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DE
dinsdag 23 nov. 1982

2741 Sinterklazen
f de on te/bare Zwarte Piefen zijn

bij dit aan f al niet inbegrepen]

waren vorig jaar uit de brand door-
dat zij bij STEYORD naar hun zin

konden kopen.
Daar zou u dit jaar ook bij kunnen

kopen.

STEVORD

OOK WIJ HEBBEN LEUKE

SI Nicolaas
geschenken

O.A. ALLE SOORTEN

gereedschappen
DOE-HET-ZELF CENTRUM

B I J E N H O F
Hummeloseweg 7 - Hengelo Gld

y Net als voorgaande jaren
<|<> serveren wij weer

< ;
< ;

kerstdiners
en wel op -

Ie en2e Kerstdag
van 4.30 tot 8.30 uur

Hotel LANGELER
Tel. 05753-1212

l
!|
l
i

GROTE KADO'S
voor kleine prijzen!
Black & Decker WORKMATE
Type 536- zware uitvoering, normale prijs 198.—

SINTPRIJS 97.50
excl. BTW

Incl. BTW 115.—

Makila BOORMACHINE
Type 6510 SB, 10 mm boorkop,

normale prtfs 148.—

SINTPRIJS 103."
incl. BTW

SOLDEERREVOLVER
met VERLICHTING • opwarmtijd 3 seconden

SINTPRIJS 29.75
Incl. BTW

Zie ook onze najaarsfolder

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

CLAN
Versch^nt dinsdags In:

Hengelo Old.; KeUenborg;
Velswyk (Zelhem); Steenderen;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Bha; Toldtfk; Vlerakker-Wlchmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17 • Postbus 8
1255 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1455
b.g.g. 1263

WIJNBERGEN
Speciale aanbiedingen deze week

Mooi WITLOF
nu kilo 175

Lekkere HANDPEREN
3x '/2 kilo 175

Zoete, sappige

SINAASAPPELEN
nu 15 stuks 350

Vers gesneden

Erwtensoepgroente
2 ZAKJES 150

In onze grote verkoop bloemenkas volop

groene en bloeiende

PLANTEN
rechtstreeks van de Aalsmeerse
bloemenveilingen

LET OP ONE AANBIEDINGEN

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

JOWé
VOOE

fceftffigzagen - zacrgbokken - hout-

en compost mach/nes - tuinf rezen
•»

enz. enz.

NIEUW EN GEBRUIKT - DEMONSTRATIE

Winteraanbieding:

speciale kloof bijlen f 50.— p. stuk

LAND- EN TUENBOUWMECHANISATIE

REPARATIE- EN SLIJPINRICHTING

VERHUUR

Branderhorst weg 5 • Keijenborg gem. Hengelo

Tel. 05753-2026

's Avonds en zaterdags bereikbaar

Geschenkbonnen
die leuk zijn . . . om f e

geven en te krijgen.

Speciale aanbieding FLANEL

Stoffenboetiek ,MARMON'
Raadhuisstraat 51 c (achter Edah), Hengelo G

500 gram

verse*uikenbouten
500 gram

magere runderlappen
soo grain

dik bevleesde hips
l liter y.

erwtensoep
soo gram

bakbioedworst
l doos .

f ricandellen (40 si.)

295

695

295

295

195

16.»
Bij aankoop van een eigengemaakte
rookworst

500 gr zuurkool gratis

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

600 gr grove of ftyne verse worst

150 gr boterhamworst

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 leverkaas

495

425

150

VRIJDAG EN ZATERDAG:

500 gr schouderkarbonade

100 gr schouderham

100 gr gekookte lever

100 gr cassellerrib

395
95
95

175

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 H B N G E L O GLD. TELEFOON 05753-1268

KEURSLAGER

ALS tf:
alle Datsun-Nissan-modellen
wilt zien en proberen,
een garage wilt, waar service
nog gewoon is.
een betrouwbare occasion wilt
met een degelijk^ 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.

T.e.m. 4 dec.

10% korting
op alle in voorraad zijnde planten
Verkoop alleen op zaterdag

Hoveneirsbedrijf en kwekerij

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

Gouden ringetjes
ragfijne gouden

O^T-C /
%-r • •

ringetjes in div.
uitvoeringen p.st.

Zilveren armbanden
voorde kleintjes

4 mm/^rr
^D-

5 mm

29.50

hanger
in wit of geel
goud.
laat merken dat
u uw hart op de
juiste plaats heeft
inkl. collier
p.st.

setje
bijzonder fraai
ook los te koop
RING
0.02 crt

HANGER
0.02 crt

239.-
185.-

OORKNOPJES
'0.04 crt

in wit of geel
goud
0.02 crt. hanger én ring

samen

249rT 345.\199.-

Fijne
gouden
oorhanger
trend of ragel
per paar

ZEVEN SCHITTERENDE

AANBIEDINGEN

VOOR'N GULLE GEVER

•

.„ i />F7c/ horlogerie optiek goud en zilver
4W"" \Ö/ y^ SpaUtraat 15 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1374

m AI

Wegens enorm succes
herhalen we nóg een keer

l doos kleine

frikandellen
a 60 stuks, slechts

13.95
HULS-VORST
DIEPVRIES-

SPECIALITEITEN

Raadhuisstraat 51b

Hengelo Gld • Tel. 1666

SPORT GOED
met SPORTGOED

van 8PORTHTJIS

ROOZEGAARDE
Bannlnkstraat 5, Hengelo



Sinterklaasje kom maar
want bij de VS~markt
___^^^B_^^__^_____^___i____^_^^_^««^__B_^_«^_^____^_ ^B^^ W « « .« . < l' • < .

Als je zoals ik iedereen goed wilt geven
dan moetje vanzelf wel naar voordeel streven.

Dan let je natuurlijk ook op goede kwaliteit
en of de keus groot is want je hebt geen tijd

Dan kom je net als ik met Piet mijn knecht
uiteraard bij zo'n voordelige V.S.-markt terecht.

Baronie
chocolade letters
melk of puur
geen l .75 maar bij V.S.

Droste
chocolade letters
extra groot, melk of puur
V.S. prijs

Coebergh
bessenjenever
l Üter

Zwarte kip advocaat /L 9$
fles 0.5 üter. &25 i» •Vat'69 whisky

met gratis glas
alleen deze week per fles

Florijn
jonge jenever
l literfles

Mittwood
Irish Cream
per fles 10:95" nu

Bootzrummetgratis
glas. Per fles nu

Mattel die cast
auto's
L&8

White horse
puzzel
99 stukjes.^95-
White horse
puzzel
1000 stukjes.

Fenjal koordzeep
de ze week slechts

Fenjal cremebad
150 ml. nu 2e fles gratis
dus 2 flessen slechts

Flair combi-5
2 kleuren. 22r5ü

Victoria
panky wafels
pak 8 stuks. 395

«50
Pot-chrysantjes
3 stuks

Supermooie Cyclamen
per stuk 4.95 2 stuks voor

Edefweiss
menagerie
pak 150 gram. L89-

Er was eens een Sint in Warnsveld
die zat na 5 december wat krap in het geld

Hij sprak: 't Is niet zo naar
Ik ga naar de V.S.-markt. echt waar
't Is net of je geld daar Jubbe! telt.Iglo kabeljauw

graatloos 400 g

Bolletje beschuit
per rol. O95rBecel

voor de koffie
fles 0.5 üter. Z09" Rcmia Dex

margarine
pak 250 gram.

Arks
speelgoedbiskwie
per pak.

Heinz
sandwich spread
per pot. 2*69"

Meursing
kaasdomino's L89-

v/d Pijl augurken f\ 99
3/4 pot C.kwaliteit. L2& \/ •

Kruidnoo^jcs
zak 200 gram. V.S. prijs

Strooigoed
zak 225 gram. V.S. prijs MARKT

VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



binnen met je knecht
terecht!

Dames of heren horloge LC.D.
met 1/2 jaar garantie geen 39.95 of 29.95
zolang de voorraad
strekt slechts....

Wie clectronisch bij de tijd wil zijn
die vraagt geen snoep of marsepein
Die vraagt zo'n echte micro tijdfabriek
en krijgt hem ook voor maar tien piek
Het stemt iedereen zeer tevree
want 't is origineel kwarts met LCD

White horse ^̂  ̂  «
combi-yatzyword Vfl*j3
14-95- ^3? •

"Viergelflk"
in vergrote uitvoering

"De klompenmaker'
tegel met mooie houten
lijst. JA93-

Heren zakdoeken
set a 3 stuks
100% katoen. 4^0-

^^^^^^^^

Als ik en mijn baas de Sint inkopen doer^
voor ieder kind een verassing in de schoen

Dan pak ik snel mijn blitse crossfiets
en sta in snelheid dan voor niets.

Ik pak snel nog zak en roe
en scheur naar die voordelige V.S.-markt toe.

SuskeenWiske
stripboekcn
keu ze uit 50 titels. 5,25-

SUS St/Si SUS«€™WI5«£

Curver
schoenpoetsdoos Cl 95
1̂ 99- ^«

Curver
gerechtenstolp
de luxe rond. JA95-

shogrnaster

Klusjes-bak
bruin. 3̂ 5"

Bison doe kado- ^ ̂ ^ ̂ ^ «
doos met lijmen D QK24-93- JLOr

kruidenier Dobbelman blauw
zak2kilo..S^8r

Zeiler
schwarze katz
l literfles. Z£&

Olvarit blauw
per potje. V.S. prijs

Olvarit
kleutervoeding
de ze week

Mateus rosé
per fles. ̂ 95-

Andy
gezinsfles. 239

Dash zeeppoeder
koffer 2 kilo+Criryff
poster. V.S. prijs

B.M JC. crossfiets
249T-

zuivel
Jacky mannequin
yoghurt naturel
500 gram. LS&-

met vruchten
L86

Houdbare
slagroom
0.2 liter nu

Goudse kaas
volvet, jong, heel kilo

bakkerij
Carnaby
cassisschnitt
400 gram. 5£5-

Grof volkoren
brood
800 gram nu

Tijgerbrood
800 gram nu

Frans stokbrood
wit of tarwe 400 gram nu

Krentenbollen
zak 6 stuks

notenbar
vliespinda's
zak 250 gr. versgebrand

groenten slagerij
Geldig van 25/11 - 27/11 '82

Export spruiten
kilo

Snij-witlof
kilo

Prei van de klei
kilo

Clementines
30 stuks

Maandag:
Magere
speklappen
500 gram

Saks
200 gram

398
125

Dinsdag:
Verse worst
küo

Boeren zult
bakje 250 gram

798
148

Woensdag:
Gehakt h.o.h.
hele kilo

Leverkaas
150 gram

748
149

rGeldig van 25/11 - 27/11 '82

Magere riblappen
500 gram

Magere
runderlappen
500 gram

Magere
borstlappen
500 gram

Bieflappen
100 gram

vleeswaren
Palingworst
150 gram

Boerenmetworst
150 gram

Hausmacher
200 gram

Paarderookvlees
100 gram

Er was eens een Sinterklaas in Öaak
die vond in zijn geldkist een knaak

Hij sprak: Piet da's voor nog een kado
gauw naar de V.S.-markt dat zie je toch zo
want voor een voordeeltje kom ik daar vaak.

MA RKTl

VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



VOOR

St Nicolaasgeschenken
MOET U EERST GAAN KIJKEN BIJ

ST NICOLAASTIJD

vindt n een ruime sortering allerhande kado's

luxe-, huishoudelijke, textiel en
electrische artikelen

EN BIJ AANKOOP VAN UW SINTERKLAASGESCHENK

U krijgt by ons cadeaus by aankoop van:
f 10.— - 25.— pen; f 25 - 50.— zakdoeken; f 50 - 100.— kop en schotel;

f 100.— - 200.— handdoek; f 200.— • 400.— naaibox; f 400.— - 600.—

bloempul; f 600.— • 1000.— koffiezetapparaat.

De cadeaus liggen reeds voor u klaar
t.e.m. 4 dec.

HET BOVENSTAANDE UITSLUITEND OP

WINKELARTIKELEN EN a CONTANT

Koopavonden l, 2 en 3 dec.

FA. KLEIN LEBBINK
WICHMOND

TEVENS HET ADRES VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN UW

electrische, loodgieters, gas, platdak

en C.V.-installaties

VOORDEELVAN DEWINTERSCHIDER:f600»—
Een heel aardig bedrag. Maar 't kan ook meer zijn. Of minder. Dat hangt af van het

aantal dagen dat u de winterschllder laat komen. Die vakman zorgt namelijk voor een
stevige premie voor particulieren: 50 gulden per man, per dag. Dat tikt aan.

Ais bijvoorbeeld twee winterschilders zes dagen bij u thuis in de weer zijn met
schilderen en behangen, krijgt u al een premie van 2x6x50= 600 gulden.

Nogmaals: 't is maar een voorbeeld. Hebt u langer werk, dan wordt de totale premie
vanzelfsprekend nog hoger. Gauw verdiend - terwijl uw huis er alleen maar mooier
op wordt. Kwestie van vakmanschap!

Wij kennen de premievoorwaarden en regelen de aanvraag voor u:

REGEUNK'S SCHILDERSBEDRIJF
Raadhuisstraat 40 - HENGELO GLD - Tel. 05753-t655

LEEMREIS, uw slijter
heeft weer keus voor Sint en Piet
ZIE ONZE ETALAGE EN KOM BINNEN

Zeer uitgebreid assortiment

LEEMREIS
SPALSTRAAT 40 • HENGELO GLD

TEL. 05753-1274

^

^A^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^V^^^

St Nicolaas
AKTIE
1982

Profiteer van deze aktie en doe uw inkopen in
Hengelo en Keijenborg

f 15.000 aan prijzen
VOOR HALVE VARKENS EN WAARDEBONNEN

Aktie goedgekeurd door Kamer van Koophandel te Zutphen,

d.d. 13 oktober 1982, nr. 82026

Inlichtingen: W. H. A. Eenink, Hof straat 8, Hengelo Gld

AKTIE van
maandag 15 nov.
t.e.m.
zaterdag 4 dec.

KADO-IDEE

Geef een zonnebank kadobon

S 2
I e

B

Gezond vakantiebruin,
en fit als een hoentje

n
H
H Doen!...Verwen Uzelf...

met zo'n zonnebadkuur van 7 è 10 dagen
Ervaar zelf hoe fit U zich voelt, al na het eerste zonnebad ^
Hoe goed U "er" weer tegen kunt. En op de koop toe
U wordt zo bruin, alsof U pas met vakantie bent geweest

Met apparatuur van Eurofit bruint U veiliger, dan onder de spaanse zon!
Zonder verbranding, zonder uitdroging van de huid

Lief voor het lichaam, heerlijk voor de huid. Je kikkert er echt van op
Bel voor informatie!

Tel. 2062 • Hengelo Gld

Wi| adviseren ook. indien U een eigen
zonnebank ol -dak wilt aanschaffen.

Kado tip

Een KADOBON
van de hovenier

Hoveniersbedrijf en

kwekerij

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23, Hengelo

Tel. 05753-2619

Alle dagen

zaagsel
voor uw stallen

Vanaf heden op bestelling

Gebr. Sueters
Klompenfabriek

Ketfenborg • 05753-3030

Cafetaria ,DE EIKEBOOM'
v/erf samen mef u het

éénjarig bestaan
met St Nicolaas-aanbiedingen

t geldig van 30 nov. t.e.m. 4 dec.)

Karbonade (zonder patat) 4.5Q

Karbonade (met patat)

Snitzel (zonder patat)

Snïtzel (met patat)

Braadworst

Knakworst

Sjasliek (super-aanbiedingi

Broodje tartaar

Hamburger

Groot slaatje

Loempia

Patat (groot), zonder mayonaise

1.25
Aanbiedingen zolang de voorraad
strekt

HARRIEMENTINK
ST JANSTRAAT 69 KEIJENBOBG

wenst u prettig St Nicolaasfeest

5.00
4.50
5.00
1.50
1.25
1.75
2.50
2.25
2.25
2.00

De dorpsvisboer
vanWichmond

Elke donderdagmiddag
Standplaats: parkeerplaats café Worm

RECLAME:

4 haringen (schoongemaakt)

5.00
Er kan er maar één de goedkoopste ztyn

Ook wy denken aan uw portemonnaie

Vishandel JAN BOSMAN
TEL. 05750-27214

't Mag weer
winter worden.

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

De nieuwe mode-kleuren!
De gunstige

prijzen. .<

Mooie
dingen maken is niet duur!

Stoffenboetiek „MARMON"
Raadhuisstraat 51b • Hengelo Gld
Tel. 05753-3259, b.g.g. 2144

Vergangen joar was Sinterklaas bes

te passen met et grei datte bi'j

STEYORD ekoch had.

Hie kump vanjaar weer.

STEVORD
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Planmaster
1983

De ideale afsprakenagenda. Zeer
overzichtelijk. En lekker dun. Met
adressenlijst en gevat in fraai
kunststof etui in div. kleuren. Tijde-
li jk van 2.95 voor slechts

Toot-toys
Stevige speeltjes van hard plastic.
Als je ze opwindt dan gaat er van al-
les bewegen en dan maken ze ook
nog geluid. U kunt kiezen uit een
motorfiets, helicopter, autootje en
vliegtuigje. Per stuk tijdelijk van 7,50
voor slechts

Tijdpen
Een ballpoint waarmee je bij de tijd
bl i j f t . Het digitaalklokje heeft diverse
funkties: uren en minuten, seconden
en datum. De stift is te vervangen.
Tijdelijk van 14,95 voor slechts

Musk eau de
toilette
(van Houbigant)
Musk geurt vol,
warm, sensueel.
En zo'n geur
bl i j f t niet
onopgemerkt.
Vandaar dat
Musk steeds
meer lief
hebbers vindt...
En dat niet
alleen onder de
vrouwen. In
25 ml spravfla-
kon tijdelijk van
20,— voor slechts

MUSK

Indien U het consumentenblad Deapost niet ontvangt, vraag er dan om in de winkel

bij besteding vanaf f 10,— aan drogisterij-
artikelen (uitgezonderd geneesmiddelen IP*»™H

een groot vel vol speciale

SINTSTICKERS

1ËJSB

KERKSTRAAT l - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1300

SINT NICOLAAS-AKTIE

HENGELO - KEUENBORG

SFEERVOL KADO'S KOPEN MET EXTRA KOOP-
MOGELIJKHEID OP DE

KOOKAVONDEN
• woensdag 1 december
• donderdag 2 december
• vrijdag 3 december

Alle avonden geopend tot 21.00 uur

Zwarte Pieten maken een rondgang
door Hengelo en Keijenborg
(met verrassingen)

OP DONDERDAG
2 DECEMBER

CLAN
Versclüjnt dinsdags In:

Hengelo Gld.; KeUenborg;
Velswyk (Zelhem); Steenderen;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Bha; Toldijk; Vierakker-Wichmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ VVOLTERS

Kerkstraat 17 • Postbus 8
L255 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1455
b.g.g. 1258

TIPS voor de
prijsbewuste Sint
Kinderracefietsen

v.a. 254.—

Kinderfietsen
v.a. 155.—

Crossfietsen
v.a. 249.—

in doos f 50.— korting

Verchroomde crossfiets-
frame's v.a. 120.—

Crossfietshelmen
v.a. 19.75

Crossfietsschoenen 48.—

Crossfietshandschoenen
v.a. 9.65

Grossfietsbroeken 72.50

Verder ruime sortering
ONDERDELEN

van standaard tot super-
lichtgewicht,
tegen scherpe prijzen

Tevens bij aankoop van 'A
crossfiets nummerbord -f

cross-shirt gratis

Ook hebben wij grote
keuze in:
tassen - rieten mandjes

regenkleding - hand-

schoenen

Dit alles bU

FIETSSPECIALIST

R. ZWEVERINK
leldnk 8 - Hengelo (dorp)
Tel. 05753-2888

Waarom verder lopen,

als SINT het in het dorp

kan kopen!

Nu een echte Keltum cassette
vanaf 199.-
zeer

I Iet Keltum assortiment omvat de
grootste kollektie in zilver, zilverpleet en
edelstaai, in alle prijsklassen.
I Iet hierboven afgebeelde
populaire model Hollands
Glad kost in de 41-delige
samenstelling 552 - (9-per
soons,105-deligl099-).

Voor slechts 199,-
kunt 11 zich reeds een
bijzonder fraaie

41-delige (6-jxTsoons) edelstalen cassette
aanschaften (model Cindy), 62-delig

(9-persoons) 522,-.
C laarne tonen

uij u onze uitgebrei-
de Keltum Kollektie.

ai),

f^W r KONINKLIJKE /T) ( "W\

Kempen fa negeer
Uw Keltum Adviseur:

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

GEREEDSCHAPPEN EN

IJZERWAREN

voor de Sint bij de HCI

Skil klopboormachine
Type 1472 H, 500 watt

275... nu - 10%
Skil schroefklopboormachine
Type 1497 H, 500 watt (links- en rechtsdraaiend)

395... nu - 10%
Sluit uw huis veilig af
met hang- en sluitwerk van de HCI

Rolykit
klein model

Rolykit
groot model

Douchegordijnen en stangen . 20% korting
Aanmaakblokjes voor de openhaard

1.95

nu

nu

39.75

49.75

nu per doos

Fire-blocks
plm 2y2 uur brandtijd nu per stuk Zi T O

nu per 8 stuks 19i95

Accessoires voor de openhaard of kachel
VONKENSCHEBMEN, HAABDSTELLEN e.d. . 1Q% kOrtlll£

Haal warmte uit oude kranten
met de „HANDY-PRESS" vanaf 59."

Het apparaat waarmee iedereen thuis zelf van oude kranten, oud
papier en dergelijke prima brandende openhaardblokken kan persen.
De brandduur van z'n blok ca. 30-45 min. en heeft eenzelfde kalo-
rische effect als hout.

BOÜWMAT.CENTBÜM1I U.
Wie bouwt kiikt eerst b'/ HCI

Kruisbergseweg 13 - Hengelo Gld - Tel. 05753-212
Binnenweg 4 - Ulft - Tel. 08356-83141

Platenservice HENGELO

Aanbieding van de week:
DE INTERNATIONALE HITS

LP MADE IN HOLLAND
geen 24.95 maar 19i95

LP LORI SPEE
21.00geen 23.90 maar

Tevens hebben wtf een groot assortiment

singles - LP's - muziekcas-

settes - video-banden

3 Bast cassettes C 60 10.00

Platenservice HENGELO
Raadhuisstraat 51c (achter Edah), Hengelo G

Telefoon 05753-3532 - 2307

Ons motto:
„geen woorden, maar daden"

GEZAMENLIJK
CONCERT

van de drie muziekver in de gem. Hengelo G

Kon. Harm. Concordia

Chr. muziekver. Crescendo

Muziekver. St Jan

GASTCONCEBT O.L.V. PIEBE BAKKER

vrijdag 10 dec. a.s.
Sporthal „de Kamp"

HENGELO GLD • 20.30 uur

ENTBEE f 3.00

Voorverkoop: café Concordia, Baadhuisstr. 36

Wolters Boekhandel, Kerkstr. 17 en café

Winkelman, St Janstraat 3, Ketfenborg.



Volop
St Nicolaasgeschenken

overhemden

pullovers

spencers

pantalons

corduroy broeken sokken

jacks riemen

handschoenen etc. etc.

Ook leuke geschenken
in jongenskleding

HENGELO-TEL.05753-1383

•
r 'i i i t "£.SGhildersbedrijf

bennie harmsèn
vraag vrijblijvend informatie

Spalstraat 17 Hengelq(Gld) Tel.05753_ 1292

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ

alle plaatselijke banken

Te koop:
PEUGEOT 505 GR DIESEL

PEUGEOT 505 SB

PEUGEOT 505 SB

PEUGEOT 505 SB

PEUGEOT 504 BREAK (GAS)

PEUGEOT 305 DIESEL

PEUGEOT 305 GLS (GAS)

PEUGEOT 305 GB

PEUGEOT 304 BREAK

DATSUN

1981

1981

1980

1980

1978

1982

1982

1980

1977

1978

AutomobielbedrIJf

A. RIDDERHOF
PEUGEOT - TALBOT DEALER

Bleekstraat 14 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1947

Vialle gasinbouw-station

VOOR
nuttige

geschenken

Schoenhandel WULLINK

Komt U ook naar de Hengeiose vrijdagmarki
De marktkooplieden heten u van harte welkom en hebben
weer vele speciale aanbiedingen voor u, want nog steeds
geldt:

op de markt is uw gulden een daalder waard

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

l kg jong belegen 8.90

l kg extra belegen 11.90

100 gr nootmix 1.85

100 gr muzerella
verse Italiaanse kaas 1.80

Wij verkopen uitsluitend
natuurkaas

l metworst 3.00

4 voor 11.00

l rookworst (grof of fijn) 2.75

4 voor 10.00

De met goud bekroonde rookworst
(Hanskamp Dieren) 3i25

St Nicolaaskado's
/n de vorm van opgemaakte kaas-
planken en manden

Eveneens in vlees

EVEN AANDACHT A.U.B.

uw kerstrelatiegeschenken
GAARNE VROEGTIJDIG BESTELLEN

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Grolweff l - 6964 BL HALL - Tol. 08337-805

3.95

3,50

5.75
3 bos 9.50

Amaryllis

Bos chrysanten
(Vele kleuren)

Azalea
Droogbloemen
Bloemisterij

„De Vale Weide"
H. E. A. VAN DEN BREEMEN
Klarenbeekseweg 42 - VOORST - Telefoon 1487

POELIER

HOFFMAN
Filet

500 gram

2 braadkuikens
Kalkoendijen

500 gram

6.50
10.00
4.85

Kalkoen drumsticks o oc
500 gram U.Ov

POELIER HOFFMAN
Telefoon 05476-2828

vers en gekoeld

VISHANDEL

J. HOEKSTRA
TEL. 05750-19771

Houdt U van gebakken SCHOL?
A.s. vrijdag 26 nov.
hebben wij ze in de reklame

U betaalt dan geen f 2.50
(de normale prijs J maar slechts

f 1.50 per stuk

SINTEX stoffen

DAMES OPGELET!

Nu ook in Hengelo Gld

STOFFEN op do markt
o.a. ribcord, katoen,
geruwde katoen, wol,
denim etc.

Gebr. Kruis
Groente- en fruithandel

3 kg mandarijnen 6.50

20 grote sinaasappels 6.00

1 kg witlof 1.95

Ter gelegenheid van de officiële opening van
de nieuwe ,,Chr. School Varssel" aan de Zelle
dijk 22 te Hengelo Gld, houden wij voor
ouders en belangstellenden

O P E N H U I S
op zaterdag 27 nov. a.s.
's middags van half drie tot 6 uur

U bent van harte welkom.

Namens het bestuur:
G. H. Starink, h.d.s.
R. B. van Hal
H. G. Lubbers-Jansen

VOOR

handels- en
familie

DRUKWERK

Drukkerij
Wolters

Tal. 05753-1455

SINT NICOLAAS, zoekt uw voordeel!!

51 cm KTV v.a.1148.--

51 cm KTV met afstandsbediening v.a.1398."

66cm KTV v.a,!398.~

66 cm KTV met afstandsbediening v.a.1598.--

In teletekst en stereo KTV en videorecorders
volop keus

Stereo 3 in 1, met boxen van 649.- tot 2000.»

Stereo torens met boxen van 848.-- tot 2895.--
OOK BV DE AFDELING

electrische apparaten, rijwieltoebehoren
en nog vele andere geschenken
RUIME KEUZE TEGEN BILLIJKE PRIJZEN

ELIESEN
ELEKTRONIKA EN TWEEWIELERS

Emmerikseweg 46 • BAAK

SINTAKTIES
Voetenzakken

Electrische dekens

Telmachine met geheugen

Stereo pick-up

Portable radio met FM

Radiorecorders

Haarföhn

Scheerapparaat, 3-kops

Koffiezetapparaat, 12 kops
l pak koffie gratis

vanaf 69.00

vanaf 99.00

15.00
vanaf 149.QQ

45.00
vanaf Hg.QQ

24.50
vanaf ! 27.50

nu 89.00

Winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1280

DANSEN
Zondag 28 nov.

. E M M O N F I V E

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
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St Nicolaasgeschenken Sporthuis ROOZEGAARDE

Het adres
voor mooie en nuttige

Zie ook onze
uitgebreide collectie

VERLICHTING

SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD • TELEFOON 05758-1285

BLOEMBOLLEN
SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HA AG BE PLANTING

VASTE PLANTEN

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUEVTURF

POTGROND

KADOBON

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HAFMAN
&ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

RECTIFICATIE

„Jong Nederland" Kei/enborg-Hen-
ge/o is weer begonnen.'

In de advertentie van vorige week in „De
Reclame" over de aanvangstijden is door ons
abusievelijk een verkeeerde tijd vermeeld.
van de woensdagavond groep.

De juiste tijd voor deze groep is van 6 uur tot

half acht, klas 3 en 4

Bestuur en leiding

Wosautomoat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal IS - Hengelo Gld • TeL 05768-1303

Vt Jaar garantte op reparatie

Onderdelen, uit voorraad

RECTIFICATIE
In de advertentie van Schildersbedrijf Rege-
link in de St Nicolaaskrant is een storende
fout geslopen.
Er staat:
Denkt u ook aan de winterschilder,
Premie f 505.— per man per dag
Dit is NIET juist, het moet zijn:

f 50.-- per man per dag

SCHILDERSBEDRIJF

Raadhuisstraat 40 • Hengelo Gld • 05753-1655

HUSQVARNA EN LEWENSTEEN

naaimachines
reeds vanaf 3

Naaimachinehandel • reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1885

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05753-1418

Groen is leven
Daarom kunt U nu een

KADOBON
geven

voor het groene leven.
Van een boom tot vaste plant
En een heester die het goed doet in dit land.

Rozen en seculenten
'tls veel voor weinig centen.
Blijkt nog dat er vragen zijn

Hoveniersbedrijf Bosman
Is bereid U van advies te dienen.

Plant op tijd, zodat er het volgend jaar
een fleur van bloemen prijkt.

Sinterkloas qeet noa STEYORD.

Doar kanne veur een betjen geld al

adige dinger kopen.

STEVORD

VOOR EEN GOED VERZORGD

relatiegeschenk
SLIJTERIJ

„DE SMID
Telefoon 05758-1293

Open Huis
Wij houden

donderdag 25 nov. a.s.

OPEN HUIS
Graag laten wij U onze verbouwde en ver-

grote studio zien.

A.s. donderdag 25 nov. bent n van harte

welkom in onze

fotozaak met een nog
grotere sortering

Tot donderdag 25 nov.

FOTOSTUDIO

HANS TEMMINK
Spalstraat lOa • HENGELO GLD

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken,
die door hun aanwezigheid en/of attenties bij
ons huwelijk, er voor gezorgd hebben, dat de
22e oktober een heel fijne dag voor ons is ge-
worden.

Nogmaals hartelijk dank.

HANS EN TEDDY D IELE MANS

Hengelo Gld, november 1982.
Plataanweg 21.

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

van Tongeren vergeef U ook dit

jaar niet

Alles wat U nodig heeft.

te koop of te huur

Piekfijn in orde en niet duur.

FA. VAN TONGEREN
Raadhuisstraat 29 - t.o. het gemeentehuis

HENGELO GLD - Tel. 05753-1657

DANSEN, ja gezellig
voor gehuwden en verloofden

Plm lx per maand op de donderdagavond

aanvang 25 nov. a.s.

Kom vrijbhjvend kijken

HOTEL LANGELER
Tel. 05753-1212

Denk aan de uitvoeringen

van „Soli Deo Gloria" op 23 en 27 nov,

Hierbij willen wij iedereen die ons 40-jarig
huwelijk tot een onvergetelijke dag hebben ge-
maakt, hartelijk dank zeggen.

FAM. B. H. KELHOLT

Hengelo Gld, november 1982.
Gompertsdijk 4.

De gehele week bij de
ENIGE ECHTE GROENTEMAN

20 sinaasappels, vol sap

l kg mooie witlof

l zak gesn. witte kool

500
150
25
25l zak gesn. rode kool

Voor ST NICOLAAS
Grote sortering

droogbloemen, droog-
stukjes, plant- en fruit-
schalen enz.

l mooi cyclaam vol knop OOU

BLOEMEN, GROENTE- EN FRUITHUIS

J. KUIPERS
Telefoon 05753-1227

HAAL EEN KOOPJE BIJ JOOPJE

Slijterij ,De Smid' biedt aan:
3-sterren jenever Eelaart 15.45

Pit jonge jenever 13.95

Florijn citr.-brandewijn 10,95

Jagermeister 16.95

Romer Tröpfchen moezel 4.50

Pot boerenjongens 6.95

Beaujolais primeur 6.95

Fa. Gebr.
Hilderink & Zn

Deelnemer HKM-aktie

SUGGESTIES
voor Sinterklaas!!
Braun keukenmachine
kneedt, mengt, raspt en snijdt zelfs frites

advlesprijs 279.— nu 249i"

Tefal super friteuse
roestvrij staal - anti reukfilter

adviesprijs 223.— nu 165i"

Electrische verw. dekens
Inventum • Philips - Martese, v.a 79i"

Oliegevulde radiatoren
vanaf 99."

BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat - Banninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 05763-1215

KOLLEKTE JANTJE BETON - STEENDEREN

De in Steenderen gehouden kollekte voor het Natio-
naal Jeugdfonds Jantje Beton heeft f 1405,36 opge-
bracht. De helft van de opbrengst is bestemd voor
de peuterspeelzaal Nijntje Pluis in Steenderen.

We hebben heel veel!
KOMT U MAAR KIJKEN

STEVORD

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 28 NOV.

Herv .Kerk

10 uur Ds Verhaere

Goede Herder Kapel

10.15 uur Jeugddienst

. Herv. Kerk

Geen dienst

Avond- en weekdienst doktoren

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

van 22 t.e.m. 28 nov.
F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen

Vrydag 26 nov.

van vrydag 13 uur tot zaterdag 8 uur Kamphuis
van zondag 8 uur tot maandag 8 uur van Wissen

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10 uur
A. B. J. van Ingen, telefoon 2002

Alarm Kykspoüüe
Tel. 05753-1230, poütiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, te. 055-664455

Alarmno. brandweer
Teleioon 1922 te Hengelo Gld

BLOEDPLASMA-AVOND RODT KRUIS
De afdeling Hengelo Gld van het Ned. Rode Kruis
hield op dinsdag 9 nov. j.l. haar jaarlijkse bloed-
plasma-avond. 357 donors gaven een halve liter
bloed. Het Rode Kruis dankt deze donors, alsmede
alle medewerk (.sUers voor hun onmisbare hulp.

GROOT SUCCES VAN 'T WEERHAANTJE
De toneelavond van 't Weerhaantje op zaterdag 13
nov j.l. in Ons Huis was in alle opzichten zeer ge-
slaagd. De zaal was volledig bezet. Door de uit-
stekende roverdeling en de rolvastheid van de
spelers en speelsters kwam het platte landsstuk
„Beloofd is beloofd" volledig tot zijn recht. De inzet
van 't Weerhaantje werd beloond met een daveren
applaus van het publiek. Zaterdag 27 nov. vindt de
2e opvoering plaats.

KOLLEKTE GEHANDICAPTENSFOBT AFGELAST
Het PAC Sportreal plaatste een maand geleden een
2-tal berichten en een advertentie, waarin om mede
werkers (stersJ werd verzocht voor de inzameling
Nationaal Fonds Spon Gehandicapten, die in de
week 15 t.e.m. 21 november zou worden gehouden.
Slechts 4 personen hebben zich gemeld. Het PAC
kan de huis-aan-huis kollekte niet houden. Het is
jammer en onbegrijpelijk, dat onze gehandicapte
medemens, die dolgraag een beetje sport wil doen
en hierdoor meer sociaal contact krijgt, in de kou
moet blijven staan. Hei eindbedrag van de inzame
ling was vorig jaar f 2684.—. Om toch gelegenheid
te bieden een bijdrage te geven, zal het PAC Sport-
real in de periode van 26 nov. t.e.m. 20 ̂ iec. 1982
1982 in de sportkantines van de plaatselijke ver-
enigingen, in het gemeentehius en in sporthal ,,de
Kamp' een kollektebus plaatsen. In „de Kamp"
t.e.m. de finales van het stratenvolleybal, die op
28 januari 1983 zijn. De gehandicaptensport heeft u
nodig, want het motto dit jaar is: Sporten helpt,
helpt sporten.

GEEN CROSSFIETSEN OP OPENBARE WEG
De politie in Hengelo Gld wijst erop, dat rijden met
orossfietsen op de openbare weg en/of trottoirs
niet is toegestaan en daarop strikt zal worden toe-
gezien. De ouders worden gewezen op de gevaren,
die er ontstaan met het rijden van crossfietsen op
de openbare weg, zodat het verkeer daar hinder
van ondervindt evenals de voetgangers. Na her-
haalde waarschuwing wordt de crossfiets tijdelijk in
beslag genomen. Er zal ook voorlichting via de
scholen worden gegeven. Crossfietsen voldoen niet
aan de eisen voor deelname aan het verkeer, een
punt waaraan het normale rijwiel wettelijk moet
voldoen. Het crossen kan o.m. geschieden op een
speciaal terreintje aan de Beatrbdaan. Men mag
alleen met de crossfiets op de weg lopende en de
crossfiets aan de hand. Het is gebleken dat de
jeugd op de weg zeer onvoorzichtig en, daarbij ge-
zeten op de crossfiets.

DAMES PRATEN OVER RUDLVERKAVELING
„HENGELO-ZELHEM"
in hotel Het Witte Paard te Zelhem en op dinsdag
is klaar. De stemmingsdatum is 12 jan. 1983. De
uitslag van deze stemming is belangrijk voor gezin
en bedrijf. Daarom willen de damesorganisaties hun
leden nog meer inlichten over alles wat de ruilver-
kaveling inhoudt en wat dit voor gezin en bedrijf
kan betekenen. In overleg met de begeleidingscom-
missie is besloten om twee voorlichtingsbijeenkom-
sten te organiseren voor dames op maandag 29 nov
Het plan van de ruiverkaveling , .Hengelo-Zelhem"
30 nov. in hotel Leemreis te Hengelo Gld. Beide
avonden beginnen om kwart voor acht. Alle dames
in het ruilverkavelingsgebied, maar ook andere be-
langhebbenden zijn van harte wttlkom.

Toneelgezelschap

't Weerhaantje
Zaterdag 27 nov.
2e opvoering van het
platt elandstoneelspel

Beloofd Is beloofd
om 20.00 uur
in Ons Huls te Hengelo G

Kaarten a f3.00 in voor-
verkoop bij Ons Huis',
drogisterij Marianne, in-
stallatiebedrijf Jansen en
bij de spelers en speel-

sters

Nette man, 61 jaar, Ned.
Herv. (weduwnaar)
zoekt contact met een
nette vrouw (plm 50 tot
60 jaar) met de bedoeling
samen een fijne en goede
relatie op te bouwen.
Woont momenteel In een
bejaardenwoning en in be-
zit van rijbewijs. Brieven
onder nr. L.O. 47 bureau
de Reclame, Hengelo Gld

Biedt zich aan all-round
metselaar voor alle voor-
komende bouwwerken.
Tel. 05753-2264

Te koop Toyota Corrolla
bouwj. 1976, in zeer goede
staat. Reacües na 18.00
uur bij Rozenstraat 27,
Hengelo Gld

Te koop wegens blessure
Suzuki 125 cc cross, zeer
mooi, bouwjaar 1982 met
veel toebehoren. Eventu-
eel met kleding. W. Zwe-
verink, lekink 8, Hengelo

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

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
Jieploreiniger
Verbluffend resultaat

Huur slecht» f 15.— p. dat

imOGISTF.BIJ

LENSELINK
Kerkstraat I. Hengelo Gld
IVU.foon OJVTfV-1 SOO

IJZERHANDEL

HARMSEN
Het adres voor

vakman en
doe-het-zelver

Banninkstraat 4, Hengelo

ledere
woensdagmiddag

alle coupons
prijs

Schröder
b|J de kerk - Hengelo Old

Meubelhal

RODIJCO
Neuzendijk 5 - Velswtfk

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

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

Offenberg
HA VI.) K l. f \

hooi en stro
""si."i-wet; JO, Varsselder
Tel. 08SS64S664

CENTB. VERWARMING

f 1000.- korting en 10 jr ga
rantie wanneer u uw wo
ning 2 dagen beschikbaai
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
v/oor zelf bouwpakketten
KADI-THERM
Meppel Luttenberg
Lemeleiwetf 56
0105 SB Luttenberg
Tel. 05724-5W


