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CLAN
Veraclüjnt dinsdags In:

Hengelo GId.; KeUenborg;
VelswUk (Zelhem); Steenderen;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Bha; Toldljk; Vierakker VVlchmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTER8

Kerkstraat 17 • Postbus 8
1255 ZG Hengelo GId.
Telefoon 05753-1466
b.g.g. 1263

Voor de openingsaanbiedingen
van

ALBERT HEIJN
Raadhuisstraat 4, Hengelo G

zie de advertenties verderop in
deze krant

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

Onze bekende

STOOFPOTGROENTE
nu per zak 95

Verse CHAMPIGNONS
250 gram 175

Wegens enorm sukses nogmaals

HARDE UIEN
21/2 kilo 95

Volop VERSE GROENTE tegen scherpe lage

prezen

LET ON ONZE RECLAMEBORDEN BUITEN

Deze week in onze grote verkoop bloemenkas

VOLOP

groene en bloeiende

PLANTEN
LET OP ONZE AANBIEDINGEN

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo GId - Tel. 05753-1473

•tltïésteTïakkef
Spdstraat2i.Tel.i2p Jfengelo.

Van 22 t.e.m. 26 maart

APPELBROOD
een veredeld brooddeeg met een

uitgekiende appelvulling

van 3.50 voor

Palmpasenhaantjes en wielen
uitsluitend op bestelling

P.S.
hebt u onze Paasetalage al gezien

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo GId - Tel. 05753-1250

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne
verseworst
150 gr boterhamworst

4.50
100

WOENSDAG:

500 gr gehakt _|_ kruiden

magere speklappen
150 gr gebraden gehakt

3.95
2.95

100

DONDERDAG:

500 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen
150 gr tongeworst

4.95
3.95

100

VRIJDAG EN ZATERDAG

500 gram

schouderkarbonade
(max. 2 kg per klant)

200 gr slagersham

100 gr bacon

Leverworst, plm 250 gr

299
195
195
95

De gehele week;
100 gram

gepaneerde snitzeis

Rolladeschijven
plm 130 gram

500 gram

Magere riglappen

500 gram

magere hamlappen

500 gram

verse kuikenbouten

500 gram

balkenbrij

1.50

1.25

5.95

4.95

2.45

1.95

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

Heeft u onze

warme gebakken
vis
al geproefd?

o.a. Lekkerbekjes -schol

haringen

HULS-VORST
DIEPVRIES-
SPECIALITEITEN

Raadhuisstraat 51b

Hengelo GId - Teel. 1666

SPORT GOED
met SPORTGOED

van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

NIEUW!! Compact disk

Bij ons te beluisteren

SPALSTRAAT 8 - GLD - TELEFOON 05753-1280

GROTE VOORJAARSSHOW
donderdag 24 maart 14-18 uur
vrijdag 25 maart 10-21 uur
zaterdag 26 maart 10-18 uur

Peugeot - Talbot show

Peugeot-Talbot dealer

Bleekstraat 14 - Hengelo GId • Telefoon 05753-1947

n A-DROGISTERIJ EN VERRASSEN U ̂
FfÉÉN EXTRA LAGE "RIJZEN FESTIVAL

Beter en toch
goedkoop

Advies en
ruime keuze

Föhnborstel
Föhnen gaat sneller en
makkelijker met deze
speciaalborstel. 1,95"
nu slechts

O?5

Dea toiletfris/
w.c. blok
Hygiënische hanger voor
in de pot van uw w.c. Voor
minstens 800 spoelingen.
Keuze uit 3 geuren.
Per stuk
slechts 1

Douchefris
Keuze uit de geuren:
dennen, seringen, sport,
en lentebloesem. 250 ml.
flakonJ-£5~nu slechts

2!95

O.B. tampons
Normaal, ds a 20 stuks
.4̂  nu slechts

Speciaal, ds a 20 stuks
.4,30" nu slechts A50

2!'
;tuks

2?

Gillette contour
tandemmesjes
Voor dubbelglad
scheergenot. 5 stuks 5,95
nu slechts ^?25
Dea «3-
scheerschuim
Extra vol en stevig. ^*gr
300 ml. .̂

IATUSAN?
r,s'

Natusan zalf
Voor de verzorging van
baby's billetjes. Pot a 125

L)5" nu slechts

504

v
Vicks
Keelpastilles
Verfrissen de neus en
verzachten de keel.
Per zakje2-£&nu slechts

751:
wattip
wandhouder
Bedoeld om wattips
hygiënisch en stofvrij te
bewaren. Inclusief ca. 100
wattips 4,95
nu slechts 2595

DA-DROGISTERIJ LENSELINK - Kerkstraat 1 - Hengelo GId • Tel. 05753-1300

Mannen
hebben
Metobo

Ijzerhandel

Harmsen
Banninkstraat 4

HENGELO GLD

Kwolll.ll. Krachl »n V*dlab«ld



Net uw VS-markt
ook buiten in uw tuin

Terrasserie "Populair"
in bruin en wit
Bestaande uit:
4 lattenstoelen laag model met kussens.
l tafel 80 cm. met parasolgat.
l parasol met betonvoet.
Hierbij GRATIS tafelkleed
t.w.v. 17.95 of de helR van
de winkelwaarde kontant.

r^^sssssiSSN

AU Weather serie
Bestaande uit:
4 stoelen met kussens.
l tafel 70 cm. met tafelkleed.
l parasol 180 cm.

"fmiflfffffffj
""""fiffffffff

Fenjal bodylotion A 49
l D w I (il. -^y.<£^" ^̂ |p 0

Fenjal douchecreme ^ 95
tube 150 ml. -§£5- ^.

Lattenstoel |̂  verstelbaar
met H-poot in wit en bruin

•»• -

Proset haarlak
bus 350 ml. normaal of extra
nu per bus

289

Lattenstoel
wit of bruin, laag model

Lattenstoel Tafel 80 cm
wit of bruin, hoog model wit of bruin
^^•^k. .^m^^. -^^^. ^^~

AllWeatherstoel
opklapbaar, blauw, wit of
bruin/beige

17?o

Weer volop voorradig..
Bloembollen Ie kwaliteit
deze week gladiolen
gemengd, maat 8/10 zak 40 stuks

249

Potgrond
25 liter 2J5

kruidenier
^^mmfmmmmmmimm^Ê^
Chocolade paaseitjes ^^ y
150gram2v49- Waf*

De Heer paasbonbons

Paasfruit assorti
200 gram

Robijn wasverzachter 99
1.45 liter.-2^9- A«

349Braadkuikens
950 gram 4^49-

Coca cola
bÜk-0^9-

Grolsch bier

Gevulde koeken
pak 6 stuks nu

098
109

Kathy drop of vanille 29
toffees 150gram A*

0.79
169

gram

Bourbon dessert
diverse smaken Or99~

Reine victoria's
3/4 pot 4^98-

Pampers draagpak
super, maxi, mini-of
maxiplus nog steeds

Iglo kabeljauw
graatloos, pak 400 gram-4r7S-

Glorix bleek
l liter 4^39-

Glorix toiletfris

Venz choco hagel
melk of puur, 400 gram-2r98-

2475
398
169
198
£59

groenten
Geldig van 24/3-26/3'83

Sla
2 krop

Radijs
l bos

Komkommer
l forse

Alleen bij aankoop van 5.- aan fruit

Champignons
l bakje a 250 gram

Victoria water
l literfles, VS-prijs

Q69 MARKTTl
tVS ma r kt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphcn-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijsscn-Groenlo-Goor-Vorden



altijd goe
't Is lente. De vogels fluiten,

de knoppen botten en... zeker tot
september kunnen we genieten van
het buitenleven. Traditioneel heeftuw
VS-markt weer een kollektie tuin
meubelen die in Oost Nederland zijn
weerga niet kent in kwaliteit en uiterst
lage prijs. Wij zoeken speciaaldie
stoelen uit, die comfortabel zitten en
tegen een stootje kunnen.
Ga er maar eens op proefzitten.
Laat nu het mooie weer maar komen.

Terrasserie "exclusief
in bruin en wit
Bestaande uit:
4 verstelbare lattenstoelen metT4-poot,
inclusief acryl kussens van 6 cm. met franje.
l tafel 90 cm. met parasolgat.
l parasol 200 cm. met betonvoet.
Hierbij GRATIS tafelkleed
t.w.v 31.95

iet franje.

595
kruidenier

Nutricia chocomel
set a 3 pakjes2r35-

Chocolade eieren
net a 7 stuks

189
249

Lidosinas
draagtas a 10 pak VS- prijs

Becel voor de koffie
fles 0.5 liter-2^9-

Becel dieëtmargarine
kuip 250 gram JL
Kies bij Becel uw vettenwijzer...

Tea crackers
per pak 4r37-

Homa matzes
per

1.19
189

Henkes
bessenjenever
l literiles nu

Mispelblom
brandewijn
l literiles nu

Florijn
jonge jenever
l literiles nu

Florijn
citroen
brandewijn
l literfles nu

Florijn vieux
l liter nu

1245

1595

1545

1575

zuivel
Volle yoghurt
l liter nu

Goudse kaas
belegen, kilo

Mona duo pudding
met saus4r78-

Rambol noot mix
100 gram

bloemen

139
1Q25
149
169

Tros anjers
per bos. diverse kleuren.

Pot chrysantjes
3 stuks

393
398

bakkerij
Casino wit of tarwe
800 gram

Puntjes of bolletjes
zak 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks

Voor palmpasen...
Paashaantjes
100 gram per stuk nu

1.76
Of»
0?8

Q85

slagerij
Geldig van 24/3 - 26/3 '83

varkenslappen
hele kilo

gram

Fijne braadworst
hele kilo

Gepanneerde schnitzel 49
100 gram «L •

658
353
398475

Nasi vlees
500 gram

Magere speklappen
500 gram

Schenkel met been
500 gram

Maandag 28/3:
Hamburgers
10 stuks (plm. 1000 gram)

Riblappen
500 gram

Saks
200 gram

790
8?s
139

Dinsdag 29/3:
Fijne verse braadworst
hele kilo

Grove braadworst
500 gram

Varkenslever
100 gram

398
Q89

Woensdag 30/3:
Gehakt h.o.h.
kilo

Slavinken
100 gram

Staafpaté
150 gram

748
129
139

vleeswaren
Achterham
zonder vet 100 gram

Boterhamworst
150 gram

Slagersleverworst
200 gram

Gebraden kip filet
100 gram

•̂ ••̂ ^H

89
49
49
75

Eicrsaladc
200 gram

Russisch ei
650 gram

2?8
498

Een pedant heer van het Zwanevlot
vond het mes van zijn maaimachine bot
hij voelde zich als een landman buiten
maar toen groeide hem het gras tot de kuiten
hij kocht een schaap en schikte zich in zijn lot

MlARJKÏTl
fVS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!



Zilveren
parelringen

"*25r

Geel gouden
parelring
met cultivé parel

165.-

Geel gouden
parel
slagring
met cultivé parel

159.-

Geel gouden
parelring
met zirkonia

198.-

Geel en wit
gouden ring
met zirkonia

195.-

Geel gouden
ring
met zirkonia

185.-

WEDEROM
6 FONKELENDE
AANBIEDINGEN
MET STIJL EN KLASSE
BIJ UW JUWELIER...

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

TE KOOP:

Peugeot 505 1981

Peugeot 505 1980

Peugeot 505 diesel 1980

Peugeot 505 1979

Peugeot 305 1981

Peugeot 305 1978

Talbot Horizon 1981

Toyota Carina 1982

Automobielbedrijf

A. RIDDERHOF
PEUGEOT - TALBOT
Bleekstraat 14 - HENGELO GLD

Telefoon 05758-1947

Wol - katoen - breigarens
DE NIEUWSTE ZOMERKLEUREN

Deze week SUPER AKTIE
500 gram klos 17-50

de Ze klos voor l UB""

Zareska
50 gram bolleltje 2«95

4 05•vv

AUTOSHOP • GOEDERENHANDEL

B. REGELINK
Ruurloseweg 43 - HENGELO GLD

Dat zit safe I

Brand op zich is al ellendig genoeg Voorkom, dat u dubbele
schade lijdt door een betrouwbare beveiliging te kiezen voor uw
kostbare eigendommen, waardepapieren ed. Kies daarom voor
een Royal Safe Er zijn vele modellen

Prijzen vanaf f 295 •

Verkri jgbaar bij

Ijzerhandel HARMSEN
Banninkstraat 4 - Hengelo Gld
Telefoon 05753-1220

Accountantskantoor

TH. J. SLOOT B.V.
Tramstraat 4 • 7255 XB HENGELO GLD

Telefoon 05753-1391*

Problemen bij het invullen
van uw belastingaangifte
1982?

U kunt hiervoor bij ons terecht op de volgende

extra zittings-(donderdag) avonden:

24 en 31 maart
Ons kantoor is geopend van 18.30 tot 20.30 uur

Vergeet niet al uw gegevens mee te nemen!

HET WIT-GELE KRUIS
organiseert op

donderdagavond 24 maart
een

gespreksavond
voor vrouwen in de overgang.

Mevr. Th. Ferwerda uit Uithoorn houdt een
inleiding over dit onderwerp.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur in „De
Horst" te Keijenborg.

Deelname gratis, ook niet-leden welkom

Makrtver.
Hengelo Gld

Ledenvergadering
donderdag 24 maart 1983
IN ZAAL MICHELS, SPALSTRAAT 45

Aanvang 20.00 uur

AGENDA:

1 Opening.

2 Notulen.

3 Jaarverslag.

4 Jaarverslag penningmeester.

5 Rapport controlecommissie.

6 Benoeming conmmissie 1983.

7 Bestuursverkiezing wegens periodieke af-

treding van de heren G. J. Harmsen, J.

Berendsen en E. Jolink.

Zij stellen zich allen herkiesbaar.

8 Verkoop onaf gehaalde prijzen.

9 Mededelingen.

10 Rondvraag.

11 Sluiting.

VERS BROOD
van de

warme bakker

Henk Hekkelmanj
Raadhuisstraat 85

HENGELO GLD

Tel. 05753-1200

Wij hebben nu ook

PRACHT

STOKVIS

HULS-VORST
DIEPVRIES-

SPECIALITEITEN

Raadhuisstraat ölb

Hengelo Gld • Teel. 1666

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

KLEURENTELEVISIE
Speciale aanbiedingen
reeds vanaf 848.--

KTV 26 SM 500
Kleuren TV met een 66 cm, 110°
beeldbuis. 20 programma's
Tiptoetsbediening.
Uitvoering: licht noten/voorfront
antraciet.
Afmeting: 76.5 x 51 x 48.5 cm.
Adviesprijs 1598.—

nu voor 1398.--

Nieuwst types teletekst

groot beeld 66 cm nu vanaf 209Oi—

56 cm nu vanaf 99öi"

En met inruil nog voordeliger

ELIESEN
Elektronika - Tweewielers
Tel 05754-264 - BAAK

Nu de zomer op ons afkomt, hebben wij weer diverse leuke aanbiedingen voor U o.a.
Ley River kinder twill broeken
in marine • geel - zachtgroen • lichtblauw

43.50
47.50

maten 116-128

maten 158-164

maten 134-152

maten 170 •

Ook in DAMES- EN HERENMATEN

Kinderkiels
Diverse strepen en kleuren, maten 116-170

Kinder spijkerbroeken Dennis
maten 92 t.e.m. 176 vanaf

Grote maat

Lord kinder spijkerbroek
wyd bovenbeel en ritsen op, achterzak
maten 140-176, vanaf

Grote maat %

Love kinder spijkerbroek
normale prjjs f 55. NU

Kinder spijkerjacks Dennis

42.50maten 116-164 maten 152-176

45.00
49.50
55.00

24.90

29.95
37.90

47.50
52.50

39.95

47.50

Kinder sweat shirts
in diverse modellen o.a. effen, alle maten

vanaf

vanaf

24.90

49.50

39.50

29.90

Mc Cloud en US Top spijkerbroeken 55.00

98.00

Meisjes zomerjacks
diverse modellen

Jongens zomerjacks
diverse modellen

Dames en heren kielbloeses
diverse strepen en kleuren

Love stretch zomerbroeken
in marine- - grtfs en kobalt

Spijkerjacks Dennis
oersterke 13% O.Z. denim, maten ES t.e.m. EL

Korenmaten

Mc Cloud corduroybroeken
allo? kleuren maten 27 t.e.m. 42

stre'c'1 corduroybroeken
marine - kobalt - «;rijs aanbieding

59.00

59.75

79.50

OOK VOOR SERVIË, GARANTIE EN KWALITEIT

's Maandags gesloten - Woensdags de gehele dag geopend

Heren terlenka zomerpantalon
met riem - in 4 kleuren

Heren stretch pantalon
pracht kwaliteit, in 3 kleuren

Heren zomerjacks
diverse modellen

Damesjacks
Fantastisch mooi model

in marine - kobalt - wit

Als extra weekaanbieding:

Lois en Levi's spijkerbroeken

vanaf

normale prtfs 85.— DEZE WEEK

Bip stretch spijkerbroeken
van 109.— nu voor

59.00

98.00

74.50

94.50

89.00

65.00
Verder grote keuze in

MODISCHE BROEKEN
van vele bekende merken

Altyd tegen de scherpste prjjs

SPALSTRAAT 32 - HENGELO GLD - TEL. 1884



RECEPTIE 50-JARIG BESTAAN VVV

Op de foto het jubilerende bestuur van W V Hengelo Gld: zittend van links naar rechts:
A. J. Memelink, secretaris, 1H. van Hengel, voorzitter, J. Langeler, penningmeester.

Staande van links naar rechts de bestuursleden: G. Jansen, B. Heerink, G. Lenselink en

H. Meurs.

Met een zeer druk bezochte receptie vierde de WV
Hengelo Gld haar 50-jarig bestaan in hotel Leemreis
Voorzitter H. van Hengel opende de bijeenkomst
met kort historisch overzicht.
13 maart 1933 werd in hotel Witte de WV geboren
uit de Marktvereniging. Zestien belangstellenden
waren toen aanwezig, waaruit de erste bestuurs-
leden werden gekozen. De enige overlevende van
dit bestuur, de heer J. H. Tijdink, destijds penning-
meester, kon jammer genoeg door ziekte niet aan-
wezig zijn.
De eerste bezigheden van de WV waren contact
zoeken met de provinciale VVV, het doen uitgeven
van een gids over Hengelo en een plattegrond met
fiets- en wandelroutes.
Inmiddels zijn de activiteiten die worden onderno-
men onder auspiciën van de V W, danig toegenomen
De historische broodweging met folkloristische dan
sen is een zeer bekend gebeuren. De jaarlijks terug-
kerende taptoe is een evenement, dat steeds meer
publiek trekt. Dat de organisatie van dit gebeuren
een goede gedachte is geweest, bleek uit de grootse
serenade die het bestuur werd gebracht door de
drie plaatselijke muziekkorpsen samen: St Jan uit
Keijenborg en Crescendo en C oncordia uit Hengelo
Bertus Lubbers sprak het bestuur toe met een ge-
dicht.
Burgemeeester de Boer benadrukte in zijn toespraak

dat de Marktvereniging en de WV aan het zelfde
virus leden: namelijk HP, oftewel Hengelo-Promo-
tion.
Hij waarschuwde tegen centralisatie van de WV's.
Het VVV komt uit de basis voort en moet daar ook
dicht bij blijven.
Door de vele activiteiten is dit schone dorp uit de
Achterhoek bekend geworden bij een groter publiek,
aldus de burgemeester.
De heer Eenink, voorzitter van de Hëngelose en
Keijenborgse Middenstandsvereniging dankte de
VVV voor haar inzet, hetgeen ook ten voordele was
voor de middenstanders ter plaatse.
Prans Jan H van de carnavals vereniging ,,De Kei-
dorpers" uit Keijenborg was ook met zijn gevolg
aanwezig en bood een boek aan waarin VVV kon
lezen was de vereniging doet en dat zij graag in de
jaarlijkse folder zou worden opgenomen.
Aan het eind van deze feestelijke receptie dankte
de heer van Hengel de diverse sprekers en ook
mevrouw Fokking voor haar bereidwilligheid om
telkenjare haor huis beschikbaar te stellen voor de
broodweging.

Op zaterdag 28 mei wordt door VVV weer de jaar-
lijkse taptoe georganiseerd op sportpark Het Elde-
rink, waaraan weer alle muziekkorpsen en inajo-
rettepeletons uit Hengelo en Keljenborg aan deel-
nemen.

UITVOERING CHR. MUZIEKVER. „CRESCENDO

Instructeur Derksen met de drumband, met op de voorgrond de lyra's, die een mooi geheel vormden

met het spel van de tamboers.

De chr. muziekvereniging „Crescendo" heeft haar
voorjaarsuitvoeringen ook weer gebracht.
De beide avonden in ,,Ons Huis" werden druk be-
zocht, waarbij de zaterdagavond de kroon spande,
de zaal was afgeladen vol.
Voorzitter J. Wagenvoort opende de avond, waarna
het publiek met begeleiding van het korps lied 464
zong.
Het eerste gedeelte van de avond werd verzorgd
door het grote orkest onder de bezielende leiding
van dirigent J. Kraxner uit Vorden.
De nummers volgden elkaar in een senl tempo op
met telkens een korte toelichting van de dirigent.
Ook het moeilijke nummer Playfull Interlude van
Willy Hautvast met wisselende maten, werd tot een
goed einde gebracht.
De drumband met een aantal lyra's verzorgde ook
een deel van het programma. Deze band staat onder
leding van H. J. Derksen uit Varsseveld. De lyra's
die vorig jaar door Crescendo zijn aangeschaft,
vormden een harmonisch geheel met de drumband,
waarbij het ingehouden spel van de tamboers een
compliment verdient. Ook een pluim op de hoed van
de heer Derksen, die na een jaar oefenen dit peil
heeft bereikt.
Na de drumband trad het jeugdkorps op, bestaande
uit plm 20 leden. Hiervan hebben 15 leden onlangs
het A-diploma gehaald. Dit korps stond ook onder

leiding van dirigent Kraxner Hu met vaart ge-
brachte programma deed weinig onder voor het
programma van het grote korps.
Als toegift speelden alle muzikanten ,,Een beetje
vrede"
Tussen het programma door de jeugdleden op.
Dirigent Kraxner en enkele leden van het grote
korps hadden deze jongelui zover geleeerd, dat zij
op de uitvoeringen hun kunnen konden tonen op de
instrumenten.
Voor hun bemoeienissen met Crescendo en met de
jeugdgroep werden dirigent Kraxner, instructeur
Derksen en het drietal dames dat de jeugdgroep
les gaf, door voorzitter Wagenvoort in heet zonnetje
gezet.
Na de pauze werd de avond verzorgd door de sup-
portersclub van Crescendo met het toneelspel, een
lachstuk: ,Lach om alles en vergeet het".
Het stuk werd met veel vaart gebracht en menig
lachsalvo klonk door de zaal.
Leden van Crescendo kunnen terub zien op zeer
geslaagde avonden.
Aangezien nog velen teleurgesteld moesten worden,
is na goed overleg besloten om op zaterdag 23 april
a.s. een derde uitvoerong te verzorgen in ,Ons Huis'
met hetzelfde programma als by de twee voor-
gaande uitvoeringen. Dus muziekkorps, tamboers
enlyra's, jeugdkorps, leerlingen en toneel van de
Hupportersclub.

GEMEENTENIEUWS

INZAMELEN CHEMISCHE AFVALSTOFFEN

In samenwerking met bijna alle Gelderse gemeen-
ten is het Provinciaal Bestuur van Gelderland in
februari een aktie gestart om kleine hoeveelheden
chemisch afval in te zamelen.
Het gaat hierbijvoorbeeld om bestrijdingsmiddelen,
fotochemicaliën, verfrestanten, afgewerkte olie, lege
batterijen en spuitbussen.
Toe nu toe is het voor veel particulieren en kleine
bedrijven vaak onmogelijk of erg moeilijk om deze
stoffen op een voor het milieu verantwoorde manier
kwijt te raken.
In de praktijk betekent dat nog wel eens dat dit
chemisch afval via allerlei wegen - waaronder de
vuilniszak, tercht komt in bodem en grondwater.
Dergelijke schade aan het milieu is moeilijk her-
stelbaar, maar wel vrij eenvoudig te voorkomen.
In het verleden zijn al eens tijdelijke akties gevoerd
om bepaalde stoffen apart in te zamelen. Het ging
hierbij voornamelijk om medicijnen, olie en bestrij-
dingsmiddelen. Tot heden is echter nooit sprake
geweest van een regeling die het mogelijk maakt
om een aantal voornamelijk door particulieren ge-
bruikte chemisch stoffen af te geven.
Dat kan nu wel: in de gemeente Hengelo is een
verzameldepot ingericht waar iedereen chemische
afvalstoffen kan afgeven.
Particulieren en bedrijven kunnen tot 50 kilo per
jaar kosteloos inleveren. Het is wel de bedoeling
dat de stoffen in een gesloten verpakking worden
aangeboden.
Indien u chemische afvalstoffen heeft kunt u deze
elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur bij de ge-
meentewerkplaats, Prunusstraat 2c inleveren, of u
kunt telefonisch een afspraak maken om deze stof-
fen te brengen (telefoon 1541, bureau gemeente-
werken) .
Het gemeentebestuur verzoekt uw medewerking
aan deze aktie te willen verlenen.

GROTE OPKOMST VOOR HERHALINGSCURSUS

VAN VEILIG VERKEER NEDERLAND

Kennis van verkeersregels is beslist geen overbo-
dige luxe. Op allerlei manieren is demens van jong
tot oud deelnemer aan het verkeer. Daarover gel-
den regels die men in het belang van elkaar wel
degelijk moet kennen en onderhouden.

Op dit gebied heeft de afdeling Hengelo Gld van
Veilig Verkeer Nederland een aantal avonden belegd
voor het verzorgen van een herhalingscursus
theorie.
In zaal Leemreis werden op drie avonden ruim 60
kandidaten op aangename en duidelijke wijze onder-
houden door de rijschoolhouders A. Loonen uit Hen-
gelo en A. Weijers uit Keijenborg, over de verkeers-
regels en de toepassing ervan.
Zij verzorgden deze cursussen geheel grtis.
Er Achtereenvolgens werden behandeld wegbebake
nig, voorrangssituaties, parkeren e.d.
De laatste avond werd een kwis gehouden, met als
winnaars mevr. Besseling en de heer H. Lubbers.
Namens Veilig Verkeer, sprak voorzitter L.W.
Harmsen de cursisten toe en bracht hen dank voor
hun deelname aan de cursus.

PROF. DE GAAY FORTMAN NAAR BORCULO

De CDA-Statenkring Winterswijk belgt op woensdag
23 maart een openbare bijeenkomst in zaal Peters,
Steenstraat 7 te Borculo.
Spreker op deze avond is prof. mr. W. F. de Gaay
Fortman. Hij zal een inleiding houden over het
onderwerp: Handhaving van de rechtstaat. Na de
pauze zal er gelegenheid zijn tot discussie.
Deze openbare bijeenkomst begint om half acht.
De zaal is om zeven uur open.

V.D.H. KRINGGROEP „NOORDINK"
HOUDT KEURINGSDAG

Een aantal hondenliefhebbers is al reeds een aantal
jaren verzameld in de kringgroep ,,Noordink", een
vereniging van Duitse Herdershonden.
Met liefde worden iedere week de honden aan het
werk gezet op proeven in gehoorzaamheid, demen-
stratie ee.d.
Op zondag 27 maart wil de kringgroep aan belang-
stellenden tonen, wat er alzo bereikt kan worden
met honden.
Er worden ingeveer 120 honden verwacht, die aan,
een selectieve keuring deelnemen.
De keuring beslaat een tijd van ongeveer 6 uur,
die valt tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's mid-
dags. De plaats van handeling is het terrein aan
de Hesselinkdijk, te bereiken vanaf de Vordense-
weg. Ter aanduiding zal de route bepijld worden
met pijlen met het opschrif tV.D.H.

KPO HIELD VOORLICHTINGSAVOND ZUIVEL

Ongeveer 100 dames van de KPO, afdeling Keijen-
borg-Hengelo kwamen in dorpshuisi ,,de Horst" bij-
een voor een voorlichtingsavond over zuivel.
Aan de hand van kleurendia's werd informatie ge-
geven over melk en andere zuivelprodukten.
Hierbij kwamen zowel de voedingswaarde als de
bereiding tot smakelijke gerechten aan de orde.
Deze avond werd verzorgd door het Nederlands
Zuivelbureau.

NU OOK ALBERT HEIJN-VESTIGING IN
HENGELO GLD

Donderdag 24 maart a.s. om 9.00 uur zal in de Raad-
huisstraat 4 te Hengelo Gld een Albert Heijn-vesti-
ging worden geopend Het is de eerste Albert Heijn
in Hengelo Gld.
In hè pand in de Raadhuisstraat werd voorheen een
VIVO-winkel geëxploiteerd door de heer J. H. Wan-
sink, die thans een franchise-overeenkomst heeft
afgesloten met Albert Heijn bv.
De heer Wansink blijft eigenaar van de winkel.
Assortiment, inrichting, prijzen e.d. zijn gelijk aan
die in Albert Heijn-filialen.
Tijdens een korte sluitingsperiode werd het pand
aangepast aan de eisien die Albert Heijn bv aan haar
filialen stelt. De beschikbare vloeroppervlakte is
400 m2. Er staan 4 kassa's.
In het assortiment zijn, buiten de normale kruide-
nierswaren, ook o.m. brood, groente en firuit, vers
vlees, gebak en geneesmiddelen opgenomen.
Op de groente- en fruitafdeling wordt gewerkt met
het, door Albert Heijn ontwikkelde, zgn. BUZ-
systeem. Bij dit systeem weegt en beprijst de klant
zelf de artikelen.
De slagerij daarentegen is weer een volledige be-
dieningsafdeling.
Deze nieuwe Albert Heijn-vestiging is dagelijks ge-
opend van 8.30 tot 18.00 uur. Za.terdags sluiten de
deuren om 16.00 uur, terwijl vrijdags de wekelijkse
koopavond plaatsvindt.
In dit Albert Heijn-filiaal zijn, onder leiding van de
heer J. Wansink, 13 medewerkers werkzaam.

Te koop Ford Escort, bouwjaar 1973. R. Dijkman,
Bleuminkweg 3, Hengelo Gld

RENEE HISSINK TALENT OP ELECTRONISCH
ORGEL

Bij de onlangs gehouden talentenjacht in ,,Het
Praathuis" te Doetinchem, kwam Renee Hissink,
lid van de muziekschool van Hans Scheerder aan
de Sarinkdijk te Heneglo Gld, als eerste uit de bus
in de categorie electronisch orgel.
De leiding van deze talentenjacht berustte bij de
bekende televisiepresentator Cchiel Montagne.
Om de vorderingen van zijn leerlingen aan ouders
en andere belangstellenden te tonen houdt Hans
Scheerder telkenjaer met zijn leerlingen een voor-
spelavond. Ook dit jaar is dat weer het geval en
wel op 26 april a.s. in zaal Concordia.

El, El, El, KOM ER BIJ!
Nu de Paasdagen in zicht komen is er weer
veel werk aan de winkel met de

kuikens - eierverf

paashaasjes

paaskaarten

servetten

Prettig Paasfeest

Kerkstraat 17 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1253



Toneelgezelschap't WEERHAANTJE

„SPEL ROND DE KNIKKERS"

TONEELAVONDEN
op de zaterdagen 26 maart en 9 april
in „ONS HUIS" TE HENGELO GLD

Aanvang 20.00 uur

j i

ROLVERDELING:

Gerard Knikker
Sofie, zajn vrouw
IJsbrand, hun zoon
Roza, hun dochter
Opa Knikker
Aleida Knikker, suikertante
Nicolaas van Dijk, boekhouder
Willeke Knikker, nichtje
Sjaan Boon
Marcel Bladder, journalist

Regisseur

Souffleuze

Grimeuze

Herman Hobelman

Lies Willemsen-van Hal

Corrie Ehringfeld

Betty Langeler

Ben van der Schot ,

Gerry Spekkink-Beunk

Jan Bobbink

Ria Lenselink

Marianne Takkenkamp-Mokküik

Johan Bobbink

Han Oldenhave

Mieneke van Gerven

Marianne Takkenkamp-Mokkink

Kaarten a f 3.— in voorverkoop bij ,,Ons Huis", drogister ,,Marianne"
installatiebedrijf E. Janssen en bij de spelers en speelsters.
Reservering mogelijk tot uiterlijk twee uur voor aanvang.

HEIJINK
het adres waar men

alles in kan ruilen

bij aankoop van

NIEUWE

MEUBELEN!

Meubel- en

lapijtenhuis

„ SPANNEVOGEL"

Hengelo GId

HANDEL IN

hooi en stro
Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

Door de aanschaf van een

kalkstrooier
zijn wij bereid om uw kalk
zorgvuldig te strooien

Beleefd aanbevelend

LOONBEDRIJF

Gebr. NIESINK
Weeninkweg l
Tel. 05753-1585
of 08344-590

PRI ii IM
dansen met...slijters TOP 5

P H O N Il liter 3-sterren genever 15-45

l l i t e r Henkes vieux 15-95

l fles Zwarte kip advocaat 5-75

l liter jagermeister 25-45

l fles Sandeman sherry 7

zondag 27 maart

2e Paasdag

Teddy Boyscream - medium - se c o

05733-1461Hl INGE LO

Super
BINGO
VELE AANTREKKELIJKE

PRIJZEN

Aanvang 20.00 uur

Winkelman
KEIJENBORG

Org.: B.V. „'t Centrum"

Voor orgel- en pianoles is

HANS SCHEERDER
het juiste adres

ALLE STIJLEN:

modern - klassiek - improvisatie

Muziekliefhebbers opgelet!i
26 APRIL wordt weer de jaarlijkse

voorspelavond
gehouden.

Houdt deze avond vry !!

Inlichtingen:

Sarinkdijk l - Hengelo Gld

Telefoon 05753-7328

GYMNASTIEKVER. „ACHILLES"

UITVOERING
zaterdag 26 maart
In sporthal „de Kamp", Hengelo

Aanvang 14 en 19.80 uur

Het bestuur

Evenals vorige jaren:

Grote
tuinmeubelshow
25 maart t.e.m. 2 april

Atomica verkoop
Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-2139

Mooie kollektie in voorraad

Ook losse armleuningen, veren

dekjes enz. enz.

Ttfdens de show

speciale kortingen

Openingstijden:

iedere werkdag tot 18.00 uur

vrijdags tot 21.00 uur

Zalterdags na 12.00 uur gesloten

De gehele week bij de
ENIGE ECHTE GROENTEMAN

395
95
35

595

2 kg grasgroene
Granny Smith

l kg witlof

l zak gesn. rode kool

25 sappige

handsinaasappels

LET OP DE RECLAME

IN DE BLOEMENWINKEL

Bloemen, groente- en fruithuis

J. KUIPERS
Raadhuisstraat 2 • Hengelo Gld • Tel. 1227

HAAL EEN KOOPJE BIJ JOOPJE

OOK HET ADRES VOOR

MODERN BRUIDSWERK

Altijd goede AANBIEDINGEN
bij Stevord

Nu ondermeer:
Schuimplastic BLOEMBAKKEN (daar doen
planten het goed in), verschillende maten, b.v.
de 60 cm, van 3.65 voor 2.50

Tornado HOBBYBOXEN (oranje) van 12.95
nu 8.95

Mooie aardewerk BEKERS MET OOR

diverse modellen, normaal 2.75 tot 3.65
nu voor 1.75

TIGER is een van de beste plastic merken.
Een aantal echte Tiger artikelen tijdelijk bar
goedkoop. CLOSETBORSTELGARNITUUR

(niewste model) Tiger adviesprijs 17.75, voor

t| de halve prijs 8.85
Ook de Tiger PLAYBOY en ROLHOUDER

voor halve prtys.

Courante kleuren: wit, beige-bruin

SCHOONMAAK

COCOSBEZEMS van 5.20 voor 3.95

Mooie zachte KAMERVEGERS (gelakt)
van 8.40, tijdelijk 5.95

Beste Vero LUIWAGENS van 5.95 voor 4.95

Rode plastic STRAATBEZEMS (sterk, voor
buiten) van 5.40 voor 8.65

P rijzon 2 weken geldig, tenzij eerder uitver-

kocht.

Te koop z.g.a. n. cross-
fiets, diepvrieskist, 280 Itr
spoelrecorder, draaibare
TV-tafel. H. J. van Dam,
Kervelseweg l, Hengelo
Tel. 05753-1945
Te koop groen voor brui-
loften en partijen. Eerst
even bellen. A. Goossens,
Steenderenseweg 11,
Hengelo Gld, Tel. 05753-
2139
Te koop broedeieren van
ganzen. G. J. Boes veld
Molenkolkweg 17, Steen-
deren, tel. 05755-1819

Te huur gevraagd een
verkoop- of opslagruimte
in Hengelo. Zo spoedig
mogelijk. Maas, Vordense
weg 2, Hengelo Gld
Tel. 1637

In de Paasvakantie naar
PONYPARK
SLAGHAREN
Dat is een belevenis
Geopend vanaf l april
Entreeprijs f 9.— p.p.
alle leeftijden
Incl. alle attrakties, cir-
programma, ponyrijden
Met Pasen nog een be-
perkt aantal huisjes te
huur a f 198.— (3 dagen
+ 2 overnachtingen)
Vraagt inl. en folder, tel.
05231-1317 of 1596
Ponypark Slagharen
Een wereld van plezier!
Dagtocht 35 NS

Te koop prima consump-
tie-aardappelen bij E.
Menkveld, Banninkstr. 41
Hengelo Gld, Tel. 1567

Te koop consumptie-aard-
appelen. B. J. Waenink,
Regelinkstraat 13, Hen-
gelo Gld

Nieuw. Voor vakkundig
sUJpen van gazomaaiers
H. Jansen, St Janstraat65,
Keijenborg, Tel. 1773

OPEL

voor uw auto-onderhoud

nieuwe en gebruikte auto's
Te koop:
HONDA ACCORD AUTOMAAT 1978

OPEL ASCONA 1980

VW GOLF 1978

RENAULT R 4 1978

GARAGE B. REGELINK
Synagogestraat 6 - Hengelo G - 05753-1578-2266

Maandag 4 april
(2e PAASDAG)

KAARTEN (kruisjassen)
Aanvang 19.45 uur

VELSWIJK - Tel. 08344-392

Biedt zich aan: jonge geh.
vrouw voor 2 a 3 morgens
in de week als huish. hulp
en/of oppas. Mevr. S. Wïl-
lemsen, Westerstraat 42,
Hengelo Gld, 05753-3473

ROMMELMARKT
„CRESCENDO"

Hengelo Gld

Hebt u nog materiaal?
Geef dit dan even door
Tel. 1782 - 1735 - 1253

Nu weer voorradig

POOT-
AARDAPPELEN
Alleen op bestelling

ZAADHANDEL

Waamelink
KeUenborg - Tel. 1334

Kerk- en andere diensten
Zondag 27 MAART

Herv. Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Verhaere, Openbare belijdenis

Goede Herder Kapel

14.30 uur ds Verhaere en ds Monteban

Openbare belijdenis

VrUz. Herv. Kerk

10 uur ds Lamberts, Deventer

Avond- en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 21 t.e.m. 27 maart
Th. J. Hanrath, telefoon 1277

Weekenddienst huisartsen Steenderen

Vrijdag 25 maart

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

Weekenddienst dierenartsen

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

Alarm Rijkspolitie

Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer Rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922 te 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 KeUenborg

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
vooravondmis
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrydag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur

LEDENVERGADERING RODE KRUIS

De afdeling Hengelo Gld hield onlangs haar jaar-
lijkse ledenvergadering. In haar openingswoord
sprak de voorzitster, mevr. J. J. EU-van Oost haar
teleurstelling uit over de geringe belangstelling voor
deze vergadering. Het afgelopen zijn twee ingezete-
nen een week te gast geweest op het hospitaalschip
„Henri Dunant". Dit jaar hebben reeds twee in-
woners van een boottocht kunnen genieten; thans
zijn nog 6 aanvragen in behandeling.
Na de afhandeling van de jaarverslagen gaf mevr
J. van Hengel-Esselenbroek een overzicht van de
afdeling Welfare over het afgelopen jaar. De onder
leiding van deze afdeling gemaakte goederen door
minder-valeien vonden gretig aftrek tijdens de ker-
mismarkt en de braderie. Voor deze mensen werden
enkele autotochten en een contaccmiddag verzorgd.
Mevr. J. G. J. van Aken-Reulink en de heer H. Kor-
ten aanvaardden hun herbenoeming als bestuurslid.
De Rode Kruismedaille voor trouwe dienst werd
uitgereikt aan de dames J. J. Eil-van Oest en J.
van Hengel-Esselenbroek en de heren H. Korten,
Korten en E. Th. A. Gasseling ontvingen uit handen
E. Th. A. Gasseling en J. Walgemoed. De heren H.
van de voorzitster tevens een kleine attentie wegens
25-jarig bestuurslidmaatschap.
In 1983 worden ondermeer de volgende activiteiten
gehouden:
Rode Kruis-colecte van 6 tot 19 juni
Rode Kruis-postzegelactie van 30 aug. tot 30 sept.
Bloedplasma-avond op 8 november.



Gratis boter bij de
boodschappen, koffie met
koek, wielrennerspetten

en ballonnen voor
de kinderen, kortom u zult
't op onze opening best

naar uw zin hebben.

*

Donderdag om negen uur gaan we open.
Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.



En natuurlijk hebben
we behalve feest ook
feestaanbiedingen.

Misschien heeft u 't al gehoord: vanaf donder-
dag 24 maart om negen uur heten we Albert Heijn.
En dat is goed nieuws, want kijk maar eens wat
we in onze gezellig verbouwde winkel allemaal
voor u hebben.

Natuurlijk alle bekende en minder bekende
merken kruidenierswaren zo goedkoop als maar
kan. Plus nog zo'n 600 boodschappen van eigen
AH-huismerk, die nog voordeliger zijn.

En ook op 't gebied van vers bent u bij ons
voortaan aan een goed adres. Voor groente en fruit
bijvoorbeeld, kersvers van de veiling. Voor wel
80 broodbeleg-ideeën vers van 't mes in onze
delicatessenwinkel.

En verder voor alle zuivelprodukten, warme-
bakkersbrood, heel veel diepvries inclusief oven-
vers gebak en noemt u maar op. We denken dat u
dan ook best tevreden over onze nieuwe winkel
zult zijn. En we zullen er ons best voor doen dat u
tevreden blijft.

Op ons feestprogramma.
* Ons openingsfeest begint woensdagavond al,

want we organiseren een gezellig Open Huis. Tussen
19.00 en 21.00 uur kunt u dan tijdens 'n drankje en 'n
hapje alvast rustig met onze mooie nieuwe winkel
kennismaken.

* Op de openingsdag serveren wij
voor u de gehele dag gratis koffie

met koek. Eens wat anders.

* Donderdag hebben we voor alle kin-
deren die die dag met u komen

winkelen gratis'n originele
linnen wielrennerspet.

Zolang de voorraad strekt.

* Voor alle kinderen die donderdag, vrijdag of
zaterdag met u bij ons komen winkelen hebben we
een feestelijke ballon. En nog een als de eerste knalt.

Gratis
pakje AH Echte Boter.

Als u donderdag-openings-
dag in een keer voor 30 gulden
of meer aan boodschappen bij
ons besteedt, krijgt u 'n 250-
grams pakje AH Echte Boter
cadeau. (Winkelwaarde f 2.69.
Naar keuze f 1.35 contant.)

Zuiver voordeel
in de zuivelwinkel.
We hebben een complete

keus aan dagverse melk en melk-
produkten, eieren, kaas, toetjes,
noem maar op. En veel van die
zuivel is van ons eigen AH-merk
dus nog voordeliger ook.

Goudse kaas, lichtbelegen, kilo

790
1 QQ
1.0*7

huismerk
pak l liter

Openingstijden.
Üw AH is doorlopend open

van 08.30 tot 18.00 uur en
zaterdags tot 16.00 uur. Vrijdag-
avond-koopavond zijn wij door-
lopend open tot 20.30 uur. Op
woensdagen zijn we geopend
van 08.30 tot 12.30 uur.

Sparen voor gratis
koffie bij AH-koffie.
Al sinds 1895 branden we

onze eigen koffie. Van de aller-
beste bonen en 't enige verschil
met de koffie van bekende
merken is dan ook onze lage prijs.
Bovendien vindt u op alle pakken
en potten AH-koffie spaarpunten
voor gratis AH-koffie.
En zo heeft u nog meer voordeel.

/\ Mokka koffie,
snelfiltermaling, vacuüm
verpakt, dubbelpak 500 g

6.98
>Nw Crèmesoepen,
OM champignon, asperge of
huismerk tomaten, f\
3 blikken a 0.46 liter 4L.

>V Sherry pale"887",
Hr\ medium dry, Q QQ
55L! Hes 0.7 liter O.*7O

>V Brouwers bier,
Ofl krat 24 flessen
SSJUo.3 liter

Onze thuis-
bezorg-service.

Ook als-Albert Heijn willen
we u graag zoveel mogelijk
service verlenen. In de winkel,
maar ook daar buiten. Zo blijft
bijvoorbeeld onze thuisbezorg-
service van uw boodschappen
gehandhaafd, tegen'n geringe
vergoeding, maar die verdient u
via onze zo lage prijzen dubbel
en dwars terug.

Nieuw:
FreezeFlo Gebak.
De banketbakkers van AH

hebben een verrukkelijke nieuwe
soort diepvriesgebak gecreëerd,
dat u zo vanuit de vriezer al in
porties kunt snijden en dat u al
na 'n half uurtje presenteren kunt.
Dankzij ons Preeze Flo Gebak
heeft u dus voortaan altijd wat
lekkers bij de hand. Deze week
kunt u dat zelf heel voordelig
ondekken.

huismerk

Feesttaart, doos ca. 845 g

6.95

.*/
Albert Heijn is's lands

grootste wijnkoper. Daardoor
kunnen we op 't gebied van prijs
en kwaliteit speciale eisen stellen.
Bovendien krijgt u elke twaalfde
fles van dezelfde soort (uitgezon-
derd wijnen met op 't etiket de
aanduiding "Vruchtenwijn")
altijd gratis. Ook nog.

Donderdag om negen uur gaan we open



Groot en
goed in diepvries.
In onze diepvriesmeubels

vindt u vele soorten groente,
snacks, sappen, ijs, gebak, alles.
Van diverse merken. Van voor-
delig tot nog voordeliger. Wel iets
om warm voor te lopen dus.

Patat es frites,
zak l kilo

1.49
Pizza Quatro
Stagione, doos

hfcnwfc

Op-is-op
gaat bij ons niet op.

Het kan gebeuren dat 'n ti jde-
•\lijk in prijs verlaagd artikel al is '

ritverkocht voor de datum van
aanbieding verstreken is. In der-
gelijke gevallen ontvangt u dan
van ons op verzoek een zoge-
naamde Reclamecheque.

Daarmee kunt u het bewuste
artikel later toch voor onze aan-
Diedingsprijs kopen. Overigens:
staat er bij 't artikel in de adver-
-entie "Zolang de voorraad
strekt" dan is onze Reclame-

i heque niet van toepassing.

Niet goed, geld terug.
Hoe scherp we daarvoor ook

waken: bij de vele duizenden
artikelen die wij verkopen, kan
met een of ander produkt wei-
eens wat mis zijn. Mocht dat u
overkomen, breng dat artikel dan
terstond terug en zonder man-
keren ontvangt u een nieuw
artikel of u krijgt uw geld terug.

Nieuw: keur-en- kies-
zelf uw groente en fruit.

Da's makkelijk. In onze
Groentewinkel vol veilingvers
keurt en kiest u zelf wat u lekker
vindt en nodig heeft. Daarna
weegt u uw keus af, drukt de
artikelknop in en ontvangt auto-
matisch de betaalbon, die u na't
winkelen aan de kassa verrekent.

Navelsinaasappelen, net 2 kilo

249
Champignons,
doosje ±25O gram

Sla, per krop

Komkommer,
per stuk

149
59

1.25

Als onze naam op
de verpakking

staat, bent u nog
goedkoper

Alle grote merken zijn bij ons
zo voordelig als maar kan. Boven-
dien hebben we nog zo'n 600

huismerk boodschappen van eigen AH-
huismerk, die duidelijk nog goedkoper zijn.
En minstens zo goed, omdat we die artikelen
zelf importeren of door gerenommeerde
fabrikanten laten produceren.

U herkent onze eigen artikelen aan 't rode
AH-merk met dakje en dat teken is meteen
uw garantie voor de hoogste kwaliteit. Tegen
de laagste prijs dus

Appelsap
W l
hubnwfc

pak l liter
1 OQ
JL.L-U

>X Albimatic?, m
Ff] draagkarton K Kil
ïflJI 2 kilo \J.\J)J

>V Sherry pale,, 887",
Ff\ medium dry,
SSJ! fles l liter

>V Beauty &
Body sha
6 soorten,ttacon
Body shampoo, O OC

fc.fc.w

naturel of paprika,
tSSnaü zak 120 gram

^^ Soep, kip, groente of
tomaat, QQ
blik 0.46 liter O*7

xtra jam,
aardbeien of abri-1 '
kozen, pot 450 g i,

£^* Pindakaas, CQ
LT l pot 350 gram JL.OZ7

Zaanse beschuit,

huÉsnwt
rol 13 stuks

Qf\
O\J

f^Albi allesreini- QQ
M l ger, flacon l liter *• J/O

huismerk
fles 0.75 liter

^^ Diner,
voor de hond,
zak 1500 gram

Verse halfvolle
melk, pak l liter

Wsmert

1
l.

hutomrt

Snelkookrijst, 1 OQ
pak 400 gram A«O%7

elfri jzend
Q|| bakmeel,

pak 500 gram

Kattebrokjes,
blik 420 gram

Usnwk

69
99

hutsmerk

huÉsmerk

Bronwater,
naturel, fles l liter

Cola, Drink of
Sinas, fles l liter 85

Uit onze
eigen vakslagerij.
We hebben 'n eigen slagerij

in huis met vakbekwame bedie-
ning achter de toonbank. De
keus is compleet, de kwaliteit is
gegarandeerd, de prijzen zullen
u elke keer meevallen. Daar kunt
u op rekenen.

Schouderkarbonade, kilo

5.98
Rundergehakt,
500 gram

Hele kip,
kilo

huhnwk

4.99
5.98

Tweemaal daags
warmebakkersbrood.

Tweemaal per dag brengt'n
ambachtelijke bakker ons z'n
brood. Wit en bruin en donker-
bruin. Heel en half. Puntjes en
bollen. We snijden ons brood
graag gratis voor u.

Heel knipwil/-bruin,
gratis gesneden

Nieuw: ruim
tachtig belegideeën.

Heerlijke hammen, gekookt
en gerookt. Vele soorten en
smaken leverworst. Snijworst,
salami, boerenworst, rosbief,
lever, diverse patés, verse salades,
en nog veel meer lekkers.
Allemaal vers van 't mes. En heel
voordelig.

Diverse soorten paté s, per 100 g

Geroosterde
achterham, per 10 O g

Selleriesalade,
per 100 gram

y^^ Gekookte Gelderse worst,
fjf\ ring, vacuüm ver- f\ CTQ
SSJ! palU, 500 gram £.D^7

1.69
98

Tot uw dienst.
Hoe gek dat vandaag de dag

misschien ook klinkt: wij vinden
dat we er voor u zijn en niet
andersom. Daarom: heeft u op-
of aanmerkingen of ideeën,
aarzel dan niet die aan ons ken-
baar te maken. En zoekt u 'n
speciaal recept of wilt u, bijvoor-
beeld bij de slager, een bijzondere
bestelling plaatsen: welkom.
Als we kunnen zullen we u graag
helpen, want service hoort erbij
vinden wij.

Aanbiedingen
alleen geldig bij
Albert Heijn,
Raadhuisstraat 4,
Hengelo t/m zater-
dag 2 6 maart a.s.

heijn $m

Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.



ABN Privé-rekening,
Om5t u makkelijk
te maken.

Wij helpen. Als u een ABN Privé-rekening
opent bent u van alle
gemakken voorzien. De bank

regelt uw betalingen, automatisch als u wilt. U krijgt overzichten
van al uw inkomsten en uitgaven. U kunt over handige Euro-
cheques beschikken. U hebt toegang tot alle ABN-diensten
zoals sparen, lenen, verzekeringen, vakanties. Komt u eens
praten.

ABN Bank

Verbluffend resultaat

Huur slechts f 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1800

M\IUA(XA1K1.\S
Sfheherazade

ARMOE
TROEF

Een van de vele boeken

van Scherezade

(Maria Oomkes)

Zij leest voor uit eigen

werk op 26 maart in de

schouwburg te Lochem,

tijdens de manifestatie

,, Litera-Lochem "

Inlichtingen bU

Kerkstraat 17 • Hengelo Q

Telefoon 05758-1258

TAPIJT
BU Hetfink VEEL tapUt voor LAGE prezen!

400 breed, reeds vanaf

in 6 kleuren 29.95
Tevens veel couponnen van 4 tot 7 mtr
voor halve prys

P

Meubel- en Tapijtenhuis

„De Spannevogel"
Hengelo Gld - Telefoon 1484

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestrutft 13 • Hengelo Gld • TeL 05758-1806

ty J»»r garantie op re paratte

Onderdelco uit voorraad

JOWé
VOOR

keftfngzcrgen - zoagbokken - houf-

en compost machines - f uinf rezen

het el u ch t kanonnen

schaafsens/i/pen enz.

NIEUW EN GEBRUIKT -DEMONSTRATIE

Winteraanbieding:

speciale kloof bijlen f 50.— p. f f uk

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

REPARATIE- EN 8LIJPLNRICHTENG

VERHUUR

Branderhorstweg 5 - KeUenborg gem. Hengelo

Tel. 05758-2026

Tevens 's avonds en zaterdags bereikbaar

Ik zeg, je bank
moet binnen

fietsbereik zijn
Inderdaad. Geld moet u

bij dé hand hebben. Betalingen
móetu even kunnen regelen.
En daarom moet uw bank
dicht in de buurt zijn.
Naarde
Rabobank
hoeft u niet ver te
fietsen...

...

Rabobank O
Binnen fietsbereik.

Raadhuisstraat 21

Telefoon 05753-2022

Bankrekening 3274.12.550

Postrekening 929748

Bijkantoor Veldhoek

Kapelweg 16

Telefoon 05736-369 OQ29

Wie nieuwe spaarder wordt bl] de Rabobank, Raadhuisstraat 21, Hengelo G
krijgt een spaarpremie van f 7.50 op de nieuwe te openen spaarrekening

bijgeschreven.

GELDIB tot eind maart 1983

NU

blauwe tiaagconiferen
maten 140 tot 160 cm en 160 tot 180 cm

met 25% korting

SIERHE ESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

8PORTVELDMENG8EL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

POTGROND

SPOORBIELZEN

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

Boomkwekerij en Tuinaanleg B.V

G. J. HALFMAN
Holstraat 7 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1424

1
• '

^i-4^i.-i«rjLsi,^B.=*«.rmA«>i

P

Fraai
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindt u.

harmsen
ipalstrutl? 7256 AA hangelolgl teteloon 06753 1292

rz2Z3Z£Zfzyi3ZZi3Z3i3J3^3ZTi5^j^:;~3^ï:

3tt

ÏSfM

Doeltreffend sparen doet U
bij de N.M.S. .

Speciale aktie i.v.m. 20-jarig bestaan:

van 21 maart t.e.m. 2 april a.8.

6%
DEPOSITO, looptijd 18 maand

Ass. en Makelaarskantoor

Gerrits-Lammers B.V.
Spalstraat 26. Hengelo Gld. Tel 05753-1400

Spaarbank

Tank nu benzine bij ons
voor goedkoop eieren
eten

10 eieren voor 100
bij f 30.- benzine

Geldig t.e.m. zaterdag 2 april

AUTOSHOP - GOEDERENHANDEL

B. REGELINK
Ruurloseweg 43 • HENGELO GLD

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.

Naalmachinehandel • reparatie-lnrichttnf

BORGONJEN
Kerkstraat IS • VORDEN Tel. 05752-1885

Spalstraat 19 • Hengelo Gld TeL 05753-1418

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

500 gr Hollandse gaten (N.H.) 5.25

500 gr extra belegen 6.15

500 gr zoutloos mager of volvet
5.95

100 gr kersenkaas 1.90

Wij verkopen uitsluitend
natuurkaas

4 metworsten 11.00
(zonder kleurstof)

l bakje zure zult 1.75

VERDER:

balkenbrij, bloedworst, mosterd

Graag tot ziens
vrijdagmiddag op de markt

„ D E K A A S P L A H K "
Grolweg l • 6864 BL HALL - Tol. 08387-806

olie
onderhoudsmiddelen
accu's - V-snaren
lampen enz.
EN WAT VERDER NODIG 18

VOOR UW AUTO

Ruurloseweg 48 - Hengelo Gld - Tel. 05768-2266

SNELKOKEN
is de zeer aktuele kook-
methode, want:

U bespaart tot 40% energie

U bespaart zo'n 2/3 van de kooktyd

U kookt zeer gemakkelijk

NU SPECIALE AANBIEDING

in de

Fissier
SNELKOOKPAN
geheel roetftvrij staal

inhoud 6 liter, normaal 259.— nu 199.'

inhoud 2,5 liter, normaal 169.— nu 129.'

plus gratis kookboek

BESSELINK
HENGELO GLD - Tel. 05758-1215

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

LEGO
Er zijn 8 nieuwe doosjes Fabuland
Er zijn 6 nieuwe dozen Lego-ruimtevaart

Allemaal bij

STEVORD
in voorraad


