van 2.55 voor

Boterham-
worst
150 gram

Gibalbin
Andalucia
droge witte wijn
perJIes nu

Deurslot'
ontdooier
electronisch
nu

Uit onze
notenbar
Reform
mix
200 gram

Atrix
handcreme
pot 250 ml.
van 6.15 nu voor

/leidere
kippesoe Wtsverzach

gottdappefyè
appeisap

puur en ongezoet

sinaasappelsap
puur en ongezoet

T M
KETCHUP
In- &1fi mS . Üflö 8

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO • HENGELO (GLD ) • RUSSEN • GROENIG - GOOR • VOROENGeldig van 18/11- 24/11 '82



STNIC01AASKRANT
HENGELOSE EN KEIJENBORGSE MIDDENSTANDSVERENIGING UITGAVE 1982

•X-

VOL
VERWACHTING

KLOPT
ONS HART

Bij het naderende einde van een jaar, komt juist een drukke, doch

bovenal een gezellige tijd op ons af. Een tijd vol verrassingen.

Vol verwachting klopt dan ons hart, want St Nicolaas komt in

ons land zijn verjaardag vieren (5 december).

De komst van St Nicolaas en zijn gevolg brengt menige aktivi-

teit teweeg. Daarom juist is de HKM aktief voor U in de weer,

om het koopplezier in Hengelo en Keijenborg voor U tot een

waar plezier te doen zijn.

Een aktie gedurende 3 weken, met een vorstelijk bedrag aan

prijzen inspireert U wellicht tot aankopen in genoemde plaatsen.

St Nicolaas in het land, betekent ook een bezoek aan Hengelo

en Keijenborg

op zaterdag 20 november
alwaar de hoge gast met eer en genoegen resp. zal worden ont-

vangen door pastoor van Zanten en het college van B. en W.

van Hengelo Gld.

Die feestelijke intocht, met de gewaardeerde medewerking van

muziek en majorettes, wordt een waar feestelijk gebeuren, dat

ongetwijfeld heel veel bezoekers op de been brengt.

Ook voor het college van B. en W. klopt het hart vol van ver-
wachting, wanneer de nieuwe vleugel van het gemeentehuis
klaar zal zijn.

St Nicolaas-aktie van

HKM, goedgekeurd

door de KvK te

Zutphen, 12 okt. '82

n r. 82026

Inlichtingen:

Hofstraat 8, Hengelo

weken
van maandag 15 nov. te.m. zaterdag 4 dec
IN HENGELO EN KEIJENBORG

ACHTER DE MUZIEK AAN
Er wordt wel eens gezedg, hij is achter de muziek aan en heet

pad tussen de benen.

St Nicolaas gaat (gezeten te paard) met er achter de muziek aan

in een feestelijke tocht door de straten van Hengelo en Keijen-

borg, met in het zicht de kerktorens van beide dorpen.

Wat zou een dorp zonder muziek, maar zeker een optocht zon

der muziek zijn?

De medewerking is goed. leder jaar staan ze weer klaar, de

muziek en de majorettes.

In Keijenborg begeleidt de muziekvereniging St Jan en de schut

terij St Jan, met tamboers en majorettes de tocht.

In Hengelo zijn vertegenwoordigd de Hengelose Majorettever.,

de chr. muziekver. Crescendo en de Kon. Harm. Concordia.

Ongewijfeld zullen veej jeugdige klantjes met hun ouders de

Sint willen verwelkomen, dat kan, doch laat de goedheiligman

en zijn trouw paard de ruimte, zodat hij het pad niet tussen de

benen krijgt.

Het bestuur van HKM is traditiegetrouw weer in het deftige pak,

met hoge hoed aanwezig om St Nicolaas de ruimte te geven.

En zeker niet te vergeten de goede begeleiding door de man-

nen van de Rijkspolitie.

De deelnemende HKM-zaken verstrekken gedurende de Sint

Nicolaas-aktie voor iedere bestede 2 gulden: één HKM-zegel.

Enkele zaken bij iedere 4 gulden

Als U 25 van deze HKM-zegels hebt verzameld, dan kunnen deze

opgeplakt worden op speciale opplakvellen, welke gratis wor-

den verstrekt door de deelnemende zaken, herkenbaar aan het

aanplakbiljet.

Opgeplakte vellen kunnen worden gedeponeerd in de gele bus-

sen, welke staan opgesteld in de Spalstraat, Raadhuisstraat en

Ruurloseweg te Hengelo Gld en in de St Janstraat te Keijenborg.

Trekkingen St Nicolaas-aktie 1982

wederom om halve varkens en waardebonnen.

Grijp uw kans en spaar zoveel mogelijk zegels.

1 donderdagavond 18 nov.
2 dinsdagavond 23 nov.
3 vrijdagavond 26 nov.
4 woensdagavond l dec.
5 maandagavond 6 dec.

De gele bussen worden op de trekkingsavond rond 19.00

uur gelegdigd. Wacht dus niet tot het laatste moment met

het in de bussen deponeren van de volgeplakte certificaten

De bussen worden op de laatste trekkingsavond om 19.00

uur verwijderd.

De uitslagen worden bekend gemaakt via lijsten welke op

de gele bussen worden bevestigd, na iedere trekking.

Prijswinaaars krijgen persoonlijk bericht.

10 HALVE VARKENS
en een stroom van
waardebonnen

Route intocht St Nicolaas

zaterdag 20 nov.
Keijenborg: 13.00 uur start bij ,,de Smid", Kerkstraat, Pastorie-

straat, Nijsinckkampstraat, Teubenweg (tot aan Bergervoet), St

Janstraat, Past. Thuisstraat, met verwelkoming van de Sint bij

Maria Postel, door pastoor van Zanten.

Hengelo Gld: aankomst om 14.30 uur bij autobedrijf Herwers

(Hummeloseweg), Spalstraat, Kerkstraat, Raadhuisstraat, ont-

vangst bij het gemeentehuis door het College van B. en W., keren

op parkeerplaats Concordia, Raadhuisstraat, Spalstraat, Ruur-

loseweg, Beukenlaan, eindpunt bejaardencentrum ,,De Bleijke".

Een verzoek aan de ouders: houdt U voor al de jongste jeugd

zoveel mogelijk bij U, om ongelukken te voorkomen.

Zoals vorengenoemd, geef St Nicolaas met zijn paard echt de

ruimte, zodat het voor ons allen een fijne feestelijke intocht

wordt.

De Zwarte Pieten zullen op voldoende wijze snoep uitdelen,

doch houdt voldoende ruimte voor het paard zodat het dier niet

onnodig aan het schrikken wordt gemaakt.

Let vooral ook op de aanwijzingen van de politie, tenslotte

voeren zij de tocht aan.



GESCHENKEN Ijzerhandel Harmsen
Sint

geschenkentips
Laarzen
in vele uitvoeringen

Pantoffels
voor het hele gezin

Gemakschoenen

Voefba/sc/ioenen

Zaalsport schoenen

Klompen

Sokpantoffels

Luxe Jassen

F/essenfassen

Sporttassen

Broekriemen

Porfemonnaies

Portefeuilles

Ri/bewi/sefiii's

Parap/u/es

KEUS GENOEG BIJ

Schoenhandel WULLINK
KERKSTRAAT 5 - HENGELO GLD

Reis niet verder

dan nodig /s
Bij ons een uitgebreid
assortiment

SCHOEISEL
EN LUXE

LEDERWAREN
dames- en herenschoenen

laarzen

pantoffels

koffers - tassen

portefeuilles

portemonnaies

sportartikelen

Grote sortering dames-
laarsjes, ook met vacht
in verschillende kleuren

73.95

Jongens- en herenschoen
van 59.95

Sinterklazentijd, fijne kado-tijd
Kom kijken» keruen en kopen bij

/a/i en Riek
Hermans
Pastoor Thuisstraat 8 - KEIJENBOBG

HEIJINK
DE WINKEL VOOR

U en ST NICOLAAS

ALLE dagen geopend

,DE SPANNEVOGEL
Ruui loseweg 2 bij de kerk

Uw kado is een LP. waard!
RUIME KEUS IN

Hollands- en
buitenlandstalig
L.P. top 50
Top 40
Tipparade

Voor uw eigen opname:

gel u i dscassettes

Verhuur video

Voor L.P.'S EN SINGLES

Platenservice HENGELO
Raadhuisstraat 51c (achter Elah)

Openingstijden:
woensdag en donderdag van 13.30-18.00 uur
vrijdag van 13.30-21.00 uur
zaterdag van 9.00 - 16.00 uur

In het centrum van Hengelo G/d
een goed adres voor passende

KADO'S
Een grote sortering

Komt U maar

x Handwerken

x Beenwarmers
(in alle kleuren)

x Nachtgoed
x Dusters
x Maillots
x Handdoeken

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

hoek Ruurloseweg • Kerkstraat

HET ADRES VOOR

STNICOLAAS

speelgoed
luxe artikelen
GEREEDSCHAP
voor de vakman en de amateur

en voor de landbouw

BESSELINK Smid
Hengelosestraat 2 • Keijenborg - Tel. 05753-1375

Een St Nicolaascadeau
HENGELSPOBTLIEFHEBBERS OPGELET

wy staan klaar met een geweldige
sortering

hengelsport-
artikelen

En als extra reclame een grote party

werphengels, insteek-
hengels, oversteek-

hengels en telescoop-
hengels

met 20% korting:
Eveneens geven wy U alle inlichting en voor-
ichting op hengelsportgebled

Het hengelsporthuis

Fa. H. HULSTIJN
BAADHUISSTRAT 16 - HENGELO GLD

5 december:
een avondje herenmode

HENGELO-TEL.05753-1383

Een kadofeest
waar ook de
mannen
verwend worden.
Bij voorkeur met
mode-artikelen
die aan hun
aktuele smaak
voldoen.
Zo'n assortiment
hebben wij.
De Sint wéét dat.
Daarom heeft hij
graag dat u bij
ons komt kiezen.
U slaagt
zonder meer.

alle DatsurvNissan-modellen

wilt zien en proberen,

een garage wiltj waar service

nog gewoon is.

een betrouwbare occasion wilt

met een degelijke garantie,

wilt weten wat de hoogste

prijs voor uw auto is.

informatie over Datsun-Nis-

san wilt.

(zelf in te vullen).

een Vialle-gasinstallatie in uw

auto wilt.

NISSAN
UW GOUDEN-WIEL-DEALER

BV
Hummeloseweg 10 Hengelo(gld) Tel. 05753-2244

NISSAN DE MAKERS VAN DATSUN/PERFECTIE.

RAADWEDSTRIJD EN SLAGZIN

-

Als extra attractie in de St Nicolaas-aktie 1982 van HKM is
een raadwedstrijd ingevoegd met daarnaast het maken
van een pakkende slagzin, betrekking hebbende op HKM
en St Nicolaas.

Wie is deze persoon op de foto hiernaast en welke functie
heeft hij binnen het bestuur van HKM.
Deze meneer is evenals zijn bestuurscollega's steeds druk
in de weer voor klanten en HKM.
Schrijft er heel wat af voor de vereniging.

HKM in aktie voor U
De oplossingen (duidelijk voorzien van naam, adres, woon-

plaats en leeftijd) dienen vóór 1 december in de gele bus-

sen te worden gedeponeerd en dingen mede naar 10 waar-
debonnen van f 25.—

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Bekendmaking in „de Reclame" van 14 december.

Dus nu maar aan de slag, in aktie met HKM



Luxe en huishoudelijke
artikelen bij Stevord

Met een mooie en goede PAN is moeder altijd blij!

Veel mooie soorten. Bijzondere aanbiedingen in HERMA, decor Batique.

SOLA, de onverslijtbare hapjespan (van Sola roestvrij staal, voor heel uw

leven) als aanbieding tot 5 dec. VOOR HALVE PRIJS
(geen drukfout! Originele Sola hapjespan, halve prijs!)

SILVINOX pannen nu ook in voorraad. We beginnen al direct met een

stuntjel (Zie daarvoor onze etalage).

De bekende dubbelwandige THEEPOT
de grote maat, normaal 66.85, voor 49.95
De kleinere voor j 39.95

Electronische GASAANSTEKER van 14.95 voor 9.95
U zult 'm wel kennen: de beste KAASSCHAAF die er bestaat, de Zweedse

Knivman, adviesprijs 9.95, Sinterklaasprijs 6.95

De luxe TEFAL KWARTSWEKKER, met Tefal garantie, adviesprijs 39.95

Zwarte Pietprijs 29.—

De bekende BLIKOPENER van Leifheit (de beste van allemaal) staat in prijs

lijst voor 12.— (te duur, we verkopen normaal voor 9.50) Zwarte Piet kan

tot 5 dec. kopen voor 6.95
Maar als moeder zo'n nuttig (maar prozaïsch) kado krijgt, moet er ook wat

anders bij, luxer en luchtiger.

Een echte KRISTALLEN BLOEMVAAS van 9.75 kost Sinterklaas maar 6.50

Een vrolijk gedecoreed ROOMSTEL van 17.95 koopt Piet voor 11.50

Een GEBAKSTEL (adviesprijs 57.50) kan nu met 37.50 betaald worden.

EN GA ZOMAAR DOOR!

Kom zonder verplichting kijken en let vooral ook op de kaarten met het
opschrift SPECIALE AANBIEDING

Alle aanbiedingen zijn geldig tot 5 dec. tenzij eerder uitverkocht

Voor Sinterklaas:
duizenden artikelen
Honderden bijzondere aanbiedingen

STEVORD
U krijgt bij elke 2 gulden een Sinterklaasbon.
(f 15.000 aan prijzen!)

In of bij de Kastanjelaan is voldoende parkeerruimte

Voordelig en toch mooi
BEHANG

Een uitgebreid assortiment
in de kollektie

VELE AANBIEDINGEN

Uit voorraad leverbaar

Komt en overtuigt U

SCHILDERSBEDRIJF

Regelink's
Raadhuisstraat 40 -faengelo G - Tel. 05753-1655

Denkt u ook aan de winterschilder
f remie f 505.-- per man per dag

I

St Nicolaas doet toch
zijn inkopen bij

B.Grotenhuys
Spalstraat 18 • Hengelo Gld • Tel. 05758-1823

nachtgoed - handwerkpakketten

flanellen lakens - breiwol

truien - handschoenen

vesten - baddoeken enz.

Sport goed met
SPORTGOED van
SPORTHUIS

ROOZEGAARDE

MARKT
Raadhuisstraat 14 • HENGELO GLD

Voor prettig en
goedkoop winkelen

Uw DA-drogist heeft een winkel vol verrassende
en voordelige kado's voor het hele gezin

Parfumerieën
o.a. Fidji • Tosca - Janine D.

Ellen Betrix • Lancome

Nonchalance - Boldoot

After shaves
Tabac - Sir • Old Spice •

Drakkar • Russisch leder

Champaca • Mennen

Baby - k/euferspee/goed
Pluche dieren - puzzels
kwartetten • speelklei

Byouferieën
colliers - armbanden
oorstekers - broches • sjaals

Rookartikelen
diverse geschenkdozen assorti
sigaren in elke prijsklasse

DA-drogisterij LENSELINK
KERKSTRAAT l - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1300

ALLES voor uw

* AQUARIA

* HOND EN KAT

* PLUIMVEE

* KNAAGDIER

* HENGELSPORT

Laag in prijs, goede kwaliteit, uitstekende service

Spalstraat 12 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-2396

Fijne
St Nicolaasgeschenken

elektr. verwarmde voefenzak

elektr. oplaadbare kruimelveger

veilige Inventum elektr. deken

zakcalculator

transistorradio

Fa. Ordelman
& Dijk

Spalstraat 14 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1285

Spalstraat 21. Tel.up Jfengelo.

Wij maken van zaterdag

29 nov. t.e.m. zaterdag

4 dec. elke dag

5 BRODEN MET
3 PEPERNOTEN
Indien U een brood met
pepernoten hebt, krijgt
U van ons geheel GRATIS

een speculaaspop
t.w.v. f 6.75

SINTERKLAAS-
LEKKERNIJEN

roomboterstaven - roomboterletters

gevulde speculaas - speculaasbrokken

speculaaspoppen

Verder marsepein in tal van variaties
chocolade-figuren enz. enz.

Teveel om op te noemen

Al deze produkten worden gemaakt v.
Ie klas grondstoffen, uit eigen
bakkerij

In onze koffieshop hebben wjj een

speciale
St Nicolaas-afdeling
ingericht.

KOM GERUST EENS KIJKEN

Wellicht is er iets voor U bij

BAKKERIJ JOZEF SGHABBINK
Spalstraat 21 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1250

IS MOOI GOLVEND HAAR ALLEEN
VOOR FILMSTERREN?

1> . l i k - modd na rwee dagen er weer uu ' l m
; uw haar spnn^t en piekt weer alle

<!>Ili.*Êfcsfc *wj • k - m t e n °r' A>nde, toch' \Vi| zien liever, i l . i t
u een tijdlang plezier hebt van ons werk.

Want het is ook niet nodig. Vooreen
>ede ondersteuning in uw baangebruiken
wij in de .salon N a t u r a / Stvlin^.

Van Schwarzkopf. l ;en soon perma-
nent, maai niet met vun die eiyen\\nj:e
krulletjes.

Wij <^even u produkten mee naar
huis, die u helpen de krullen en golven te

behouden. Daarbij houdt u uw haar
sivpel en in yoede kondit ie .

Het is net dat beetje extra .land.u h t ,
it ^>ed gepermanent haar tot een mooi

iipsel maakt. \X'ij staan aJuer u.met
\u-:en \-oor probleemhaar, make-up, \oor

rkosmetika en bovenal haarverzorging.

; in achter u met ha^irvejrrorging.

KAPSALON G. LURVINK
RUURLOSEWEG 16 • HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1264

DEZI WE EK:

Sinterklaas houdt van een hartige hap.
Een toastje met een stukje

NIEUWE HARING of MAKREEL
Haring, 2 stuks 4.45
Makreel (grote) 2.45

HULS-VORS!

O
€
c
o
c
O
€

c
£
^ ,

Tot 31 december 1982:
Annie Oosterbroek-Dutschun
LAAT MIJ LEVEN! Trilogie
Een beroemde trilogie voor een
ongelooflijk lage prijs! Van een van
Nederlands meest bekende schrijfsters.
Deze trilogie bevat de familieromans:
Ik wil niet eenzaam zijn
Laat mij leven!
Het geluk woont in ons hart

Totaal 440 blz., gebonden met een
kleurrijk omslag.
Normale prijs / 30,-

NU SLECHTS / 14,90
Uw voordeel / 15,10

Bij de boekhandel bent u goed uit

Wolters Boekhandel, Kerkstraat 17, Hengelo Gld



Kom, kijk en ziet,

wat DERKSEN

u voor St Nicolaas biedt!

ons

89.00
85.00

VViUU

Stretch corduroy broeken
fjjne rib, merk ALTON, diverse kleuren

Ook in spijkers! rel t h

Mc Cloud spijkerbroeken
normale prfls 75.—

Mc Cloud corduroy broeken
kleuren zwart • marine • grijs • bruin • bordeaux C Q 'T C
normaal prtfs 79.— btf ons il VB f V

Stretch terlenka pantalons go AA
kleuren middenbeige en grijs, met riem VWB W

U.S. Top spijker- en corduroy broeken 55.00

Kinder spijkerbroeken
merk DENNIS, maten 92 t.e.m. 176
grote maat 84.95 vanaf

Love kinder spijkerbroeken
maten 116 t.e.m. 164, geen 65.80 alle maten

Kinder corduroy broeken
merk BITS, maten 104 t.e.m. 170
kleuren marine en bordeaux alle maten

Bodywarmers
kleuren mosterd-groen en bordeaux

29.95

39.95

35.00

55.00
Grote sortering nylon jacks - nato jacks - parka's
fieldjacks • bomberjacks

Verder grote sortering

handschoenen - shawls - mutsen - sokken

Deelnemer St Nicolaas-actie

DERKSEN'S
JEANSSHOP
Spalstraat - HENGELO GLD - Telefoon 05753-1884

's Maandags gesloten - 's Woensdag de hele dag open

Nu eens geen s pee u l aas of zoet,

want RATERINK weet wel hoe het moet.

Een letter van worst gemaakt,

is midden in de roos geraakt.

SLAGERIJ RATERINK
RAADHUISSTRAAT 10 - HENGELO GLD - TEL. 1301

LEUKE TIPS VOOR
ST NICOLAAS

Talens kompleet schilderspakket
(Een mooi kado voor de a.s. kunstschilder)

Talens olieverfkist
Setjes volksschilderkunstverf

Glasverf

Hobbycolor universal
(b.v. modelbouw)

Boekjes en penselen
Grote sortering blank hout
Glas graveerpennen

schildersbedrijf
bennie hormsen

Spalstraat 17 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1292

f

De Gottmer Favorieten Serie biedt u de
kans om voor weinig geld een waarde-
volle verzameling boeken aan te
Drie keer per jaar zes kloeke pockets, of
wel 200 bladzijden leesplezier, voor
slechts/ 7,50.
Elke Favoriet bevat een complete roman
van een van de meest populaire
schrijfsters/schrijvers op het gebied van
familie- en streekromans.
Door het unieke spaarsysteem ontvangt
u, op elke zes pockets die u zich
aanschaft, één boek gratis.

Streekromans: verhalend van begin tot eind!!
Mocht U weinig lezen, toch kan LEZEN wellicht een FAVORIETE bezigheid
voor U gaan worden.
Misschien was de duurdere prtfs van het gebonden streekverhaal een bezwaar
tot aankoop ervan.

De GOTTMER FAVORIETENSERIE
biedt de mogeUJkheid voor een betaalbare prijs een streekroman tot uw eigen-
dom te maken.
Misschien dat U naderhand zegt, boeken z\jn waard om aan te schaffen,
duur of goedkoop

LEZEN: eenmaal gelezen? Altijd gelezen!!

Haal zo'n spaarkaart in onze zaak.

Kerkstraat 17

HENGELO GLD

Tel. 05753-1253

voor een gratis Favoriet-pocket van uw keuze!

Op de laatste bladzijde van elke
Favoriet-pocket is een hartje
afgedrukt.
Knip zes hartjes uit en plak ze op
de vakjes van de spaarkaart.
Kruis v('rvolgens op de spaarkaart
aan welk boek u gratis in februari
1983, wanneer zes nieuwe pockets
in de Favorieten Serie verschijnen,
wilt ontvangen.
Lever de spaarkaart in bij uw
boekhandelaar of stuur hem op
naar de uitgever (adres op
achterzijde).

f spaarkaarten
verkrijgbaar bij de boekhandel.

't Zit weer in de lucht

de stoomboottijd

Allemaal gaan we weer op stap,

om te zoeken waf anderen blij kan

maken.

De hele kadokollektle bij MODE-

HU/S LANGELER zit vol bfi/makers

voor dames, heren en kinderen

in mode

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)
Telefoon 05753-1235

Deelnemer St Nicolaas-actie 1982

Autoshop
B.REGELINK
Ruurloseweg 48 • HENGELO GLD
Telefoon 05753-2266

St Nicolaaskado's
te kust en te keur, o.a,:

auto-accessoires
div. gereedschappen
verstralers - misllampen
rijwielen
en toebehoren
En nog veel meer

Wij maken ook autosleutels klaar
terwijl u wacht

en nog veel niear
woonkadoos

voor gulle qevers

Wandecoraties

Gravures (ook antiek)

Olieverfschilderijen

Getekende stukken
Ets Hengelose kerk e.d.

Wit porselein - Delfts wit

Kaststellen
alle prijsklassen

Delfts blauw
vaasjes - potjes - beestjes

e.d. in div. kleuren

Sierkussens
veel kleuren en maten

in velours • gehaakt en geapliceerd
met vogels • uilen - vlinders

Grote keus in tafelkleden

Smirna (wol en synthetisch)
hand gehaakt en handweef

Ouderwetse pluche taf el loper
in diverse maten

Kleinmeubelen - mimisets

Spiegels - kinderstoeltjes

Krantebakken - kapstokken

TV-kastjes - bloemen taf eitjes raadhuisstraat 45 hengoio gld.

telefoon 05753-1286'

St Nicolaas,
W// hebben uif

EIGEN BAKKERIJ

kleine en grote specu-
laasjes - speculaaspoppen

gevulde speculaas

marsepeinfiguurtjes
borstplaat/es - banket-

staaf - boterletters
strooigoed - chocolade
letters en figuren
St Nicolaastaart

Kom eens kijken in de winkel

Bestel vroegtijdig!

O O
»Uw warme bakker« Kcijenburg

Hengelosestraat 15 • Tel. 05753-1700

Voor

rijwielen - onderdelen

reparatie - regenkleding

huishoudelijke artikelen

uw ADRES

Rijwielzaak H. J. Bobbink
Steenderenseweg 7 - HENGELO GLD

LEUKE
ST NICOLAASGESCHENKEN

o.a.:

tienerstoelen
voor op de kamer of achter bureau

grenen discomeubels
verschillende types

grenen bijzettafels

boekenrekken

grenen krukken
met schroef, voor hoog1 of laag

hang- en legkasten
l- en 'i-den rs

En verder ALLES voor de
doe-het-zelver

BIJENHOF
Hummeloseweg 7 - Hengelo Gld • Tel. 122.'.



Sinterklaas?

STEVORD
Duizenden artikelen
Honderden bijzondere aan-
biedingen

Speelgoed
TIENERPOPPEN: Barbie, Fleur, Sindy

Barbie heeft een prachtig poppendroomhuis van 299.—
beschikbaar gesteld als prijs voor een

BARBIERAADWEDSTRIJD
voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar.

Daar kun je in de etalage van Stevord alles over te weten komen.

In AUTORACEBANEN hebben we Carrera. De beginset van de TV (149.—)
maar ook grotere banen en onderdelen.

Als prijsstunt hebben we de AURORA AUTOBANEN, voor de prijs het beste

Een beginset van 99.— kost als Sinterklaasaanbieding 59.50
Een grote baan van 149.— kost nu 99.—

Voor de kleuter zo'n mooie LOOPWAGEN, waar hij ook op kan zitten.

Onder de zitting is bergruimte. Adviesprijs 39.50. Stevordprijs 24.50

TEMSI metalen constructiedozen zijn al 2 generaties een begrip voor dege-

lijkheid. Voor jongens die hoofd en handen willen gebruiken.

De grote begindoos 2 van 31.80, tijdelijk voor 25.—

DAS boetseerklei van 7.95, bij ons altijd 5.95

PUZZLES van 4 tot 3000 stukjes

Een triplex gezaagde kleuterpuzzle van 6.40 voor 3.40
Ook in moeilijker puzzles speciale aanbiedingen.

In SCHILDERSDOZEN van Ravensburger verschillende graden van

moeilijkheid.

ROLSCHAATSEN van aoede kwaliteit, „bestuurbaar" (met rubber blokken)

normaal 39.95 (niet te duur), toch nu per paar voor 25.—

LOCO spelend-Ieren systeem. Wordt door vakmensen goed beoordeeld

en is op veel scholen in gebruik.

LEGO, alom bekend!!
99% van de gebruikers is er tevreden over, 75% zelfs enthousiast!

We houden zoveel mogelijk het Lego sortiment in voorraad.

BOUWPAKKETTEN voor auto's, vliegtuigen, motoren enz.

Ook bijzondere aanbiedingen. Verf voor bouwmodellen.

GEZELSCHAPSSPELEN in ongeveer 175 soorten. Veel bekende merken:

Jumbo, M.B., Ravensburger, Clipper, Schmidt enz. Hierin goede aanbie-

dingen: het echte YAHTZEE van M.B. (adviesprijs 18.95) voor 12.95
Het gloednieuwe „VANG DE KIKKER" (geregeld op TV) van 39.95 voor 29.95
Het even nieuwe „WIE EEN KUIL GRAAFT" (ook op W) van 27.50 v. 24.50
De nieuwe grote doos SPEEDDOMINO (200 stukjes!) van 19.95 voor 12.95

RISK, strategisch denkspel, adviesprijs 49.95, aanbieding 35.—

Het grote DRIBBLING voetbalspel met schoppende spelers is een machtig

kadol Adviesprijs is 157.50, kunt u bij ons koperuvoor -89.—

met stevig stalen onderstel 99.—

Maar wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd . . . .

daarom: alle AUTOOTJES van MATCHBOX en NOREV van 2.95 en 3.25

(tientallen modellen) voor 2.50

Electrische AUTO (op batterij) bestuurbaar aan kabel, voor en achteruit,

flikkerlicht, voor 12.50 (excl. batterij)

Voor hele sterke auto's: TONKA

Electrische treinen: MARKLIN

BRITAINS landbouwwerktuigen en toebehoren. Net echt, de jongens vinden

het prachtig. Ook hierin een aantal dingen voor Sinterklaasprijs!

STEVORD

LUBBERS
Vege levensmiddelenbedrijf

Vordenseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1467

Waar vindt u nog zo'n
kruidenier

met toch

prijzen

goede kwaliteit

gratis bezorging

Wij zijn geen touwslager meer,
maar telkens in touw voor U!

met de allernieuwste
sortering

LEDERWAREN
portemonnaies - portefeuilles • tassen

clippers • koffers • parapluies • steunstokken

SINT GEEFT OOK GRAAG EEN

Staatslot

BOERMAN LEDERWAREN
Spastraat 10 • Hengelo Gld * Tel. 05758-1379

Enkele tips voor de Sint:
TOUR FIETSEN
OMA FIETSEN
TRIM FIETSEN
RACE FIETSEN
CROSS FIETSEN
CROSSFIETS FRAME SETS
CROSSHELMEN
CROSSBROEKEN
CROSS-SCHOENEN
CROSSHANDSCHOENEN
NUMMERBORDEN
RACESCHOENEN
RACEBROEKEN
FIETSVERLICHTING
TASSEN EN MANDJES
REGENJASSEN
REGENPAKKEN

KILOMETERTELLERS

en nog vee! meer onderdelen en
accessoires hebben wJJ voor U in
voorraad.

Waarom verder lopen,

a/s u het in het dorp kunt kopen

Uw fietsspecialist

R E I N D Z W E V E R I N K
leldnk 8 - HENGELO GLD - Tel. 05753-2888

U wilt natuurlijk op uw
St Nicolaasfeest

OOK KERSVERSE

boter
amandelletters
EN HEERLIJK GEKRUID

speculaas
Dus die koopt u straks bij:

DE ZAAK VOOR
MENSEN MET SMAAK

TOT ZIENS!

Uw warme bakker

R, Kreunen & Zonen
Bakkers sinds 1820

Marktstraat 6 • Hengelo Gld
Telefoon 05753-1474

Van SINT EN leuk kado,

Kijk eerst bij H4RMSEN
U slaagt er zo!

IJZERHANDEL HARMSEN
Banninkstraat 4 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1220

Ook St Nicolaas

zijn „warme" inkopen bij

Nijenhuys
Hummeloseweg 8

HENGELO GLD

Tel. 05753-1445

Zie de etalages!!

ATTENT
speelt voor Sinterklaas, want
heel veel klantan hebben ge-
spaard voor een

grote GRATIS M

roomboter-amandelletter
DUS KOOP VOORTAAN BIJ ATTENT,
daar wordt U lekker verwend
RUIM GESORTEERD IN:
speculaas, banket, rookartikelen,
chocoladeletters + bonbons
in feestverpakking

CHR. PETERS-SUETERS
ATTENT-MARKT • KEIJENBORG
Deelnemer St Nicolaas-actie

Herfsttijd

Droogbloementijd N

Grote sortering

bosjes droogbloemen

mooie opgemaakte stukjes

diverse soorten wandstukken

Verder volop

groene en bloeiende PLANTEN
rechtstreeks van de Aalsmeerse bloemenveiling

Kom, kijk en ziet, wat WIJNBERGEN U biedt,
in zijn grote verkoop bloemenkas

FA. WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

Inleveren doar pröt iederene al van

Moar Sinterkloas da's un verstandig man

Hi'j holt de traditie urn te geven in stand

en köch veur de sport in ut Hengelse land.

Dus volg die goeie road

en koop bi'j

sporthuus ROOZEGAARDE
in de Banninkstroat.

P.S.

Sinterkloas sport al /'oerren goed

mef SPOftTGOED van

SPORTHUUS ROOZEGAARDE

OPENINGSTIJDEN:
maandag
(alle zaken)

woensdag

donderdag
vrijdag
zaterdag

woensdag
donderdag
vrijdag

woensdag
donderdag
vrijdag

29 november 18.00 uur

1 december 21.00 uur
2 december 21.00 uur
3 december 21.00 uur
4 december 16.00 uur

22 december 21.00 uur
23 december 21.00 uur
24 december 16.00 uur

29 december 18.00 uur
30 december 21.00 uur
31 december 16.00 uur



ZIE DAARVOOR ONZE ETALAGES
O o a

Sint pakt uit.
Een Seiko.

Wat 'n verrassing! Een echte Seiko.
Technische perfectie. Elegante en stoere vorm-
geving. Een sieraad voor elke pols.

Een superieure Seiko. Laat 'm snel in-
pakken bij uwSeiko-juwelier.

hortogerie optiek gouden zilver
Spalstraat 15 - Hengelo Gld - Tri. 05753-1374

ST NICOLAAS AAN BIEDING EN bij TACX
Herenslipper
zwart en naturel leder met steun, maten 41-46
normale verkoopprijs 37.95- TACX-PRIJS 29.--

Dameslaars
grijs en zwart leder, lang model met 50 mm blokhak, maten 4-8
normale verkoopprijs 139.95 TACX-PRIJS 79.-«

Jeugdklittebandschoenen ,Gepy"
blauw • leder met steun, maten 35-40
normale verkoopprijs 73.95- TACX-PRIJS 55.—

Kinderlaarsje
blauw leder gevoerd met rits, maten 22-27
normale verkoopprijs 53.95 TACX-PRIJS 39.—

Meisjeslaars
blauw suède gevoerd met rits, maten 28-34
normale verkoopprijs 73.95 TACX-PRIJS 55.—

Meisjescollegeschoen
kleur • blauw, maten 31-34
normale verkoopprijszen v.a. 31.95 en 35.95 TACX-PRIJS 25."

Balletschoenen
wit en zwart, rubberzooi met wreefband, maten 24-42
normale verkoopprijs v.a. 11.95 , TACX-PRIJS 9-M

Echt lederen 3 vaks schooltassen
model naar keuze TACX-PRIJS ' 45...

Tevens 10o/0 korting op alle
TASSEN en KLEINLEDERWAREN

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

Sint vindt bij
ons een

jfart^

enorme «u -
sortering

dames-, heren-, kinder-

RIJWIELEN
STEPS • DRIEWIELERS
tegen zeer scherpe prijs

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

Voor St Nicolaas speciale aanbiedingen in:

after shaves - badzepen - badcrèmes
en shampoo's

GESCHENKVERPAKKINGEN van:
Yardley - Brut - Tabac - Mennen
Blue Stratos

KAPPER - PARFUMERIE

/. W. van Onna
KERKSTRAAT 7 - HENGELO GLD

ST NICOLAAS
weet wat hij koopt

Het moet iets goeds zjjn voor jaren

Een

kwaliteitshorloge
voor hem of haar,
in de bekende merken
CERTINA, PRISMA, CASIO,
CANDENO, OEIëNT

Ook veel

kinderhorloges

Een grote keuze in

gouden en zilveren
SIERADEN
Ook voor de jeugd

Leuke setjes in

armband, shorty en ring

Grote sortering

slaven- en close for ever
armbanden

^AGROOTKORMEUNK
^horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK • GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 • Hengelo Gld • Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

SINT EN PIET,
U bent van harte

we/kom in onze
winkel om gezellig

rond te neuzen.

Leuk om kado te geven zijn b.v.

Voetenbankjes • Stoof jes

Bloementafeltjes - poefs

Lektuurbakken - mimisets

Worteldoeken in diverse maten

Spreukentegeltjes

Hem/haar badhanddoeken

Zakdoekjes niet geborduurde
initialen

Zelfgemaakte babykleertjes

Tot ziens bij

DISBERGEN
woninginrichting • textiel

Ruurloseweg 17 - Hengelo G/d - Tel. 1425

Textiel

Confectie

SPALSTRAAT 13
7255 AA Hengelo Gld.
Telefoon: 05753-1210

SI Nicolaas en
wij zijn goede
vrienden!!

x Heerlijk verpozen
aan onze bar
voor jong en oud

x Eigengemaakte
geschenkverpakking
uit onze slijterij

G. V.D. WEER
„'t HOEKJE" - café-restaurant-bar-süjtery

Spalstraat l - Hengelo Gld - Tel. 05758-1252

Drogisterij-Parfumerie

„MARIANNE"
Wij starten de St Nicolaas-actie in

onze vernieuwde winkel met

10 super-aanbiedingen
1 hele liter karnemelk
cremebad

OU of Ulay fO/ozJ, 725 ml

Andrélon douchefris
% liter

E/mex tondenborsfe/s,
2 stuks
Easyform anti-klit crème-
spoeling, 1/2 liter

Wild Moss offer shave
+ verstuiver, 700 ml

Zwitsal baby zee p,
2 stukken
Millers rozenglycerine
handcreme

Krups personenweeg-
schaal, 5 jaar garantie

Wella haarveersteveiger,
extra grote fles

4.50
4.95

4.50

2.95

9.95

2.25

2.95

29.95

3.95
Ruime sortering in kleine

geschenken

Felix en Marianne
Takkenkamp

'8 WOENSDAGSMIDDAGS GESLOTEN

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11

CROSSFI ETSEN
grote sortering v.a.

Crossfiets handschoenen
v.a. 9.95

Crossfiets helmen
v. 19.95

Crossfiets broeken

v.a. 85."

Crossfiets shirts
scherpe prijzen

Crossfiets
stuur- en buisbeschermers

Crossfiets mondbeschermers

Crosfiets onderdelen
grote voorraad

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

+ St Nicolaasgeschenken Sporthuis ROOZEGAARDE


