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'tffisteliakkef
Spalstraat 21. Tel.uüo Jfengflo.

Deze week in de reclame:

ABRIKOZEN-
SLOF
Een sterk veredel* deeg, gevuld
met rozijnen en gegarneerd met
zongerijpte abrikozen en echte
banket bakkersroom

EEN WARE TRACTATIE

deze week van 6.75 voor

5.25
Wist u dat wij ook glutenvrij brood

hebben?

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 • Hengelo Gld - Tel. 06753-1250

graag gezien bij:

HorlogerieGoud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Gld> Tel. 05753-1374

ONBETWIST IS

G. J. BOSMAN
UW GROENSPECIALIST

HENGELO GLD - TEL. 05753-2619

dinsdag l nov. 1983

CLAM
VerecWJnt dinsdag» Int
Hengelo Gld.; Ketfenborg;
Velswyk (Zelhem); Steenden»;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Rha; Toldljk; Vlerakker-Wlchmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 - Postbus S
1255 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 05758-1455
b.g.g. 1253

WIJNBERGEN
Altijd grote aanvoer van

VERSE GROENTE EN FRUIT

tegen betaalbare prijzen

nu extra voordelig

Mooie BANANEN

kilo 185

Vers gesn. HUTSPOT

zak 750 gr nu 35

Clementine MANDARIJNEN

Let op nu Zü SlUKS uSÏ)

Deze week in onze gnrote verkoop bloemenkas

EXTRA VOORDELIG

mooie kamerconifeer
nu slechts 350

FA. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld • Tel. 06758-1478

Wasaufomoat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zoonestrmat IS • Hengelo Gld • TeL 05758-lflM

Vi Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

NIEUW!!
M

Nu ook in Hengelo Gld:

MOLENBROOD
Echt ouderwets tarwebrood
van tarwemeel, gemalen door
molenaar F. van Limbeek van de
Hackfortse molen in Vorden

Echt ambachtelijk voor U gebakken

door:

Bakkerij Hekkelman
Wist U dat wij naast het bekende

Malsovit en nu het nieuwe Molen

brood

nog 40 verschillende

soorten maken?

BAKKERIJ HEKKELMAN
ECHT WARM

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 ruitderiappen

500 gr malse varkenslappen

150 gr tongeworst

3.95
2.95

100

4.95
3.95

100
VRIJDAG EN ZATERDAG

500 gram

schouderkarbonade
max. 2 kg per klant

500 gr mager ribstuk
100 gr bacon
150 gr slagersham

3.95
695
195
195

De gehele week;
Bij aankoop van een eigengemaakte

rookworst

500 gr zuurkool gratis

100 gram

rauwe cassellerrib

500 gram

dik bevleesde hips

500 gram

1.95

2.95
auu j; run i ^̂  ^̂  —m

dikke vleesribbetjes 2.95

l doo*

grote fricandellen
40 stuks

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 • H E N G E L O GLD. TELEFOON 06768-12 60 KEURSUGER

BLOEMBOLLEN

SIEBHE ESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEBEN
BOZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBE PLANTING
POTGEOND
(;AZONGBASZAAD
SFOUTVKLDMENGSEL
COMPOST
TUBFMOLM
TUINTUEF
VASTE PLANTEN
TUINONTWEBPEN

TUINAANLEG
TUINONDEBHOUD

G. J. HALFMAN

& ZN
Holstraat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 16.— p. dag

DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05768-1800

Willy Hoogeveen-

Geitz
Loakendiek l

Veldhoek-Hengelo Gld

schoonheidsspecialiste/

pedicnre
Voor afspraak:

tel. 05736460

HANDEL IN

hooi en stro

P.S. Denkt U ook aan onze verkoop modeshow

op donderdag 17 en vrijdag 18 nov.

in zaal Ruften.

GEBBING MODES - STEENDEREN

Offenberg OOK IN HENGELO GLD:
Hesterweg 10, Varsselder
TeL 08356-80664

heuga keukenette
de praktische en komfortabele tapijttegel

voor uw keuken.

mooi - zacht - sterk - vuil- en vochtwerend, snel schoon te maken, eenvou-
dig te stofzuigen,.kleuren blijven mooi, krimpt niet, ideaal tapijt voor uw
keuken, zacht voor uw servies, 50 x 50 cm groot

DISBERGEN
woninginrichting • textiel

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

De sportschoen met
twee slimme
opbergzakjes!
het snelstgroeiende
merk in de
USA

ROOZEGAARDE SPORT
SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753^1996



Rode Kruis Rloedplasma-avond op 8 november a.s. in .Ons Huis' Hengelo Uil

Toneelgezelschap „'T WEERHAANTJE"

op de zaterdagen 5 en 19 nov. a.s.

in „Ons Huis" te Hengelo Gld
AANVANG 20.00 UUR

„STIL, ZEG IK"
een vrolUk toneelspel door J. Hemmink-Kamp
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Rolverdeling:

dhr Brink, zakenman
mevr. Brink, zijn echtgenote
Harrie, hun zoon
Mona, hun dochter
Jo, nicht v.d. fam. Brink
Jet, buurvrouw van Jo ,
Jan, huisknecht
Bets, dienstmeisje
dhr van Baarle, notaris
mevr. van Baarle, zijn echtgenote

Regisseur:

Soul f leuze:

Grimeuze:

Herman Hobelman
Mientje Hendriksen-Weustenenk
Jan Bobbink
Betty Langeler
Gerrie Kelderman-Visschers
Alie Janssen-Hobelman
Johan Bobbink
Ria Lenselink
Ben v.d. Schot
Anja Oldenhave

Han Oldenhave

Mieneke van Gerven

= ' k

4*

1e lustrum

Roozeg aarde 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:

Marianne Takkenkamp-Mokkink

Kaarten a f 3.00 in voorverkoop bij „Ons Huis", drogisterij Marianne,
installatiebedrijf E. Janssen en bij de spelers/speelsters.
Reservering mogelijk tot uiterlijk twee uur voor de aanvang

VOOR

Geef bloed - Geef leven
Op dinsdag 8 nov. 1983
organiseert de afd. Hengelo Gld van hef

Bode Kruis in ,,Ons Huis"

haar 24e

BLOEDPLASMA
AVOND

Iedere volwassene tussen 18 en 65 jaar, die

gezond ia, kan zonder bezwaar wat bloed

afstaan (nog geen halve liter)

NIEUWE DONORS zijn van harte welkom!

/ij kunnen zich opgeven bij:

mevr. J. J. Eil-van Oest, Beatrixlaan 16,

tel. 1420

mevr. J. G. J. van Aken-Beulink,

St Janstraat 51, tel. 2627

handels- en

familie
DRUKWERK

Wolters
Drukkerij

Tel. 05753-1455

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

BERGMEUBELS
De nieuwe beurskollektie berg-

meubelen komt binnen.

Dus moet er ruimte gemaakt worden

en daar mag u van mee profiteren!

DEZE WEEK OP

grote bergmeubels 30% korting

kleine bergmeubels 20% korting

Heijink
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

„DE SPANNEVOGEL"

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld

HET GROENE KRUIS

Algemene ledenvergadering
op woensdag 23 nov. a.s.
om 20.30 uur in het wykgebouw,

Kastanjelaan, Hengelo Gld

Agenda:
1 Opening.
2 Notulen.
3 Ingekomen stukken.
4 Jaarverslag secr.
5 Jaarverslag penn.
6 Verslag kascommissie.
7 Bestuursverkiezing: aftredend en herkies-

baar zijn: de heren Eenink, Tiesinga en
"Oldenhave.

8 Rondvraag.
9 Sluiting.

Het Bestuur

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

fc_

De/e week bieden wij U:

11/2 kg Tong Schar
gratis gefileerd 7i95

VERDER:

Zeetong • Schol - Schelvis - Bakharing

Poon - Verse .Mosselen - Gerookte

Paling - Garnalen - gestoomde Makreel

Spekhokkiny- hos.jes Sprot + Sprot fi let

zoute en zure Haring

ledere dag

WARME GEBAKKEN VIS

STOKVIS

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Hengelo Gld

GRATIS verlichting- en
bandencontrole

op zaterdag 5 nov. a.s,
van 10.00 tot 12.00 uur

in de brandweergarage

leldnk 2 te Hengelo Gld

Speciale aanbieding:

JERSEY STOFFEN
150 breed, nu per meter

leren ceintuur

15.00

6.90

Schröder
de kerk Hengelo Gld

PRI 31 l\l
dansen met.

l liter jonge Florijn

l liter Dujardin vieux

15.45

15.75

l liter Sonnema beerenburg 15.35

l l Pollen kersenbrandew^n 12.95

l fles Gordon's dry gin 19.45

T A K E I T E A S Y
zondag 6 nov.

Zondag 13 nov.

Teamwork

O5753-1461

Chr. muziekver. Crescendo

Woensdag 16 nov. a.s.

MUZIEK PRESENTATIE
IN „ONS HUIS" - HENGELO GLI)

Muziek - tamboers - leerlingen

Medewerking van het

ACHTERHOEKS

VOCAAL KWARTET
MET EEN NIEUW REPERTOIRE

Entree f 4.00

Kaarten alleen in voorverkoop l > i j boekhandel

Wolters, Hengelo Gld

Donateurs géén vrije toegang

Sier
de speciale uitgave

van uw juwelier

ZIE ONZE FOLDER

*A.GROOTKORMEIINK
^horlogeriegoud & zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK • GOUD EN ZILVER • UURWERKEN

Spalstraat 27 • Hengelo Gld - Telefoon 00751-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

m

729e Ned. Staasloterij

Aanvang verkoop loten
maandag 7 nov.
Oebltante Ned. Staatsloterij:

Boerman • lederwaren
Spalstraat lOa - Hengelo GUI - Tel. 05753-1379

BESTELDE LOTEN WORDEN EEN WEEK GE-

RESERVEERD

Corduroy broeken
(rechte pijp)

mat m '27 t.e.m. 40

diverse kleuren

59.»

2 stuks 100.--

HENGELO TEL.05753 1383

Inbraakalarm 9702 X
•

Het komplete alarmsysteem voor
een betaalbare prijs met nieuwe
mogelijkheden

alarm iseem
mocj.

•

ramen, schuifpui, schu
Ook kunt u nu uv\
het sensoren.
toets Dei ipn

wordt hierdoor verklein
autom. •

i •
Inbraak alarmcentrale
9702 X met l set sen

sors

l

159.50

winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld • Tel. 05768-1280



Met verslagenheid ontvingen wij het bericht

t i ; i t mis heden is ontvallen ons ere-l id en im-de

oprichter

de heer D. J. LANGWERDEN

Zijn grote inzet en liefde voor onze vereniging

en zijn fijne vriendschap zullen bij ons in dank-

bare gedach ten i s blijven voortleven.
%

Bestuur, leden en leiding

dit-, muziekver. „Crescendo"

Hengelo Gld, 25 oktober 19S:;.

CDA • Hengelo Gld

Op vrijdag 4 nov. a. s.
komt de heer

T. Tolman
in Hengelo Gld spreken over

Europees landbouwbeleid

De heer Tolman is lid van het Europese Parle-

ment, oud-lid van de Tweede Kamer en oud-

voorzitter van de Friese CBTB.

Eind dit jaar moet de Europese commissie

maatregelen nemen in verband met de Land-

bouw (o. a. melkprijsheffing).

Deze maatregelen kunnen ingrpijond xijn voor

de Nederlandse boer.

Deze vergadering wordt gehouden in

HOTEL LEEMREIS te Hengelo G.
Aanvang 20.00 uur

Het bestuur

UUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Na&ünachinehandel - reparatle-lnrlchdaf

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VOEDEN Tel. 0675X4886

Spalstraat ld • Hengelo GUI Tel. 03153-1413

Voor de vele blijken van belangstelling, in

welke vorm dan ook, ondervonden bij ons 25-

jarig huwelijk, zeggen wij u ha r t e l i j k dank .

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

Hengelo Gld, november 19SI1,.

Kervelseweg 29.

In plaats van kaarten

Na het plotselinge heengaan van mijn gel iefde

vrouw

GEERTRUIDA JOHANNA ALEIDA

KOCK-BESSELINK

mocht ik /eer vele bewijzen van deelneming

ontvangen, hetgeen voor mij een grote t roos t

was bij dit persoonlijk verlies.

Langs deze weg wil ik daarom mijn oprech te

dank betuigen in de/e.

A. J. K0( K

Hengelo Gld, november 1983.

Leliestraat 20.

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

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

schildersbedrijf
bennnz harmsen

«paltUMtl?. 72S6 AA hmgrtolgl Mtefoon 06753 1292

Leer succesvol autorijden!
VAMOB-AUTOBIJSCHOOL WEUEB8

HELPT U DAARBIJ OAABNB

WK lessen In BMW J16 en HONDA sutomsttc

Theorielessen Ie KeQenborf en Hengelo OM

AUTOBIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 • KeUenborf • Tel. 1807

H.H.V.
~—A,

Leden HHV:

feestelijke prijsuitreiking

jaarlijkse feestavond

op zaterdag 5 nov. 1983
in zaal Coneordia, Hengelo Gld

Aanvang 19.30 uur

Feestcommissie HHV

Gelegenheid tot inleveren van

vak.bonnen bouwnijverheid
voor de a.s. feest- en verlofdagen

op donderdag 10 nov.

en van de LANDBOUW

vrijdag 11 nov.

telkens 's avonds van S tot 9 uur

hij J. Berendsen, l e k i n k 12

Het Bestuur ( N V

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

BMW 316 - Honda automaat

Ver. Het Wit-Gele Kruis
TE KEIJKNBORd

Op vrijdag 11 nov. a.s.
neemt onze wijkverpleegkundige, de

Eerw. Zr Lucie Marie
i.v.m. het hereiken van de pensioengerech-

tigde leeftijd, afscheid van hef kruiswerk.

Leden en andere belangstellenden worden

hierbij uitgenodigd voor de

afscheidsreceptie
's middags van 4 tot <> uur

in /.aal Winkelman te Keijenborg

Het Bestuur

Speciale aanbieding:

SLOGGI HEMDJES
nr. 201

l)e/.e week van 'J'l 95 nu

15.00
M KT BUSTKVOKM

Schröder
bij de kerk

IV koop damessportfiets
merk Fongers en een
bankstel. Tel. 05753-2003

Voor het slijpen van vee-
scheermessen, gazon-
maaiers, cirkelzagen en/.
Sl i jpinrieht ing Jansen,
St Janstraat B5, Keijen-
borg. te l . o5T.\'i-ITT::

Te koop kinderkopjes,
10x10 cm, ca. 8000 s tuks.
Tel. 05753-2840

Te koop weidehooi, ook
kleine partijen. Afhalen
v.a. f 6.-- per baa l
Helmiers fourage, Varssel
sesiraat 11. Zelhem, tel.
08342-1 « (K! of 05752-2170

V a n a f heden gevraagd
slaehtkonijnen tegen de
hoogste prijs. Gnossens.
Voortseweg 6, Toldijk
Tel. 0575:ï.lfi70

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

Te koop prima consumptie
aardappelen bij K. Menk-
veld. Banninks t raa t 41,
Hengelo Gld tel . 05753-15B7

Te koop prima eetaard-
appelen, o.a. Pimpernel
en Surprise. H. van Kous-
w i j k . Ockhors weg 6,
Wichmond . Tel. O57r>l-7i):'.

A.s. v r i jdag kaartavond
bij ca fé ( 'oen Invers , Vels -
wijk. A a n v a n g 20.00 uur

Te koop een l ic\c, eerlijke
pony, T j a a r . vos, s lok-
maat 128, /adel- en tuig-
mak. Tel. 05753-1309

Te koop jonge cavia's
Engberts, Teubenwejj
Keijenborg



Met ingang van 4 november hebben wij overgenomen

café-cafetaria 't Wapen van Warnsveld

Aansluitend hopen we

op 12 november a.s.

om 15.00 uur het café en cafetaria

te heropenen.

ledere belangstellende nodigen wij uit tussen 15.00 en

20.00 uur om kennis te komen maken, onder het genot

van een kopje koffie of een heerlijk drankje.

HARRIE MENTINK EN ANTON IBINK
Dorpsstraat 25 - WICHMOND

Heren zakdoeken
12 stuks voor

10.00

Klem Textiel
Spalstraal 13, Hengelo G.

Te koop bij inschrijving
onder Hengelo Gld, per-
celen bouw- en weiland
gelegen aan de Ellenkamp
dijk, 2 percelen samen
groot 1.50.80 ha. En aan
de weg Hengelo-Zelhem
2.10.30 ha. Inlichtingen bij
St. J. Heijink, makelaar-
taxateur te Laren (Gld)
Tel. 05738-1469

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

S pais t raat IS, Hengelo G.

Kerk- en andere diensten
Herv. Kerk (Remigiuskerk)

WOENSDAG 2 NOV.
19.30 uur ds Hendriks, dankdag

ZONDAG 6 NOV.

10 uur ds Verhaere, bed. H. Doop

Goede Herder Kapel
WOENSDAG 2 NOV.

19.30 uur ds Verhaere, dankdag

ZONDAG 6 NOV.

10.15 uur ds Hendiriks

Vrtfz. Herv. Kerk

Geen dienst

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 81 okt. t.e.m. 6 nov.

B. A. M. EJjkelkamp, telefoon 2262

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrydag 4 nov.

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

HTV STELT NAJAARSUITVOERINGEN UIT
wegens ziekte van hoofdrolspeler

Door omstandigheden wegens ziekte van een hoofd-
rolspeler is de HTV genoodzaakt de door haar vast-
gestelde najaarsuitvoeringen van zaterdag 5 en
woensdag 16 nov. uit te stellen. Het blijspel Ruilen
is niet altijd huilen zal nu worden opgevoerd op 10
en 17 dec. Reeds gekochte kaarten blijven geldig,
naar keuze van datum welke overeenkomt met
ieders mogelijkheden.

ER IS NU „ECHT" KEUKENTAPIJT
IN TEGELVORM

In bijna een op de vijf keukens in Nederland ligt
tapijt. Tapijt in de keuken vinden we dus wel mooi.
Maar het blijkt lang niet altijd praktisch en gemak-
kelijk. Met name het onderhoud levert nogal wat
problemen op. Heuga Verkoop BV te Scherpenzeel
de Nederlandse tapijtgigant,
heeft speciale tapijttegels ontwikkeld voor de keuken
Vervaardigd uit 100% polypropylaene (een garen dat
geen vocht opneemt), aangebracht op een stevige
onderlaag. Dit Heuga keukenette is verkrijgbaar
in 5 kleurmelanges. Heeft u schade en is deze on-
herstelbaar, dan verwisselt u gewoon een tegel.
De tegels zijn mooi, ze zijn zacht voor uw voeten en
ze zijn zacht voor uw servies, velig en geluiddem-
pend. Woninginrichter Disbergen heeft ze in huis
(zie de advertentie).

NATIONAAL FONDS SPORT GEHANDICAPTEN
Van 14 t.e.m. 20 nv. organiseert het Nationaal Fonds
jEJport Gehandicapten de landelijke kollekte voor de
gehandicaptensport, ook dit jaar onder hetmotto:
sporten helpt, helpt sporten. Sport betekent voor
de gehandicapte mens: ontspanning, vaak therapie
en sociaal contact. Bij deze wordt een dringend be-
roep gedaan op alle sporters (sters) om deze inzame

AANGEBODEN:

moquette divankleed, was-
ketel-gaspit (buta), came-
ra 6x6 reflex en een klein-
beeld. Lampkappen
bouwpakket en kant en
klaar. Sierbeeldjes in vele
vormen. Schilderijen en
lijsten. A. G. Ober,
Groenendaalseweg 3 (bij
de Aaltenseweg), Hengelo

Flanellen

lakens
l en 2-persoons, vanaf

19.90

Klem Textiel
Spuistraat 13, Hengelo G.

ling te doen slagen. Daarom actieve en gezonde
sportmensen, geef u op als medewerker(ster), c.q.
kollektant(e). Laat uw gevoel van medemenselijk-
heid spreken, ten behoefte van degene, die helaas
zelf niet kunnen kollekteren, maar wel gaarne wil-
len sporten. Opgave van mede werkers (sters) vóór
10 nov. a.s. bij het bestuur van uw sportvereniging
in ,,de Kamp", tel. 2689 of bij de afdeling sportzaken
tel. 1541.

WORD DONOR, UW BLOED KAN EEN LEVEN
REDDEN!!

Op dinsdag 8 november a.s. houdt de afdeling Hen-
gelo Gld van het Rode Kruis in ,,Ons Huis" haar
jaarlijkse bloedplasma-avond. Het Rode Kruis ver-
zoekt u iets van uw bloed af te staan: voor u een
kleine moeite, maar voor uw zieke medemens van
grote betekenis. Door de tonemende kennis kan met
bloed steeds meer worden gedaan en kunnen steeds
meer mensen met bloed of met de daaruit berefde
geneesmiddelen worden geholpen. Doch de vraag
naar bloed is o zo groot, denk alleen maar aan
grote operaties, verkeersongevallen, bloedziekten
enz. Indien u zelf gezond bent is het dan niet voor
de hand liggend, dat u uw dankbaarheid toont door
éénmaal per jaar iets van uw bloed af te staan!
ledere gezonde volwassene tussen 18 en 65 jaar, die
niet als „vaste" donor bij een bloedtransfusiedienst
of bloedbank is ingeschreven en die in het afgelopen
jaar geen geelzucht, een andere ernstige ziekte, een
^operatie of een bevalling heeft doorgemaakt en die
niet onder regelmatige behandeling van een art»
staat, kan zonder bezwaar wat bloed afstaan (nog
geen halve liter). De normale hoeveelheid bloed
van een volwassene is ongeveer 5 liter en de af-
gestane hoeveelheid wordt binnen enkele weken
weer in het lichaam aangemaakt. Uw aanmelding
bij één van de Rode Kruis-vrijwilligers, vermeld in
de elders in dit blad geplaatste advertentie word
zeer op prijs gesteld. Uw bloed redt misschien een
mens. Geef bloed - Geef leven!

INFORMATIE-AVOND VOOR PLEEGGEZINNEN

De werkgroep G.O.J. (gezinsopvang jongeren) hoeft
een informatie-avond vastgesteld voor aspirant-
pleeggezinnen en pleeggezinnen, welke is op maan-
dag 14 nov. De plaats van samenkomst is het ge-
bouw van de maatschappelijke dienstverlening aan
de Kastanjelaan 15 te Hengelo Gld. Belangstellenden
die deze avond willen bijwonen worden verzocht
tijdig aanwezig te zijn, omdat men o mexact 20.00
uur wil aanvangen. Op deze avond zullen leden van
de werkgroep aanwezig zijn en een maatschappelijk
werkster van de J.O.D. te Deventer( om uitleg te
geven over doel en werkwijze van de groep. Moch-

Café-bar-restourant

„DE IJSSELHOEVE"
Telefoon 08334-1622, b.g-K 05754-381

Zaterdag 5 nov. a.s.
WEDEROM

D A N S E N
voor gehuwden en ver-

loofden

mét medewerking van

orkest „The Moodchers"
Aanvang 21.00 uur

RESERVERING GEWENST

ten er vragen zijn t . a .v . de/o informatie-avond, dan
staat hier voor ten dienste, Charlotte Verheij. tel.
05753-3303

EXOKAN 25 JAAR

Op 17 nov. a.s. is het 25 jaar geleden dat de vogel-
vereniging Exokan in Hengelo Gld werd opgericht
door een twaalftal fervente vogelliefhebbers.
De eerste 4y2 jaar was men aangesloten bij do alg.
Nederlandse bond, warana op een ledenvergaedi-ing
van 21 mei 1963 werd besloten over te gaan naar de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
In de jaren 60 groeide het aantal leden van Exokan
uit tot plm 45 en enkele jeugdleden. In de loop der
jaren werd er door de leden niet alleenop de onder-
linge tentoonstelling vogels ingezonden, maar ging
men ook verderop naar distrikstentoonstellingen of
naar nationale tentoonstellingen. Op deze wedstrij-
den werden steeds goede resultaten behaald en /elfs
menigmaal een kampioenschap.
Andere aktivieteiten die door Exokan worden geor-
ganiseerd zijn ondermeer een taf eikeuring en lezin-
gen met dia's'en elk jaar in oktober een vogelmarkt
met ook voor mensen die geen lid zijn van Exokan
een gratis inbreng van vogels en ander kleim
Het aantal leden van Exokan bedraagt op di t '
moment 75. Hiervan zijn er 6 jeugdleden.
Het hoogtepunt voor de leden van Exokan is natuur-
lijk de jaarlijks terugkerende tentoonstelling, die dit
jaar naar verwachting alle andere van voorgaande
jaren zal overtreffen en een in/endig te /.ion /.al
geven van tegen de 350 vogels. Deze tentoonstelling
zal worden gehouden op 19 en 20 nov. in dorpshuis
,,de Horst" te Keijenborg. Tijdens do/o ton toons to l
ling is er ook een grote verkoopklasso aanwezig.
Op zaterdag 12 nov. houdt Exokan 's middags een
receptie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan en
''s avonds een feestavond voor de leden in dorpshuis
,,de Horst" te Keijenborg.



Deze week
extra goedkoop
bij Moert Heijn.

Mager
rundergehakt,
500 gram 3.98

Schouderkarbonade,
kilo

Speklapjes,
kilo

Slagersleverworst,
100 gram

*

450 Schwamvalderschnilt,
doos ca. 375 gram 3,95

Varkensrolladc,
100 gram

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

De dagelijkse boodschappen zijn bij ons elke dag goedkoop.
GROENTECONSERVEN:

Bruine bonen,
VI blik

Kapucijners,
blik 553 gram

79

Gebroken
sperziebonen,

l/l blik

Doperwten,
fijn, 1/1 blik

Appelmoes,
3/4 pot

Tomatenpuree,
blik 0.68 gram

79

1.09
79
23

ZUIVEL:

Volle melk,
pak l liter

Blue band
margarine,
pakje 250 gram

Frituurvet,
pak 500 gram

Croma
bak en braad,
200 gram

Halfvolle
koffiemelk,

Hes 1/2 liter

1.18
89

2.30
98

1.39
lafelmargarine, j C
kuip 500 gram JL./ w

KRUIDENIERSWAREN:

Cornflakes,
pak 375 gram

Spaghetti,
pak 500 gram

Suiker,
zak 1000 gram

Brinta,
pak 500 gram

A. J. P. vermicclli,
pak 500 gram

139

Frisco zelürijzend

. l bakmeel,
Zie ook onze advertentie in | kilo

de landelijke dagbladen.

129
229
L69

75

L38

BOTERHAMBELEG:

f>rï Chocoladehagel,
SU melk of puur,
pak 500 gram

Boterhamkorrels,
zak 400 gram

Jam,
aardbeien of

abrikozen,
pot 450 gram

ï Extra confiture,
rozebottel/

aardbei of abrikozen

Cal vé pindakaas,
pot 350 gram

Marvelo pindakaas,
pot 350 gram

L69

1.39
1.79
1.99

SLIJTERIJ:

Van de Eelaart, 3 sterren
jonge jenever,

fles l liter

Henkes vieux,
fles l liter

Sonnema
berenburg,
fles l liter

sierren

1498
15.45
15.95

De slijterij-aanbiedingen
gelden t/m zaterdag a s

Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.



NI W

Q98
Q?8

389

Puntjes of bolletjes
zak 6 stuks Caveau wijn

rood, wit of rose 445Krentenbollen
zak 4 stuks

Amsterdamse
rozijnenslof
800 gram

Ossewit
pak l ki

Dr. Zimmerman
T.V. kan

goudappeltje
appelsap

[ |f puur natuur

%«mSn&•««orri

Roosvicee
0.61tr.2£9nu

Nutricia chocomel
lltr.^08- Riede! goudappeltje

pak l Itr. V.S. prijs

Geldig van 3/11 -9/11 '83

Kop en schotel
beige van -2^5 voor

Mok
beige van 2r26 voor

Valvoline motorolie
20W5041iter4&95-

Warmwaterzak
duo rib zware kwaliteit 3-r&

Kaarslamp
25 Watt kleine fitting

Brievenbustochtstrip
van

225

Venz chocohagel
melk of puur pak 400 gr. 3^6 mm •

Jif
extra groot flacon 750 ml. nu

Pampers draagpak
alle soorten V.S. prijs
-f spaarplan voor 15.- terug via bank of giro
bij aankoop van 4 pak

Krevenbroek room-
boter zandgebak
pak van -k£9-voor

P.K. kauwgom
normaal of blauw 4 pack_L89-

159
149

Smeltjus
pak van 4-rS? voor

Blue band margarine
pak 250 gr. V.S. prijs

Koffiekaatje
fles 0.7Itr.-ö£&

Rodi worst
400 gr. 4r95-

Zeeuwse mosselen
pot 220 gram 4^98-

Andy
set a 2 flessen 3röë-

l ?9
Q89
8?s
159
159
279

Superunie roodmerk
koffie
vacuüm gemalen, dubbelpak
2 X 250 gram. deze week

Royco ossenstaart-,
rundvlees- of
koninginnesoep
pak van -L2-9 voor

Gulden krakeling
pencee's
pak 5 stuks 4r48-

Eiskonfekt
200

Arks choco waaiers
250 gram.2^9-

649

Q?8

Q99
229
179

Tempo zakdoekjes
pak 10 X 10 stuks -Lê9-

Washandjes
assorti kleuren 6r89'

169
Q59

bloemen
Supermooie Azalea 595
U heeft er veel plezier van door dagelijks te
sproeien, de potgrond vochtig te nouden
en hem een warme standplaats te geven

3 leuke
Vetplamjes

per stuk

Lange Sonia Rozen
boeket a 7 stuks
+ gratis zakje Substral

275
125
495

groenten
Geldig van 3/11 t/m 5/11 '83i

0?8Spruiten
kilo

Voor opslag contracteerden wij een partij
1ste kwaliteit Wei-aardappelen

Bintfes
baal a 12.5 kilo

Snoep verstandig, eet dagelijks
Hollands fruit:
Red-Jonathan
3 kilo

Bron van gezondheid: de enige echte

RubyRed Grape Fruit AQ5
l O stuks voor * •fso

OP

695

325

Krwifruit
met receptentips, 2 stuks

Ma. 7/11:
Prei van de klei
kilo

Di.8/11:
Panklare Boerenkool
500 gram

0?8
W0.9/11:

Panklare Rode Kool
500 gram

Goudreinetten
l kilo

Q59
128

slijterij
Florvn jonge
jenever l Itr. deze week

Florvn citroen-
brandewijn l liter nu

Bootz likeur
alle soorten fles 0.7 Itr.
+ gratis glas bij elke fles

Chateau Pontet - Canet
1980 per fles
grand cru classe appellation
Pauillac contrölee

«d

1750
Een rode bordeaux, goed op dronk, maar
een paar jaartjes wachten zal u zeker niet
teleurstellen

6.75Chateaux de Goëlane
1982,per fles
appellation entre-deux-mers contrölee.
Een uitmuntende witte bordeaux, uit-
schenken op een temperatuur van + 15°C.

slagerij
Geldig van 3/11 t/m 5/11 '83

Hamlappen
hele kilo

Frikandeau
500 gram

Schnitzels v.d. ham
100 gram

Verse fijne braadworst
hele kilo

Nasivlecs
500 gram

Varkenslever
500 gram

Schenkel met been
500 gram

Varkenslappen
met been
hele kilo

i

998
598

498
228
498

798
Maandag t/m woensdag; 7/11 t/m 9/11:

Runderborstlappen
hele kilo

Rundergehakt
500 gram

Magere speklappen
hele kilo

998
498
6?8

vleeswaren
Geldig van 3/11 t/m 9/11 '83

Slagersachterham
100 gram

Gekookte gelderse
200 gram

KalfsroIIade
100 gram

Saks
200 gram

Rolspek
100 gram

Slagers slaatje
t 150 gram

zuivel
Coberco vla naturel
l/lhr
Coberco hopjesvla
0.5 Itr.

Goudse kaas
jong belegen kilo

Paturain
80 gram

69
98
98
09

Q98
079

139
079
795
189

Een sneeuwster voor een dichter-
Een hardwerkend echtpaar uit Almen.
had weinig tijd en wilde niet langer talmen.
Bij de V.S.. wisten ze. was bijna alles onder
één dak
Ze kregen geen spijt, o wat een gemak.
En wat de prijzen betrof, konden ze wel
galmen.

B.D. te E.

MARKJTl
fVSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwalteten prs

Zutphen-Borcxdo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden 44/'83


