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Joze
'tiSesteTwkkef

Spalstraai2i,Teli2p Jfengelo

Reclame van de week!

Saucijzen-
staaf
gemaakt van knapperig bladerdeeg
en heerlijk gekruide gehakt

van 7.00 voor

P.S. Een voorproefje voor een hartig „heerlijk
avondje".

U kunt ze voor St Nieolaas ook als letter
bestellen.

Hoogachtend,

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 • Hengelo Old - Tel. 06758-1250

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

Lekkere vatverse

ZUURKOOL
nu l/2 kilo 50

WINTERWORTELS
nu 2 kilo 125

ZOJUIST BINNENGEKOMEN nieuwe oogst

Spaanse NAVELSINAASAPPELS
en zoete

CLEMENTINE MANDARIJNEN
zonder pit

Let op onze voordelige prijzen
Deze week in onze grote verkoop bloemenkas:

diverse kleuren

KAAPS VIOOLTJES
nu 3 stuks 450

FA. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld • Tel. 05763-1473

ONBETWIST UW

bruidsboeketten-specialist

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

CLAM
Verschijnt dinsdag» In:
Hengelo Gld.; KeUenborf;
VelswUk (Zelhem); Steenderen;
Baak; Bronkhorgt; Olborgen;
Bha; ToldJJk; Vlerakker-Wlchmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 - Postbus 8
L255 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1455
b.g.g. 1258

CHR. MUZIEKVERENIGING
/Vmui.ui

HENGELO GLD.
CRESCENDO

WOENSDAG

16
NOVEMBER

•„ONS HUIS" - Hengelo Gld
Aanvang 20.00 uur

Entree f 4.00

Voorverkoop van kaarten:
Wolters Boekhandel

Kerkstraat 17 • Hengelo Gld

EEN AVOND VOL SCHONE

MUZIEKpresentatie
door muziek en tamboers
met tal van nieuwe nummers

De gewaardeerde medewerking van

ACHTERHOEKS
VOCAAL KWARTET

Als dat de winterschilder niet is..,

Mooi
huis.

Mooie
premie.

Wat dacht u van ivn mooi luns /o.ils
allivn de winterschilder dat kan maken?
\ l i j komt ^raag ovelieggen en brengt de
nieuwste stalenhoeken mee.
Wat dacht u van een ronde premie van
50 gulden per man, per dag? l )ie premie
geldt alleen voor particulieren. I;.n wordt
verleend door het Bedrijfschap Sc Inlders-
bedrijt voor onderhoudsbinnenschilder-
en behangwerk dat minstens 3 mandagen
vergt, dat wordt uitgevoerd in de periode
van 21 november WH3 tot en met 9 maart
1984 en waarvoor de aanvraag voor het

begin van de werkzaamheden is ingediend.
Voor bedrijven, scholen, ziekenhuizen,

instellingen, ge meenten en
andere lagere overheden geldt
een premie van 35 gulden
per man, per dag. Wij kennen
aile voorwaarden en regelen de
aanvraag voor u.

Fiscaal voordeel. Als u eige-
naar/bewoner bent, profiteert 11
soms ook nog van een fiscaal voor-
deel. Ook daarover kunnen wij
u verder informeren.

schildersbedrijf
bennie harmsen

SpalstFaat 17 Hengelo(Gld.)Tel.05753.1292

Voor aanleg en
onderhoud van uw

G. J. Halfman en Zn
boomkwekerU en tuinaanleg b.v.

Hof straat 7 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-1424

Uit voorraad feverbaar

SALEMONSHOF

Sierheesters Rozen

Coniferen - Vruchtbomen

Haagplantsoen - Gazongraszaad

Compost etc.

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne
verseworst
150 gr boterham worst

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

4.95
3.95

100
VRIJDAG EN ZATERDAG
500 gram
schouderkarbonade
max. 2 kg per klant

500 gr mager ribstuk
100 gr rauwe ham

100 gr runder- of varkensrollade

3.95
695
195
195

De gehele week;
Bij aankoop van een eigengemaakte
rookworst

500 gr zuurkool gratis

500 gram

balkenbrij
met of zonder krenten

500 gram

bakbloedworst

500 gram

Eisbein

l doos

grote fricandellen
40 stuks

2.50

2.95

4.95

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

Rabopolis
Aangename kennismaking,
De naam zegt het al: Rabopolissen hebben alles te
maken met de Rabobank.
Dat biedt u de volgende voordelen:
- met uw belangen kan beter rekening gehouden

worden, omdat de Rabobank de verzekerings-
voorwaarden mede vaststelt.

- u betaalt niet te veel. Lage premies dus!
- de schade-afwikkeling is snel en goed.
Kortom: de Rabopolis staat borg voor
verzekeringskwaliteit. Mede dankzij de
deskundige adviezen en uitstekende service
van de bank-in-uw-buurt.

Klein voorbeeldje.

Heem bijvoorbeeld de Rabopolis Gezinsongevallenverzekering.
Voor een premie vanaf f. 60 - per jaar kunt u rekenen op

l een uitgekiend pakket van verzekerde risico's. Wij geven u
l graag meer informatie.

PPofe

J

00-b6

Rabobank
geld en goede raad

slijters TOP B
l liter jonge Florijn 15.45

l liter Dujardin vieux 15.75

l liter Sonnema beerenburg 15.95

l l Pollen kersenbrandewUn 12.95

l fles Gordon's dry gin 19.45

dansen met.

T E A M W O R K
zondag 13 nov.

Zondag 20 nov.

T A K E I T E A S Y

HENGELO GLD 05753-1461
:1L

Rode Kruis Bloedplasma-avond op 8 november a.s. in .Ons Huis' Hengelo
HANDEL IN

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



Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van
ons zoontje en broertje

NIEK

Ap en Diny Scheffer
Marcel en Jeroen

7256 KD Keijenborg, 28 oktofeer 1983.
Uilenesterstraat 14.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze zoon

7255 CH Hengelo Gld, 28 oktober 1983.
Hofstraat 5.

GERT JAN

Gelukkig en dankbaar zijn wij met de ge-
boorte van onze dochter

ANNEMIEK

Henk en Marjan Besselink

7255 BW Hengelo Gld, 31 oktober 1983.
Vordenseweg 26.

Op donderdag 17 november hopen wij met
onze kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kind, ons 50-jarig huwelijk te herdenken.

E. J. B. WULLINK

J. W. WULLINK-LENDERINK

7255 KZ Hengelo Gld, nov. 1983.
Wichmondseweg 34.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Con-
cordia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld.

Op 16 november hopen wij met onze kinderen,
kleinkinderen en familie ons gouden huwelijks
feest te vieren.

Wij beginnen deze dag met een H. Mis uit
dankbaarheid om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Martinus te Baak.

A. VAN DEN BOS

W. VAN DEN BOS- SESINK

Receptie van 16.30 tot 18.30 uur in zaal Herf-
kens te Baak.

Baak, november 1983.
Dollomansstraat 13.

Hartelijk dank voor alle gelukwensen, bloemen

en attenties, die wij hebben ontvangen op ons

25-jarig huwelijksfeest.

JAN EN NELLY STEVENS

Hengelo Gld, november 1983.

Wichmondseweg 27.

Onze gouden huwelijksdag op 10 oktober is
voor onsen onze kinderen een onvergetelijke
dag geworden.
Zoveel belangstelling, in welke vorm dan ook,
heeft ons blij getroffen.
Hiervoor nog onze hartelijke dank.

D. TER WELLE

M. TER WELLE-VOSKAMP

Hengelo Gld, november 1983.
het Karspel 40.

In plaats van kaarten

Na het overlijden van mijn inniggeliefde man
en onze lieve, zorgzame vader en opa

MARTINUS GERHARDUS VOSKAMP

mochten wij veel steun ondervinden.
Langs deze weg willen wij oprecht dank zeg-
gen voor de belangstelling en het medeleven.
In het bijzonder dank aan directie en perso-
neel van ,,De Bleijke", alsmede dr Hanrath
voor de goede zorgen, tijdens zijn ziekte.

H. J.VOSKAMP-JANSEN

kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, november 1983.
,,De Bleijke", kamer 126.

NU alle dames- en herenhakken
per paar g.gQ

Voor degelijk vakwerk,
net als vroeger

SCHOENMAKERIJ

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

's maandags gesloten

JEUGDDIENST
HERVORMDE GEMEENTE HENGELO GLD

zondag 13 nov. a.s.

Aanvang 10.00 uur

Voorganger:
kand. E. G. H. Laseur, Beekbergen

m.m.v. het jongerenkoor, Zutphen

de jeugddienstcommissie

Nat. Fonds Sport Gehandicapten
vraagt:

medewerkers(sters)
voor collecte 14-20 nov.

In de gemeente Hengelo Gld

Opgave bij sport zaken, tel. 1541 of sporthal,
tel. 2689

Kon. Harm. „Concordia"
o.l.v. Jules Hendriks

met medewerking van

tamboerkorps
o.l.v. John Keunen

op zondag 13 nov. 1983
in zaal Concordia
Aanvang 10.30 uur

Lady-speaker: mevrouw Koldenhof

UNIE VAN VRIJWILLIGERS
af d. Hengelo Gld .

Zaterdag 12 nov. a.s.
's middag 2 uur in ,,Ons Huis" een

gezellige middag
voor bejaarden

Bent U slecht ter been, dan kunt U gehaald
worden.
Opgave bij mevr. Kramer, Raadhuisstraat 51,
telefoon 1408.

KARPETTEN AANBIEDING
MAAT 170x230

50% wol 50%»cryl

zuiver scheerwol

239.»

279.»

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

VOOR

kefff'ngzcrgen - zaogbokken

hout- en- compostmachines

tuinfrezen

hetelucht kanonnen

schaatsen slijpen enz.

NIEUW EN GEBRUIKT - DEMONSTRATIE

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE
REPARATIE- EN SLIJPINRICHTING
VERHUUR

Branderhorstweg 5 • Keijenborg gem. Hengelo
Tel. 05753-2026

Tevens 's avonds en zaterdags bereikbaar

Wasautomoot stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal U • Hengelo Qld • TeL 05t58»ia06

Vi Jaar garantie op reparatie

Onderdelm utt voorraad

Nu in de
winkel...

Form Control pantyslips.
Uw figuur wordt gekorrigeerd, zonder

dat er nare strepen door uw bovenkleding
zichtbaar zijn. Form Control panties
zijn er in 3 verschillende modellen.

en...lOrkorting
De perfefcte pasvorm van

WIM BESSELINK
Textiel - Woninginrichting

KEIJENBORG

S.V. WILLEM TELL - HengeloGld

De treklang van de

jubileumloterij
heeft op 31 oktober j.l. plaatsgevonden.

De winnende nummers zyn:

7 - 4 0 - 6 3 - 2 3 1 - 246 - 267 - 324 - 393 - 491 - 507

527 ' 528 • 542 - 603 - 641 - 722 - 746 - 848 • 922

968 - 1022 • 1112 - 1138 - 1156 - 1168 - 1254 - 1314

1319 - 1321 - 1339 - 137<> 1400 1 4 1 1 - 14'M U.')})

1471 - 1508 - 1545 - 1617 - 1684 - 1720 - 1726 - 1763

1788 - 1803 - 1809 - 1915 - 1919 - 1940 - 1998.

De prijswinnaars zullen persoonlek bericht
ontvangen.

Zondag 13 nov. a.s.

BINGO-
AVOND
AANVANG 20.00 UUR

zaal open: half acht

Vele aantrekkelijke prijzen

ZAAL WINKELMAN
KEIJENBORG

org.: B-V. 't Centrum

Autoshop - goederenhandel

B. REGELINK
Voor al uw

WINTERARTIKELEN
voor de auto

Ook uw adres voor

BREIGARENS
Deze week: KILO'S PAKKEN

van 27.50 voor 22.50

Ruurloseweg 43 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2266

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naalmachlnehandel • reparatle-lnrlchttn»

BORGONJEN
Kerkstraat 18 • VOEDEN Tel. 05752-138»

Spalatraat l» • Hengelo OU Tel. 057884418

Toneelver. „THALIA"
STEENDEREN

Opvoering van het blijsix>l

de verloofde van mijn vrouw
van Otto Schwarz en

Georg Lengbach

op dinsdag 15 nov.
in zaal ,,De Engel" te Steendcren

AANVANG 19.80 UUR

Inlevering van vakanliebonnen
voor de verlofdagen met Kerstmis en Nieuwjaar

op dinsdag 15 nov. a.s.
van 19.00 tot 21.00 uur hij
W. LIMBEEK
St Jaimtruat 63, Keyenborg

Het bestuur
bouw- en houtbond FNV
af d. Keijenborg

Nu zijn de

aanbiedingen
bij Stevord
sterker dan ooit!!

Sola cassettes
in meerdere modellen voor ongelofelijke prij/.cn
B.v. de grote 105-delige ladencassette van
1777.— voor 839.—

Van 1484.— voor 595.—
Een kleinere cassette van 864.— advicspnjs
voor 364.—

Keukenmessen
voortreffelijke kwaliteit (broodmes, vleesm<>si
Beroemd Zwitsers merk Zyless Pilalus
werkelijk een topmerk in alles wat snijden moet

vastgestelde prijs 39.— bij ons 27.50
vastgestelde prijs 43.— bij ons 2S'.--
vastgestelde prijs 47. bij ons 34.—

Ook in kleine dagelijkse dingen opvallende
aanbiedingen. Onze inkoopcombinatie stuurde
ons ongevraagd een part i j solide fietspompen
op voetplank op ons dak.
Die moeten snel weg. Daarom: 9.95
Zelf plank en handvat monteren dan 8.95

De zware Curver WERKEMMER (4.95 advies-
pi - i j s ) verkochten we voor 4.50, nu 3.95

3 voor 10.00

Goede KEUKENEMMER 1.95

In schilderijen
verkochten we de laatste maanden goed, want
onze prijzen zijn scherp. Toch ook hierin
tijdelijk aanmerkelijke verlagingen Een fors
formaat op doek in massief hou;en lijst van
145.— hebben we tot Sinterklaas geprijsd voor

95.--
GEZELSCHAPSSPELEN in enorm aantal
soorten, waarvan vele onder de prijs. Het l>e-
kende nieuwe spel ,,Vang de kikker", geregeld
op TV, van 39.50, koopt u bij ons voor 29.50

Ander speelgoed: Mako dozen om gipsvormen
te gieten. Aardige dingen maken en die dan
kleuren. Normaal 14.95, nu 9.95

Grote plastic CIRCUSAUTO met tijger van
Playbig, normaal 29.95, nu 14.95

AUTOBANEN merkartikel Aurora. Groot.
gaaf en compleet, adviesprijs 99.50
aanbieding 49.50

Bekende Kreu/.er BALLPOINT tstalen punt
en stalen knop) van 1.45, tijdelijk 95 et
3 voor 2.50

Ballpoint, potloodmodel van 50 et,
nu 3 voor 1.—

Aardige LINEAAL met foto's van 1.75
nu voor 95 et.

Jongelui! Die grote plaat, de treinposter van
Lego van 1.—, kost bij ons maar 50 et

De kleurplaten van de Edor kleunvedstrijd
zijn (eindelijk!) ook aangekomen.

In de bekende Britains boerderij serie:
de VOLVO TREKKER met kiepbare aanhanger
van 32.95, voor 24.95

Dit zijn een deel van de vefe aan-
biedingen voor de a.s. Sinterklaas

In afwijking van de regel zijn alle

aanbiedingen deze 4weken geldig:

f.e.m. 5 dec.
Maar u loopt natuurlijk wel de kans

dat ze uitverkocht zijn, als u tot het

laatste wacht.

STEVORD

Bespaar op uw stook-
kosten met

Ellen tochtwering
Uitgebreide sortering

IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraaf t
Tel. <).->7f>3-l220

Hengelo

Te koop heten tourfiets
Gazelle, groen, t
Tel. 05753-1297
Te koop gebr. race-, super
sport heren-, dames en
kinder fietsen. Kventueel
om zeil op te knappen
Fa. Slotboom, Kieftendorp
11, Hengelo Gld

Te
poml
speel
20031

Gehi
part]
Erv£
als
7376

Nleti
rijvvil
vers!
schel

I I en<

GEMEENTE Hl
PROVINCIE GEL1

De burgemeester van Henj
dat met in^ui - ; v ; in 14 noj
durende een maand ter
a f d e l i n g bestuurs/aken, vc

l i^ t hei ontwerp vanl
p l a n . , ( > < > s t e i \vi.jkse Vloed l|
Dit plan is gesi tueerd aan q
dorp Hengelo.
He: beslaat eefi oppervlal
ha en het plangebied wordj
Berkenlaan, de algemene
AaltensewcL;, de OosterwijkJ
Zelhemsev
Gedurende bovengenoeimh
ieder tegen dit ontvverp-bes|
le l i jk bij de gemeenteraad.

Hengelo, 27 oktober 1983.

De buirgemeest<
J. E. de Boer

AKTUELE LANDBOUWPOLI]
De gezamenlijke landbouworj
ABTB en GMvL in de gemeei
een bijeenkomst belegd in
Toldijk op maandag 14 nove
heer J. van der Veen zal spi
l a n d b o u w p o l i t i r k . De aanvang]

SCHOOL BADMINTON TOU1
Voor ile derde aehteenvol^enj
de Henuelose Imdniintoneliih
in Hengelo Gld.
Bij de inschrijving bleek dat
nionelijklieden/.auen om mee
de organisatie een geweldige
'M oktober werd er gespeeld,
sportieve middag waarbij al|
tol winnaar werden uitgcroci
zorgden dat liet (oimioni een
ten een button met bei opsel
in ontvangst nemen. Kr we
punten gestreden. M i j de ineil
voor Wendy Boerman van de
voor ( orinne Driessen van d«
jongens werd de Ie plaats il
door Niels Eykelkamp van d\
werd Marcel Jansen van de
De wisselbcker die de 2 vooi
school Bekveld was geworvnei
nardnsscbool, die ditmaal de)
De andere uitslagen waren:
Openbare Lagere SSchool, 4
(> Bekveld.
De Hengelose Badminton Club
jaar weer een dergelijk toiirn
tie georganiseerd kan worden J

Kerk- en andei
ZONDAG 13

Herv. Kerk (Bei
10 uur k a n d i d a a t K. LaseurJ

Jeugddiensl

Goede Herder!
10,15 uur ds Hendriks

Geen dienst
VrJJz. Herv.

Avond- en weekenddi
Tijdens het weekend wordt er
uur en op zondag van 12-12.J
voor dringende gevallen gehc

van 7 t.e.m.
Th. J. Hanrath, telefoon 12 77|

Weekenddienst huisart
Vrijdag 1 1

van vrijdag 13 uur tot zaterj
van zondag 8 uur tot maand)

Weekenddienst dl
ingaande zaterdagmorgen 10
H. Eil, telefoon 1420

Alarm
Tel. 05753-1230, politiebureau
meldkamer Rijkspolitie te Aj

Alarmno. brai
Telefoon 1922 te Hengelo Gld

R.K. Kerk H<
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis,
mis, 10.30 uur H. Mis. Door de

R.K. Kerk
R. K. kerk Keijenborg: zaterd
mis; zondag 8.30 uur vroegr
Dinsdag, donderdag missen IJ
zins mis 8.30 uur.
Zelhem (kerk ned. prot. boi
vooravondmis
Huize Maria Postel: maandag!
om 9.30 uur; zaterdag en zondj
dagelijks rozenhoedje om 18.;

FNV INFO-TEAM HENGELO
Spreekuur maandag t. e. m. dol
18.00 uur A. Jolink, Rozenstra
Zuivelweg 7 of tel. 05753-2695-3]
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is kwart voor acht.

i
NOOI HENGELO G.
e maal organiseerde
en scholentournooi
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L felle strijd behaald
IMcrsonschool, 2e

lernardusschool.
gaande jaren door
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engelo Gld. Na 23 uui
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iveek H. Mis om 8 uur
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10.30 uur Hoogmis.
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t.e.m. vrijdag H. Mis
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iderdag van 17.00 tot
at 7, R. Kroesen,
68

blijf S ^ANK met

malsovit
AMBACHTELIJK
BROOD

Blijf gemakkelUk op gewicht met MALSOVIT-

brood, ambachtel i jk voor U gebakken door:

RAADHUISSTRAAT - HENGELO GLD

KOLLEKTE RESULTAAT

De nationale kollekte geestelijk gehandicapten heeft
in de gemeente Hengelo Gld het mooie bedrag van
f 10.400,— opgebracht. De dank van het plaatselijk
comité gaat uit naar alle gevers, maar ook naar de
kollektanten die hun tijd en energie hebben gegven
voor de verstandelijk minder bedeelden van ons volk

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

S pee/o a/ deze week:

Bakfilet
geen 12.50 per kg maar per kg l löO

l pot zure haring
van 4.25 voor 3i95

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

500 gr belegen 5.20

Plm 950 gr boeren baby Edammeer
12.50

100 gr Gruyère 1.80

100 gr nootmix 1.85

Wij verkopen uitsluitend
natuurkaas

4 metworsten 11.00
(zonder kleurstof)

2 rookworsten (de goudbekroonde
Hanskamp Dieren) 6.00

500 gr boerenleverworst 3.50

UIT MOEDERS KEUKEN:

l kg balkenbrij 3.95

VERDER:

bierwostjes, spek, leverworst,
mosterd enz.

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Grolweg l • 8964 BL HALL - Tol. 08387-805

Autobedrijf DIK LANGWERDEN
Hackforterweg 33 • Wichmond • Tel. 06754-621

In- en verkoop

occasions, tevens nieuwe auto's
Voor al uw

reparaties, banden, uit-
lijnen, tectyleren enz.

Bij ons in de BABYHOEK: »

aanbieding boxpakjes

12.95

DISBERGEN
Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Wij hebben nog mogelijkheden voor
nieuwbouw (vrije sektor)
in Hengelo Gld en Keijenborg.

Voor informatie kunt U zich wenden

tot:

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv
Spalstraat 26 - 7255 AC Hengelo Gld
Tel. 05753-1400
Boliestraat 40 - 7001 DB Doetinchem
Tel. 08340-34025

Lid N.V.M.

NAJAARSBEURT
voor uw tuin

Reserveer NU

verkoop van tuinplanten
HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 28 - Hengelo Gld

Tel. 05753-2619

Het jaar 1984
nadert met rasse schreden

Nu reeds dé noodzakelijke aanschaf

x Kalenders

x Zakagendas

x Omlegkalenders

x «Bureau- en
kantooragenda's

x Almanak
Vergeet niet te bestellen:

de DAG(BLOK) SCHEURKALENDER

WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

EEN GOED KADO-IDEE

sprankelend
eigenzinnig
kamerbreed
tapijt

'LOVE BOAT'
Van rustige berbertintjes tot
exotische kleuren.
Krachtig genopt tapijt met
een betoverende charme.
EIGENSCHAPPEN:
plet en rafelt niet, simpel in
onderhoud, zo sterk als
een leeuw.
TOEPASSING:
woon-, slaap* en studeerkamers,
hallen, trappen. Hobby- en
showruimten, cruisehutten en
dinerrooms.

JAAR

SLIJT-

GARANTIE

PER STREKKENDE METER
400 cm breed.
Legklare zware rug.
Zolang de voorraad strekt.

NU MET VOLLE

KRACHT NAAR

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Nieuwe Torn os danu
bromfiets, met voor- en
achtervering, div. kleuren
f 999.—. Fa. Slotboom,
Kieftendorp 11, Hengelo G

Brieven onder no 45-1
bureau de Reclame
Woonruimte te huur

Te koop electr. fornuis
met kookplaat, Oost In-
dische duiven met kooi,
kanarie kooien, papagaai-
kooi, partij boerenkool,
fijne krul. Bakker Men-
tink, Bronkhorsterstraat
11, Keijenborg

Te koop Simca 1100 auto-
maat, bouwj. 1973, nieuwe
banden. R. A. Tjoonk,
Walterslagweg l, 7223
KB Baak, na 19.00 uur

Gezocht zit-slaapkamer
met ingang van l jan. 1984
Brieven onder nq 45 bur.
De Reclame

Te koop 2 jonge pups
(Drentse patrijshond)
9 weken. Henk Hermans,
St Janstraat 41, Keijen-
borg, Tel. 1429

Te koop jonge krielkippen
en prima slachtkippen en
steeds verse eieren.
W. Kemperman, Lamstr.
5, Toldijk, tel.05755-1329

Te koop gebr. brommers
8 Puch Maxi, 5 Kreidlers,
3 Yamaha's, 3 Zündapp's
div. bouwjaren. Fa. Slot-
boom, Kieftendorp 11,
Hengelo Gld

BLOEMBOLLEN
SIERHK ESTERS
HED3EPLANTEN

LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAG B E PLANTING

POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM
TUINTURF

VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN

TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
& ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1800

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

Gelegenheid tot

inleveren van vakantiebonnen
voor de bouw
voor de a.s. feest- en verlofdagen

op maandag 14 nov.
van 19.00 tot 21.00 uur bU

A. HULSTIJN, Vordenseweg 27

Het bestuur FNV

50 dessins vanaf

ruim f 5 - beneden

de gewone prijs

race auto's, penny's, trucks

Bij aankoop van min. f 25,- Behang

behangborstel

Gazelle rijwielen
met roestvrij stalen velgen

kogellagers in bracket

kunststof kettingkast

Div. uitvoeringen v.a.

444.--

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - HENGELO GLD

3 sterren STEUNPANTIES

vanaf 10.95
Tot ziens bij

TACX SCHOENMODE
Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis
Tel. 05753-2547

GARAGE B. REGELINK
VOOR

reparatie
alle merken auto's
M.L.-behandeling
+ tectyleren
banden - accu's

OPEL
zeer lage onderhoudskosten
hoge inruilwaarde
veel rUplezier

Synagogestraat 6 - Hengelo Gld - 05758-1573

Vanaf heden iedere vrijdag

op de weekmarkl in de Spalstraat te Hengelo Gld:

de warme bakker uit Spakenburg
met WARM BROOD, KOEK EN BANKET
Als kennismakings-aanbieding:

bij aankoop van 2 gevulde speculaas

de derde GRATIS

J. H. VAN DIERMEN
Willem Barendtzstraat 15 - BUNSCHOTEN
Tel. 03499-84750

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

Te koop inruilmeubels
Lubbers Woonwinkel
Tel. 05753-1286

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

schildersbedrijf
bennie harmsen

vraag vrijblijvend informatie

Spalstraat 17 Hengelo (G l d.) Te l.05753.1292



Nu in de
winkel...

Form Control pantyslips.
Uw figuur wordt gekorrigeerd, zonder

iat er nare strepen door uw bovenkleding
achtbaar zijn. Porm Control panties
zijn er in 3 verschillende modellen.

en...lOrkorting
Deperfefcte pasvorm van É&

pft/tUMlttV

WIM BESSELINK
Textiel - Woninginrichting

KEIJENBORG

S.V. WILLEM TELL - HengeloGld
De trekking van de

jubileumloterij
heeft op 31 oktober j.l. plaatsgevonden.

De winnende nummers zijn:

7 - 4 0 - 6 3 - 2 3 1 - 246 - 267 - 324 - 393 - 491 - 507

527 , 528 - 542 - 603 - 641 - 722 - 746 - 848 - 922

968 - 1022 - 1112 - 1138 - 1156 - 1168 - 1254 - 1314

1319 - 1821 - 1339 - 1376 1400 1 4 1 1 - N M 1455)

1471 - 1508 • 1545 - 1617 - 1684 - 1720 - 1726 - 1763

1788 - 1803 - 1809 - 1915 - 1919 - 1940 • 1998.

De prijswinnaars zullen persoonlijk bericht
ontvangen.

Zondag 13 nov. a.s.

BINGO-
AVOND
AANVANG 20.00 UUR

zaal open: half acht

Vele aantrekkelijke prij/.en

ZAAL WINKELMAN
KEIJENBORG

org.: B.V. 't Centrum

Autoshop - goederenhandel

B. REGELINK
Voor al uw

WINTERARTIKELEN
voor de auto

Ook uw adres voor

BREIGARENS
Deze week: KILO'S PAKKEN

van 27.50 voor ZZiOiJ

Ruurloseweg 43 • Hengelo Gld • Tel. 05753-2266

ITUSQVAIÏNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naalmachlnehandel • reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 18 • VOEDEN Tel. 05752-138»

Bpalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 037SS-1413

Toneelver. „THALIA"
STEENDEREN

Opvoering van het biyspel

de verloofde van mijn vrouw
van Otto Schwarz en

Georg Lengbach

op dinsdag 15 nov.
in zaal ,,De Engel" te Steenderen

AANVANG 19.80 UUR

Inlevering van vakantiebonnen
voor de verlofdagen met Kerstmis en Nieuwjaar

op dinsdag 75 nov. a.s.
van 19.00 tot 21.00 uur bij
W. LIMBEEK
St Janstraat 63, Keyenborg

Het bestuur
bouw- en houtbond FNV
af d. Keijenborg

Nu zijn de

aanbiedingen
bij Stevord
sterker dan ooit!!

Sola cassettes
in meerdere modellen voor ongelofelijke prij/.en
B.v. de grote 105-delige ladencassette van
1777.— voor 839.—

Van 1484.— voor 595.—
Een kleinere cassette van 864.— adviesprijs
voor 364.—

Keukenmessen
voortreffelijke kwaliteit (broodmes, vleesmes)
Beroemd Zwitsers merk Zyless Pilatus
werkelijk een topmerk in alles wat snijden moet
vastgestelde prijs 39.— bij ons 27.50
vastgestelde prijs 43.— bij ons 2S."
vastgestelde prijs 47.— bij ons 34.--

Ook in kleine dagelijkse dingen opvallende
aanbiedingen. Onze inkoopcombinatie stuurde
ons ongevraagd een partij solide fietspompen
op voetplank op ons dak.
Die moeten snel weg. Daarom: 9.95
Zelf plank en handvat monteren dan 8.95

De zware Curver WERKEMMER (4.95 advies-
pr i j s ) verkochten we voor 4.50, nu 3.95

3 voor 10.00

Goede KEUKENEMMER 1.95

In schilderijen
verkochten we de laatste maanden goed, want
onze prijzen zijn scherp. Toch ook hierin
tijdelijk aanmerkelijke verlagingen Een fors
formaat op doek in massief houien lijst van
145.— hebben we tot Sinterklaas geprijsd voor

95.--
GEZELSCHAPSSPELEN in enorm aantal
soorten, waarvan vele onder de prijs. Het be-
kende nieuwe spel „Vang de kikker", geregeld
op TV, van 39.50, koopt u bij ons voor 29.50

Ander speelgoed: Mako dozen om gipsvormen
te gieten. Aardige dingen maken en die dan
kleuren. Normaal 14.95, nu 9.95

Grote plastic CIRCUSAUTO met tijger van
Playbig, normaal 29.95, nu 14.95

AUTOBANEN merkartikel Aurora. Groot,
gaaf en compleet, adviesprijs 99.50
aanbieding 49.50

Bekende Kreu/er BALLPOINT tstalen punt
en stalen knop) van 1.45, tijdelijk 95 et
3 voor 2.50

Ballpoint, potloodmodel van 50 et,
nu 3 voor 1.—

Aardige LINEAAL met foto's van 1.75
nu voor 95 et

Jongelui! Die grote plaat, de treinposter van
Lego van 1.—, kost bij ons maar 50 et

De kleurplaten van de Edor kleurwedstrijd
zijn (eindelijk!) ook aangekomen.

In de bekende Britains boerderij serie:
de VOLVO TREKKER met kiepbare aanhanger
van 32.95, voor 24.95

O/f zijn een deel van de vele aan-

biedingen voor de o.s. Sinterklaas

In afwijking van de regel zijn alle

aanbiedingen deze 4weken geldig:

t.e.m. 5 dec.
Maar u loopt natuurlijk wel de kans

dat ze uitverkocht zijn, als u tot het

laatste wacht.

STEVORD

Bespaar op uw stook-
kosten met

Ellen tochtwering
Uitgebreide sortering

IJZERHANDEL

HARMSEN
Ha ii i i i nks t raal 4, Hengelo
Tel. 05753-1220
Te koop heren iourfiets
Gazelle, groen, f 295.—
Tel. 05753-1297
Te koop gebr. race-, super
sport heren-, dames en
kinder fietsen. Eventueel
om zelf op te knappen
Fa. Slotboom, Kieftendorp
11, Hengelo Gld

Te koop antieke koperen
pomp en massief ijzeren
speerhekwerk. Tel. 05753-
2003

Te koop plm 6 kub open-
haard hout. D. v.d. Kolk,
Eekstraat 3, Steenderen,
Tel. 05755-1274

Gehuwde vrouw zoekt
part t ime kantoorwerk
'Ervaring op ace.kantoor
als typiste. Tel. 05753-
7376

Nieuwe oveerjarige merk-
rywielen, met en zonder
versnelling, div. kleuren,
scherpe prijzen. Fa. Slot-
som, Kieftendorp 11,

Hengelo Gld

GEMEENTE HENGELO
PROVINCIE GELDERLAND

De burgemeester van Hengelo maakt bekend,
dat met ingang van 14 november 1983, ge-
durende een maand ter gemeentesecretarie,
afdeling bestuurszaken, voor een ieder ter in-
zage ligt het ontwerp van het bestemmings-
plan „Oosterwijkse Vloed 1983".
Dit plan is gesitueerd aan de zuidzijde van het
dorp Hengelo.
Hel beslaat eeh oppervlakte van ongeveer 19
ha en het plangebied wordt begrensd door de
Berkenlaan, de algemene begraafplaats, de
Aaltenscvvc^, de Oosterwijkse Vloed en de
Zelhemseweg.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een
ieder tegen dit ontwerp-bestemingsplan schrif-
telijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen.

Hengelo, 27 oktober 1983.

De burgemeester voornoemd,
J. E. de Boer

AKTUELE LANDBOUWPOLITIEK
De gezamenlijke landbouworganisaties CBTB,
ABTB en GMvL in de gemeente Steenderen hebben
een bijeenkomst belegd in zaal ,,den Bremer" te
Toldijk op maandag 14 november a.s. waarop de
heer J. van der Veen zal spreken over de aktuele
landbouwpolitiek. De aanvang is kwart voor acht .

SCHOOL BADMINTON TOURNOOI HENGELO G.
Voor de derde achteenvol^ende maal organiseerde
de Henjfelose badmintonclub een scholentournooi
in Hengelo Gld.
Bij de inschrijving bleek dat alle zes lagere scholen
mogelijkhedenzagen om mee te doen, hetgeen voor
de organisatie een geweldige opsteker was. Op
20 oktober werd er gespeeld. Het was een geweldige
sportieve middag waarbij alle jongens en meisje
tot winnaar werden uitgeroepen omdat ztf er voor
zorgden dat het tournooi ecu succes werd, ztf moch-
ten een button niet liet opschrift I like badminton
in ontvangst nemen. Er werd echter ook om de
punten gestreden. Bij de, meisjes was de Ie plaats
voor Wendy Boerman van de OLS en de 2e plaats
voor Corinne Driessen van de Piersonschool. By de
jongens werd de Ie plaats na felle strijd behaald
door Niels Eykelkamp van de Piersonschool, 2e
werd Marcel Jansen van de Bernardusschool.
De wisselbeker die de 2 voorgaande jaren door
school Bekveld was gewonnen was nu voor de Ber-
nardusschool, die ditmaal de sterkste was.
De andere uitslagen waren: 2 Piersonschool, 3
Openbare Lagere SSchool, 4 De Leer, 5 Varssel,
<; Bekveld.
De Hengelose Badminton Club hoopt dat ook volgend
jaar weer een dergelijk tournooi in de herfstvakan-
tie georganiseerd kan worden.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 13 NOV.

Herv. Kerk (Remlgiuskerk)
10 uur kandidaat E. Laseur, Beekbergen

Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Hendriks

VrUz. 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 7 t.e.m. 13 nov.
Th. J. Hanrath, telefoon 1277

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrydag 11 nov.

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. Eil, 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 KeUenborg
R.K. kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge-
zinsmis 8.30 uur.
Zelhem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur
vooravondmis
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. 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

blijf SLANK met

malsovit
AMBACHTELIJK
BROOD

Blijf gemakkelijk op gewicht met MALSOVIT-
brood, ambachteUJk voor U gebakken door:

Warme bakker Hekkelman
RAADHUISSTRAAT - HENGELO GLD

KOLLEKTE RESULTAAT

De nationale kollekte geestelijk gehandicapten heeft
in de gemeente Hengelo Gld het mooie bedrag van
f 10.400,— opgebracht. De dank van het plaatselijk
comité gaat uit naar alle gevers, maar ook naar de
kollektanten die hun tijd en energie hebben gegven
voor de verstandelijk minder bedeelden van ons volk

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

Speciaal deze week:

Bakfilet
geen 12.50 per kg maar per kg | ByQ

l pot zure haring

van 4.25 voor 3i9b

Bij o** in de BABYHOEK: »

aanbieding boxpakjes

12.95

DISBERGEN
Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753 1425

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

500 gr belegen 5.20

Plm 950 gr boeren baby Edammeer
12.50

100 gr Gruyère 1.80

100 gr nootmix 1.85

Wij verkopen uitsluitend
natuurkaas

4 metworsten 11.00
(zonder kleurstof)

2 rookworsten (de goudbekroonde
Hanskamp Dieren) 6.00

500 gr boerenleverworst 3.50

UIT MOEDERS KEUKEN:

l kg balkenbrij 3.95

VERDER:
bierwostjes, spek, leverworst,
mosterd enz.

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Grolweg l • 6864 BL HALL • Tol. 08337-305

Autobedrijf DIK LANGWERDEN
Hackforterweg 33 - Wichinond - Tel. 06754-621

In- en verkoop

occasions, tevens nieuwe auto's
Voor al uw

reparaties, banden, uit-

lijnen, tectyleren enz.

Wij hebben nog mogelijkheden voor

nieuwbouw (vrije sektor)

in Hengelo Gld en Keijenborg.

Voor informatie kunt U zich wenden
tot:

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv
Spalstraat 26 - 7255 AC Hengelo Gld
Tel. 05753-1400
Boliestraat 40 - 7001 DB Doetinchem
Tel. 08340-34025

Lid N.V.M.

NAJAARSBEURT
voor uw tuin

Reserveer NU
Vrijblijvend prijsopgave

Tevens elke zaterdag

verkoop van tuinplanten
HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2619

Het jaar 1984
nadert met rasse schreden

Nu reeds dé noodzakelijke aanschaf

x Kalenders

x Zakagendas

x Omlegkalenders

x Bureau- en
kantooragenda's

x Almanak
Vergeet niet t« bestellen:
de DAG(BLOK) SCHEURKALENDER

WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1258

EEN GOED KADO-IDEE

sprankelend
eigenzinnig
kamerbreed
tapijt .**\ , >~fs~-

'LOVE BOAf
Van rustige berbertintjes tot
exotische kleuren.
Krachtig genopt tapijt met
een betoverende charme.
EIGENSCHAPPEN,
plet en rafelt niet, simpel in
onderhoud, zo sterk als
een leeuw.
TOEPASSING:
woon-, slaap- en studeerkamers,
hallen, trappen. Hobby- en
showruimten, cruisehutten en
dinerrooms.

JAAR

SLIJT-

GARANTIE

PER STREKKENDE METER
400 cm breed.
Legklare zware rug.
Zolang de voorraad strekt.

NU MET VOLLE
KRACHT NAAR

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Nieuwe Tomos dames-
bromfiets, met voor- en
achtervering, div. kleuren
f 999.—. Fa. Slotboom,
Kieftendorp 11, Hengelo G

Brieven onder no 45-1
bureau de Reclame
Woonruimte te huur

Te koop electr. fornuis
met kookplaat, Oost In-
dische duiven met kooi,
kanarie kooien, papagaai-
kooi, partij boerenkool,
fijne krul. Bakker Men-
tink, Bronkhorsterstraat
11, Keijenborg

Te koop Simca 1100 auto-
maat, bouwj. 1973, nieuwe
banden. R. A. Tjoonk,
Walterslagweg l, 7223
KB Baak, na 19.00 uur

Gezocht zit-slaapkamer
met ingang van l jan. 1984
Brieven onder no 45 bur.
De Reclame

Te koop 2 jonge pups
(Drentse patrijshond)
9 weken. Henk Hermans,
St Janstraat 41, Keijen-
borg, Tel. 1429

Te koop jonge krielkippen
en prima slachtkippen en
steeds verse eieren.
W. Kemperman, Lamstr.
5, Toldijk, tel.05755-1329

Te koop gebr. brommers
8 Puch Maxi, 5 Kreidlers,
3 Yamaha's, 3 Zündapp's
div. bouwjaren. Fa. Slot-
boom, Kieftendorp 11,
Hengelo Gld



WEEK 7 T/M 12 NOVEMBER

(Een speciaal weekbericht van Albert Heijn Hengelo)

Sparen voor
n gratis taart bij de
boodschappen.

Spaar 10 penningen voor 'n gratis feesttaart in AH's Feesttijd Festival.
In deze feestelijkste periode van 't inlevering van de penningen kunt meene-

jaar verrassen we u met een feestelijke
penningenactie, exclusief bij uw Albert
Heijn in Hengelo. Elke keer krijgt u
bij 25 gulden aan boodschappen" aan
de kassa een AH spaarpenning. Bewaar
die penningen, want tien stuks zijn een
grote taart"" waard, die u meteen bij

men. Onze actie loopt tot 22 december
aanstaande. Tijd genoeg dus om uzelf
een paar keer op zo'n verrukkelijke feest-
taart te trakteren. Overigens: de pen-
ningen zijn genummerd, maar dat is uit-
sluitend om bedrijfstechnische redenen.
U hoeft dus alleen maar op de penningen

te letten en
niet op de nummers.

* Uitgezonderd brood en sigaretten i.v.m. wettelijke
bepalingen.

::
'•"•' of f2.50 contant in de hand.

Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.



Opgewekt nieuws
uit onze slijterij.

U gaat onze slijterij heel
nuchter binnen en komt er heel
vrolijk weer uit. Hoe kan 't ook
anders met onderstaande
aanbiedingen.

En dan hebben we 't nog
niet eens over onze collectie
wijnen enzo gehad.

Jonge Bols,
fles l liter

Pisang Ambon,
fles 0.75 liter 12.95
Florijn citroenbrandewijn,
fles l liter 10.98

November en december zijn heel
huiselijke maanden. Gezellig maar ook
extra druk met vaak veel mensen over de
vloen Dus heeft u veel boodschappen
nodig en die heeft Albert Heijn als geen
andet Voor aanbiedingsprijzen als geen
andet En zo zoetjes aan moeten we ook
al gaan denken aan Sinterklaas dus aan
versnaperingen en surprises, hapjes en
hartigs. 's Lands grootste kruidenier
staat ook wat dat betreft al letterlijk en
figuurlijk op scherp. We houden u op de
hoogte.

Hartige hapjes
in onze vlees-
warenwinkel.

We hebben 't al gezegd: in ons vlees-
warenwinkeltje vindt u een weelde aan
binnen- en buitenlandse beleg-ideeën.
Dat kunt u zien en dat laten we u deze
week ook graag gratis proeven.

Welkom.

Ruim 80 beleg-ideeën uit binnen- en buitenland. Allemaal vers van het mes. En
allemaal met AH's kwaliteitsgarantie. Snijworst, salami's, boerenworst, lever, rosbief,
Aufschnitt, frisse salades, feestelijke patés, vele smaken leverworst, en liefst 9 verschil-
lende soorten ham, waarmee u deze week extra kunt kennismaken.

Achterham,
magere, gekookte en
licht gerookte achterham,
100 gram

Schwarzwalderschinken,
rauwe achterham, op natuurlijke wijze
gedroogd en op speciale manier
gerookt, 100 gram

VAJ&**

1.59

NIEUW:
Katenschinken,
speciaal gekruide en gerookte
achterham, met een pittige
rooksmaak, 100 gram 1.59

Pragersaftschinken,
topklasse achterham, op ouderwetse wijze
(volgens oude receptuur) ^
bereid en gekruid, 100 gramJ^W

Rauwe boerenham,
ambachtelijke gezouten en gerookte ham,
met een milde gerijpte smaak,
100 gram 1.59

Gekruide ham,
bereid uit speciaal geselecteerde stukken ham
met een heerlijke kruidenmelange, ̂  F^\
100 gram JU9S" [.o!/

Gekookte boerenham,
kwaliteits-achterham met een
vleugje knoflook, 100 1.59

Landrauchschinken,
mild gekookte en gerookte achterham met een
fijne (eigen) smaak, 100 gram 1.59

Geroosterde achterham,
gekookte en geroosterde ham met een klein
randje vet voor de volle smaak,
100 gram 1.59



In samenwerking met AH's eigen
slachterij zorgt onze vakslager voor 'n
mooi stuk vlees. En ze maken 't voor u
klaar waar u bijstaat. Heel goed dus en
toch zo goedkoop als maar kan. En wilt
u een bepaald recept of heeft u een spe-

ciale bestelling, dan
luistert hij graag

naar u.

Magere runderlappen,
kilo

Doorregen runderlappen,
kilo

10.98
8.98

Hacheevlees,
5 00 gram

We brengen uw
boodschappen
graag even thuis.

i

Service is een belangrijk begrip bij
alle AH-winkels. En dus ook bij ons.
Zo hebben we bijvoorbeeld een eigen
boodschappendienst, die voor slechts
f l,- al uw aankopen 's middags bij u
thuisbrengt. Via onze kassières kunt u dat
keurig regelen.

Koopavond
—K—

. Alleen geldig op
vrijdagavond-koopavond.

Brouwers biei;
krat 24 flessen a 0.3 liter

FAIvast'n voorproefje
van Sinterklaas.

We hebben de banketbakker alvast een
aantal heerlijke roomboterb&nketstaven laten
bakken. Om in de stemming te komen, deze
week: Ovenverse staaf van 250 gram. 1 OCT

Volgende week
begintde
fantastische
wedstrijd van
Chico
sinaasappelen.

Nu weet u iets wat nog nie-
mand weet: volgende week start
Chico bij AH een fantastische
wedstrijd. De prijzen zijn onder
andere een Mistral Surfplank met
alles erop en eraan, een Canadian
Family Canoe en verder Raleigh
Cross Fietsen, Bike Hometrainers
en nog veel meer. Vanaf volgende

...week dus. Maar van de bol-van-
sap-sinaasappelen en pitloze
clementines van Chico kunt u nu
alvast volop genieten. En... gooi
vooral het speciale Chico-merk
aan 't netje niet weg!

Vrijdagavond
welkom op de
koffie met gebak.

We willen 't deze dagen ook in onze
winkel extra gezellig maken. Daarom
schenken we op vrijdagavond-
koopavond gratis koffie met gebak,
gezellig tussen 't winkelen door.

's Lands grootste kruidenier blijft ook in Hengelo op de kleintjes letten.



Als onze.
naam op de
verpakking
staat, bent u

noggoedkoper
uit.

Alle grote merken zijn bij ons zo voordelig als
maar kan. Bovendien hebben we nog zo'n 600
boodschappen van eigen AH- huismerk, die
duidelijk noggoedkoper zijn. En minstens zo goed,

hïÜSfnAfïc ornc^at we d'e artikelen zelf importeren of door
'** gerenommeerde fabrikanten laten produceren.

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

hutamwk

Appelsap,
pak l liter 1.35
Sherry pale„887",
medium dry. C QCT
nes l liter O.Ï7O

Beauty & Body
shampoo.diver
soorten, fiacon

Zaanse beschuit, Qf\
rol 13 stuks OsJ

Albi allesrei niger,1 Qö
nacon l liter JL.^7O

Albimatic,
Qf| draagkarton

2 kilo 5.75
Chips, naturel
of paprika, 1 C
zak 200 gram l.lü

^^^ Soep, kip, groente of
Cll tomaat.
ru§m"t blik 0.46 liter

^^ Slasaus, 1 QQ
nes 0.75 liter 1.Z7Z7

Snelkookrijst,
pak 400 gram

89

Extra jam,
aardbeien ot abri-

"kozen, pot 450 g

Pindakaas,
pot 350 gram

Dinec
j voor de hond.

zak 1500 gram

Kattebrokjes,
blik 405 gram

Halfvolle
melk, pak l liter

1.69

Knakworst, 1 /JO
blik 200 gram.lrfy

Bronwatei;
naturel, nes l liter

Cola, Drink of



HIJ komt
•P Geldig van 10/11 - 16/11

ij komt
kruidenier

Verkade San Francisco
rol van 2£& voor

Nutroma halfvolle
koffiemelk
0.5 Itr.

Bona margarine
kuip 500 gram nu

Chateau du Bousquet
per fles ̂ 98 nu
1981, appellation Cótes de Bourg con-
trólée, een uitstekende rode Bordeaux, die
jong gedronken kan worden.

Yogho-Yogho
aardbeien of perziken
l literpak

Heineken bier
krat 24 flessen V.S. prijs
Nu gratis set bierviltjes bij elke krat

Boom dik speculaas
pak 3 stuks lr?9-

Kathy toffees
drop of vanille zak 150 gr. •

Chocolade toblerone
div. soorten tO&nu

Kreyenbroek
speculaas
zak 300 gram 2^49-nu

Knorr vleesbouillon
6 Itr. V.S. prijs

AU
koffer 2 kilo Z48-

White Horse puzzel
1000 stukjes-&95-nu

Combi crossword
White Horse*
van i2£5 voor

Si Nicolaas
inpakpapier
2.5 m X 50 cm. 2 rol

449
895

Q98

Sprookjes/spelletjes-
boek "Roodkapje'^
192 pagina's ̂ 05-

Viltstiften
36 stuks 4^5-

Elektrische trein
met trafo.30.05r

395

groenten

Croma
per pak V. S. prijs

Biotex
pak 500 gram 3̂ 9*
groen of blauw

Coroos kersen op
lichte siroop
3/4 pot 2,29-

Aviko ovenfrites
lOOOgramirQÖ-

Sukrettine
500 tabletten^95-

Kitekat
5 soorten,

179
269
395
1.19

allerlei
Tesa plakband
pak 5

Prodent fluor
tandpasta
set 3X50 ml.

Hansaplast
Imtr.
plastic of elastisch

149

279
195

slijterij
Hartevelt jonge
jenever
l literfles nu

Bols vieux
1 literfles deze week

Karaf 13 sherry
2 literfles 43£5-

Delaforce port
fles van 42r?5 voor

1595
.2*5

10?5

Geldig van 10/11 - 12/11

Nieuwe oogst
Boterzachte import
Spercieboontjes
1/2 kilo

Nieuwe oogst
Spaanse navellina's
forse handsinaasappelen
20 stuks

Nieuwe oogst
Spaanse Clementines
22 stuks

228

498

498
Ter kennismaking iets fijns:
Karmijn handappels
Kruising tussen een Cox en een
Goudreinet. 2 kilo

395
Ze zijn er weer... Alleen bij VS markt..

Resonant aardappelen
2.5 kilo
Eigenschap: geel en bloemig op de schotel
ondiepe ogen (pitten) en weinig afval.

Maandag 14/11:
Zuurkool
500 gram vacuüm
4 weken houdbaar

Zuurkool uit het vat
500 gram

Q59
Q59

Dinsdag 15/11:
Keuze uit witte, rode
of groene kool
per kilo

Q68
Woensdag 16/11:
Goudgele andijvie
küo

168

slagerij
Geldig van 10/11 t/m 12/11 '83

Schouderkarbonade
hele kilo

Fijne verse braadworst
hele kilo

Tartaar
500 gram

Kipkarbonade
hele kilo

Hamburgers
l O stuks, ± l kilo

Gelderse schijven
l O stuks, ± l kilo

Slagersrookworst
grof of fijn 100 gram

Zuurkoolspek
500 gram

593
498
795
795
125
498

Maandag t/m woensdag;
14/11 t/m 16/11:

Magere speklappen
hele kilo

Hacheevlees
hele kilo

Gehakt h.o.h.
500 gram

698
998
398

vleeswaren
Geldig van 10/11 t/m 16/ll/'83

Schouderham
150 gram

Snyworst
150 gram

Pekelvlees halfom
100 gram

Varkenslever
150 gram

Ringleverworst
± 500 gram, per stuk

Twents schotelde
met bacon
650 gram

79
59
49
19

225

365

bloemen
Grote pot chrysant
3-stek en 3 verschillende tinten l
Verlangt een vollichte standplaats en de
potgrond vochtig houden.

3 varentjes
keuze uit wel 5 soorten
per stuk 1.75

Pracht kas chrysanten
per bos

395

zuivel
Coberco magere
yoghurt
l Itr. pak -W5r

Vruchtenyoghurt

aardbeien of perziken

Goudse kaas
belegen kilo nu

Brie van de mat
200 gram nu

Eru pikanQe
smeerkaas

Q89
Q89
8?s
2?8
0?9

MARKTl
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden


