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CLAN
HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naalmachiaehandel - reparatie-Inrichting

BORGONJEN
'Kerkstraat 13 • VOBOEN Tel. 0878*4885

Spalctraat 19 • Hengelo OU Tel. 08751-1418

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

Heerlijk vers gesneden

STOOFPOTGROENTE
nu per zak 95

Nieuwe oogst sappige

NAVEL SINAASAPPELEN
nu 15 stuks 450

Lekkere Franse

GOLDEN DELIGIOUS
nu 2 kilo zak 325

Deze week in onze grote verkoop bloemenkas

mooie groene plantjes
uitzoeken uit diverse soorten Atftr

3 stuks 395

FA. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1473

ONBETWIST UW

bruidsboeketten-specialist

Jozef "SchM

'fffisteliakkef
Spalstraai2i.Tel.i2p Jfengelo.

Deze week in de reclame:

TARWE-
ROZIJNENBOL
plm 450 gram

Barstensvol gevuld met
sappige zongerijpte
rozijnen en gegarneerd met
nootjes

van 2.35 voor l. f 9

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

Sweaters
maat 128-182 18.95
Roozegaarde Sport - Klem Textiel
Spalstraat 13 - Hengelo Gld

Joggingpakjes
maat 104-176, vanaf

37.50
Roozegaarde Sport
Klem Textiel
SpaLstraat 13, Hengelo G.

BLOEMBOLLEN
SIERHE ESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN T

BOSPLANTSOEN £

HAAGBEPLANTJ

POTGROND

GAZONGRASZAA D

SPORTVELDMEN6SEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

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

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 05753-1300

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

4.95
3.95

100
VRIJDAG EN ZATERDAG
500 gram

schouderkarbonade
max. 2 kg per klant

500 gr mager ribstuk
100 gr rauwe ham

150 gr slagersham

3.95
695
195
195

De gehele week;
rookworst

Bij aankoop van een eigengemaakte

500 gr zuurkool gratis

Gepaneerde snitsels - slavinken
Hamburgers - rolladeschijven

s haien - 4 betalen

500 gram

mager hachévlees
+ kruiden
500 gram

Rolpens

l doos

6.95

6.95

grote fricandellen X3.95
40 stuks

Keurslager PETER VAN
H E N G E L O GLD. TELEFOON 05755-12 68 KEURSLAGER

Speelgoed?
STEVORD!

OPEN HUIS
op woensdag 23 november van 3-6 uur

Voor sport en vrije
tijd
moet u bij Spa/-
straat 73 zijn.

Roozegaarde Sport
Klem Textiel
HANDEL IN

hooi en stro
Offenberg

bij BAKKERIJ KREUNEN
Onze sortering brood, koek en banket is de laatste tijd zo uit-
gebreid, dat wij daarom onze bakkerswinkel gemoderniseerd
hebben. De ambachtelijke produkten kunnen nu optimaal ge
presenteerd worden.
Ook kunt U een kijkje nemen in onze vernieuwde bakkerij.

Bakkerij Kreunen bestaat sinds 1820 en we zijn dan ook
trots om U een ouderwetse kwaliteit te kunnen aanbieden
in een moderne zaak.

Op woensdagmiddag ontvangt iedere belangstellende
een smakelijke attentie

OPENINGS-AANBIEDINGEN

van donderdag 24 t. /m. zaterdag 26 nov.

Verse krentebollen,
6 stuks van 3.— voor

Onze alom bekende slagroomtaart
van 7.50 voor O.""-

Lekkere gekruide speculaas,

250 gram

Tot ziens op woensdagmiddag 23 nov. van 3-6 uur in onze bakkerszaak

Bakkerij KREUNEN De zaak voor
mensen met smaak

Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08366-85664

SPORT GOED
met SPORTGOED

van
SS

Roozegaarde sport
Spalstraat 18, Hengelo G.
Te koop l pers. bedbank,
gasfornuis, droogtrommel
aardgas keukenkachel,
2 basboxen, bascule,
electr. kacheltje, fietskar

ij ronde tafel, eiken bierton.
j J. J. van Houte, Plataan

weg 5, Hengelo Gld
tel. 1942

Te koop weidehooi, ook
kleine partijen, afhalen
v.a. f 6.— per baal. Rein-
ders fourage, Varsselse-
straat 11, Zelhem, tel.
08342-1603 of 05752-2170

Wegen overplaatsing be-

drijf spoorbielsen v.a. 7.50
tjrinttegels v.a. 8.75
Zagen, schaven, bezorgen
mogelijk. Tel. 05427-11856

Te koop haardhout, ber-
ken en eik. Tel. 05753-2997

Gevraagd hulp in de huis-
houding voor 10 a 12 uur
per week. Brieven onder
no 46 bureau de Reclame

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

Handschoenen
sjaals - mutsen
Roozegaarde Sport
Klem Textiel

in"-:, Spalstraat 13, Hengelo ( 1 .



Unie van Vrijwilligers
af d. Hengelo Gld

UITNODIGING

23 november
is in „Ons Huis" van 2-5 en van 7-9 uur weer

een fancy fair gepland

Waarvan u langzamerhand wel opde hoogte bent

Toch willen de U.V.V.-sters u zoveel mogelijk

animeren

die dag voor dit doel te gaan reserveren.

Het is immers zo belangrijk aandacht aan

bejaarden te besneden

waaraan vaak te weinig is gedacht in

het verleden.

Een spelletje hier, een lotje daar,

gezellig een kop koffie of thee met een wafel,

ook geen bezwaar

En dan de saamhorigheid, die voelbaar is

zo'n dag

eigenlijk het belangrijkst, als ik het zo

zeggen mag.

Daarom, hartelijk welkom,

namens de leden van de U.V.V.

op de feestelijke samenkomst in Hengelo G.

CHB. GEM. ZANGVER.

„SOU DEO GLORIA'
BEKVELD Dirigent J. W. van Neck

Uitvoeringen
dinsdag 22 november
in de school te Bekveld

zaterdag 26 november
in zaal Langeler te Hengelo Gld

Gevarieerd zangprogram m a

Opvoering van het bUjspel

„Wat 'n kippendrift"
plattelandsspel in 3 bedrijven

(H. Jongman)

Geluidsinstallatie aanwezig

Aanvang 19.30 uur precies

Geef een VVV
geschenkbon

In bijna alle zaken te besteden

Verkrijgbaar btf informatiebureau VVV:

drogisterij Lenselink
Kerkstraat l • Hengelo Gld

Door het behalen van hei;

staatsdiploma
BLOEMSIERKUNST
te Utrecht

zijn wij nu in staat om bloemwerk te maken

volgens de modernste technieken.

Daarom deze week t.e.m. 5 december
hebben wij

DROOGSTUKJES
voor lage prijzen vanaf

4.50

Tevens deze week een mooie

SCHEFFLERA
op mosstok, geen 10.- maar

6.50

Aanbieding

SNIJBLOMEN
zie in onze winkel

Dus voor bruidswerk en grafwerk
van klasse naar Waamelink en Zn

Fa. G. J. Waamelink & Zn
Hengelosestraat 47 - Ketfenborg
Tel. 05753-1334

^^— ̂^^—^^^ •̂•̂ ^^^^^^^^^ "̂̂ •̂̂ ^^ •̂ ^̂ •̂""•̂ ^̂ ••̂  ̂ ~^^"-^^^^^^— ™

Meisjes en jongens tot en met 13 jaar kunnen

mee doen aan de

Door Edor worden veel prijzen beschikbaar

gesteld. (Hoofdprijs f 500.—)

Voor de kinderen, die hun plaat bij ons in-

leveren stellen wij nog 10 extra prijzen beschik

baar.

Je hoeft je tekening dus niet naar Edor te

sturen, maar kunt die bij ons brengen. We

sturen die dan in één keer weg; dat spaart

jullie een postzegel. Wel moet je tekening

vóór l december bij STEVORD binnen zijn

(omdat we tot uiterlijk 5 dec. bij Edor terecht

kunnen)

STEVORD

,-- aan prijzen in de SI Icolaasaktie va
VOOR VERDERE INLICHTINGEN ZIE ONZE SPECIALE ST NICOLAASKRANT

CHR. GEM. ZANGVER.

„DE LOFSTEM"
STEENDEREN

ZANGUITVOERING
op zaterdag 19 nov. a.s.
in zaal ,,De Engel" te Steenderen

Na de pauze een optreden van de toneelver.
„Thalia" met het blijspel

„De verloofde
van mijn vrouw"
Aanvang 19.30 uur

VISHANDEL „HENGEL"
Raadhuisstraat 51» (achter Edah) Tel. 3460

Speciaal deze week:

1*2 kg bakharing
nu voor 7i95

W// kunnen ook al uw verse vis
bakken
Klaar terwijl u wacht

WEGENS ENORM SUCCES:

l pot rolpens
van 4.95 voor 4i9U

Heeft u onze maaf/esnar/ng af eens
geproefd?

f 2.25 per stuk, 3 voor 5.50, 6 stuks J Q.OO

TINNEROY
diverse kleuren

deze week per meter 15.00

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

Fr*i<ii
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk

w vindtu...
•• bij

[schildersbedrijf
bennn? hormsen

«wlstraatl?. 7256 AA hengeto(g)t«Moon 06753-1292

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal 18 • Hengelo Gld • TcL 0675S-1806

% Jaar garantte op reparatie

Onderdelen, uit voorraad

Vrijdag 18 november
houdt onze voetkundige weer

zitting in onze zaak
van 10.00 tdt 17.00 uur

Hebt u voet- en/of rugklachten, komt u dan
eens langs voor een onderzoek.

Alles geschiedt kosteloos en geheel vrijblijvend

OOK VOOR KINDERVOETEN!!

Bel voor een afspraak tel. 3584

Schoenhandel WÜLLINK
Kerkstraat 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-3584

blijf S L A N K met

malsovil
Leuke herfstmode? Een paar kilo'tjes eraf met
Malsovit-brood. Voor U gebakken door:

Warme bakker Hekkelman
RAADHUISSTRAAT - HENGELO GLD

SPÏTTAALSTRAAT 42 - ZUTPHEN

Komt niet zijn uitgebreide kollktie schoenen in

in „Het Anker"
te Steenderen

op dinsdag 22 en
woensdag 23 november

Werkschoenen 50.—

Helioform schoenen met steun 75.—

Kinderschoenen 60.—

De betere merken met 10% KORTING

Zegt het voort, er kan er maar één
de goedkoopste zijn en dat is

HOETINK
TOT ZIENS in „Het Anker" te Steenderen

van 9 tot 17.00 uur

Wist U dat onze collectie

dusters en nachthemden
zeer uitgebreid is en de serie maten strekt

tot maat 54?

Deze week FLANELLEN EN TRICOT

NACHTHEMDEN nu 25.00

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

dansen met...

V A L L E Y G A Z E L L E
zondag 20 nov.

l liter 3-sterren jonge jenever JL5.45

l liter St André vieux 15.75

l Itr Flortfn citr.-brandewtfn f 1.45

l fles Bols advocaat 8.75

6.45
Zondag 27 nov.

New Fourl fles Hidalgo sherry
seco of medium

05753-1461

Op 14 oktober waren wij !2
1
/2 jaar getrouwd.

Wij hopen dit te vieren op vrijdag 18 november
samen met onze kinderen.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 's avonds

half acht in zaal Herfkens, Z.-E.weg 64, Baak.

HENK PETERS
HENNY PETERS-STRAATMAN

7223 KE Baak, november 1983.

Langendijk 6.

In plaats van kaarten

Zaterdag 19 november 1983 hopen

B. HEERINK

en

H. H. HEERINK-TE PAS

de dag te herdenken dat zij 40 jaar

getrouwd zijn.

Gelegenheid tot feliciteren in Hotel Michels,

„'t Averenck", Spalstraat 45 te Hengelo Gld

des n.m. van half drie tot vier uur.

Hengelo Gld, november 1983.

Kapelweg 2 - Veldhoek.

Voor de vele blijken van belangstelling bij

ons 25-jarig huwelijksfeest, in de vorm van

feliciaties, bloemen of geschenken, zeggen wij

u hartelijk dank.

P. H. PELGRUM

G. J. PELGRUM-HENDRIKSEN

Hengelo Gld, november 1983.

„Den Branderhorst", Steenderenseweg 17.

Met gevoelens van dankbaarheid zien wij

terug op de herdenking en viering van ons

gouden huwelijk op donderdag 13 oktober j.l.

Temidden van kinderen, familie, buren, vrien-

den en bekenden werd het een fijne feestdag.

Alle gelukwensen, in welke vorm dan ook,

hebben ons aangenaam getroffen.

Hartelijk dank voor de warme belangstelling.

R. ARENDSEN

D. ARENDSEN-HEKKELMAN

Hengelo Gld, november 1983.

Sarinkkamp 8.

Langs deze weg willen wij buren, vrienden en

bekenden hartelijk danken voor de cadeaus,

bloemen en felicitaties, die wij mochten ont-

vangen bij ons 55-jarig huwelijk.

Het was gewoon geweldig.

A. H. ROELVINK

H. E. ROELVINK-WILLEMSEN

Hengelo Gld, november 1983.

Hand wijzers d ijk 9.

Met droefheid vernamen wij het bericht van

het overlijden van

BERNARD HILDERINK

In hem hebben wij steeds een goed en vrien-

delijk mens gekend, die met grote interesse

de wedervaringen van onze vereniging op de

voet volgde.

Dat hij moge rusten in vrede.

Biljartvereniging ,,De Smid"

Keijenborg, november 1983.

TE KOOP: KEIJENBORG

Binnenkort zal door Hendriks bouwbedrijf een

aanvang worden genomen met de bouw van

een door architketenburo De Wijs b.v. ont-

worpen DUBBELE WONING waarvan er nog
l te koop is.

Indien gewenst, bestaat voor de aspirant-

koper de mogelijkheid bepaalde werkzaam-

heden zelf te verrichten.

Gegadigden dienen economische of sociale

binding te hebben met de betrokken plaats

Nadere inlichtingen verkrijgbaar bij:

Makelaars en Assurantiekantoor

Gerrits en Lammers BV
Spalstraat 26 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1400

en/of

Luimes
Makelaardij en Assurantiën BV
Wichmondseweg 16 - Hengelo Gld - 05753-2359

WEGENS FAMILIE

IS ONZE ZAAK

donder
's midd

Ijzerhandel
Banninks

In verband met
woensdagmidda

is onze
's mor

Bakkerij KR
De zaai

voor me

TONK E LCl KZKLSCH

Opvoering van hef v

„STIL,
op zat<
in ..Ons H

Aanvang

Kaarten a f 3.00 in vcx

drogisterij Marianne,

sen en bij de spelers

UITVOER
van d<> cl

„Ex
TOLDIJK

op vrije
in zaal ,
Aanvang

Gevarieerd zangprogr
P. Helmink.

Na de pauze opvoeri

„DE
in dialect

Donateurs vrije toega

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.

UITSLAG trekking
Prijzen op onderstaande

tegen inlevering van h(

halen bij mevr. Wolsink,

iedere werkdag van 11.0(

;V> - 207 - 277 - 308 - 309

469 - 506 - 643 - 678 - 779 •

1522 - 1540 - 1647 - 1684 -

2226.

TE KOOP van eigen

AARDAPPELEN
o.a. Irene, Surprise,
30 et per kg

WITLOF
Tevens witlof, i

B. W. GARRITS
Kruisbrinksweg 7 -
Na 16.00 uur en 'H zat

V. en A.V. „l
Het is de bedoeling

name, tot oprichting t

afd. dam
te komen.

Dames, die hiervoor

op l augustus 1984

hebben bereikt, kunne

a.s. opgeven bij de se

Rozenstraat 2, Hengel<



:EST

lag 17 nov. a.s.
igs gesloten

IARMSEN
kat 4 - HENGELO GLD

is „Open Huis" op
23 nov. v. 3-6 uur

[winkel
ens gesloten

sen met smaak

)lijke toneelspel

:EG IK"
lag 19 nov a.s.

lis" te Hengelo Gld

).00 uur

rverkoop bij ,,Ons Huis'

istallatiebedrijf E. Jans-

speelsters

ING
gem. /an:

elsior
I. gem. zangver.

fff

ig 18 nov. 1983
|en Bremer" te Toldyk

k30 uur

Liiiiua o.l.v. dirigent

Ig van de klucht

NDWEG"

CRESCENDO

verloting 1983
lotnummers vallende, x.ijn

prijsbepalende lot, af te

richmondseweg 4, Hengelo

1-12.30 uur

10 - 354 - 372 • 381 -420 -440

)87 - 1018 - 1117 - 1266 - 1427

b85 - 1700 - 1724 - 1801 - 2095

keelt:

Jintje, kriel 28-38 mm

ortels en groente

•N EN ZN
Idijk (gem. Steenderen)

;rdags de gehele dag

AX"
:>m bij voldoende deel-

komen van een

elangstelling hebben en

leeftijd van 14 jaar

zich vóór l december

:recta>ris, B. Demming,

Gld. Tel. 1265

Chr. muziekver. Crescendo

Woensdag 16 nov.
„ON HUIS" - HENGELO GLD

Aanvang 20.00 uur

MUZIEKPRESENTATIE
Muziek, tamboers en leerlingen

Gewaardeerde medewerking

ACHTERHOEKS
VOCAAL KWARTET

Entree f 4.00

Voorverkoop bij Wolters boekhandel, zolang

de voorraad strekt, ook 's avonds aan de zaal

NIEUW!!

TILIA MOLTKEI
de beste honingdragende
lindeboom

BOSPLANTSOEN
in 20 soorten voorradig
o.a. eiken - lijsterbes - veldesdoorn

elzen - berken - fijnspar - larix

mei- en sleedoorn

hazelaar (ook grootvruchtig)

krenten enz.

BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG B.V.

G.J.HALFMAN&Zn
Holstraat 7 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1424

Speciale aanbieding
Bij aankoop van een paar KNIEKOUSEN

het 2e paar gratis

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

Wilt u lid worden van de

ijsver. „Steintjesweide"
Indien u zich vóór l december a.s. opgeeft

betaalt u voor een gezinskaart f 10.00

Persoonlijk lidmaatschap f 10.00 (personen

boven 18 jaar).

Na l december wordt een toeslag van f7.50

geheven.

U kunt zdch opgeven bij het bestuur: secr.

mevr. H. Gieling-Klep, Beatrixlaan 6, Hengelo

Tel. 05753-1492

ONTIJZERINGS-INSTALLATIES
open en gesloten systemen

MESTPOMPEN
geschikt voor mixen en beregenen

van mest

BEREGENINGSSYSTEMEN
Bel gerust voor nadere informatie:

Verheij - Toldijk
Z.E.weg 9 • Tel. 05755-2041

Nintendo
computerspelen

zijn door de Consumentenbond

gunstig beoordeeld.
WU hebben veel soorten Nintendo

in voorraad, o.a. de 3, die de be-

oordeling kregen:

Speelwaarde ZEER GOED

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

TRIPPER jeans - broeken
stone washed

PRIMA PASVORM

f^ne en grove rib

Roozegaarde Sport - Klem Textiel
Spalstraat 13 - Hengelo Gld

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

ROOZEGAARDE SPORT
SPALSTRAAT IS HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1996

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ

alle plaatselijke banken

Als dat de winterschilder niet is...

Mooi
huis.

Mooie
premie.

Wat ducht u van een mooi luns /oaK

alleen de \vintiTschiklci dat kan maken?
Hij komt graag overleggen en brengt de

nieuwste stalenborkcu mee.
Wat dacht u van ccn ronde premie van
50 gulden per man, per dag? l )ie premie
geldt alleen voor particulieren, hn wordt
verleend door het Uedr i jKchapSehi lders -
hednjt voor onderhondsbinnenseliilder-

en benangwerk dat minstens 3 mandagen

vergt, dat^wordt uitgevoerd in de periode

van 21 november WH3 tot en met 9 maart
WN4 en waarvoor de aanvraag vddr het

hegiii van Je werkzaamheden is ingediend
'Voor bednjvi-n, scholen, zickenhütXCtt,

instellingen, gt meenten en
andere lagere overheden geldt

een premie van 35 gulden
por man, per dag. Wij kennen
alle voorwaarden en regelende

aanvraag voor u.
Fiscaal voordcel. Als u eige-

naar/bewoner bent, prof i teer t u

soms ook nog van een fiscaal voor-
deel. Ook daarover kunnen wij

u verder informeren.

schildersbedrijf
bennie harmsen

Spalstraai 17 Hengelo (Gld.) Tel.05753.1292

DAMES OPGELET!

TRIUMPH CORSELETS
B - C - D deze week 49.95

Schröder
bU de kerk Hengelo Gld

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 20 NOV.

Verzorgingscentrum ,,De Ble^ke"
9 uur ds Verhaere

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Verhaere, H. Avondmaal

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Molemaker

VrQz. Herv. Kerk
10 uur ds D. Lamberts, Deventer

Avond- en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 14 t.e.m. 20 nov.

F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vr^dag l 8nov.

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. 055664455

Aiarmno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo Gld

Via deze weg wil ik mij
teweer stellen tegen leu-
gens en valse voorwend-
sels, welke er over mij de
ronde doen.
Verzoeke aan diegenen die
het betreffen, hiermede
op te houden.
Gaarne wil ik in een ge-
sprek evt. mijzelf ver-
schonen.

B. J. HULSHOF

Vordenseweg 29, Hengelo

Te koop econom. vee-
scheermachine, geheel
gereviseerd. Slijpinrich-
ting Jansen, St Janstraat
65, Keijenborg, tel. 05733-
1773

Te koop jonge foxhondjes
P. Berenpas, Wichmondse
weg 41, Hengelo Gld,
Tel. 1555

Vanaf heden gevraagd
slachtkoiüjnen tegen de
hoogste prijs. Goossens.
Voortseweg 6, Toldijk
Tel. 057534670

GESLAAGD

Te Utrecht slaagde voor
het staatsdiploma bloem-
sierkunst L. S. M. Waame
link, Ketfenborg. HUJ ge-
noot zyn opleiding aan de
Middelbare Tuinbouw-
school te Velp.

CRESCENDO
PROMOVEERT ̂
Op het concertconcours
van de Gelderse Muziek-
bond, in Oldebroek, be-
haalde de chr. muziekver.
Crescendo met 304 punten
een Ie pr^js in de 2e af-
deling. Voor dirigent H.
Kraxner en ztyn muzikan-
ten een grote stimulans
om op de ingeslagen weg
door te gaan

i< {

<'

< ;
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GROTE
VERKOOP-MODE

op donderdag 17 november
VAN 9.00 TOT 18.00 UUR

en vrijdag 18 november
VAN 9.00TOT 18.00 UUR

WIJ HEBBEN EEN PRACHTIGE COLLECTIE

damesmantels, japonnen, rokken,
blouses en pullovers

MODESHOWS ztfn er op donderdag om 10.00 uur en om 14.00 uur
en vrtfdag om 10.00 uur en om 14.00 uur

OOK DEZE TWEE DAGEN EEN PRACHTIGE COLLECTIE

damesschoenen, laarsjes en tasjes
van de fa. Hermans uit Keijenborg

Kom kijken en maak uw keus, onder het genot van een

kopje koffie, uit die geweldige collectie van

Gebbing modes Steenderen
Hermans schoenen Keijenborg
Vrij entree

ALLEEN deze week bij

TACX SCHOENMODE
MODIEUSE

DAMESPUMPS met .v, mm Queenie hakje

kleur: beige, grijs, blauw en zwart, malten 86-41

van 49.95 voor

MODIEUSE

DAMESPUMPS met 50 mm Queenie hakje

kleur: grtfs en zwart geprint leedr, maten 36-41

van 59.95 voor

29.»

35.-
MODIEUSE

DAMESPUMP met 60 mm hak

kleur: grUs/zwart leder, maten 36-41

van 69.95 voor 39.»

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

50 dessins vanaf
ruim f 5- beneden

de gewone prijs

Prima structuur

S^JZS*!!!-

ace auto's, penny's, trucks enz

Bij aankoop van min. f 25,- Behang
behangborstel



in prijzen in de St Haa&akiie van HKM
VOOR VERDERE INLICHTINGEN ZIE ONZE SPECIALE ST NICOLAASKRANT

Vrijdag 18 november
houdt onze voetkundige weer

zitting in onze zaak
van 10.00 tdt 17.00 uur

Hebt u voet- en/of rugklachten, komt u dan

eens langs voor een onderzoek.

Alles geschiedt kosteloos en geheel vrijblijvend

OOK VOOR KINDERVOETEN!!

Bel voor een afspraak tel. 3584

Schoenhandel WÜLLINK
Kerkstraat 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-3584

blijf SLANK met

malsovit
AMBACHTELIJK
BROOD

Leuke herfstmode? Een paar kilo'tjes eraf met
Malsovit-brood. Voor U gebakken door:

Warme bakker Hekkelman
RAADHUISSTRAAT - HENGELO GLD

HOETINK schoenbedrpen
SPITTAALSTRAAT 42 - ZUTPHEN

i
Komt met ztJn uitgebreide kollktie schoenen in

in „Het Anker"
te Steenderen

op dinsdag 22 en
woensdag 23 november

Werkschoenen 50.—

Helioform schoenen met steun 75.—

Kinderschoenen 60.—

De betere merken met 10% KORTING

Zegt het voort, er kan er maar één
de goedkoopste zijn en dat is

HOETINK

TOT ZIENS in „Het Anker" te Steenderen

van 9 tot 17.00 uur

Wist U dat onze collectie

dusters en nachthemden
zeer uitgebreid is en de serie maten strekt

tot maat 54?

Deze week FLANELLEN EN TRICOT

NACHTHEMDEN nu 25iOO

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

dansen met...

V A L L E Y G A Z E L L E
zondag 20 nov.

Zondag 27 nov.

New Four

3 05*753-1461

Op 14 oktober waren wij 12y2 jaar getrouwd.

Wij hopen dit te vieren op vrijdag 18 november

samen met onze kinderen.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 's avonds

half acht in zaal Herfkens, Z.-E.weg 64, Baak.

HENK PETERS
HENNY PETERS-STRAATMAN

7223 KE Baak, november 1983.

Langendijk 6.

In plaats van kaarten

Zaterdag 19 november 1983 hopen

B. HEKKINK

en

H. H. HEERINK-TE PAS

de dag te herdenken dat zij 40 jaar

getrouwd zijn.

Gelegenheid tot feliciteren in Hotel Michels,

,,'t Averenck", Spalstraat 45 te Hengelo Gld

des n.m. van half drie tot vier uur.

Hengelo Gld, november 1983.

Kapelweg 2 - Veldhoek.

Voor de vele blijken van belangstelling bij

ons 25-jarig huwelijksfeest, in de vorm van

feliciaties, bloemen of geschenken, zeggen wij

u hartelijk dank.

P. H. PELGRUM
G. J. PELGRUM-HENDRIKSEN

Hengelo Gld, november 1983.

„Den Branderhorst", Steenderenseweg 17.

Met gevoelens van dankbaarheid zien wij

terug op de herdenking en viering van ons

gouden huwelijk op donderdag 13 oktober j.l.

Temidden van kinderen, familie, buren, vrien-

den en bekenden werd het een fijne feestdag.

Alle gelukwensen, in welke vorm dan ook,

hebben ons aangenaam getroffen.

Hartelijk dank voor de warme belangstelling.

R. ARENDSEN
D. ARENDSEN-HEKKELMAN

Hengelo Gld, november 1983.

Sarinkkamp 8.

Langs deze weg willen wij buren, vrienden en

bekenden hartelijk danken voor de cadeaus,

bloemen en felicitaties, die wij mochten ont-

vangen bij ons 55-jarig huwelijk.
•<•

Het was gewoon geweldig.

A. H. ROELVINK

H. E. ROELVINK-WILLEMSEN

Hengelo Gld, november 1983.

Handwijzersdijk 9.

Met droefheid vernamen wij het bericht van

het overlijden van

BERNARD HILDERINK

In hem hebben wij steeds een goed en vrien-

delijk mens gekend, die met grote interesse

de wedervaringen van onze vereniging op de

voet volgde.

Dat hij moge rusten in vrede.

Biljartvereniging ,,De Smid"

Keijenborg, november 1983.

TE KOOP: KEIJENBORG

Binnenkort zal door Hendriks bouwbedrijf een

aanvang worden genomen met de bouw van

een door architketenburo De Wijs b.v. ont-

worpen DUBBELE WONING waarvan er nog

l te koop is.

Indien gewenst, bestaat voor de aspirant-

koper de mogelijkheid bepaalde werkzaam-

heden zelf te verrichten.

Gegadigden dienen economische of sociale

binding te hebben met de betrokken plaats

Nadere inlichtingen verkrijgbaar bU:

Makelaars en Assurantiekantoor

Gerrits en Lammers BV
Spalstraat 26 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1400

en/of

Luimes
Makelaardij en Assurantiën BV
Wichmondseweg 16 - Hengelo Gld - 05753-2359

WEGENS FAMILIEFEEST

IS ONZE ZAAK

donderdag 17 nov. a.s.
's middags gesloten

Ijzerhandel HARMSEN
Banninkstraat 4 • HENGELO GLD

In verband met ons „Open Huis" op
woensdagmiddag 23 nov. v. 3-6 uur

is onze winkel
's morgens gesloten

Bakkerij KREUNEN
De zaak

voor mensen met smaak

TONEELGEZELSCHAP

Tt WEERHAANTJE
Opvoering van het vrolijke toneelspel

„STIL, ZEG IK"
op zaterdag 19 nov a.s.
in ,,Ons Huis" te Hengelo Gld
Aanvang 20.00 uur

Kaarten a f 3.00 in voorverkoop bij ,,Ons Huis'

drogisterij Marianne, installatiebedrijf E. Jans-

sen en bij de spelers en speelsters

f f

UITVOERING
van de chr. gem. zangver.

„Excelsior
TOLDIJK

op vrijdag 18 nov. 1983
in zaal „Ben Bremer" te Toldyk
Aanvang 19.80 uur

Gevarieerd zangprogr&mma o.l.v. dirigent
P. Helmink.

Na de pauze opvoerimg van de klucht

„DE RONDWEG"
in dialect

Donateurs vrije toegang

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

UITSLAG trekking verloting 1983
Prijzen op onderstaande lotnummers vallende, / i jn

tegen inlevering van het prijsbepalende lot, af te

halen bij mevr. Wolsink, Wichmondseweg 4, Hengelo

iedere werkdag van 11.00-12.30 uur

55 - 207 - 277 - 308 - 309 - 310 - 354 - 372 - 381 -420-440

469 - 506 - 643 - 678 - 779 - 987 - 1018 - 1 1 1 7 - 126(5 1427

1522 - 1540 - 1647 - 1684 - 1685 - 1700 - 1724 - 1801 - 2095

2226.

TE KOOP van eigen teelt:

AARDAPPELEN
o.a. Irene, Surprise, Bintje, kriel 28-38 mm

30 et per kg

WITLOF
Tevens witlof, wortels en groente

B. W. GARRITSEN EN ZN
Kruisbrinksweg 7 - Toldijk (gem. Steenderen)
Na 16.00 uur en 's zaterdags de gehele dag

V. en A.V. „PAX"

Het is de bedoeling om bij voldoende deel-

name, tot oprichting te komen van een

afd. damesvoetbal
te komen.

Dames, die hiervoor belangstelling hebben en

op l augustus 1984 de leeftijd van 14 jaar

hebben bereikt, kunnen zich vóór l december

a.s. opgeven bij de secrectaris, B. Demming,

Rozenstraat 2, Hengelo Gld, Tel. 1265

Chr. muziekver. Crescendo

Woensdag 16 nov.
„ON HUIS" - HENGELO GLD

"
Aanvang 20.00 uur

MÜZIEKPRESENTATIE
Muziek, tamboers en leerling*'"

Gewaardeerde medewerking

ACHTERHOEKS
VOCAAL KWARTET

Entree f 4.00

Voorverkoop by Wolters boekhandel, zolang
de voorraad strekt, ook 's avonds aan de zaal

NIEUW!!

TILIA MOLTKEI
de beste honingdragende
lindeboom

BOSPLANTSOEN
in 20 soorten voorradig
o. a. eiken - lijsterbes - veldesdoom

cl/.on - berken - fijnspar - larix

mei- en sleedoorn

hazelaar (ook grootvruchtig)

krenten enz.

BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG B.V.

Hofstraat 7 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1424

Speciale aanbieding
Bij aankoop van een paar KNIEKOUSEN

het 2e paar gratis

Schröder
bij de kerk

Wilt u lid worden van de

ijsver. „Steintjesweide"
Indien u zich vóór l december a.s. opgeeft

betaalt u voor een gezinskaart f 10.00

Persoonlijk lidmaatschap f 10.00 (personen

boven 18 jaar).

Na l december wordt een toeslag van f7.50

geheven.

U kunt zdch opgeven bij het bestuur: secr.

mevr. H. Gieling-Klep, Beatrixlaan 6, Hengelo

Tel. 05753-1492

ONTIJZERINGS-INSTALLATIES
open en gesloten systemen

MESTPOMPEN
geschikt voor mixen en beregenen

van mest

BEREGENINGSSYSTEMEN
Bel gerust voor nadere informatie:

Verheij - Toldijk
Z.E.weg 9 - Tel. 05755-2041

Nintendo
computerspelen

zyn door de Consumentenbond

gunstig beoordeeld.
WU hebben veel soorten Nintendo
in voorraad, o.a. de 3, die de be-
oordeling kregen:
Speelwaarde ZEER GOED

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

TRIPPER jeans - broeken
stone washed

PRIMA PASVORM

f i j n » ' en grove rib

Roozegaarde Sport • Klem Textiel
Spalstraat 13 - Hengelo Gld

De sportschoen met,
twee slimme
opberg zakjes!
het snelstgroeiende,
merk in de
USA

V»"

ROOZEGAARDE SI
SPALSTRAAT 18 HENGELO GLD - TELEFO

Geef een HKM K
VERKRIJGBAAR BIJ

alle plaat

Alsdatdewinterschili

Mooi
huis.

Wat ducht u van ccn mooi luns /oals
.ilk-cndc wintcrschÜdcr dal kan maken?
l l i ) komt graag overleggen CMI brengt de
nieuwste stalenhoeken mee.
Wat dacht u van een ronde premie van
50 gulden per man, per dag? Die premie
geldt alleen voor particulieren, l-.n wonh
'verleend door het Bedr i j f schap Schilders-
bedrijf voor ondcrhoudsliinncnschildcr-

en behangwerk dat minstens 3 mandagen
vergt.dat wordt uitgevoerd in de periode
van'21 november WH3 tot en met

 (
> maart

WH4 en waarvoor de aanvraag vdo'r het

begin van i
Voor IK

instellingei

andere l.igi
een premu
per man, p
aile voorw
aam

Fiscaal
naar/bc w c

soms ook i

deel. Ook
u verder il

schilderstx
bennie hai

Spalstraat 17 Hengelo (Gld.) Tel.l

DAMES OPGELET!

TRIUMPH CORSELETS
B - C - D deze week 4«fi9D

Schröder
de kerk Hengelo Gld

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 20 NOV.

Verzorgingscentrum ,,De Bleyke"
9 uur ds Verhaere

Herv. Kerk (Remigiuakerk)
10 uur ds Verhaere, H. Avondmaal

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Molemaker

Vrflz. Herv. Kerk
10 uur ds D. Lamberts, Deventer

Avond- en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9-9.3
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuu
voor dringende gevallen gehouden.

van 14 t.e.m. 20 nov.

F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrjjdag l 8nov.

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 2S ui
meldkamer Rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055̂ 644!

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo Gld



AKTÏKRANT1983
VOOR PRETTIGE
ST NICOLAAS
FEESTDAGEN

BEZUINIGEN?
Met deze uitspraak wordt alles en iedereen dagelijks in aan
raking gebracht via radio, TV en pers.
Dat er bezuinigd dient te worden, wordt ons van bovenaf op
velerlei manieren duidelijk gemaakt.
Al die berichten geven stof tot redeneringen en aktievoeren.
Aktievoeren doen wij ook als HKM, maar dan op heel andere
wijze, namelijk ter gelegenheid van de St Nicolaasviering en
intocht van de hoge gast in onze gemeente op zaterdag 19 nov.
HKM voert aktie op verstandige wijze, met kans op prijzen, dus
beslist geen negatieve aktie en reaktie.
Van groot tot klein raakt, of hij wil of niet m de ban van het
traditionele St Nicolaasfeest met de talloze surprises en ver-
rassingen van hoog tot laag.
De HKM ziet de zaken niet zo somber in en wil de kijkers, keur-
ders en kopers dan ook in aktie brengen met een koopdaad, al
is die nu klein of groot
Alles heeft zijn bekoring, is een kado nu klein of groot. Het is
de waarde, die de ontvanger ervan daaraan hecht.
Blijf niet thuis zitten morren en ga poolshoogte nemen, wat de
HKM-winkeliers in Hengelo en Keijenborg U hebben te bieden.

Intocht St Nicolaas
Vol verwachting klopt ons hart, is de gedachte van grote en
kleine mensen.
Zaterdag 19 november is het weer zover, dat de gemeenschap
de hoge gast met zijn hofhouding Pieten kan begroeten en toe-
zingen.
In een keurige optocht zal hij eerst door Keijenborg en later
door Hengelo Gld worden begeleid.
De begeleiding door de schutterij van St Jan met majorettes,
muziekver. St Jan.Hengelose majorettever, muziekver. Cres-
cendo en Kon. Harm. Concordia, wordt door de organiserende
Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging ten zeerste
op prijs gesteld.
Het geeft een extra cachet aan de zaak, tot vreugde van tal-
loze kinderen, bij aankomst en langs de route van de optocht.
Zeker ook waardering voor de politiemensen, die de stoet aan-
voeren en veilig begeleiden.
Aankomst in Keijenborg om 13.00 uur.
Aankomst in Hengelo Gld: 14.30 uur.
Het bestuur van de HKM vraagt de ouders om toezicht op hun
kinderen, dat ze de Sint en zijn paard de ruimte geven, voor
ieders veiligheid.

Aktie van
14 nov.t .e m. 5 dec.
Gedurende de St Nicolaas-aktie van HKM zullen de deelnemende
winkeliers (herkenbaar aan de oranje aktieaffiche op hun raam)
voor iedere bestede twee gulden één HKM-zegel verstrekken.
Bij enkele zaken zal dit zijn bij iedere bestede vier gulden.
Gelieve hiervan nota te nemen.

Wanneer U 25 van deze HKM-zegels hebt verzameld, kunnen
deze opgeplakt worden op de speciale opplakvellen, welke op
verzoek gratis worden verstrekt door de deelnemende zaken.

Opgeplakte vellen, DUIDELIJK voorzien van naam, adres en
woonplaats, kunnen worden gedeponeerd in de gele HKM-bussen
welke staan opgesteld in de Kerkstraat te Keijenborg en in de
Spalstraat, Raadhuisstraat en aan de Ruurloseweg te Hengelo G.
Grijp uw kans en spaar zoveel mogelijk zegels.

Op de koopavonden van woensdag 30 nov. en donderdag 1 dec.
zullen de Zwarte Pieten in Hengelo en Keijenborg deze avonden
extra interessant maken voor het kopend publiek.

Goedkeuring Kamer van Koophandel, dd. 5 okt. 1983, no. 83023
Inlichtingen: Hofstraat 8, Hengelo Gld.

HET FEEST VAN ST NICOLAAS BRENGT VELEN IN TOUW!!

3 weken koopjesf eest
DE DEELNEMENDE HKM WINKELIERS BIEDEN U:

kansen op vele prijzen
UW AANKOPEN IN DE AKTIE-PERIODE ZIJN ZEKER

BIJ AANKOPEN ONTVANGT U ST NICOLAASZEGELS:

uw kans op waardebonnen
EN DINGT MEE NAAR AANTREKKELIJKE HOOFDPRIJZEN:

10 HALVE VARKENS
ROUTES ST NICOLAAS-INTOCHT:

KEIJENBORG: Aankomst 13.00 uur

Maria Postel, St Janstraat (tot Bergervoet) Teubenweg (tot Kerk-

straat), Kerkstraat (tot Kerk), Pastoor Thuisstraat, Maria Postel

(eindpunt).

HENGELO GLD: Aankomst 14.30 uur

Hummeloseweg (t.o. autobedrijf Herwers), Spalstraat, Kerkstraat,

Gemeentehuis, Raadhuisstraat (richting Spalstraat) Spalstraat,

Ruurloseweg, Beukenlaan, „De Bleijke" (eindpunt).

TREKKINGSDATA:

Ie donderdagavond 17 nov.

2e dinsdagavond 22 nov.

3e maandagavond 28 nov.

4e donderdagavond 1 dec.

5e dinsdagavond 6 dec.

De gele HKM-bussen worden iedere trekkingsavond om plm
19.00 uur geledigd.

Op de laatste trekkingsavond worden de bussen verwijderd na
19.00 uur.

Na iedere trekking worden de uitslagen bekend gemaakt via lijsten
op de bussen.

KIJKEN, AKTIE!!



GESCHENKEN Ijzerhandel Harmsen
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Kom nu luisteren naar
^ Mrffips Mffï 'M.

F 1130

Ltf <>
P
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Philips HIFI neksysteem F133
Uigiülc kwarts tuner F 2133 microprocessor-gestuurd. Versterker F 4132 met 2 x 30 watt
I I - C " . Semi-automatische platenspeler F 7L35 met frontbcdicning. Servogestuurd casselte-
deck F 6133 met soft-touch bediening. Prijs 1.649,-

Phillps racksysteem F1DO
Tuner met FM, MG en LG. Versterker met 2 x 12 watt muziekvermogen. Platenspeler met
gedempte armlift Cassettedeck met automatische opnamercgeling. Prijs 829,-

Philips Hifi racksysteem F131
Tuner F2131 met FM, MG en LG. Versterker F4130 2 x25 watt IEC Semi-automatische
platenspeler F7130 met clement GP 330 ELM. Servogestuurd cassettedeck F 6133 voor
metal, chroom en ferro. Prijs 1.249,-

F133

0

Philips caswIleivcordiTdeck F6U3
Scrvo soft-touch bediening. Geschikt voor
mclal-, chroom- en ferro-cassettes. Dolby B
ruisonderdrukkingssysteem.
Pnjs 399,-

Philips Compact Disc speler CD 202
Puur onaantastbaar geluid. Geen plaat- of
naaldslütage.geen rondzingen. Veelzijdig
programmeerbaar en direktc overschakeling op
elke muzickpassage.
Prijs 2.149,- •

Philips miuieksysteeat F1131
Stereo-kombinatic van radio, cassetterecorder,
platenspeler en versterker. Kompleet met twee
luidsprekcrboxenl-9130.

Prijs 649~-

o ö
Philips versterker F 4234
Stereo 2 x40 watt IEC. Led-output indicators.
Schakelaars voor loudness,audio-mule en ruis-
filter.
Prijs 449,-

PHIUP*

Philips platenspeler F 7130
Se mi automatisch met frontbcdiening, Synchro
Control snaaraandrijving en ELM-extra low
mass-toonarm.

Prijs 249,-

Philips tuner F 2233
Digitale kwarts PLL synthesizer met FM,
lange- en middengolf. Programmeerbaar
geheugen voor 47 zenders. Micro-processor-
gestuurde afstemming.
Prijs 499r

-
O'

Philips tuner F 2132
Met FM en middengolf. Fet-ingangen voor
AM en FM. Automatische FM-fijnafstemming
en -mute.

Prijs 299,-

O
Philips versterker F 4130
Stereo 2 x25 walt IEC. Led-indicators voor
ingeschakelde funkties. Schakelaars voor
loudness en stereo/mono.
Prijs 349,-

Winters
SPAUSTBAAT 8 • HENGELO GLD • TELEFOON 05753-1280

3paJitraat2i.Tel.i2SO Jfengelo.

roomboterstaven • roomboterletters
gevulde speculaa» - speculaasbrokken
speculaaspoppen

Verder marsepein in tal van variaties
chocolade-figuren enz. enz.

Teveel om op te noemen

Al deze produkten worden gemaakt v.
Ie klas grondstoffen, uit eigen
bakkerij

In onze koffieshop hebben wij een

speciale
St Nicolaas-afdeling
ingericht.

KOM GERUST EENS KIJKEN

Wellicht is er iets voor U btf

Spalstraat 21 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1250

ATTENT
speelt voor Sinterklaas, want

heel veel klantan hebben ge-
spaard voor een

grote GRATIS M

roomboter-amandelletter
DUS KOOP VOORTAAN BIJ ATTENT,
daar wordt U lekker verwend
RUIM GESORTEERD IN:
speculaas, banket, rookartikelen,

chocoladeletters + bonbons
in feestverpakking

CHR. PETERS-SUETERS
ATTENT-MARKT • KEIJENBORG
Deelnemer St Nicolaas-actie

LEUKE TIPS VOOR
ST NICOLAAS

Inleveren doar prot iederene al van

Moar Sinterkloas da's un verstandig man

Hi'j holt de traditie um te geven in stand

en köch veur de sport in ut Hengelse land.

Dus volg die goeie road
.

en koop bïj

ROOZEGAARDE sport
in de Spalstroat.

P.S.

Sinterkloas sport al /ooren goed

met SPORTGOfD van

SPOftTHUUS ROOZEGAARDE

Talens kompleet schilderspakket
(Een mooi kado voor de ».s. kunstschilder)

Talens olieverf kist
Setjes volksschilderkunstverf

Glasverf
Hobbycolor universal
(b.v. modelbouw)

Boekjes en penselen

Grote sortering blank hout
Glas graveerpennen

Ischibersbedrijf
bennie hormsen

Spalstraat 17 • Hengelo Gld • Tel. 08758.1982

Reis niet verder

dan nodig is

Bij ons een uitgebreid

assortiment

SCHOEISEL
en

LEDERWAREN
Dameslaarzen

speciaal met vacht vanaf 09i9ü
Adam + Eve laars

met vacht Uli90

Dameslaars
met dikke zool en vacht

in grijs, blauw en roomkleur o9ivU

Herenschoen
met Ieren zool in kleur bruin nu OUiUU

Werkschoen
kleur naturel, laag met dikke zool

per paar 60.00 2 PAAR

NIEUW BINNENGEKOMEN:

Adam _|_ Eve laars
met blokhakje

in rood en rood-zwart vanaf 79i95

Leden DVO opgelet:

SHIRTS DVO
maten 36 - 39 - 42

nu 39.95

SPORT. EN SCHOENHANDEL

HERMANS
PAST. THUISSTRAAT 8 - KEIJENBORG

Sinterklaas,
welkom in onze winkel!!

U vindt bU ons een ruime keus in
leuke KADO-ARTIKELEN,zoals:

hij/zij badhanddoeken
keukendoeken met
bijpassende droogdoeken
monogramzakdoeken
babykleertjes
kanten kleedjes
ontbijtlakens
poefs
bloemtafeltjes
mimisets
„tiener" dekens
spreien
en nog veel meer!!

TOT ZIENS BIJ:

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

Ruurloseweg 17 - Hengelo G ld - Tel. 1425

SMAKELIJK ETEN MET DE FEESTDAGEN

BAK-RECEPTEN
EENMALIGE SUPERPRI JS 32.90

met kleurenfoto's van elk gerecht

SMAAKVOLLE KADOTIPS:

receptenboekjes
kookboeken
wijnboeken enz.

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld • Tel. 05758-1253

Tegenover de Remlgiuskerk



Fijne
St Nicolaasgeschenken

• elektr. verwarmde voetenzak

• elekir. oplaadbare kruimelveger

• veilige Inventum elekir. deken

• zakcalculaior

• transistorradio

Fa. Ordelman
& Dijkman

Spalstraat 14 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1285

Enkele tips voor de race Sint:
racefietsen 10% korting
Racebroeken, lang en kort

Baceshirts, lange en korte mouw

Racehelmen

Raceschoenen

Raee handschoenen

Racefiets pyama's

D rinkkr uiltjes

En nog veel meer ONDERDELEN

en ACCESSOIRES hebben wy voor

U in voorraad

UW RACEFIETS SPECIALIST

R E I N D Z W E V E R I N K
lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

Voor nuttige

St Nicolaas
geschenken

Doe-het-zelf centrum

Hummeloseweg 7 - Hengelo Gld

SLAGZIN-

WEDSTRIJD
\

Wie heeft interesse om mee te

doen aan een slagzinwedstrijd

met als motto:

Hengelo en

Keijenborg als

koopcentrum
Onder de origineelste inzendingen

worden een aantal HKM-bonnen

toegekend!

Inleveren tot Idecember a.s.

in de gele HKM-bussen.

EEN HEEL BESTE SORTERING IN

SPEELGOED

huishoudelijk en kado's
Die vindt U bij STEVORD in Hengelo Gld aan de Kastanjelaan

(waar U uw auto nog kwijt kunt).

Daarbij:

HONDERDEN BIJZONDERE RECLAME-AANBIEDINGEN
voor opvallend lage prijzen

Toch ook op de reclameprijzen bonnen van de Sinterklaas-

aktie met goede kans op geldprijzen.

STEVORD
J. W. SMEITINK

Gemiddeld zeker niet te duur;
met aanbiedingen al héél goedkoop!!

't Is geen puzzel
KADOTIPS IN PUZZEL WERK:

x Puzzelboeken

x Puzzeldozen

(van 80 tot 3000 stukken)

olteró
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Tegenover de Remigiuskerk

3 weken AKTIE met HKM

Knooppakketten - Ontbijtlakens

Schilderijen - Wol

Breinaaldenkokers

Haaknaaldenkokers

Handwerkpakketten

Handwerkloupe

Th. C. JanserrWeg
Wichmondseweg l - Hengelo Gld

Sluitingstijden voor ALLE ZAKEN
woensdag 30 november
donderdag l december
vrijdag 2 december
zaterdag 3 december
maandag 5 december
(algehele openstelling)

woensdag 21 december
donderdag 22 december
vrijdag 23 december
zaterdag 24 december

vrijdag 30 december

21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
16.00 uur
16.00 uur

18.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
16.00 uur

21.00 uur

Maandag 2 jan. alle zaken GESLOTEN

Een geboortekaartje moet apart zijn. Net zo apart
als uw baby.

intercard heeft voor u zo'n kollektie met
bijzondere kaarten.

Komt u eens langs en zoek in alle rust uit.
Ook met de tekst kunnen

wij u helpen.

m
intcrcanl

Drukkerij Wolters - Hengelo Gld - Telef. 1455



5 december:
een avondje herenmode

Een kadofeest
waar ook de
mannen
verwend worden.
Bij voorkeur met
mode-artikelen
die aan hun
aktuele smaak
voldoen.
Zo'n assortiment
hebben wij.
De Sint wéét dat.
Daarom heeft hij
graag dat u bij
ons komt kiezen.
U slaagt
zonder meer.

HENGELO-TEL05753-1383

fi/L

en nog veel meer
woonkadoos

voor gulle gevers

Wandecoraties

Gravures (ook antiek)

Olieverfschilderijen

Getekende stukken
Ets Hengelose kerk e.d.

Wit porselein - Delfts wit

Kaststellen
alle prijsklassen

Delfts blauw
vaasjes - potjes - beestjes

e.d. in div. kleuren

Kleinmeubelen • mïmisets

Spiegels - kinderstoeitjes

Krantebakken • kapstokken

TV-kastjes - bloementafeitjes

lubbers
raadhuisstraat 45 Hengelo gld.

Grote keus In tafelkleden
Smiraa (wol en synthetisch)

hand gehaakt en handweef

Ouderwetse pluche tafelloper
in diverse maten

telefoon 05753-1286

KADO'S
Een grofe sortering

Komt U maar

x Handwerken

x Breiïassen en -kokers

x Nachtgoed

x Duslers
x Maillots
x Handdoeken

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

hoek Ruurloseweg - Kerkstraat

Van SINT een leuk fcado,

Kijk eerst bij HARMSEN

U slaagt er zo.'

IJZERHANDEL HARMSEN
Bannlnkstraat 4 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1220

St Nicolaas doet toch
zijn Inkopen bij

Spalstraat 18 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1823

nachtgoed - hondwerkpakketten

ftanellen lakens - breiwol

truien - handschoenen

vesten - boddoeken enz.

Enkele tips voor de Sint:

TOURFIETSEN
SPORTFIETSEN
Rieten manden

Kinder- - lumdenmanden

Kinderzitjes schermpjes

Reflecterende wielstrips

Spaarreflectoren

Fietstassen

Regenjassen

Regenpakken

Kilometertellers

Fietspoets- en bescherminiddelen

Zaklantaarns

En nog veel meer ONDERDELEN
en ACCESSOIRES hebben wij voor

U in vooraad r

R E I N D Z W E V E R I N K
lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

WAAROM VERDER LOPEN

ALS U HET IN HET DORP KUNT KOPEN

BEL NU

Hummeloseweg 10 Hengelo(gld) Tel 05753. 2244

NISSAN DE MAKERS VAN DATSUN/F'EHFECTIE

MS U:
alb Datsun-Nuwn-modcllen
wilt zien en probertn.

' een garage wilt. waar service
nog gewoon n.

' een betrouwbare occasion wilt
met een degelijke garantie.

' wilt weten wat de hoogde
priji voor uw auto is.

* informatie over Datsun Nis
»n wilt.

(lelt in te vullen)
' een Vialle-gaiinstallatie in uw

auto wilt.

Textiel

Confectie

SPALSTRAAT 13

7255 AA Hengelo Gld

Telefoon 05753-1996

Jeugdavontuur met serie

A R E N D S O O G
Nu al 52 delen. Per deel 11.95

l
Meerdere kado-tips:

x STRIPBOEKEN (Suske en Wiske)

x PUZZELBOEKEN (woordpuzzel)

x POP- EN MUZIEKBLADEN
x POCKETBOEKEN (o.a. Pietje Bel)

x SPROOKJESBOEKEN

Boeken voor groot en klein

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05758-1253

Tegenover de Remlgiuskerk

Wij zijn geen touwslager meer,
maar telkens in touw voor U!

met de allernieuwste

sortering

LEDERWAREN
portemonnaies • portefeuilles • tassen

clippers • koffers • parapluies • stcunstokken

SINT GEEFT OOK GRAAG EEN

Staatslot

BOERMAN LEDERWAREN
Spastraafc 10 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1379

Ook St Nicolaas
doet dit jaar
zijn „warme" inkopen bij

enhuys
Hummeloseweg 8

HENGELO GLD

Tel. 05753-1445

Zie de etalages!!

Voordelig en toch mooi
BEHANG

Een uitgebreid assortiment
in de kollektie

VELE AANBIEDINGEN

Uit voorraad leverbaar

Komt en overtuigt U

SCHILDERSBEDRIJF

Regelink's
Raadhuisstraat 40 - Hengelo G • Tel. 05753-1655

Gazelle rijwielen
met roestvrij stalen velgen

kogellagers in bracket

kunststof kettingkast

Div. uitvoeringen v.a.

444.--

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp II - HENGELO GLD

Autoshop - goederenhal

B. REGELINK
UW ADRES VOOR ALLE SOORTEN

BREIGARENS
Moderne kleuren

Altijd voordelij;

V.d> ••UU per 100 gram

Ruurloseweg 43 Hengelo Gld - Tel. 05703 2266

St Nicolaas koopt
in Hengelo en
K e'jen borg



AKTIE - AKTIE - AKTIE • AKTIE - AKTIE • AKTIE • AKTIE - AKTIE - AKTIE - AKTIE - AKT

"* Uw oude spijker of corduroybroek

ë is bij ons f 10.- waard

u Vanaf NU tot en met dinsdag 6 december 1983
S geven wij bij aankoop van een nieuwe jeans broek

'B (10.00 voor uw oude broek
(Kinderbroek f 5.00)

Verkoop van alle bekende merken JEANS
o.a. Lois - Levi's - Love - Landlubber
Mc Cloud - 49R - Edwin - U.S. Top - Ciscoui

DERKSEN JEANSSHOP
SPALSTRAAT 32 • HENGELO GLD • TEL 05753-1884
's Maandags gesloten - 's Woensdags de gehele dag geopend

DEELNEMER HKM ST NICOLAAS-AKTIE

JLMtf 3ll)ltf 3I1)IV 3I1HV 3I1MV 3I1MV 3ll)ltf 3I1NV 3I1NV 3I1MV 3ll)ltf

MARKT
Raadhuisstraat 14 - HENGELO GLD

Voor prettig en
goedkoop winkelen

i

Voor een
GOED GEKNIPT EN VERZORGD

KAPSEL
naar

kapsalon Memelink[
VORDENSEWEG 5 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1278

Ook voor de komende feestdagen een geknipt adres

DE DIE n EH 5 HO P
ALLES voor uw

Herfsttijd

Droogbloementijd

Grote sortering

bosjes droogbloemen
mooie opgemaakte stukjes
diverse soorten wandstukken

Verder volop

groene en bloeiende PLANTEN
rechtstreeks van de Aalsmeerse bloemenveiling

Kom, kijk en ziet, wat WIJNBERGEN U biedt,
in zijn grote verkoop bloemenkas

FA. WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

* AQUARfA

* HOND EN KAT

* PLUIMVEE

* KNAAGDIER

* HENGELSPORT

Loog In prijs, goede kwaliteit, uitstekende service

Spalstraat 12 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-2396

Pulsar Quartz
Wizard

Analoog met informatiesysteem.
Pulsar Quartz introduceert een totaal

nieuw horloge-concept. De Wizard. Ogenschijn-
lijk een gewoon analoog horloge. Maar... met
één druk op de knop "tovert" u de informatie
direkt op het glas. U zult versteld staan van dit
magische horloge. De Wizard. Natuurlijk van
Pulsar Quartz. Wij demonstreren u graag de vele
f unlcties van dit unieke horloge.

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Cld) Tel. 05753-1374

Voor St Nicolaas speciale aanbiedingen in:

after shaves • badzepen - badcrèmes
en shampoo's

GESCHENKVERPAKKINGEN van:
Yardley - Brut - Tabac • Mennen
Blue Stratos

KAPPER - PARFUMERIE

/. W. van Onna
KERKSTRAAT 7 - HENGELO GLD

Uw handschrift is een

P A R K E R
waard!!

Schrijf(volle) kado's:
x BALLPOINTS

x VULPENNEN

x RADEERPENNEN

x VILTSTIFTEN

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Tegenover de Remigiuskerk

St Nicolaasgeschenken - Roozegaarde Sport



Het moet iets goeds zijn voor jaren

Een

kwaliteitshorloge
voor hem of haar,
in de bekende merken
CERTINA, PRISMA, CASIO,
CANDINO, ORIëNT

Ook veei

kinderhorloges

Een grote keuze in

gouden en zilveren
SIERADEN
Ook voor de jeugd

Leuke setjes in

armband, shorty en ring

Grote sortering

slaven- close for ever
armbanden

** WGROÖT KORMEII N K
^horlogeriegoud &zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK - GOUD EN ZILVER • UURWERKEN

Spalstraat 27 • Hengelo Gld • Telefoon 05753-1771

'8 MAANDAGS GESLOTEN

NIEUW
Tijd voor een nieuwe manier van haarkleuren.

Tijd voor een produkt dat devoordelen van een

schuimspoeling en een haarverf combineert:

I G O F L E U R
van Schwarzkopf

Een haarverf kleurt het haar'wel lang, maar

dit gaat tevens gepaard met ,,nagroei".

IGOFLEUR
geeft een intensieve, volle kleur, die langer

houdt dan een schuimspoeldng, zonder nagroei,

zonde alkaliën of oxydatiemiddelen.

Nieuw Nieuw

I G O F L E U R
Kapsalon

G. LURVINK
Ruurloseweg 16 - HENGELO GLD

Telefoon 05753-1264

Enkele tips voor de cross Sint:

crossfietsen 10% korting
Cross frame sets
Cross helmen
Cros» broeken
Cross schoenen
Cross handschoenen
Num m e r borden
Cross mutsen en petten

En nog veel meer ONDERDELEN
en ACCESSOIRES hebben wU voor
U in vooraad r

UW FIETSCROSS SPECIALIST

R E I N D Z W E V E R I N K
lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

De ALMANAK
De onmisbare jaargids 1984

Enkele ludieke uitspraken:

Almanak, leukenzak
Komt van Delft, liegt de helft
Kom van Aalsmeer, liegt nog meer
Kom van Dordt,
liegtt dat ie zwart wordt
Komt van Zwartewaal,
liegt het allemaal

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1253

Tegenover de Remigiuskerk

x Agenda's
x Kalenders
x Zakagenda's

GOED, ZEGT SINT

VOOR DAMES-, HEREN- EN KINDER-

ONDERGOED
VAN

Sportief ondergoed heeft een merk:

Hollandia
EN

Schiesser®
Perfektie is onze kwaliteit

NAAR

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)
Telefoon 05753-1235

Deelnemer St Nicolaas-aktie

Speelgoed

Luxe artikelen

GEREEDSCHAP
voor vakman, tuin- en bosbouw

BESSELINK Smid
Hengelosestraat 2 - KeUenborg - Tel. 05753-1375

ïannem
drogisterij en parfumerie

Voor fijne of geurige

grote of kleine

ST NICOLAASKADO'S
gaat Sint of Piet naar

drog. „Marianne"
Kadotip:

kadobon voor schoonheids-
behandeling

kadobon voor zonnebankkuur

Verder leuke sortering

mandjes (zeep + parfum)
vanaf f2.00

Felix en Marianne
Takkenkamp

B.REGELINK
Ruurloseweg 43 • HENGELO GLD
Telefoon 05753-2266

St Nicolaaskado's
te kust en te keur, o.a.:

auto-accessoires

div, gereedschappen

verstralers - mistlampen
rijwielen
en toebehoren

En nog veel meer

Wij maken ook autosleutels klaar
terwijl u wacht

Fijne kado's voor Sinterklaas

Luxe kado's voor Kerstmis

Het hele jaar

mooie KADO'S
bij BESSELINK

Fa. BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Itunniitkst raat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Lef op onze folders

en onze speciale aanbiedingen!!

De Sint denkt:
Ik ga niet zo ver lopen,

maar mijn kado's bij WULLINK

kopen:

laarzen, schoenen

pantoffels, muilen,

lederwaren enz.

Dus voor goed passende
geschenken

Schoenhandel WULLINK
Kerkstraat 5 -Hengelo Gld - Tel. 05753-85H4

Nu eens geen speculaas of zoet,

want RATERINK weet wel hoe het moet.

Een letter van worst gemaakt,

is midden in de roos geraakt.

SLAGERIJ RATERINK
RAADHUISSTRAAT 10 • HENGELO GLD - TEL. 1301

HKM roert
de trom!!

Sint vindt bij

dames-, heren-, kinder-

RIJWIELEN
STEPS • DRIEWIELERS
tegen zeer scherpe prijs

En verder vele
ACCESSOIRES

FA. SLOTBOOM
Ktuftcndorp 11 - Hengelo Gld - Tel. 037537278

St Nicolaas en
wij zijn
vrienden!!

x Heerlijk verpozen
aan onze bar
voor jong en oud

x Eigengemaakte
geschenkverpakking
uit onze slijterij

G. V.D. WEER
„'t HOEKJE" - café-restaurant-bar-sUJterU

Spalstraat l - Hengelo Gld • Tel. 05753-1252

SPEELGOED?

STEVORD IN HENGELO!

ST NICOLAAS-

Zie daarvoor onze
ETALAGES


