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Jozef&habbinlC
'rfiiesteTïakkef

Spuistraat 21. Tel 1230 Jfengelo.

AANBIEDING VAN DE WEEK

BROWNIESNIT
een originele Amerikaanse

chocoladesnit

voor royaal 5 personen

van 6.25 voor ü./Lü

Wist U dat wij ELKE DAG ruim

30 soorten brood in de winkel

hebben?

J O Z E F S C H A B B I N K
Spuistraat 21 • Hengelo Gld - Tel. 06758-1260

ONBETWIST IS

G. J. BOSMAN
UW GROENSPECIALIST

HENGELO GLD - TEL. 05753-2619

Veilig Verkeer Nederland
afdeling1 Hengelo GId

GRATIS verlichting- en
bandencontrole

op zaterdag 5 nov. a.s.
van 10.00 tol 12.00 uur

in de brandweergarage

leltink 2 te Hengelo Gld

blijf S L A N K met

malsovit
AMBACHTELIJK
BROOD

, ,Al t i jd weer die calorieën tellen" zuchtte de

ene vriendin tegen de andere. ,,Meid ik eet

twee keer perdag Malsovit brood en denk nooit

meer aan mijn lijn! Kun je bij bakkerjj HEK-

KELMAN krijgen, moet jij ook doen!"

Warme bakker Hekkelman
RAADHUISSTRAAT - HENGELO GLD

CLAN
Verselüjnt dinsdags bil

Hengelo Gld.; KeQenborf;
Velswyk (Zelhem); Stecnderen;
Baak; Bronkhorgt; Olbargen;
Bhs; ToldIJk; Vlerakker-Wlchmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17 - Postbus 3
1255 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 05763-1466
b.g.g. 1263

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

TONEELAVONDEN
op zaterdag 5 en woensdag 16 nov.
IN ZAAL LANGELER TE HENGELO GLD

Opgevoerd wordt het blijspel:

„RUILEN IS NIET ALTIJD HUILEN"
Rolverdeling is als volgt:

Piet de Wit, boekhouder

Riet, zijn vrouw

Henk, hun zoon

K r i < - de Groot, hun buurman

Liende Groot, diens vrouw

Lonnie, winkeljuffrouw

Mr Dick van Heyningen, president-direkteur

Ilonka de Reus, diens schoonzusje

Tante Mien, bijgenaamd Jut

Ome Toon, bijgenaamd Jul

Regie en souffleuse: Betsie Maalderink

Harrie WeverinM

Angelira Stcintjes

Aloys Ie Dorslhorst

Henk Menkhorst

Jannie Rykenbarg

Anja Lammers w

Joop Klooken

Dlny van Campen

Riky van rampen

Harrie Weverink

Aanvang 20.00 uur • Zaal open 19.15 uur

Entree f 3.00 p.p.

Toegangskaarten in voorverkoop by zaal Lange Ier, tel. 1212, boek-

handel Wolters en alle leden van de HTV

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

3.95
2.95

100

DONDERDAG:

500 gr malse runderiappen

500 gr malse varkenslappen

150 gr tongeworst

VRIJDAG EN ZATERDAG
500 gram

schouderkarbonade
max. 2 kg per klant

500 gr mager ribstuk
100 gr rauwe ham

l Hausmacher, plm 300 gram

4.95
3.95

100

3.95
695
195
195

De gehele week;
Bij aankoop van een eigcngcmaakte

rookworst

500 gr zuurkool gratis

500 gram

balkenbrij
met of zonder krenten

500 gram

bakbloedworst

2.50

2.95
500 gram

mager hachévlees s r\c
+ kruiden O. VD

l doos

grote fricandellen .
40 stuks

Keurslager PETER VAN
HAADHUIS8TBAAT 7 H E N G E L O GLD. TELEFOON 05768-1269 KEURSLAGER

WIJNBERGEN
Deze week extra voordelig

Vers gesn. PREI

nu per zak 75

Lekkere HAN0APPELS

nu 2 kilo 250

/oete sappige

MANDARIJNEN

25stuks450deze week

In onze grote verkoop bloemenkas deze week

nogmaals:

Mooie bloeiende VIOLEN
8 stuks 250

FA. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld - Tel. 66753-1478

LANAITE
de grote mode in mohair garens

(in alle pendiktos)

Ruim 70 kleuren

Btf aankoop van WOL

gratis breiboek
kt-ii/o van Sch<Ti>.jrs of Neveda

(Bij aankoop van tenminste f 30.—)

Schröder
hij de kerk Hengelo Gld

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

Deze week bieden wtf U:

l % kg Poon

H e e r l i j k om < < • bakken

l pot Rol pens

van 4.95 voor

5.95

4.50

1e lustrum

Roozegaarde sport
Op welke datum werd Sporthuis Roozegaarde
geopend?

Vul de oplossing op onderstaande bon in

Inleveren t.e.m. zaterdag 5 november 1983 bij:

Roozegaarde sport - Klem textiel
Spalstraat 13 -Hengelo Gld

en win een waardebon t.w. van 75. - 50. - 25. of 10.

Doe mee

OPLOSSING:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Autobedrijf DIK LANGWERDEN
Hackforterweg 83 - Wichmond • Tel. 05764-681

In- en verkoop

occasions, tevens nieuwe auto's
Voor al uw

reparaties, banden, uit-

lijnen, tectyleren enz.

Eén dezer dagen bestaan wij vijf jaar

Wij laten u profiteren t.e.m. 5 november a.s.

Trainings- en joggingpakken 10% korting

Tennisrackets en -kleding 20% korting

R O O Z E G A A R D E S P O R T
Spalstraat 13 - Hengelo Gld

Keukensets
theedoek + keukendoek

Aanbieding: van 16.90 v.

9.95 N A J t ARS
Klem Textiel
Spalstraat 13, Hengelo G. Beter en toch

goedkoop

hooi en stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

Flanellen

lakens
l en 2 pers'oons vanaf

19.90

Klem Textiel
Spalstraat 13, Hengelo G.

Advies en
ruime keuze

Alle aanbiedingen zijn

geldig zolang de
voorraad strekt.

Dea dagcrèrne
Samengesteld op basis
van hydroviton en zeezout.
Voor de droge en
gevoelige huid en normale
tot vette huid.
In 50 gr. pot
slechts

. ••
J

ff •

Badzout
Zes blokjes in 3
verschillende geurtjes.

95nu slechts 2

Herfsthoedje
Beschermt uw haar op 'n
modieuze manier tegen
weeren wind. In diverse
kleuren.

nu slechts

Dea luxe
glycerinezeep
Zeer geschikt voor de
gevoelige huid.
125 gr.
stuk
slechts 5

Andrêlon iedere-
dag-shampoo
Voor elk haartype.
In 200 ml flakon

bijons
slechts 2

Kleenex tissues
Doos met 200 stuks (wit)

3£& ^%Q5
bijons m****
slechts

J blUKb

2

Clearasil tonic
Voor de vette en de
gemengde huid. In 100
ml. flakon
40.95- bij ons ̂ ^ C fl
slechts fc^^W

Andrêlon
douchefris
In 250 ml. flakon
3£& bij ons
slechts 1

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



Rijnwijnglazen
14 cl. op groene voet

coupons voort

'fat? m»

Curver flessenrek
paneel
van 9r95 voor

'A

Zwitsal shampoo
flacon

Fa douche/
badschuim
nu 600 ml. nu

Zwitsal bij de
handjes
pak

Zwitsal zeep
pak 4 stuks

Gourmetstel
2 persoons-24.50

Soeppan
8 Itr. met stevige

Hulsvuilzakken
20 stuks op rol

Enkhuizer
jodenkoeken
bus va n 249'
voor

koffer 2 kilo V.S. prijs 7
+ grof/'s 1/5 staatslot Korenaer advocaat

Kleutertaai
baal 500 gram
V.S. prijs

Beckers
Hamburgers
doos 12 st

Remia fritessaus
1000 cc. &Flora

echte stukken 1/1 blik
van 2J& voor en nu
elk 3e blik gratis

Chivers old English
marmelade
pot van^69- voor

Heinz tomaten-
ketchup
grote fles 850 gram
AM-

Heco kippevlees in
bouillon
pof van 4*69-voorStrooigoed

200 gram nu
Buzet1981AC.de
Buzet Controlée
per fles-6.93 nu

K.G. koffie
vacuüm of bonen
pak 500 gram 7A9 Kruidnoten

200 gram nu

Croky Chips
zout, paprika of
bolognese grote zak 120 gramMG

Grolsch bier
krat 20 pullen V.S. prijs
Nu gratis glas bij elke krat

K. G. theezakjes
pak van 4*46 voorCalvéslasaus

Sportlife kauwgom
V.S. drop
20 meter

Gulden Krakeling
gevulde koeken
pak 6 stuks 4^99

Smarius beschuit
pak 2 rol 4*69-

Pers/7
koffer 2 kilo A£5
en nu 4.-terug
via bank of giro

Bon O Mei
karnedrank
aardbeien of bramen
1 literoak 4*59-

Robijn was-
verzachter
fles 1.5 Itr.

Ma. 31/10:

Goudgele Andijvie
kilo

Ze zijn er weer volop... Uw kinderen
zijn er dol op
Mandarijnen
(zonder pit) 30 stuks

Geldig van 27/10 t/m 29/10 '83

Holland m'n Appell
Heerlijke

Golden Delicious
5X1/2 kilo

Voor een heerlijke pan
groentesoep: Let wel
Boerensoep-
groente
400 gram

dl. 1/11: wo. 2/11:

Winterpeen en Uien Sla
van ieder 1 kilo. samen 2 kroppen

Stoofperen
St. Remy, 2 kilo
rood In de kook

VS MARKT UW VOORDEELMARKT VOOR KWALITEIT EN PRIJS!
Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)'Eerbeek'Rijssen-GroenlO'Goor'Vorden



HABBY ENZEBINK

en

JACOMINE VELDHUIS

gaan trouwen op vrijdag 28 oktober

D.V. om 13.30 uur in het gemeente-

huis in De Steeg.

Kerkelijke bevestiging van het huwe-

lijk zal plaatsvinden om 15.15 uur in

de ontmoetingskerk, Adm. Helfrich-

laan 54 te Dieren, door de weleerw.

heer ds C. van der Linden.

Wanneer U ons wilt feliciteren, bent

U welkom op onze receptie van 16.30

tot 17.30 uur in zaal ,,de Klok", Lage-

straat 2 te Dieren.

Ons adres wordt:

de Gaikhorst 18 - 7231 NB Warnsveld

Heden heeft de Here, na een liefdevolle ver-

pleging in de verpleeginrichting ,,Villa Nuova"

tot Zich genomen onze lieve vader en opa

HENDBIK JAN BUESINK

weduwnaar van J. E. Loman

op de leeftijd van 82 jaar.

Hengelo Gld, G. J. Ruesink

B. Ruesink-Hiddink

Vorden, A. H. Vliem-Ruesink

G. Vliem

en kleinkinderen

Vorden, 18 oktober 1983.

Verpleeginrichting ,,Villa Nuova".

De begrafenis heeft zaterdag 22 oktober plaats

gehad op de Algemene Begraagfplaats

te Hengelo Gld.

UITVOERING
CHR. ZANGVER.

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

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

in „Ons Huis", Hengelo Gld

Medewerking verlenen:

Francisca Best, piano

en

chr. mannenkoor Zelhem

IJsver. „Steintjesweide"
HENGELO GLD

JAARVERGADERING
op maandag 7 nov. 1983
om 20.00 uur in zaal Wolbrink,

Bleekstraat 3, Hengelo Gld

AGENDA: '

Opening.

Notulen vorige jaarvergadering.

Jaaroverzicht

Financieel overzicht

Verslag kascommissie

Benoeming kascommissie

Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar
de heer R. van Gijssel en de heer J. Roenhorst
Tegenkandidaten kunnen door tenminste 10
leden worden voorgesteld, mits 3 dagen voor
aanvang van de vergadering, schriftelijk bij 't
bestuur ingediend.

Pauze.

Vaststelling financiële machtiging bestuur.

Vaststelling contributie

Plannen seizoen 1983-1984

Rondvraag

Sluiting

Indien de algemene vergadering akkoord gaat
met het bestuursvoorstel om geen contributie
te heffen, dan kan deze winter gebruik worden
gemaakt van de buttons met de rode emblemen.

bestuur „Steintjesweide"

Seor.: mevr. H. Gieling-Klep

Beatrixlaan 6 - Hengelo Gld - Tel. 1492

Het bestuur van het bejaardencentrum

„DE BLEIJKE" te Hengelo Gld vraagt:

gediplomeerd bejaarden-

of ziekenverzorgster(er)
(m. of v.)

Sollicitaties te richten aan de heer P. Noor-

dijk. Beukenlaan 37te Hengelo Gld.

Wosautomoot stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal 18 • Hengelo Gld • Tel. 05758-1806

Va Jaar garantie op reparatte

Onderdelen vit voorraad

Zoaterdagoavend 29 oktober 1983

in de grote feeszaal van

„DE ENGEL" • Steenderen
un heel ni'j programma, waorbi'j volle

elachen zal worden.

GOAT DER MOAR VEUR ZITT'N
Een vrolijk Twents-Gelders programma

in de eigen streektaal met na afloop

dansmuziek

Aan deze avond werken mede:

Duo John en Graads

Marinus Ruumpol

Mans oet T wen te

Dansorkest „Aktion"

Kaarten in voorverkoop bij „de Engel", Steenderen

Entree f 10.00 (in voorverkoop) f 12.50 (aan de zaal)

Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.00 uur

schildersbedrijf
bennie hdrmsën

vraag vrijblijvend informatie

Spalstraat 17 Hengelp(Gld) Tel.05753.1292

Nu GRATIS winferconffrole
ij de

Peugeof-Talbot garage
t.e.m. 26 november

DITGELDT OOK VOOR ANDERE MERKEN

Uw auto Ls uitstekend geschikt om u ook onder de meest barre weersh

omstandigheden van dienst te zijn.

Tocht doet iedere winter een aanslag op hem en het is dus zaak uw

auto goed te laten controleren vóórdat het slechte weer toeslaat.

Wy doen dat graag voor u. GRATIS

In de periode t.e.m. 26 november kunt u by ons terecht.

De volgende controles voeren wij dan uit:

MOTOR: bougies, contactpunten, ontsteking, carburateur, luchtfilter

ACCU: spanning, poolklemmen

VERLICHTING: werking, stand koplampen, reflectoren

RUITEWISSERS: werking, vegers

RUITESPROEIERS: werking, anü-vries

KOELSYSTEEM: anti-vries. koelvloeistof, waterslangen, ventilator-
riem

BANDEN: profiel, spanning

UITLAAT: algehele inspectie

Na de gratis controle, die ca. 20 minuten zal duren, krijgt u een test-

rapport, waarop aangegeven is hoe het met de gecontroleerde delen

is gesteld.

Zorg dat uw auto op zyn wintertaak is voorbereid.

Door deze controle rijdt u de komende maanden veiliger en zuiniger
en uw auto is beter beschermd tegen de winter.

In de periode t.e.m. 26 november

herhalingsbeurt tectyleren

f 125.»

BANDEN, elk merk, met

35% korting
en gratis montage en balanceren

Belt u ons voor een afspraak?

Zo langskomen mag natuurlijk oo!d

Automobielbedrijf

A. RIDDERHOF
Bleekstraat 14 • HENGELO GLD • Tel. 05753-1947

Nu gecontroleerd, wiatarproblemen geweerd

Voor al uw overweldigende en warme belang-

stelling, welke wij mochten ondervinden bij

ons 55-jarig huwelijksfeest, willen wij u harte-

lijk dank zeggen.

U hebt ons een onvergetelijke dag bezorgd.

W. KLEIN HANEVELD

en

A. KLEIN HANEVELD-SCHEL

Hengelo Gld, oktober 1983.

Boeninkweg 4.

Voor uw vele blijken van belangstelling, be-

toond na het overlijden van mijn lieve man en

vader

GEBBIT JAN STEGEBMAN

willen wij U bij deze oprecht dank zeggen.

Uit aller naam:
fam. Stegerman-Broekman

7255 LC Hengelo Gld. oktober 1983.

Lankhorsterstraat 19.

Doorgestikte stoffen
voor jassen jacks of bodywarmers

De/c week van f 32.95 per m voor

25.-
Aan twee kanten te dragen

Schröder
i j de kerk

NU alle dames- en herenhakken

per paar Q.gQ

Voor degelijk vakwerk,

net als vroeger

SCHOENMAKERIJ

WILLEM VAN HAL
Raadhuisstraat 51a • Hengelo Gld
(achter Edah)
Telefoon 05753-2257

's maandags gesloten

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

reeds vanaf 399^—

Naalmaohinehandel - reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 • VOROEN Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 • Hengelo GUI Tel. 05758-1418

Bij de

ENIGE ECHTE GROENTEMAN

495

595

495

59
75

VOLOP VITAMINEN:

35 zoete mandarijnen

z. pit

3 kg perssinaasappels

vol sap

3 kg Jonathans
lekkere handappel

Donderdag:

l kg prei

l kg uien

Uit de bloemenaf deling:

volop nieuwe oogst

droogbloemen

droogstukjes

3 varentjes

Bloemen, groente- en fruithuis

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

OOK HET ADRES VOOR

MODERN BRUIDSWERK

595

JOWé
Voor alle soorten:

gozonmaoiers, waterpompen, 2- en

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

tuinfrezen, motorzeisen, genera-

toren, hout- en composfmacnfnes

NIEUW EN GEBRUDXT - DEMONSTRATIE

Voorjaarsaanbieding:

cirkelmaaiers vanaf f 375.—

LAND- EN TUINBOUWMECHANISAHE

REPARATIE- EN SLIJPINRICHTING

VERHUUR

Branderhorstweg 5 - Ke^enborg gem. Hengelo

Tel. 05753-2026

Tevens 's avonds en zaterdags bereikbaar

Kindermaillots
nu alle kleuren en maten voor

6.90

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

Electr. oliegevulde radiatorkachels
De ideale bij verwarm ing
• met thermostaat

• gemakkelijk te verplaatsen

• veilig voor kinderen

• scherp geprijsd

• voordelig in stroomverbruik

F A . O R D E L M A N & D I J K M A N
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD TELEFOON 05753 1285

Flanellen

werkhemden
24.50

Klem Textiel
Spalstraat 13, Hengelo G.

TAPIJT
De nieuwe kollektie is binnen en opgesteld voor
in de winkel

36 nieuwe kleuren staan te pronken In

de etalage, met de overige 78 rollen

tapijt in de tapijthal is er keus uit 114

rollen kamerbreed tapijt

tegen betaalbare prijzen

geen IcgJoon

HEIJINK vooral uw tapijt
Meubel- en Tapijtenhuis „DE SPANNEVOGEL"

Zie etalages Zie etalages

voor het kloven van uw

openhaard hout

Speeiule prijs

f35.00
IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

Tel. 05753-1220

SAMSAM
VOOR GOEDE

GEBRUIKTE KLEDING

OPEN:
's woensdags van 14.00

tot 17.00 uur

en 19.00 tot 21.00 uur

Elke laatste zaterdag'

van de maand van 9.00

tot 12.30 uur

Dollemansstraat 10 • Baak

Tel or>7f>i-5<)7

AANGEBODEN:

L r e b r u i k l e / e l fd r inkr r s ,
trekhaak en oog. LV keus
ingelijst plaatwerk voor
huis- en kinderkai
Nieuwe: ingelijst plaat-
werk, lampekappen \
spaan uit Finland, bouw-
pakketten en kan en k
Sierbeeldje in vele vo; men
Alles voor zeer lage
sen. A. G. Ober, Groenen-
daalseweg 3 (bij de
tenseweg) Hengelo Gld.
(niet op woensdagavond)



Hierbij delen wij U mede, dat wij wegens ver-

koop ons

café en cafetaria
gesloten hebben.

We willen van deze gelegenheid gebruik maken

die mensen te bedanken, die steeds vertrouwen

in ons gesteld hebben.

Tevens wensen wij onze opvolger veel succes.

Annie en Anton Worm
WICHMOND

Kei/enborg Wf'chmond

Kennismaking

Hierbij delen wij U mede, dat wij vanaf 4 nov.

1983 het

café - cafetaria

't Wapen van Warnsveld
hebben overgenomen.

Op zaterdag 12 november om 15.00 uur (tot

20.00 uur) heropenen wij het cafetaria.

Wij nodigen U daarbij allen uit aanwezig te zijn,

onder het genot van een kopje koffie en een heer-

lijk koel drankje.

Wij wensen onze voorgangers veel succes in de

toekomst.

Harrie Mentink en Anton Ibink
DORPSSTRAAT 25 - WICHMOND

P R I J S V R A A G

Wij zoeken

een nieuwe naam
voor café

'fWapen van Warnsveld

Hiervoor stellen wij prijzen ter be-

schikking

Ie prijs f 50.00

2e prijs f 35.00

3e prijs f 25.00

U kunt vanaf heden uw briefjes inleveren

in Wichmond in de brievenbus bij het

café of per post sturen naar café „De

Eikeboom", St Janstraat 69, 7256 BB

Keijenborg.

Iedereen mag hieraan deelnemen.

Inzenden is mogelijk t.e.m. 9 nov. 1983

Hierbij deel ik U mede, dat ik mijn

café - cafetariabedrijf

„DE EIKEBOOM"
met ingang van 1 november a.s. zal overdragen.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken, allen

die het vertrouwen in mijn stelden, heel hartelijk

te danken.

Mijn opvolgers Wim te Stroet en Rikie Mijns-

bergen wens ik veel succes.

De kennismakings- en afscheidsreceptie zal zijn

op zondag 30 oktober van 15.00 tot 19.00 uur.

HARRIE MENTINK
St Janstraat 69 - Keijenborg

Hierbij delen wij U mede, dat wij,

Wim te Stroet en Rikie Mijnsbergen

per l november a.s. het

café en cafetaria

„DE E I K E B O O M "
van Harrie Mentink overnemen.

Wij hopen dat U allen ons ook het vertrouwen

zult willen geven, wat Harrie jaren heeft mogen

hebben.

Nu, wat ons betreft, tot ziens op zondag 30 okt.

's middags van 15.00 tot 19.00 uur, waar wij ons

aan U zullen voorstellen.

Wim te Stroet en

Rikie Mijnsbergen

PRI 51 LM
dansen met...

l liter 3-sterren genever 15.45

l liter Catz vieux 15.75

l liter Henkes bessenjenever 12.S5

l liter Jagermeister 24.95

l fles Cdtes du Roussillon AC 5.95

(onze voortreffelijke rode

E X O A L l W R
zondag 30 okt.

Zondag 6 nov.

Take il easy

-1461HENGELO

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

UNIE VAN VRIJWILLIGERS, HENGELO GLD

15 JAAR KLEPPERKLUMPKES

In september 1968 nodigde mevr. van Hoogstraten,
oud-burgemeestersvrouw van Hengelo, wonende te
Laanteren, de Hengelose bejaarden uit voor een ge-
zellige middag in Lunteren, samen met de bejaar-
den uit Lunteren. Deze uitnodiging werd gaarne
aanvaard. Natuurlijk moest ook Hengelo een bij-
drage leveren aan devulling van de middag. In aller
ijl werden enkele dansen ingestudeerd om daar te
demonstreren en zo werd die middag de stoot ge-
geven tot oprichting van een bejaarden dansgroep,
die de naam kreeg van ,,de Klepperklumpkes".
Natuurlijk werd het 15-jarig bestaan feestelijk her-
dacht. De presidente van UW Hengelo Gld, samen
met de dames Memelink, Maalderink en Kramer
belast met de leiding, heette in „Ons Huis" de
dames en heren van ,,de Klepperklumpkes", oud-
leden en enkele bestuursleden hartelijk welkom.
Ook de heren Lubbers en Lenselink, die vele be-
jaardenmiddagen opluisterden met muziek, waren
genodigd en verzorgden deze middag het muzikale
gedeelte Leden van de dansgroep en de dames
belast met de leiding hadden enkele voordrachten
en schetsjes ingestudeerd, die afgewisseld werden
met een dansje. De familie Lubbers, beheerders
van „Ons Huis" en nauw verbonden met ,,de Klep-
perklumpkes", boden alle dames en heren van de
jubilerende club een klomp aan. Aardig is te ver-
melden dat zij met het 5-jarig bestaan kleine klomp-

jes aanboden, met het 10-jarig bestaa-n wat grotere
en nu weer een grotere. De herdeninkg werd be-
sloten met een voortreffelijk diner. De presidente
dankte allen voor hun aanwezigheid en voor hun
aandeel in de viering van dit jubileum en sprak de
wens uit, dat ,,de Klepperklumpkes" nog vele jaren
tot vermaak van bejaarden zowel in als buiten
Hengelo zal mogen optreden.

BIJEENKOMST NVEV

Deze avond was georganiseerd in samenwerking
met de fa. Besselink uit de Raadhuisstraat en be-
vatte voorlichting over pannen. Hiervoor waren aan
wezig mevr. Rak en de heren v.d. Ven en Meertens
van de fa. Fissier. De presidente heette allen harte-
lijk welkom, ook de dames Besselink. Door middel
van dia's werd getoond hoe en uit welke materialen
de pannen werden gemaakt. De fabriek van Fissier
staat in Duitsland. De pannen zijn voorzien van
goede handgrepen, deksels en dikke warmtegelei-
dende bodems, geschikt voor gas en elektra, dus
van zeer goede kwaliteit.
De demonstratrice mevr. Rak ging aan de slag
met enkele pannen de gerechten werden door de
dames geproefd en smaakten heerlijk. Aan het eind
van de avond werden 3 pannen verloot en 3 geluk-
kige prijswinnaressen gingen met 'n pan huiswaarts
Aan het slot van de avond dankte de presidente
alle medewerkers en bood hen namens de NVEV
een attentie aan, wat zeer goed in de smaakviel.

MET „DE ECHTE GROENTEMAN"

NAAR DE SNEEUW

In de periode t.e.m. 12 november a.s. houdt de
„echte giroenteman" fa. Wijnbergen weer een zegel-
aktie. Bij uw aankopen krijgt u zegels die opgeplakt
moeten worden op opplakvellen. Deze volle vellen

moeten ingeleverd worden en met deze maakt men
kan op een van de vele prijzen. De hoof prijs is een
reis naar de sneeuw. Verder zijn ere weekendreizen
voor 2 personen te winnen en troostprijzen, bestaan-
de uit waardebonnen. Het inleveren van de volle
vellen kan tot uiterlijk 3 december 1983.

BANDEN- EN VERLICHTINGCONTROLE

De tijd dat de dagen korter worden, er mist kan zijn
of regen, waardoor er minder zicht is of de wegen
glad zijn, is weer aangebroken. Daarom is het een
prima idee van Veilig Verkeer Nederland afdeling
Hengelo Gld om een banden- en verlichtingcontrole
te organiseren. Op zaterdag 5 november a.s. kan
men daarvoor terecht in de brandweergarage aan
de lekink te Hengelo Gld. De controle is van 10.00
tot 12.00 uur en is geheel gratis.

'T WEERHAANTJE WEER AKTIEF

Na het grote succes van het toneelstuk in het voor-
jaar heeft ,,'t Weerhaantje" besloten om nu weer
met een blijspel te komen. De keuze is ditmaal
gevallen op het stuk „Stil zeg ik". Doordat de ver-
eniging de beschikking heeft over veel toneelspelers
(sters) is de keuze van de regisseur voor de rol-
beztting zeer sterk. Inmiddels heeft men ook al weer
een aanvraag om dit stuk ergens anders te spelen.
De voorverkoop van kaarten zal in verband met
de veerwachten grote toeloop vopr beide avonden
vroegtijdig worden gestart. De avonden worden ge-
houden in de grote zaal van „Ons Huis".

HAMOVE ORGANISEERT

500 CC KAMPIOENSCROSS

18 maart 1984 organiseert Hamove een kampioens-

cros 500 cc. Deze zeer belangrijke wedstrijd werd

Hamove door de KNMV toegewezen op een ver-

gadering, gehouden in Scherpenzeel. Het is de eerst«'

wedstrUd om het Nederlands kampioenschap in de

belangrijkste motorcross-klasse en zo'n wedstrijd

staat altyd borg voor veel spanning en mooie wed-
strijden. Kampioen Toon Karsmakers zal dan / i j n
titel moeten -verdedigen tegen Kees van der Ven,

de grandioze winnaar van de GP 250 in 1980 op
circuit 't Zand, Gerard Rond, Henk Seppenwoolde

en niet te vergten good old Frans Sigmans, die

menig jonger coureur nog steeds te snel af is.

Al met al een grote wedstrijd en Hamove is dan

ook zeer bUJ deze te mogen organiseren.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 30 OKT.

Herv. Kerk (Bemigiuskerk)

10 uur ds Hendriks

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Monteban

Vrtfz. Herv. Kerk

Geen dienst

In de advertentie van de fa. Wijnber

gen op de voorpagina is 'n storende
fout geslopen.

Er staat 25 stuks mandarijnen 4.50

DIT MOET ZIJN:

25 stuks
BIJEENKOMST CPB HENGELO GLD

De dames van CPB kwamen in „Ons Huis" bijeen
voor hun maandelijkse samenkomst. Mevr. Ebbers-
Huurneman opende de avond met inleiding en gebed
Na de notulen door mevr. Lubbers-Jansen en mede-
delingen werd het woord gegeven aan de heer Ket-
telarij, hovenier uit Varden. Aan de hand van dia's
hield hij een causerie over bomen en struiken. Na
de pauze werden de gestelde vragen beantwoord.
Verschillende soorten heideplanten werden getoond
en werd gedemonstreerd hoe het beste te snoeien.
De presidente dankte de heer Kettelarij voor /ijn
inleiding en en sloot de avond met gebed.

CRESCENDO EN ACHTERHOEKS
VOCAAL KWARTET

Buiten de jaarlijkse uitvoeringen om verzorgt de
christelijke muziekvereniging Creescendo opwoens-
dag 16 november een muziekpresentatie in ,,Ons
Huis" te Hengelo Gld. Naast optreden van muziek,
tamboers en leerlingen, komt ook het Achterhoeks
Vocaal Kwartet ten tonele dat evenals de muziekver
een nieuw repertoire ten gehore zal brengen.
Kaarten voor de avond komen binnenkort in voor-
veerkoop bij boekhandel Wolters te Hengelo Gld.

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 24 t.e.m. 30 okt.
F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrydag 28 okt.

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

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 KeJJenborg
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. 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

Te koop handgesponnen
Nieuw Zeelandse schapen

wol extra zacht vormvast
waterafstotond, pen 5-6
verschillende kleuren.
Kruisdijk 6, Vorden,
Tel. 05752-2383

Te koop huishoudkachel
(wit) , tweepits gascom-
foor, l douche verw. lamp
J. van Ree, Lcouwecamp
23, Baak

Te koop olickaclicl. Hotel
Langeler. Tri. 05753-1212

Te koop i.g.st. verkerende
gaskachel, 8600 k.cal.
J. van Ree, Tel. 0575.1
2041

Te koop 1.25 ha gras.
D. J. Menkveld, Hogen-
kampwog l, Keijenborg,
Tel. 1520

Te koop ronsuniptiewor-

tclcn, Tevens aanhang v.
motoren, crossbroek. A.
Boesveld, Remmelinkdijk
12, Keijenborg

Te koop inruilmenbels
Lubbers Woonwinkel
Tel. 05753-1286

«Te koop aardappelen
Surprise. B. J. Waenink,
Regelinkstraat 13, Hen-
gelo Gld

Te koop prima consumptie

aardappelen bij E. Menk-
veld, Banninkstraat 41,
Hengelo Gld tel. 05753-1567

Te koop prima eetaard-

appelen, o.a. Pimpernel
en Surprise. H. van Kous-
wijk, Ockhorstweg 6,
Wichmond, Tel. 05754-793

Te koop BLOEIENDE

VIOLEN. Kwekerij Hen-
driks, Uilenesterstraat 15
Keijenborg, tel. 05753-1395.

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
5 pais t r aal 13, Hengelo G.

BLOEMBOLLEN
SIERHE ESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN

6 ZN
Holstraat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Voor

tuinturf en turf-
strooisel
IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo
Tel. 05753-1220

Verbluffend resultaat

Huur slechts f 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

VOOR

handels- en
familie
DRUKWERK

Wolters
Drukkerij

Tel. 05753-1455



Geldig van 27/10 - 2/11 't

Rauwe boerenham
100 gram

Leverkaas
150 gram

Cervelaat plock-
worstofGoud
Salami
275 gram, per stuk

Runder
rookvlees
100 gram

Hamkaas
150 gram

Geldig van 27/10 t/m.

Riblappen
hele kilo

Magere
runderlappen
hele kilo

Borstlappen
hele kilo

Bieflappen
500 gram

Runderpoulet
250 gram

Schenkel met been
500 gram

Nieuw!
Zalmschott
650 gram

Maandag t/m woe

Hamburgers

Schouder-
karbonade
500 gram

Hachéevlees
500 gram

g: 31/10 t/m 2/11:
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WAARDEBON!
Inleveren aan de kassa!

'Jonker Fris appelmoes
1/1 blik
van 0.89 voor

Geldig van 27/10 - 2/11 '83
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WAARDEBON!
Inleveren bij de a f d. 4. G.F.

Pracht witlof
kilo voor

Geldig van 27/10 - 2/11 '83
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i*j?r«itg
l-Qè

g^̂ gggtJS^m^ê^m ̂ ssasssfeaas^^

WAARDEBON!
Tegen inlevering van deze waardebon in
onze slijterij, ontvangt u een fles

Manuela sherry
met kwaliteitszegel

Coberco volle
yoghurt

Coberco
vanille vla
O.SItr.^05

Mona toetje
met room

Bolsjonge
jenever
1 literfles nu

Joseph Guy
Cognac*
fles 0.7 Itr. nu

Geldig van 27/10 - 2/11 '83

Goudse kaas
jong, heel kilo nu

Gourmandise
kirsch of noot
125 gram

V.S.O.P.
fles

Black and White t
whisky
fles nu

Ba ca rd i rum
fles nu

Du Jardin Vieux
11tr. fles nu

Puntjes of bolletjes
zak 6 stuks

Boerencake
800

Krentenbollen
zak>

Boerenbruin Veredeld wit
brood 800 gram

Pracht Kalanchoë
In dlv. tinten
Verlangt matig licht,
een koele standplaats
en matig water

Pracht U'dcactus
Verlangt matig licht,
wateren warmte

Pracht Calathea
nu slechts Verlangt
matig licht, doch een
warme standplaats,
depotgrond vochtig houden

Kaschrysanten
2 bossen supermoole li
div. tinten
per bos 3.50

DEELMARKT VOOR KWALITEIT EN PRMS!
Zutphen-BorculO'Hengelo(Gld)-Eerbeek'Rijssen-Groenlo-Goor-Vorden 43/'Q3



Deze week
extra goedkoop
• •• m ||̂ ^ • • • •• •

bijAlbert
jyt Kippepoot jes,
!*ü drumsticks,
500 gram kilo

3.98

Filet Americain,
100 gram

Doorregen
runderlappen,
kilo 835

Landrauchschinken,
100 gram L69

Fricandeau,
kilo aas

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

Mclkbrood,
heel L81

De dagelijkse boodschappen zijn bij ons elke dag goedkoop.
KOFFIE/THEE

Perla Mild koffie,
snelfiltermaling,

vacuüm verpakt, 71Q
pak 500 gram lm i v/

Van Nelle Supra koffie,
snelfiltermaling,
vacuüm verpakt,
pak 250 gram

Koffiefilters nr. 2,
pak 80 stuks

3.68
1.29

Engelse
melange,

doos 20 zakjes 1.24
1.95Rabat oploskoffie,

pot 50 gram

Korting koffie, snelfiltermaling,
vacuüm verpakt, O OC
pak 250 gram 4_ .O vs

PAPIERWAREN

Toiletpapier,
zak 12 rol

Tissue
keukenrollen,
wit, pak 2 stuks

3.98

1.99
Beauty tissues, l £C
pak 100 stuks l.UO

Zakdoekjes,
pak 10x10 stuks

Toiletpapier,
zak 4 rol

Celtona
servetten,
pak 100 stuks

139
89

139

ZOUTJES

Chips,
paprika of naturel,
zak 200 gram

Smith's wokkels,
zak 70 gram

Calvé
borrelnootjes,
zak 150 gram

Tuc,
pak 2x75 gram

Minifriet,
paprika of naturel,
zak 100 gram

Schaap gezouten
. r~k pinda's,

ie ook onze advertentie in | zak 250 gram
de landelijke dagbladen.

U5
L17

159
89
95

1.49

WAS/
AFWASMIDDELEN

ï Albinet,
Si! 2 kilo

Grada
wasverzachtei;
flacon 1.5 liter

Witte reus,
pak 2 kilo

Dash,
pak 2 kilo

Casa vloeibaar
schuurmiddel,
flacon 330 ml

Fezza afwasmiddel,
flacon l liter

4.50
L69
498
750
89
49

SLIJTERIJ

Van de Eelaart, 3 sterren
jonge jenever,
fles l liter
Henkes
bessenjenever,
fles l liter
Sonnema
berenburg,
fles l liter
De slijterij-aanbiedingen
gelden t/m zaterdag a.s.

31V11 Vil

14.98
11.98
1495

Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.


