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Spalstraat 21. Tel.i2$o Jfengelo.

Deze week in de aanbieding:

PRUIMENCARREES

5 stuks voor 5.25

Gebak, groot of klein,
bij Jozef is het fijn!

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

Is uw kamer, slaapkamer, keuken

of hal aan nieuw behang toe?

Kyk dan eens vrijblijvend rond

op onze

BEHANG-AFDELING
Zeer uitgebreide kollektie

BEHANG
M M - I diverse speciale aanbiedingen
vanaf

één gulden per rol
Tevens is er onze unieke kollektie 50

50 soorten behang

Prijs?
f 4.95 tot f 9.95 per rol
Deze prezen liggen f 5.— beneden
de normale winkdprijs

Verfcentrum

lenselink
Kerkstraat l - Hengelo Gld • Tel. 05753-1800

FLANELLEN LAKENS, gebloemd

1 persoons nu 19i95

2 persoons 22i9w

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

't Is herfst,

er komen weer avonden

Daarom voor de modelbouwers een goedkope

aanbieding in bouwdozen:

ERTL BOUWKITS
fn dit bekende merk een serie van 18 ver-

schillende grote

TRUCKS EN TRAILERS
(schaal l : 25)

Normale prijzen zijn 59.— - 64.— en 67.50

Nu al deze modellen voor 39.—

Ook in kleinere bouwdozen goede aanbiedingen

Uit de vliegtuigserie van 14.50 kunt u uitf

zoeken voor 9.95

Veel keus in bouwdozen
auto's, motoren en vliegtuigen, bty

WIJNBERGEN

Lekkere ZUURKOOLSALADE

nu 12 kg bak

ZOETE GRIEKSE DRUIVEN

nu kilo

LEKKERE HANDAPPELS

5x V2 kilo 275

Deze week in onze grote verkoop bloemenkas

MOOIE KAAPS VIOLEN
diverse kleuren

nu 3 stuks 395

F A . W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Kon. Ned. Ver. v. E.H.B.O,
afdel/ng Hengelo Gld

Bij voldoende deelname wil de E.H.B.O. afd.

Hengelo Gld deze winter een

cursus eerste hulp
organiseren.

De cursusduur is 16 lessen, te beginnen op

5 januari 1984.

Een ieder die zich op wil geven of meer in-

formatie wil hebben over deze cursus, kan

terecht bij:

mevr. Roeterdink-ten Have, tel. 05753-7384
dhr. Joh. Kremer, tel. 05753-2759 (5 - 6 uur)

damai
dons-service

üw donzen
dekbed
weer als
nieuw

Zelfs het beste dekbed wordt na een aantal
jaren gebruik wat minder veerkrachtig, wat
dunner en daardoor wat minder warm.

Via onze speciaalzaak kunt u nu gebruik
maken van de Damai dons-service, waarbij uw
dekbed wordt bijgevuld met b.v. 100 g.dons.

's Ochtends gebracht, 's avonds weer als
nieuw terug.

En dat voor een vriendelijke prijs. Komt u
voor nadere inlichtingen even langs of bel ons.

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld - Tel. 05758-1469

CLAM
Versclüjnt dinsdag» Int

Hengelo Gld.; KeQenborg;
VelswJJk (Zelhem); Steendercn;
Baak; Bronkhorst; Olborgen;
Bha; Toldijk; Vlerakker WU-hmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 - Postbus 3
1255 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1465
b.g.g. 1253

Bison vochtvreter
Leverbaar in normaal en

groot formaat

Doe-het-zelf centrum

BIJENHOF
Hummeloseweg 7, Hengelo

Tapijt vuil?

De Mr. Steam
De dlepstomer van
vakman helpt dlrekt

Huur 25.— per beurt

2e beurt gratis

Meubel- en taptften-
huis

,Spannevogel'
Tel. 05753*1484

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 15.— p. dag

DROGISTERIJ.

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1800

Het is weer tijd voor

Ellen tochtstrips
Doe-het-zelf centrum

BIJENHOF
Hummeloseweg 7, Hengelo

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne
verseworst
150 gr boterhamworst

3.95
100

WOENSDAG:

500 gr gehakt + kruiden

500 gr rundergehakt spec.

500 gr mager varkensgehakt
150 gr gebraden gehakt

0.%J\)

U«7ü

u. 33

125

UONDEKÜAti:

500 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen

150 gr tongeworst

4.95
3.95

125
VRIJDAG EN ZATERDAG
500 tfram
schouderkarbonade
max. 2 kg per klant
Eigengem. leverworst plm 400 gr
150 gr slagersham

3.95
195
195

De gehele week;
100 gram

rosbiefschijf
met champignons

500 gr

kippebouten

500 gram O OR

dikke vleesribbetjes A . V D

1.95

2.50

l doos

grote fricandellen 13.95
40 stuks

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 H E N G E L O GLD. TELEFOON 05753-12 68 KEURSkAGER

VISHANDEL „HENGEL"
Raadhuisstraat Sla (achter Edah) Tel. 3460

Deze week bieden wU U:

1V2 kg bakharing |.45

2 kg verse Zeeuwse mosselen

+ kruiden £25

l pot rolpens in 't zuur

van 4.95 voor 4iUU

Verloskundige hulp Hengelo-Keijenborg

In de advertentie van 13 sept. van bovengenoemde

stichting is een vergissing opgetreden.

Er staat spreekuur in Hengelo: woensdagmiddag

vanaf 14.00 uur.

Dit moet zijn:
MAANDAGMIDDAG vanaf 14.00 uur

Stoffenboetiek ,MARMON'
nodigt u uit voor de

NAJAARS
MODESHOW
op 4 oktober a.s.
IN ZAAL CONCORDIA
Aanvang 19.00en 21.00 uu

Entree f 7.50 incl. koffie

Kaarten verkrijgbaar aan de zaak:

Raadhuisstraat 51b (achter Edah) Hengelo Gld

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

DE NIEUWE PEUGEOT205
'N STERKNUAAMER

205

STERKE PRUS: VANAF F14.695,-
Een sterk nummer in zuinigheid. De 205 CL top van 170 km per uur.
(1124 cm3 motor) verbruikt 1op23,3 bij90 km/u Een sterk nummer in prijs: Peugeot 205 vanaf
constant. De dieselversie (1768 cm3-motor) is f 14.695,- inclusief BTW, afleverings-
de zuinigste: 1 op 25,6 bij 90 km/u constant kosten f 355,-
Een sterk nummer in prestaties. De 205 GT _,,
(1360 cm3-motor, 80 DIN pk) is goed voor een ü

Uw dealer:

Automobielbedrijf A. RIDDERHOF
Telefoon 05753-1947

Vanaf 22 september in ons bedrijf

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG



Concordia
Dorpsstraat 23

GAAT OPNIEUW VAN START

MET FRISSE MOED .

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Vanaf heden geopend elke week

van donderdag t.e.m. zondag

onze gezellige bar

THE TALK
TREFPUNT VOOR JONG EN OUD

Openingstijden vanaf 20.00 uur

Ruime zaal ter beschikking

Gaarne tijdig reserveren

npi»
presenteert

zondag 25 september
op veler verzoek

Michael Robinson
Aanvang 21.00 uur

UIT, BOED VOOR U

UW GASTHEER EN GASTVROUW

Jos en Ihny v.d.
Hengelo (G)

Horlogeri^Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo <Gld> Tel. 05753-1374

tel. 2488

Vraag het aan de
Hartstichting
Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie.

lijn O7O-614 614

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ

alle plaatselijke banken

EET U S lank MET

malsovit
HET MIEUWE BROOD ,

VOOR U GEBAKKEN
DOOR:

Warme bakker Hekkelman
RAADHUISSTRAAT - HENGELO GLD

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naalmaohinehandel • reparatle-tarichttag

BORGONJEN
'Kerkstraat 13 - VOROEN Tel. 057594*88

Spalstraat ld • Hengelo G Ui Tel. 05753-U18

Leuk - vlot - sportief, zo gaan wij het najaar in

met onze nieuwe Icollelctie VRIJE TIJDSKLEDING, o.a.

Kinder corduroy broeken
kleuren zwart - grijs - marine - bordeaux, maten 116-164
merk Mc Cloud - Alton alle maten

Kinder brede rib broeken Mc Cloud

kleuren zwart - ec#n - marine - oker maten 140-164

Kinder brede rib broeken 49R
kleuren rose - bleu - petrol • camel -zwart - bordeaux
maten 128-176 grote maat 69.00 vanaf

Kinder sweatshirts
met en zonder capuchons, in alle mogelijke modekleuren
prijzen al vanaf

Kinder flanel kielblouses

diverse streepmotieven

Kinder spijker bodywarmers
mtt borg gevoed maten 92-110

maten 116-146

65.00

Kinder spijker jacks
met borg gevoerd

maten 152-176

maten 116-146

maten 152-176

Kinder spijkerbroeken Mc Cloud
wijd model - met rits op achterzak alle maten

Jongens en meisjes jacks
diverse modellen en uitvoeringen
Ook in corduroy, met borg gevoerd al vanaf

Breed rib corduroy broeken
diverse merken o.a. Love - Mc Cloud - Landlubber - 49R
in marine - zwart - oker - grijs - camel al vanaf
zowel in wijde als strakke modellen

Nieuw - nieuw - nieuw

EDWIN SPIJKERBROEKEN
zowel in wijde als strakke modellen

49.50

74.50

89.50

Kielblouses
diverse streepuitvoeringen

Twi 11 broeken
winterkwaliteit - merk Landlubber
kleuren zwart - grijs - marine - bordeaux - oker - kobalt

U.S. Top spijker- en corduroy broeken
alle kleuren

Mc Cloud spijkerbroeken

Mc Cloud corduroy broeken
in zwart - marine - grijs - petrol - bordeaux en beige

Sweatshirts
in diverse uitvoeringen en alle modische kleuren al vanaf

Truien
patentsteek
in marine - petrol - oker - groen - bordeaux - grijs

Spijker bodywarmers
maten S t.e.m. XL

Spijker body warmers
met borg gevoerd - stonewash - maten S t.e.m. XL

Spijker jacks
met borg gevoerd - stonewash - maten S t.e.m. XL

Opa borstrokken
in zwart - rood - kobalt en grijs

Commando truien
in groen - marine en luchtmachtgrijs

RUIME SORTERING

RCGENKLEDING
altUd scherp geprijsd

Ook in

WERKKLEDING
altijd scherp geprijsd

34.95

79.00

55.00

55.00

59.75

39.95

39.95

49.95

75.00

89.50

29.95

49.50

DERKSEJV'S JEAJVSSffOP
Spalstraat 32 - Hengelo Gld - Tel. 1884 's Maandags gesloten - 's woensdags de gehele dag geopend

Nu weer volop heerijlke

JAMES GRIEVE
(e koop

Ook geschikt voor appel-
moes

FBUITBEDBIJF

HORSTINK
Prinensmaatweg l, Steen-
deren - Tel. 05753-1243

B.z.a. jonge vrouw 3 è 4
morgens per week. Liefst
huish. werk, omg. Hengelo
Brieven onder no 38 bur.
de Reclame

Te koop gashaard. Tel.
05753-2430, na 18.00 uur

Te koop crossficts Rid-
derhof, Bleekstraat 14,
Hengelo Gld, Tel. 1947

Te koop openhaard hout
Rozenstraat 13, Hengelo
Tel. 05753-2440

Steeds voorradig prima
consumptie-aardappelen
G. Wullink, Banninkstraat
54a, Hengelo Gld, Tel.
05753-1427

Te koop perziken, bij A.
Lubbers, Kervelseweg 7,
Hengelo G, tel. 05753-1680

Te koop 3,5 ha gras.
Briefjes inleveren bij A. H.
Riefel, Koningsweg 26,
Hengelo Gld, tel. 1847

Te koop 2 jonge schapen

rammen (zwarte bles)
Heuskes, Wuusweg 2,
Toldijk, Tel. 05753-1259

VOOR

handels- en

familie
DRUKWERK

Wolters
Drukkerij

Tel. 05753-1455

Open Huis
Op woensdag 28 sept. a.s.

tonen wü U onze

herfst- en

winterkollektie

Attentie:

SHOWS
's morgens om l».(M) uur

's middags om 14.00 uur

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Telefoon 05753-1235
Geopend:

8.80 tot 12.30 en 13.30 tot 18.00 uur

SAM SAM
voor goede gebruikte kleding

gaat open

op zaterdag 24 sept.
om 10.00 uur

Dollemansstraat 10 - BAAK

Geopend:
dkc woensdag van 14.00 tot 17.00 uur
en de laa ts te /.aterdag van elke maand
van 10.00 tot 12.30 uur

Telefoon 05754-507

Wosautomoat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal IS • Hengelo Gld • TeL 057584806

Vi Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Zojuist verschenen:

speciale catalogus 1984
if complete opgave van alle post-,

port- en dienstzegels
alsmede vele afwijkingen en
en tandingsvcrschillen

if Opgave van alle eerste-dag-af-
•tompeUngcn

if alle zegels in kleur

prijs 14.50
SPECIALE CATALOGUS

Nederlandse munten
van 1795 tot heden

prijs 9.75

Kerkstraat 17 • Hengelo Gld - Tel. 05768-1253



PRI ai I\I
dansen met:

L I B E R T Y
zondag 25 sept.

l litr jonge Florijn 15.45

l liter Dujardin vieux 15.75

l Itr Florijn citr.-brandewijn 11.95

l fles Kon-Tiki 13.45

l fles Martini rood/wit 5.45

Zondag 2 okt.

New Four

Hl IMGE LO GL D O5753-14G1

Een fijne dag hebben we samen met onze

kinderen, kleinkinderen, familie, buren en be-

kenden mogen beleven bij de viering van ons

gouden huwelijksfeest.
In dankbaarheid ontvingen we veel reacties,

in de vorm van gelukwensen, bloemen en

kado's enz.
Heel hartelijk dank voor dit alles.

G. W. BRAAKHEKKE
H. J. BRAAKHEKKE-KRAMP

Hengelo Gld, september 1983.

Banninkstraat 3.

Hartelijk dank voor alle gelukwensen, bloemen

en attenties die wij hebben ontvangen op ons

zilveren huwelijksfeest.

't Was voor ons een onvergetelijke dag!

JAN EN WILLEMIEN IIOKSTINK

Steenderen, september 1983.

Prinsenmaatweg 1.

Aannemersbedrijf

H. J. TH. MENTING B.V.

VERHUISD:

MET INGANG VAN 19 SEPT. 1983

van

LANDLUSTWEG 9 - 7221 BR STEENDEREN

naar

Nijverheidsweg 15

7221 CK Steenderen

Aangezien het vernieuwde en uitgebreide ge-

meentehuis van onze gemeente op 28september
1983 officieel in gebruik wordt gesteld, willen

wij ook gaarne de inwoners van onze gemeente
in de gelegenheid stellen het gemeentehuis te

komen bezichtigen.
Daartoe bieden wij gelegenheid op donderdag

29 september 1983 van 14.00 tot 17.00 uur en
van 19.00 tot 22.00 uur, alsmede vrijdag 30

september a.s., vanaf 09.00 tot 12.00 uur en van

13.30 tot 17.00 uur.

Hengelo Gld, 20 september 1983.

Burgemeester en wethouders

van Hengelo Gld,

J. E. de Boer, burgemeester
K. Verhoeff, loco-secretaris

Maandag 26 september a.s. hoop ik mijn

100e verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren die dag aan huis

's morgens van 10 tot 12 uur en 's middags

van 3.30 tot 6 uur.

E. J. BILDERBEEK-SCHOLTEN

7223 LC Baak, september 1983.

v.d. Heijdenstraat 3.

te Toldijk

bij „DEN BREMER

Zaterdag 24 sept.

van 13.00 tot 17.00 uur

t.b.v. de TORENKLOK

Speciale aanbieding

beige tinneroy
per mtr 150 breed, nu l !!•'

Schröder
de kerk Hengelo Gld

Te koop GEVRAAGD:

slachtvarkens
Wij betaalden in week 37 f 4.67
voor de E.A.A.-kwaliteit

Inlichtingen:

H. FRANSEN
Telefoon 05754-922 - Vierakker

afdeling KEIJENBORG

Jong Nederland, dat betekent:
samen spelen, binnen en buiten
samen knutselen
samen toneelspelen e.d.
samen kamperen
samen . . . waar je zin in hebt!

Na een fantastisch zomerkamp gaan we weer
van start:

De tijden zijn:

meisjes:

klas 1-2-3 woensdag 15.30-17.00 uur

klas 4-5-6 donderdag 18.30-20.00 uur

jongens:

klas 1-2-34- woensdag 17.30-19.00 uur

klas 5-6 maandag 18.30-20.00 uur

Tot ziens in de Horst, Keijenborg

Fraai
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindt u...
bij

^pscrttiersbedrijf
•w bennKZ hornnsen
«MtoUMt 17.7256 AA htngelo (g) tatofoon 06763-1292

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie.

lijn 070-614614
»hartoücttkig

\J/vna



Zondag 25 sept. a.s.

herfst-oriënteringsrit
Hamove - Hengelo Gld

Start 14.00 uur
bij café ,,de Zandheuvel"
Ruurloseweg 80, Hengelo Gld

Inschrijven vanaf 13.00 uur

Auto-cross Hengelo Gld
zondag 16 okt. 1983

Opgave plaatselijke rijders

vrijdag 30 september

van 20.00 tot 21.00 uur

bij café Waenink

Te koop CV-ketel, 70.000 calorieën, diverse radia-
toren, gietijzeren ramen. Vordenseweg 23, Hengelo G

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 25 SEPT.

Herv. Kerk (Bemigiuskerk)
10 uur Ds Hendriks

Goede Herder Kapel
10.15 uur Ds Ouwehand, jeugddienst

VrQz. Herv. Kerk
10.30 uur ds van Rossum, 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 19 11.m. 25 sept.
B. A. M. Eijkelkamp, telefoon 2262

Weekenddienst huisartsen Steenderen
VrUdag 23 sept.

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 uui
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

fi.K. Kerk KeUenborg
R.K. kerk Kejjenborg: 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
v ooravondmis
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur

GEMEENTENIEUWS
In verband met de officiële ingebruikname van het
geheel vernieuwde en uitgebreide gemeentehuis op
woensdag 28 september a.s. is het gemeentehuis die
dag gesloten.
Het spreekuur van burgemeester en wethouders op
vrijdagavond 30 september a.s. komt te vervallen.

NIEUWE EIGENAREN „CONCORDIA"
STEENDEREN
Nadat het feestgebouw Concordia te Steenderen, aan
de Dorpsstraat enige maanden heeft leeg gestaan,
kwam het na een veiling in handen van het echtpaar
Jos en Henny van der Veldene dig al ruim 12 jaar
woonachtig zijn aan de Covik in Steenderen.
Zij zijn bekend in het horeca-vak. Geboortig uit
Amsterdam, begonnen zij in 1962 met de „Winer
bar", die in de loop der jaren uitgroeide tot een
trefpunt voor velen. Na verloop van tijd startten zij
in Zutphen met een café-bar in de Turfstraat.
Voor enige tijd terug werd deze zaak verhuurd aan
J aak Kastelein.
Het niets doen leek het echtpaar van der Velden
geheel niet, vandaar dat zij de kans aangrepen om
in hun huidige woonplaats weer iets van de grond
te krijgen.
De plannen van de heer en mevrouw van der Velden
zijn om allereerst de door hun aangebrachte bar
The Talk aan de draai te krijgen, die voorlopig ge-
opend is van donderdag t.e.m. zondag vanaf 20 uur
Jos en Henny van der Velden hebben een kracht-
proef doorstaan. Twee dagen voor de Steenderense
kermis werd het pand aangekocht en met de kermis-
dagen heeft men volop gedraaid.
De buren van het echtpaar hebben hierbij veel as-
sistentie verleend, bij de voorbereidingen om het
pand weer gebruiksklaar te krijgen.

FILMAVOND VOOR 12- EN 13-JARIGEN
IN HENGELO
Al een aantal jaren organiseert de Stichting Jeugd
en Jongerenwerk Hengelo aktiviteiten voor de jeugd
van 12 tot 15 en 16 jaar in jeugdcentrum de Woage.
Het seizoen 1983,<84 wordt vrijdag 14 oktober a.s.
geopend met een filmavond voor alle 12- en 13-jari-
gen. Aanvang 19.30 uur. Entree f 1.50
Met ingang van half oktober worden de clubavonden
dit jaar op donderdag en of vrijdagavond, hervat.
Deze worden gevuld met aktiviteiten op het gebied,
van sport, amusement, creativiteit en cultureel
vormende onderwerpen.
De afgelopen periode waren de bestuursleden van

De nu 14 jarige ponyruiter Ha-rahl Stapelbroek uil
Hengelo Gld is in de riiitersport zo langzamerhand
omhoog geklommen.
Door Gelders kampioen te worden, werd hij afge-
vaardigd naar de Levade te Apeldoorn.
Hier slaagde hu er in om in de zwaarste klasse
dressuur klasse Z, reservekampioen te worden.
Met zün pony Rocket was hij maar 2 punten verwij

derd van de eerste plaats, door een klein foutje in
de gestrekte draf.
.Met /ijn trotse ouders Jan en Lies Stapelbroek, was
ook de ponyclub Hengelo, waarvan Harald lid is,
/««er bUJ.

By zijn terugkomst in Hengelo werd hij in optocht

ingehaald en o.a. toegesproken door wethouder
Hooman.

de stichting tevens de leiders (sters). Daar een aan-
tal bestuursleden door privé-omstandigheden het
nieuwe seizoen niet meer als leider (ster) beschik-
baar is, zoeken wij personen (jongeren, zowel als
ouderen) die zich willen inzetten voor de jeugd.
Wie interesse heeft in het jeugd- en jongerenwerk
kan kontaktopnemen met Ans Geurtsen, Vordensey-
weg 7, telefoon 2945 of met Ans Berkelaar, Kastan-
jelaan 9, tel. 2687.

KENNISMAKINGS-AVOND DS HENDRIKS
Het is een goed gebruik binnen de Hervormde Kerk
te Hengelo Gld dat er na de intrede van ten nieuwe
predikant de gelegenheid wordt gegeven tot een
nadere kennismaking tijdens een gemeente-avond
in ,,Ons Huis".
Omdat ds Hendriks aan het begin van de zomer-
vakanties in Hengelo kwam, heeft men met die ge-
meente-avond gewacht, tot het begin van het nieuwe
winterseizoen.
Daarom een kennismakings-avond op vrijdag 2,'5 sepi
a.s., die begint om 20.00 uur. Tijdens deze avond
krijgen diverse groepen en kommissies gelegenheid
/.ich/elf voor te stellen. De avond krijgt daarmee het

karakter van een start van het winterwerk binnen
de gemeente.
Do kennismaking is bedoeld voor heel de hervormde
gemeente.

NVEV- BIJEENKOMST

De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen werd
door ruim 100 dames bijgewoond. De presidente
was erg verheugd en heette allen dan ook hartelijk
welkom. Bijzonder de nieuwe leden en de gasten van
deze avond. De heren v.d. Plas en Hobert van de
Rode Kruis Bloedbanken uit Arnhem en Deventer
en mevr. Eil van de afd Hengelo van het Rode Kruis
Door middel van dia's en een erg boeiden betoog
vertelde de heer v.d. Plas over de wei k/aamheden
die nodig zijn om bloed te bewaren en bij patiënten
loc te dienen. Na afloop werden door de heren en
mevr. Eil vele vragen beantwoord. Mevr. Tiesinga
hield namens de Welfare-afdeling Hengelo een
praatje over het werk van de/e a f d e l i n g . De Welfare
is een onderdeel van het Rode Kruis . De heer v.d.
Plas had nog het laatste woord en wel met (Je / i n :
wordt alstublieft donor!!



Deze week
extra goedkoop

l "* A Ëm^ l l l •• •

bij Albert Heyn.
Mager
rundergehakt,
500 gram 398

Slagersleverworst,
100 gram

Goudse kaas
licht belegen,
kilo

6.98
Schouder-
karbonade,
kilo

Grof
volkorenbrood,
heel Gekookte

boerenham,
100 gram 159

De dagelijkse boodschappen zijn bij ons elke daggoedkoop.
PAPIERWAREN:

Tissue
keukenrollen,

wit, pak 2 stuks

Beauty tissues, " l Cf\
l.UvJpak 100 stuks

Celtona
servetten,
wit, pak 100 stuks 1.59
Paloma zakdoekjes, 1
pak 10 x 10 stuks i.

Toiletpapier, O QO
zak 12 rol O.C/O

Toiletpapier,
pak 4 rol 99

KRUIDENIERSWAREN:

>yï Cornflakes,
feSJ pak 375 gram

Spaghetti,
pak 500 gram

Suiker,
zak 1000 gram

Brinta,
pak 500 gram

A. J. P. vermicelli,
pak 500 gram
Friso zelfri j/end
bakmeel,
kilo

199
1.29
229
1.69

75
138

ZUIVEL:

Blue band
margarine,
pakje 250 gram

Volle melk,
pak l liter

fyj Frituurvet,
SU pak 500 gram

Croma
bak en braad,
pakje 200 gram

85

1.24

1.95

94

1.39
fy* Tafelmargarine,

1 " 1.75

Halfvolle
koffiemelk,

fles ¥2 liter

CHOCOLADE:

Milky way,
5 pack, 125 gram

CC
.L.sJvJ

Delicata repen,melk, puur,
met hazelnoten

of extra bitter,
3 stul<s a 40 gram

l
X*

Delicata repen,
butterscotch,

80 gram

Bounty,
familie pack,
6 stuks, 150 gram

98
l*m

Delicata Belgische
bonbons, (\AR

doos 250 gram \Jff\J

Mini marsjes,
zak 250 gram 2.99

SLIJTERIJ:

Van de Eelaart, drie sterren
jonge jenever,
fles l

1595Henkes vieux,
fles l literI&4
Sonnema
berenburg, l C QC
fles l liter0^45" 1\J.C/\J

Aanbiedingen geldig t/m /aterdag
24 september a.s. bij Albert Heijn,
Raadhuisstraat 4, Hengelo.

Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.



Brei nu voor winter 83/84
Uw VS-mar kt heeft daar

modisch garen voor.
P

uu

(D

groenten
Geldig van 22/9 - 24/9 '83

Eet dag in dag uit Hollands fruit

James Grieve
2 kilo, heerlijke handappel

Triompf de Vienne
2 kilo, heerlijke handpeer

St Remy stoofperen
2 kilo, rood in de kook

Valencia
sinaasappelen
15 stuks

Puike aardappelen
5 kilo

r̂ 89

^^ •

r̂ 50
fcf •

495
325

bloemen
Kas chrysanten
forse bos, diverse tinten

Tros anjers
prachtige bos a 10 tak

Cydamen
2 pracht stuks

Kaapse viooltjes
diverse kleuren, 3 stuks

Pot chrysantf es
3 stuks voor

495
495
8?s
500
500

In de warmte van de afgelopen zomer denkt u niet aan de
snijdende koude van de winter. Maar die winter

komt gegarandeerd met striemende buien,
ijzige wind, sleetjes rijden en schaatsen.
Voor zo'n winter moetje een lekkere winter-

warme trui hebben en dan gaat er
niets boven eigengebreid.
Begin nu, dan heeft u de eigen-

l gebreide garderobe voor de
:J ^^ ^—*

kou nog in orde en... voordelig.
Kijk maar!

Breigaren

Gogo Renner
Gogo DoIIy
bol 50 gram

Gogo Gratté
jong belegen, kilo

Jacques kruidenboter
100 gram

Mona kwark naturel
225 gram 4^9-

Coberco
vruchtenvoghurt
aardbeien of perziken l liter nu

1.19
139
•fc •

Breipennen 3, 3.5 en 4 1
geplastificeerd metaal per paar JL

kruidenier
149
169
159

Dik speculaas
pak a 3 stuks 4-r79-
Roomboter
amandelblaadjes
pak 200 gram ±QQr

Nieuw! Citric of
salmiak schotels
zak 50 stuks 4r98-

Bon O Mei
vruchtenvoghurt
aardbeien of bosvruchten
l Iiterpak.2£9-

Hero cassis
l literfles 4-39-

Roosvicee
0.6 liter 33S

Caveauwijn
rood, wit of rosé per fles 4-45

v.d. Pijl augurken
3/4 pot. AB kwaliteit 4^59-

Zeeuws meisje
kuip 500 gr

169

2?9
375
129
170

slijterij
Florijn

| jonge jenever
l liter deze week

allerlei
Bsise continue
luchtverfrisser
3 geuren 2£&

Gloeilampenset
pak 6 stuks. 40-60 e.n 75 watt

249
425

Florijn vieux
l liter nu
Coppelstock
citroen brandewijn
lÜter
Coppelstock
beerenburg
l liter nu

Tafeltennisspel

Head & Shoulders
shampoo
blauw of groen 150 ml. voor

Cote d'Or bonbonbloc

Ola sinasbox

Nrvea crème

Aqua fresh tandpasta
50 ml. nu

650

275
129

Salata
fles 0.5 liter deze week nog

Limonadesiroop
l liter sinas of frambozen 2-£9

Andy allesreiniger
groteflakon^?^

Diamant frituurvet
500 gram deze week

425
2?8
2?5
179
229
239
209

Duyvis brosnoten
3 soorten 2r29-

Smarius beschuit

Appelstroop
pot 350 gram -L29-

Unox ragouts
4 soorten ié9-

159
139
099
2?9

slagerij
Geldig van 22/9-24/9'83

Haas-en
ribkarbonade
500 gram 5.98 hele kilo

Schouderfilet rolladé
500 gram 6.48 hele kilo

Mager rundergehakt
500 gram 4.98 hele kilo

Schenkel met been
hele kilo

Tartaar
500 gram 7.48 hele kilo

10?8
11 f»
898
698

13?o
[Maandag t/m woensdag; 26/9 t/m 28/9

Varkenslappen
met been hele kilo

Verse worst
500 gram 3.98 hele kilo

Schouderkarbonade
500 gram

698
793
548

vleeswaren
Geldig van 22/9-24/9'83

Boterhamworst prima
150 gram

Bacon
100 gram

Leverkaas
150 gram

Boerenleverworst
250 gram

Sellery salade
100 gram

39
59
39
59

Q?8
Maandag t/m woensdag; 26/9 t/m 28/9

Snybloedworst
100 gram

Paarde rookvlees
100 gram

Gekookte leverworst
ring plm. 500 gram per stuk

bakkerij

Q49
139
398

Puntjes of bolletjes
zak a 6 stuks

Krentenbollen
zak a 4 stuks

Muesli-slof
400 gram

Q98
0?8
229

Een sneeuwster voor een dichter...
Een huisvrouw uit Hengelo (Gee)
vond boodschappen doen corvee
Tot ze bij de VS-markt belande
daar hebben ze alles voorhande.
En de prijzen vallen er altijd mee...

Fien Ankersmit
Ruurloseweg 69. Hengelo (G).

MlARKlTl
.. uw voordeelmarkt voor kwalitc
Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden

!prs


