
dinsdag 11 oktober 1983 Tapijt vuil?
Haal dan de

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

DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

WIJNBERGEN
biedt u geheel iets nieuws

Nieuw nieuw
Lekkere

KRUIDENZUURKOOL
heerlijk om te stoven

nu l/2 kilo

Nieuw nieuw

nieuw

95
nieuw

EXTRA VOORDELIG nieuwe oogst

MANDARIJNEN
ZONDER PIT mooi formaat

16 stuks 395

PAPRIKA'S
rood of groen

nu 2 stuks 95
Deze week in onze grdte verkoop bloemenkas

mooie bloeiende violen
nu 8 stuks 250

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

„Pas op! Aanpassen is nodig9'
„Och, antwoordde de zoon, dat is ver-

grijsd praten van alle vaders"

Zo spreken vaak moderne kinderen

in deze tijd. Generaties denken ver-

schillend. Maar oppasen hoort in elk
geval bij 't kiezen van een bril en

OPTICIëN GROOT KORMELINK

zorgt ervoor dat de gekozen bril aan-

gepast is aan uw meest persoonlijke
wensen en met uiterste zorg afgepast

is. En . . . informeer eens naar glazen

die zich aanpassen aan het licht.

In vele gevallen ideaal.

^AGROOTKORMEIINK
^horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK • GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 • Hengelo Gld • Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

Voor uw tuin:
boomschors
milu'U-vriemlHijk
verhoog^ gierwaarde

minder onkruid

tuinturf - compost
in zakken of los gestort

gedroogde stalmest

potgrond

turfmolm

BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG B.V.

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

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne

verseworst
150 gr boterhamworst

4.50
100

WOENSDAG:

500 gr gehakt kruiden

500 gr magere speklappen
150 gr gebraden gehakt

DONDERDAG:

500 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen

150 gr leverkaas

VRIJDAG EN ZATERDAG
500 gram
schouderkarbonade
max. 2 kg per klant
150 gr gekookte varkenslever
150 gr ossetong

3.95
2.95

125

4.95
3.95

125

3.95
100
150

De gehele week;
Bij aankoop van een eigengemaakte

rookworst

500 gr zuurkool gratis

500 gram

mager hachévlees
+ kruiden

500 gram

kippebouten

500 gram

dikke vleesribbeijes

l doos

grote fricandellen
40 stuks

6.95

2.50

RAADHUISSTRAAT 7 - H E N G E L O GLD. • TELEFOON OÖ75S-1* 68 KEURSLAGER

Te koop GEVRAAGD:

slachtvarkens (
Wij betaalden in week 40 f 4.53

voor de E.A.A.-kwaliteit

Inlichtingen:

H. FRANSEN
Telefoon 05754-922 • Vierakker

VISHANDEL „HENGEL"
Raadhuisstraat Sla (achter Edah) Tel. 8460

Deze week bieden wy U:

verse schelvis

gratis gefileerd 1500 gram

Speciaal voor de vrUdag:

5 lekkerbekjes halen

4 betalen

7i95

AUTOSHOP B. REGELINK
poetsmiddelen - V-snaren

autoradio's - wisserbladen

en nog veel meer

Ruurloseweg 43 • Hengelo Gld • Tel. 05753-2266

Ribbroeken
WESTLEY

kindermaten vanaf

39.50
grote maten vanaf

59.50
Klem Textiel
Spalstraat 13, Hengelo G.

Gezond vakantiebruön
en fit als een hoentje

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!

DROGISTERIJ MARIANNE
Tel. 2062 - Hengelo Gld .^*\

Wij adviseren ook, indien U een eigen -Xv
lonnebank o» -dak wil! aanschaffen •'•'•!•'

Voetp n heeft altijd een oorzaak

En bij een voetdeskundige hebt u zeker de

grootste kans op het beste paar om van die

voetpijn af te komen.

Extra gemakkelijke schoenen voor voeten die

extra moeilijk zijn.

WULLINK Yorden is daarin gespecialiseerd.

WULLINK VORDEN
voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Vitavit snelkookpan
- tijdbesparend
- energiebesparend fcll
- lekker koken aankoop

van 6 Itr.
snelkookpan

o Itr. ƒ 60,- '
inruil

Ruil nu uw
oude pannen in

In de week van 13 t/m 22 okt.

1983 houden wij een grote

pannen inruilaktie

60.-
bij aankoop van een
Fissier roestvrijstalen
snelkookpan (6 liter)

bij
aankoop

van 2.5 Itr.
snelkookpan

ƒ40,-
inruil

Van roestvrij edelstaai 18/10
"compleet met inzetgarnituur en geschikt

voor alle warmtebronnen.

25
en meer bij aankoop van een

Fissier r.v.s. kookpan

20.-
en meer

bij aankoop van een
Fissier r.v.s. of
Silverstone koekepan

FA. BESSELINK
HOEK RAADHUISSTRAAT-BANNINKSTRAAT - HENGELO G



Philips gloeilampen
25 t/m 100 Watt nu

Tolet Super
W.C. blok
van 1.89 voor

Pokon planten-
voedsel
500 ml. 3.25

Glycerona
handcrème
pot van 2.75 voor

Borden
diep, plat of dessert 2.35

ook voor l Flair keukenrol-
houder
van 17.95 voor

ultra

Dlxan zeeppoeder
vat 4,5 kilo 17.45 nu

Bayasateh
pak van 0.99 voor

f Cafémel koffiemell
0,5 Itr. 1.29

Van N el Ie thee-
zakjes
Engelse melange
pak van 1.23 voor

Koopmans panne-j
koekmeel
speciaal pak 1.42

Unox knakworst
\blik 200 gram 2.35

ia

Remlasoft
margarine
kuip 500 gram 1.81

Bolletje knapper-
brood
pak van 2.19 voor

Millwood whisky
rcĵ yCg^^» creórn

^SSSfll fles van 9.95 voor

Royal Club Shandy
van 0.59 voor

Kreyenbroek rooj
boterstaaf
van 1.39 voor

Cote d'or bonbon-
repen
4 stuks 2.19

l Engels drop
baal 400 gram
2.69

King
peper

rmunf
l pak 4 rol 1.79

Bruggen Corn
jnnDiy totes

llfff groot pak 1.98

flAKES

Duyvis zoute
pinda's
zak 250 gram 2.39 nu

Eru Goudkuipje
van 1.42 voor

Oktober
wljnmaand!

"Vina Condor" ff/o/o
rood 19804.91

f
Smith Chips zout of j Ê
paprika
gezinspak 1.09 en gratis
klein zakje chips byl

Haen korstplak)
van 2.49 voor

Nu bil aankoop van
12 flesjes glas gratis

MocconaroodlyWÜSJLijAI Mocconoroocr
LglOCCONffl pot200 gram 10.49

Radon
zak 2 kilo 4.39

Nieuw!
De Ruyter
kokoshagel
pak 400 gram 2. 98

'V/na CandaaRioja
wit 1982 4.49

een voortreffelijke rode Bordeaux
Chateau Bellevue
1978 nu van 6.95 voor

Geldig van 13/10 t/m 15/10 '83
Nieuw! Ons assortiment panklare

Maandag 17/10: Dinsdag 18/10: f Woensdag 19/10:
Goudgele andijvie Worteltjes met i H^èrufke'panklare

produkten Is uitgebreid meteen viertal f kilo ~«*«.~««~ t,n~ <*+—*—•—*_i
heerlijke produkten

Ter Introduktle:
500 gram Taugé Groenteschotel
500 gram Belgische Hutspot
400 gram Gemengde

Andljviesalade
500 gram Stoofschotel

Al deze panklare produkten zijn voorzien
van recepten

Draagtas met 2 kilo
heerlijke
Franse Golden
Dellclous

Goudgele Dole Spruiten
bananen kilo kogelhard, per kllo^

peterselie kilo

Rechtstreeks van de kweker:
Supermooie
Cyclamen
Barstend vol knop

3 Pot
Chrysantjes
In dlv. tinten
per stuk 1.50

3 geënte
Cactusjes
per stuk2.95
3 stuks

l

Stoofschotel
500 gram. Voorzien vai
een recept

Coberco g/fes- Coberco
mee/pop chocoladevla
11tr. pak nu 0.5 Itr. nu

Goudse kaas
jong belegen kilo

Boursin
150 gram nu

Chateau au grand
Paris
1982wlt.fles4.95

•MAI UWVOORDEELM ^KWALITEIT EN PRIJS!
Zutphen-BorculO'Hengeio(Gld)-Eerbeek-Rijssen-Groenlo-Goor-Vorden
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Philips telmachine
SBC 158 E
LCD uitlezing van 8 cijfers.
Onafhankelijk geheugen.
Automatische
uitschakelfunktk' r n . - t
waarschuwingssysttn -m
Speciaal voor HAVO,
VWO. MBOc-n HBO

Paradeprijs

49,-

winters
Spalstraat 8 • Hengelo Gld • Tel. 05758-1280

FLANELLEN LAKENS

B. GROTENHUYS
Spalstraat 18 - Tel. 05753-1823

S. V. „WILLEM TEIL"
Hengelo Gld

1933 - 1983

Het reeds tijdens het Stratentournooi 1983 aan-
gekondigde

kampioenschap van

Hengelo Gld
zal op

7 en 8 november 1983
worden gehouden op de banen van de ver-
eniging op het sportpark Elderink.

Wedstrijden voor senioren en bij voldoende
deelname ook voor dames, mits niet aange-
sloten bij een schietvereniging.

Uitsluitend voor Inwoners van de gemeente

Hengelo Gld, dus ook voor schutters uit

Keijenborg en Veldhoek:

Open Vizier
(op de schijf Winterswijk)

Diopter en ringkorrel
(op de schijf stratentournooi)

Inleg f 5.— per schutter en disci-
pline.

Ook voor schoolgaande jeugd (Iret

t i jd 10-12 jaar) en scholieren (13-16

jaar)

KAMPIOENSWEDSTBIJDEN

Voor deze categorieën wordt op-
gelegd geschoten.
Bij grote deelname van school-
gaande jeugd en scholieren zal
hiervoor een aparte middag of
avond worden ingelast.

Aanmelding liefst van tevoren op donderdag
ol vrijdag van 20.00 tot 24.00 uur (tel. 1944)
of op zondag van 10.00-12.00 uur

Zie ook de uitgehangen raam-

biljettenü

ONBETWIST IS

G. J. BOSMAN
UW GROENSPECIALIST

HENGELO GLD • TEL. 05753-2619

GARAGE B. REGELINK
Verkoop nieuwe - gebruikte auto's

OPEL
COBSA - KADETT

ASCONA - BEKOBD

Compleet onderhoud

Synagogestraat 6 - Hengelo Gld - 05753-1573

UITVOERING
OtfR. ZANGVEB.

„Looft den Heer"
o.l.v. G. J. Schetter

op zaterdag 29 okt. a.s,
's avonds half acht

in „Ons Huis", Hengelo Gld

Medewerking verlenen:

Francisca Best, piano
en

chr. mannenkoor, Zelhem

Hackforterweg 33 - Wichmond • Tel. 05754-621

In- en verkoop

occasions, tevens nieuwe auto's
Voor al uw

reparaties, banden, uit-

lijnen, tectyleren enz.

Paarden- en Entermarkt

St Michielsmarkt

op woensdag 12 oktober 1983

te Hengelo Gld

ENTERKEURING
voor alle rassen

Autoshop en garenhal

B. REGELINK
BREIGARENS
div. soorten • moderne kleuren

Aanbieding:
Deze week:

10 bol a 100 gram geen 27.50 maar 22a50

10 bol a 50 gram ] 5.00

Buurloseweg 43 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2266

SGhJIdersbedrijf
bennie harmsen

vraag vrijblijvend informatie

Spalstraat 17 Hengelo (Gld.) Tel.05753.1292

WIJ HEBBEN EEN GROOT ASSORTIMENT VOOR U

zowel voor haag als solitair

OOK UW ADRES VOOR

aanleg, onderhoud of herf stbeurt v. uw tuin

Boomkwekerij en Tuinaanleg B.V.

G. J. Halfman & Zn
HOFSTRAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1424

BLOEMBOLLEN
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Robey
glanstrainingspak
vanaf maat 140 79.00

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

Te koop inruilmeubels
Lubbers Woonwinkel
Tel. 05753-1286

Te koop gasfornuis met
grill. Molenstraat 5,
Keijenborg

Gevonden 2 portemonnaies
Tegen a d v. kosten terug te
bekomen het Karspel 7,
Hengelo Gld, tel. 3210

Te koop prima consumptie
aardappelen bij E. Menk-
veld, Banninkstraat 41,
Hengelo Gld tel. 05753-1567

Te koop eetaardappelen,
Surprise, konijnen Vla a mr
se Reus en Grundig radio
Tel. 05753-2631

Het seizoen is weer aan-
gebroken, om bij B. J.
Waenink, Regelinkstraat
13, Hengelo Gld, weer
prima consumptie-aard-
appelen te kopen.. Ook per
kilo

Bespaar op uw stook-

kosten met

Ellen tochtwering
Uitgebreide sortering

IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

Tel. 05753-1220

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

'Pi' koop BLOEIENDE
VIOLEN. Kwekerij Hen-
driks, Uilenest erst raat 15
Keijenborg, tel. 05753-1395

Verkoop van

verse walnoten
op

zaterdag 15 okt.
van 9.00 tot 12.00 uur

Huizo /elle

Ruurloseweg 92, Hengelo

Voor

tuinturf en turf-
strooisel
IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo
Tel. 05753-1220

Nylon

sportschoen
vanaf 15.00

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

Komt U ook naar de

een daalder waard!

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 daalde rwaard!

POELIER

HOFFMAN
Drumstick, gemarineerd kg 3.50

2 braadkuikens 10.00

Kip cordon bleu per stuk 1.50

POELIER HOFFMAN
Telefoon 05476-2823

vers en gekoeld

V1SHANDEL

J. HOEKSTRA
TEL. 05750-19771

Houdt U van gebakken bokking?

A. s. vrijdag 14 oktober hebben wij
ze in de reklame
U betaalt dan geen f 2~ (de nor-
male prijs l

maar slechts f 1.25 per stuk

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

l kg jong belegen 9.60

500 gr boeren belegen 6.75

500 gr alle zoutloze kaassoorten
(volvet of mager) 5.75

100 gr Brie v.d. mat 1.70

Wij verkopen uitsluitend
natuurkaas

4 metworsten
(zonder kleurstof)

11.00

2 rookworsten (de goudbekrooitde
Hanskamp Dieren) 6.00

500 gr bakbloed- of baklever 1.95

VERDER:

bierwostjes, spek, leverworst,

mosterd enz.

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Grolweg l • 6964 BL HALL - Tel. 08887-805

De nieuwe tapijten
van de laatste beurs komen binnen

Daarom moet er plaats gemaakt

worden in de tapijtafdeling

32 couponnen tapijt

prijs, dus:

50% korting
ALS EXTBA voor1 de vlugge kopers, worden de

couponnen welke deze week worden gekocht

gratis gelegd
Eventueel reserveren wij voor latere levering

HEIJINK
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

„DE SPANNEVOGEL"

Buurloseweg 2 • Hengelo Gld

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 16 OKT.

Verzorgingscentrum „De BleUke"
9 uur ds Verhaere, bed. H. Avondmaal

Herv. Kerk (Bemigiuskerk)
10 uur ds Verhaere

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Monteban

Vrtfz. Herv. Kerk
Geen dienst

Avond- en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9-9.34
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 10 t .r . in . 16 okt.
B. A. M. Eijkelkamp, telefoon 2262

Weekenddienst hulsartsen Steenderen
Vrijdag 14 oktober

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

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
H. EU, telefoon 1420

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

B.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 Keyenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge-
züismis 8.30 uur.
Zelhem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur
vooravondmis
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
FNV INFO-TEAM HENGELO GLD
Spreekuur maandag t.e.m. donderdag van 17.00 tot
18.00 uur A. Jolink, Rozenstraat 7, R. Kroesen,
Zuivelweg 7 of tel. 05753-2695-3168

OPBBENGST KOLLEKTE
De koiiekte van het .Prinses Beatrix ionds heelt dit
jaar een bedrag van l 41.45,15 opgebracht. Aan alle
K«'\ers wordt dank gebracht, alsmede de kollektau-
len voor hun inzet.

JAARLIJKSE CONTACTAVONÜ
^aierdag lo okiooer a.s. houdt hè, Hengelo l
mengd Kooi in zaal Langeler haar jaarujKse con-
laciavond.
Op deze altijd gezellige avond zijn ook de tionateius
van harte welkom. De aanvang is om 20,uu uur

18 JAAK KEIBAKKEKS
Het jongei enkoor üe Keirakkei >p l j oki. a.s.
haar jaarlijkse uitvoering. De iN.eirakh.ers staan ai
die jaren al ouder leiding van jan klink en u-eden
op in Eucharistievieringen in de regio, m bejaarden
cenLia en ziekennuizen. Zij nemen in is.eijen.Uoi;,
met weg te denken plaats in. Urganist-pianist,aceor-
deomst is al vele jaren Geiuit VvoisinK uit Hengelo.
Hot kinderkoor, o.l.v. bovengenoemd duo, zingt
tijueris de uitvoering mee en zorgt jaarlijKs voor
nieuwe aanwas van net JongereiiKoor. Het uames-
en herenkoor o.l.v. Jan ivieve verzorgen OOK een
deel van het programma. I^OÜL but noi least speen.
de plaatselijke muziekvereniging in Jan enkeie num-
mers o.l.v. hun dirigent Lierau vvolsmk. Al met ai
Dei'Ooit Het een lijn avonu te worden op zateruag i^>
OK.. in zaal WniKelman te Keijeiiborg, waarvan ue
aanvang 20.ÜO uur is.

HTV BEZIG MET BLIJSPEL
Nadat de HTV wegens ziekte van een der speieis
in het voorjaar heiaas met haar uitvoeringen vei
moest laten gaan, is ondcriussen alweer een begin
gemaakt met de repetities van het blijspel ,,Kuilen
is niet altijd huilen ', door Hans van wijngaarden.
Uit de reacties van enkele leden valt de conclusie
te trekken dat het reeds voor het voorjaar geplande
blijspel een knaller belooft te worden. Met versier
king van enige nieuwe leden gaat HTV er weer kei-
hard tegenaan om, hei publiek weer enige avonuen
van goede ontspanning en plezier te bezorgen. Zoals
men gewend is van HTV, wordt ook dit stuk in dia,-
lect gespeeld. De opvoeringen zijn gepland op zater-
dag 5 en woensdag 16 nov. in zaal Langeler. Hebt u
ook interesse om te gaan toneelspelen.' Inlichtingen
kunnen worden verkregen bij telefoon 3514 of 1508.

BAKKEBSBESULTATEN
Op de nationale tentoonstelling, de Limburgse bak-
kersdag, gehouden te Maastricht, kwam bakker Jozef
Schabbink uit Hengelo Gld met een viertal eervolle
vermeldingen uit de bus. Deze werden behaald op
de onderdelen witbrood, vloerbrood, tarwebol, rozn'ne
brood. Aan medewerker Norbert Rijers werd een
derde prijs toegekend voor tarwebol.



PRI ISE IM

l liter S-slerren genever 15.45

l liter Catz vieux 15.75

l liter Henkes bessenjenever 12.S5

l liter Jagermeister 24.95

l ües Cotes du Roussillon AC 5.95

(onze voortreffelijke rode
huiswijn)

dansen met..

R E N D E Z - V O U S
zondag 16 okt.

Zondag 23 okt.

Choice Unlimited

HENGELO GLD 05753-1461

Spaarweek van 17 t/m 21 oktober.

Spaarders, er ligt een
boeiend en bezienswaardig

bedankje voor u klaar.
Voor al onze spaarders ligt er een boeiende en bezienswaardige kalender "Onderweg in Nederland"
klaar* Tijdens de Spaarweek van 17 t/m 21 oktober willen wij u die gratis aanbieden (ook als u nu
bij ons gaat sparen). Bovendien ontvangt u f7,50 inlegpremie als u nu automatisch gaat sparea
De makkelijke manier van sparen, waarbij u zeker weet dat u iedere maand Dohnhonb f3
wat opzij legt Daarom: kom naar de Rabobank. Het loont dubbel de moeite! RoUUUdlIn um

De spaarbank voor iedereen.

****r «**•.

* Zolang de voorraad strekt.

SCHIPPERSTRUIEN

B. GROTENHUYS
Spalstraat 18 - Tel. 05753-1823

Te koop:

HENGELO GLD: bouwkavel aan de Humme-
loseweg, plm 400 m2, voor een helft vaneen

dubbele woning.

KEIJENBORG: bouwkavel aan de Hengelose-

straat, groot plm. 1000m2 voor een dubbele
woning.

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv
Spalstraat 26 - 7255 AC Hengelo Gld

Telefoon 05753-1400

Boliestraat 40 - 7001 DB Doetinchem
Telefoon 08340-34025

Lid N.V.M.

NU alle dames- en herenhakken

per paar g.SO

Voor degelijk vakwerk,

net als vroeger

SCHOENMAKERIJ

Raadhuisstraat 51 a - Hengelo Gld
(achter Edah)
Telefoon 05753-2257

's maandags gesloten

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Kon. Harm. „Concordia"

Start van de verloting

zaterdag 15 oktober a.s.

Trekking zondag 13 nov.

Rabobank

JOWé
Voor alle soorten:

gazon maaiers, waterpompen, 2- en

4-w/e/ige trekkers + aanbouwde/en

tu'mf rezen, motorzeisen, genera-

toren, hout- én compostmacnfnes

NIEUW EN GEBRUIKT - DEMONSTRATIE

Voorjaarsaanbieding:

c/rke/mcrcriers vanaf f 375.—

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE
REPARATIE- EN SLIJP INRICHTING
VERHUUR

Branderhorstweg 5 - Ketfenborg gem. Hengelo
Tel. 05T53-2026

Tevens 's avonds en zaterdags bereikbaar

Op zondag 16 oktober a.s. zijn wij 25 jaar ge-

trouwd en willen tevens herdenken dat onze

zaak ,,de Dringenborgse Smid" 105 jaar be-

staat.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in zaal ,,de

Smid", Kerkstraat, Keijenborg.

JAN EN STIEN BESSELINK

7256 AC Keijenborg, oktober 1983.

Hengelosestraat 2.

Melka,tnéérdan M/ft
Selected Dealer:

STEVORD:

gemiddeld niet te duur en met

aanbiedingen al heel goedkoop

Wij houden sinds enkele jaren geen complete
serviezen meer in voorraad (behalve Boeren-
bond). Af een toe biedt onze inkoopcombinntic
serviezen aan voor zo'n lage prijs dat het
jammer zou zijn die gelegenheid voorbij te
laten gaan. Dat was nu het geval met het
volgende:

31-delige SERVIESCOMBINATIE van bekend
Duits merk: SCHEBZER, kwaliteit als het
bekende hotel porselein van dit merk, maar
wat , .huiselijker" en minder zwaar. Advies-
prijs 325.—, aanbieding 195.—
(Er wordt nog wel goedkoper serviesgoed aan
geboden, maar vergelijk de kwaliteit eens!)
48-delige ENGELSE SERVIESCOMBINATIE
met landschapdecor in prachtige oude stijl.
Deze serviezen hebben kleurafwijkingen in het
decor. Daarom zeer lage prijs 295.— (normale
prijs 595.—)

SOLA kent u als kwaliteitsmerk met volledige
garantie. Die kwaliteit is gebleven, de prijs
niet. Dat kunt u hier zien:
SOLA CASSETTE FIëSTA, 6-persoons, in Sola
prijslijst 864.—, nu bij ons 364.—
Hetzelfde model in 12 persoons, uitgebreide, af-
wijkende samenstelling, volgens prijslijst
1728.—, nu bij ons 628.—

SOLA CASSETTE ODESSA, 9-persoons in luxe
ladencassette, in Sola prijslijst 1484,—
nu bij ons 595.—

SOLA CASSETTE PERLA ROMANTICA
in luxe ladencassette (105-delig) in Sola prijs-
lijst 1883.—,nu bij ons 941.— dat is halve prijs
De prachtige SOLA THEELEPELS en GEBAK
VORKJES uit de serie klassiek (4 modellen)
verkopen we tijdelijk voor 19.— per doos (in
Sola prijslijst 44.—)

Koude voeten in de winter? Prima RUBBER
WARMWATERZAK (bedkruik), zware kwali-
teit, aan weerskanten ribbels, normaal 9.50
aanbieding 6.50

KOPJES met schotel in Duits porselein van
4.95, tijdelijk voor 2.95
(En dat is beslist geen 2e keus!)

De aanbieding in BOUWDOZEN voor model-
bouw (auto's, motoren, vliegtuigen) is weer
aangevuld met meerdere soorten bekende
merken, ver onder de prijs! (De lange avon-
den beginnen weer).

STEVORD:

gemiddeld niet te duur en met

aanbiedingen al heel goedkoop

HUSQVARNA EN LEVVENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naalmachlnehandel • reparatie-Inrichting

BORGONJEN
'Kerkstraat 18 - VOROEN Tel. 0570*1885

Spuistraat 19 • Hengelo GIU Tel. 05753-1418

Nu de tijd weer is gekomen van lange nachten

Hebben wij besloten om niet langer te wachten

Daarom zullen wij elkaar het ja-woord geven

Om zo samen verder te gaan in het leven.

GEERT GROOT OBBINK

en

JOLANDA VELS

staan daarvoor op donderdag 13 okt.

1983 om 13.45 uur in het gemeente-

huis „Kasteel Vorden".

Dagadres:

zaal ,,de Luifel", Dorpsstraat 11,
Ruurlo

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur

Toekomstig a d t <
Almenseweg 10 - 7251 HR Vorden.

Op maandag 17 oktober 1983 zijn wij 25 jaar

getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen te
vieren op vrijdag 21 oktober.

G. J. BANNINK
B. M. BANNINK-LENSELINK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 16.30

uur in zaal Langeler, Spalstraat 5 te Hen-

gelo Gld.

7255 KW Hengelo Gld, oktober 1983.

Kervelseweg 29.

Heden werd plotseling uit onze familiekring

weggenomen onze geliefde schoonzuster en

tante

HENDRIKA WILLEMINA SMEITINK
weduwe van A. L. Ellenkamp

op de leeftijd van 78 jaar.

Hengelo Gld, H. J. Grotenhuis-Ellenkamp

H. J. Grotenhuis

A. Maalderink

A. Sneijders

neven en nichten

Hengelo Gld, 23 september 1983.

S.V.

,Willem Teil'
Hengelo Gld

1933-1983

De wintertrainingen gaan weer van start.

In verband hiermede is aanmelding van

jeugdschutters
mogelijk op elke vrijdag, m.i.v. 14 oktober

van 18.30 uur af, aan het gebouw op het sport-

park.

Ook voor

recreatieschutters
bestaat sinds kort de mogelijkheid tot oefening

op de banen van de vereniging.

Inlichtingen op dinsdag, donderdag en vrijdag

van 20.00 tot 24.00 uur

Op zondag van 10.00 tot 12.00 uur

Telefoon 05753-1944.

Deskundige leiding aanwezig.

H.H.V.
Attentie leden H.H.V.

Op zondag 16 okl. a.s.
wordt de seizoens-sluitingswed-

strijd gehouden en wel van 8-10 uur

Samenkomst om 7.30 uur bij Concordia

Het bestuur

SLANK met MALSOVIT !!
Niet alleen om slank te worden, maar vooral

ook om moeiteloos slank te blijven helpt Malso-

vit-brood U op een veilige en gemakkelijke

manier. Zie de folder die uw warme bakker
U bij Malsovit-brood geeft.

Malsovit-brood wordt ambachtelijk gebakken
voor U door:

Warme bakker Hekkelman
RAADHUISSTRAAT - HENGELO GLD

Wasaufornaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal 18 • Hengelo Gld • Tel. 0576S-U06

% jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad



i

WAARDEBON
Inleveren bij de kassa

Potgrond
extra grote zak a 25 Itr.
Normaal 4.75, V.S. prijs 2.75

Nu voor

SSS*
Geldig van do. 13/10 - wo. 19/10 '83

WAARDEBON
Inleveren bij de Slagerij afd.

Fijne verse braad worst
hele kilo

Geldig van do. 13/10 - wo. 19/10 '83

Inleveren bij de afd. Vleeswaren

Gegrilde achterham
100 gram

Geldig van do. 13/10 • wo. 19/10 '83

Inleveren bij de kassa

W.K.
Lekkerbekjes
van 1.69 voor

aanbied"*'

Geldig van do. 13/10 •

I

wo

Geldig van 13/10 t/m 15/10 '83 Geldig van 13/10 t/m 19/10 «3

Magere varkens- Varkens
Puntjes of
bolletjes
zak 6 stuksSchouderham

1SO gram

Krenten
bollen
zak 4 stuks

Schnitzels Katenspek
100 g ra m

Nasi vlees geponeerd, van de
schouder hele kilo

Feestvnichten-«J G W 31

BOKMASnIJworst
150 gram

(slof model) 600 gram

Grove
braadworst Bovenpoot

500
ComedBeef
100 gram Bokmajonge

Jenever
1 liter feestprlls

Maandag t/m woensdag;
17/10 t/m 19/10

Ringleverworst
± 500 gram, per stuk bessenjenever

Schouder-
karbonade
hele kilo Henkes vieux

1 liter 16.75
Zuurkoolspek Hacheevlees

500

Huzarensalade
Hors d'Oeuvre
ongegameerd, klloba

Sonnema
Beerenburg

KWAitTÏ
Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-Groenlo-Goor'Vorden 41/'83



Deze week
extra goedkoop
bij Albert Heijn.

Meester rookworst,
vacuüm verpakt,
225 gram99

Magere
varkenslappen,
kilo

Kippebout,
500 gram 2.98:498

/

Grove braadworst,
500 gram

Bovenstaande aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag a.s.

Eieren
wit no. 3,
doos 10 stuks129

De dagelijkse boodschappen zijn bij ons elke dag goedkoop.
KOEK/BANKET:

Bokkepootjes, 7R
150 gram l./ \J

Bastognekoeken, l
pak 280 gram l

Lange vingers, ' CQ
±m\J\Jpak 175 gram

Theebiskwie,
175 gram

Verkade
San Francisco,
rol 230 gram

Speculaas,
pak 400 gram

49

L89
99

DIERENVOEDING:

Diner
N* Ï̂ voor de hond,
zak 1500 gram

Miauw
voor de kat,
blik 400 gram

Pluto
vleesbrokken,
blik 810 gram

Brokjes
voor de kat,

blik 405 gram

Ferry
hondenvoeding,
1/1 blik

Mimi kattenvoer,
1/2 blik

3.79
L39
1.99
99

1.49

BOTERHAMBELEG:

Chocoladehagel,
melk of puur, O OQ

pak 500 gram

Boterhamkorrels,
zak 400 gram

Jam, aardbeien
of abrikozen,

pot 45O gram

1.69
1.39

Extra confiture,rozebottel,
aardbeien,

abrikozen,
pot 450 gram

fö
i pin

Zie ook onze advertenti in l pot
de landeüjke dagbladen.

Calvé pindakaas,
pot 350 gram

Marvelo
pindakaas,

35O gram

179
1.99

WIJN,
SHERRY VERMOU1H

Cótes du Rhóne,
fles 0.7 liter 4.95
Martini vermouth, m

rood of wit, C OK
fles 0.75 liter \J.L-\J

Sherry pale,
medium dry,

fles l liter

wit of rood,
fles l liter

Keiler Geister,
fles 0.7 liter

Jerez sherry,
medium dry,
fles 0.7 liter

5.95
3.95
2.65
3.89

SLIJTERIJ:

Van de Eelaart, drie sterren
jonge jenever,
fles l liter

Henkes vieux,
fles l liter

Sonnema
Berenburg,
fles l liter

14.95
15.95
14.95

De slijterij-aanbiedingen
gelden t/m zaterdag a.s.

albert heijn i K»
00

«no

Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.


