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CLAM
VenchUnt dinsdag* In»
Hengelo Gld.; KeQenborg;
Velswtfk (Zelhem); 8to«nd«reo;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Bh»; ToldUk; Vierakker-Wlchmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTER8
Kerkstraat 17 • Postbus S
1256 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 0575S-14 56
b.g.g. 1258

WIJNBERGEN
heeft deze week extra voordelige

aanbiedingen. LET OP!

Zware KROPSLA

2 stuks 95

Clementine MANDARIJNEN

25 stuks

WU z^jn gespecialiseerd in het opmaken van

mooie FRUITSCHALEN
Dit is een leuke
ST NICOLAAS-SURPRISE

Deze week in onze grote verkoop bloemenkas

MOOIE KERSTSTER 295
Het adres voor een grdte sortering

groene en bloeiende PLANTEN
tegen scherpe lage prijzen

FA. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 • Hengelo Old • Tel. 06768-1478

Tevens onbetwist

uw bruidsboekettenspecialist

Spalstraaui.Telup Jfengelo

Een surprise van Sint en Piet
Een ovenvers

SPECULAAS-
TAARTJE
gevuld met amandelspijs

en gegarneerd met nootjes

Deze week slechts

3.98

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 Hengelo Old - Tel. 06763-1850

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

NIEUW!

Nu ook in ons assortiment

TANAKA
motorkettingzagen

onweerstaanbaar!!

IJZERHANDEL HARMSEN
Banninkstraat 4 - HENGELO GLD
Telefoon 05753-1220

Sinterklaas staat weer voor de deur
En altijd hetzelfde gezeur
Wat zullen we dit jaar schenken
De bakker en de slager aan het denken
Iets van knapperig bladerdeeg, gevuld met gekruid gehakt gemaakt
Het is zeker dat U die wel smaakt
Te bestellen in elke letter.

BAKKERIJ SCHABBINK
Spalstraat 21 - Tel. 05753-1250

SLAGERIJ RATERINK
Raadhuisstraat 10 - Tel. 05753-1301

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:
500 gr grove of fijne

verseworst
160 gr boterhamworst

4.50
100

WOENSDAG:

500 gr gehakt + krulden

500 gr magere speklappen
150 gr gebraden gehakt

3.95
2.95

100
DONDERDAG

500 gr malse runderlappen

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 bacon
100 gr runder- of varkensrollade

3.95
695
195
195

De gehele week;
Bij aankoop van een eigengemaakte

rookworst

500 gr zuurkool gratis

Gepaneerde snitsels - slavinken

Hamburgers - rol ladeschijven

s haien - 4 betalen

500 gram

balkenbrij
niet of zonder krenten

500 gram

bakbloedworst

l doos

2.50

1.95

grote fricandellen X3«9t
40 stuks

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 H E N G E L O GLD. TELEFOON OÖ7M-1* 89 KEURSLAGER

OPEN HUIS
Tevens gelegenheid voor de jeugd

om op een

ECHTE MINI-CROSSER
fe rijden.

BEN N IE HARTELMAN nodigt U allen uit

op vrijdag 25 en zaterdag 26 november a.s.
voor de „motorshow" aan de Molenenk 3 te Hengelo Gld.

Daar staan de

SUZUKI EN YAMAHA CROSSMOTOREN 1984
in de showroom voor U klaar.

Ook zijn er overjarige Suzuki's en natuurlijk 2e hands motoren

van 50 t.e.m. 500 cc.

De nieuw JT-RACING lijn
kunt u bekijken en vele andere accessoires.

Verder bieden wij koopjes aan:

(kinder)laarzen . handschoenen - jassen

M. Robert, Sinisalo en Tackla broeken enz.

Tijdens het Open Huis worden er VIDEO FILMS vertoond van

cross- en race Grand Pr/x

TOT ZIENS

Motorcross centrum Bennie Hartelman
Molenenk 3 - HENGELO GLD - Telefoon 05753 1348

Geruwd Katoen
streep - bloemetje - ruitje

nu per meter

bij de kerk Hengelo Gld

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal IS • Hengelo Gld • TeL 05708-1306

Vi Jaar garantie op reparatie

Onderdelen alt voorraad

D. A.-DROGISTERI JEN BIEDEN U TALLOZE ̂
IDEETJES UU DE

Beter en toch
goedkoop

Advies en
ruime keuze

Alle aanbiedingen zijn geldig
zolang de voorraad strekt.

Lederen
portemonnee
Echt 'n kado voor
mannen. Met knijpbeursje
papiergeld- en betaalpas-
vak.

nu slechts 7?95

Blue Stratos
Aftershave lotion

slechts 8?95

Kinder-
badhandschoen
Keuze uit diverse grappige
dierfiguren.
Slechts

4

PAKJE?" AMER
S*«V» v Jv

Onderstaande aanbiedingen
ziin slechts een greep uit het
totale aanbod in onze winkels

Feestkaars
Breed model (in rood of
wit) op glazen kandelaar
met silverplate voet.

nu slechts 7!

Dea luxe
glycerinezeep
Royaal stuk van 125 gr
nu tijdelijk
met gratis
washandje
slechts

Guirlandes van
Carven
Een jeugdige eau de
toilette spray (30 ml.) voor
dejonge^fl ^VQd
vrouw. ̂ |tl
Slechts ••VA

Mini
droogbloem-
stukjes
Opgemaakt in kruiwagen,
schoen en vogel.
Per stuk
slechts 3

*£ïï££$T
Flamme van
Bourjois
Exclusief bij uw D.A.-
drogist. Eau de toüetle in
25 ml. spray flakon

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



t Is uw VS mar k t

#*^&

•. . •

i'Jtf
m*

ti&- *o~ .>•.

15»"

Cl ̂

De tijden zijn nu extra duur
sprak de Sint wat zuur.

De brokken voor het paard
heb ik al met moeite vergaard.

Kadootjes voor de lieve kinderen
komen er natuurlijk dat zal niet hinderen

maar al met al is 't haast niet meer te betalen
en je vraagt je af waar je 't nog voordelig kunt halen.

Voor u een vraag zei Piet en voor mij een weet
want ik werk me daar niet voor in het zweet

Ik wil u bij deze even wijzen
op de VS markt en de extra lage prijzen.

Opgeruimd zei de Sint: Piet dat moeten we doen.
Da's goed nieuws, dan krijgt ieder kind wat in de

schoen.

allerlei

Fresh up after shave
50 ml. depper of roller j6r56

Fresh up koordzeep
ISOgramZSe-

Kop en schotel
gedecoreerd porselein-^4^

Limara Eau de Toüette Q95
3 soorten ür?§- \J •

v,
TtaM,*^*

Plastic kiepauto
van iö&voor

Chicco kindertelefoon
van

Papita rekenspel
van -14r35-voor

Papita Ganzebord
Bingo, Damspel
Magie show of
Woordenspel
nu van

pp^

Kruiswoord-
puzzelboek
384 pagina's tó96-
Porseleinen kinder-
servies
4 kops 13£5-

Minnie mouse pop
28 cm. 495-

Puzzel woordenboek
800.000 woorden 22£&

Plastic vrachtauto's
6 soorten 405- MA RK

«•••

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

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



Uit onze SLIJTERIJ
hebben we voor Sinterklaas weer een grote sortering

GESCHENKVERPAKKING
in o.a. genever, vieux, sherry, div. wynen,
jagermeister enz. enz.

Ook andere DRANKEN kunnen wij feestelijk voor U
verpakken.

HENGELO GLD O57S3-14B1

Wist U dat de

verkoop

kinderzegels
en kaarten alweer be-

gonnen is?

Tijdens kantooruren op het
postkantoor Hengelo Gld
kunt u uw inkopen doen.

Van harte aanbevolen!

Het comm. kinderzegels
Hengelo Gld

PRISMA
POCK:

Grandioze aktie
VAN

autoshop - goederenhandel B. REGELINK
VAN

woensdag 23 nov. '83 t.e.m. woensdag 14 dec. '83

Voor iedere besteding van f 25.— bij aankoop van

BENZINE, BREIGARENS EN
SHOPARTIKELEN

ontvangt U een wedstrijdformulier, waarop het totale

gewicht in kg van onze 5 gezinsleden moet worden

ingevuld.

Ie prijs half varken

2e prijs half varken
Verder

5 kalkoenen en

5 waardebonnen van f 25.»
bij ons te besteden.

Prijswinnaars worden bekend gemaakt in De Reclame

van 20 dec. 1983.

AUTOSHOP - GOEDERENHANDEL

B. REGELINK
Ruurloseweg 43 - Hengelo Gld - Tel. 2266

Nog steeds een
gewild artikel

Uitgebreid assortiment

Allerhande onderwerpen

Kerkstraat 17, Hengelo G.
Tel. 05753-1253

Aangeb. comfort, hoek-
woning in nieuwbouw in
Warnsveld (huur 542.—)
Gevr. soortgelijke woning
in Hengelo Gld.
Tel. 05750-28620

Gezocht woonruimte in
Hengelo of Keijenborg,
door rijksambtenaar.
Brieven onder nr. H. 47
imreau de Reclame

Te huur gevraagd woon-
uimte met keuken in

Hengelo Gld of omgeving
of Vorden. Ada Hiddink,
Tel. 's avonds na 9 uur
05437-5469. Overdag in
Hengelo tel. 3443

Te koop jachtgeweer,
kal. 12 en kerstdennen
Tel. 08344-497

Te koop haardhout
(kachelklaar) Tel. 05753-
1831

'
1 Te koop inruilmeubels

. Lubbers Woonwinkel
Tel. 05753-1286

SPORT GOED
met SPORTGOED

• van

Roozegaarde sport
S pais t raat 13, Hengelo G.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 27 NOV.

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Verhaere, Gezinsdienst

Goede Herder Kapel
'10.15 uur ds Molemaker, Jeugddienst

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 21 t.e.m. 27 nov.
B. A. M. Eijkelkamp, telefoon 2262

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrijdag 25 nov.

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

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

Alarm Rijkspolitie
Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uui
meldkamer Rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo Gld

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis, zondag 8.30 uur Hoog-
mis, 10.30 uur H. Mis. Door de week H. Mis om 8 uur

R.K. Kerk 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

GEMEENTE NIEUWS
AKTIVITEITENKALENDER 1984
Evenals dit jaar is het bedoeling in!984 een aktivi-
teitenkalender met alle plaatselijke evenementen,
die er in onze gemeente plaatsvinden, samen te
stellen.
In principe gaat het om publiektrekkende aktivi-
teiten, zoals tentoonstellingen, sport- en culturele
evenementen.
Hoewel er reeds een aantal aktiviteiten bekend zijn,
wordt getracht de kalender 1984 zo compleet moge-
lijk te krijgen.
Het doe is om doublures te voorkomen en eventuele
lacunes op te sporen en zo mogelijk op te vullen.
Opgave bij de afdeling sportzaken van de gemeente
tel. 1541.

AKTIE POLEN
De Gelderse buschauffeurs van de GSM gaan op-
nieuw aktie ondernemen voor de door armoede en
'onderdrukking geteisterde Poolse bevolking.
'Zij willen proberen de mensen en met name zij, die
in bejaardentehuizen en zieken- en kindertehuizen
verblijven, in de donkere dagen voor Kerstmis, wat
warmte uit Nederland te bezorgen. Het reisdoel is
Tarnow, een stad in het oosten van Polen, die nog
nooit enige hulp uit welk land dan ook, heeft ont-
vangen. Een pastoor uit die stad treedt als kontakt-
persoon op.
Aan de plaatselijke kerken van Hengelo is gevraagd
medewerking te verlenen aan deze aktie.
De caritas van de R.K. parochies te Hengelo en
Keijenborg, alsmede de diakonie van de Hervormde
gemeente te Hengelo hebben zich daartoe bereid
verklaard .
Ingezameld zullen worden dekens, kleding, houd-
bare levensmiddelen zoals blikgroente, koffie, rijst-
artikelen, vleeskonserven, toiletpapier etc.
De inzameling vindt plaats op 25 en 26 november
'1983. Alsdan kunnen goederen afgegeven worden bij:
coöperatie VLC ,,de Graafschap", Spalstraat 37 te
Hengelo Gld en dorpshuis ,,de Horst" Keijenborg.
Op bovenstaande adressen kan men terecht op 25
nov. tussen 19.00 en 21.00 uur en op 26 nov. tussen
9.00 en 12.00 uur.
Geldbedragen t.b.v. deze aktie kunnen gestort wor-
den op postgirono. 82190 ten name van de Stichting
Gelders Stads- en Streekvervoer helpt Polen.
Het plaatseijk Icomité Polen dat twee jaar geleden
een geldinzamelingsaktie heeft gehouden, zal zelf
geen aktie houden. Zij beveelt vorenbedoelde inzame
lingsaktie van harte aan.

BLOEMBOLLEN
SIEBHE ESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
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

DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

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

Wegen overplaatsing be-
drijf spoorbielsen v.a. 7.50
grinttegels v.a. 3.75
Zagen, schaven, bezorgen
mogelijk. Tel. 05427-11856

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

Bespaar op uw stook-
kosten met

Ellen lochtwering
Uitgebreide sortering

IJZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo
Tel. 05753-1220

HANDEL IN

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

NU alle dames- en herenhakken

per paar g.80

Voor degelijk vakwerk,
net als vroeger

SGHOENMAKERIJ

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

Telefoon 05753-2257

's maandags gesloten

Speciale aanbieding:

Grijs flanel
150 breed per meter lOi-"

Div. soorten strepen
150 breed per meter 10§-"

Tineroy
150 breed per meter | Oi."

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

OPEN HUIS BAKKERIJ KREUNEN
Bakkerij Kreunen, bestaand sinds 1820, is een „oud"
adres, maar met een jong en modern hart.
Om hieraan gestalte te geven, heeft men besloten
de winkel te moderniseren. Op woensdagmiddag
23 nov. van 3 tot 6 uur houden zij Open Huis om u
het resultaat te tonen. Tevens kunt u de vernieuwde
bakkerij bekijken, die voor enige jaren terug werd
verbouwd.
Ook Zwarte Piet is deze woensdagmiddag aanwezig
om de ouders met kinderen te verwelkomen.
Voor iedere belangstellende heeft bakkerij Kreunen,
de zaak voor mensen met smaak, iets smakelijks
in petto.

BIJEENKOMST CPB HENGELO GLD
Onlangs hielden de dames van CPB Hengelo Gld hun
maandelijkse bijeenkomst in ,,Ons Huis".
Spreekster voor deze avond was mevr, van Ginkel-
Lem. Ze hield een inleiding over: „hebben we het
wel goed gedaan?". De opvoeding van de jongeren.
Na afloop van de causerie werden verschillende
vragen gesteld, die gezamenlijk werden beantwoord
Het was een zeer geslaagde avond die druk be-
zocht was.

SWINGEND KOFFIECONCERT

VAN DE KON. HARM. CONCORDIA

Lekker in het gehoor liggende muziek, met tech-
nisch veeleisende nummers, waren de belangrijkste
aspecten van het koffieconcert dat werd gegeven
door de Kon. Harm. Concordia onder leiding van
haar nieuwe dirigent Jules Hendriks, op 13 nov.
De aanwezigen hebben kunnen genieten van swin-
gende goed in het gehoor liggende muziek.

^De nummers waren goed gekozen en pasten bijzon-
der goed op elkaar aan.
Een nummer, Rossini's Birthday Party leverde voor
de aanwezigen een raadwedstrijd op. Men diende het
aantal liedjes te iraden wat in stuk verwerkt was.
Mevr. Tesselaar-Groot Bruinderink was er het
dichtste bij en zij mocht uit handen van de lady-
speaker mevr Gerry Koldenhof een fles wijn in ont-
vangst nemen, Tevens werd zij verzocht het koor
te dirigeren, hetgeen zij er niet slecht af bracht.
Ook het tamboerkorps o.l.v. tamboer-maitre Reinier
Hilderink en de hobbygroep o.l.v. John Keunen had-
den hun aandeel in het programma. Ook dit werd
zeer door het aanwezige publiek gewaardeerd.
Met het voortzetten van de traditie van de koffie-
concerten legt Concordia veel eer in om de mensen
te laten genieten van de mooie blaasmuziek.

U profiteert toch ook van onze

openingsaanbiedingen!

Openingsaanbiedingen van
donderdag 24 t.e.m. zaterdag 26 nov.

Verse krentebollen

6 stuks van 3.— voor fci""

Lekker gekruide speculaas

250 gram Mi"

Onze alom bekende slagroomtaart

i

Tijdens ons Open Huis
op woensdag 23 nov.

van 3 tot 6 uur
zal Zwarte Piet aan-
wezig zijn om de ouders
met kinderen te ver-
welkomen.

Dus tot ziens in onze nieuwe zaak!

BAKKERIJ KREUNEN
De zaak voor mensen met smaak

Wegens succes van de vorige week,
deze week in de aanbieding:

Amaryllis bloembol 5.75

20 tulpen

Cordyline

voor slechts

van 10. — voor 6i50

WAAMELINK & ZN
HENGELOSESTRAAT 47 • KEIJENBORG

NATIONALE JEUGDCOLLECTE EEN SUCCES
De onlangs in Hengelo Gld gehouden collecte voor
het Nationaal Jeugdfonds, het fonds van Jantje Be-
ton, heeft het bedrag van f 2499,80 opgeleverd.
Van dit bedrag zal plm 50% ten goede komen aan de
plaatselijke peuterspeelzaal ,Hopza,".
Het plaatselijk aktieteam danktiedereen voor zijn
bijdrage.

EXPOSITIE KANTKLOSSEN
In verzorgingscentrum „De Bleijke" is er een expo-
sitie te bewonderen van de oude handwerktechninek
kantklossen. Elke middag van 25 november tot 15
december kunnen belangstellenden terecht in de
recreatiezaal van ,,De Bleijke".
Zaterdagmiddag 26 nov. wordt er tevens uitleg ge-
gegeven over detechniek. Deze middag begint om
2 uur.
Hoe een waar het kantklossen is ontstaan, is niet
bekend. Wel bekend is, dat het reeds honderden
jaren wordt gemaakt. Vele mensen denken dat het
alleen door nonnen werd gedaan. Niets is minder
waar. In de vorige eeuw was het voor vele vrouwen
bittere noodzaak om met kantklossen extra geld te
verdienen.
De expositie wordt verzorgd door Riek van Houte,
Ria Jansen, Dini Beunk en Hermien Berkelaar.
Ze willen laten zien dat het klossen niet zo moeilijk
is als menigeen denkt. Wel is er veel geduld voor
nodig. Maar alle handwerkslers en dat zijn mensen
met geduld, kunnen het kantklossen leren.

PROGRAMMA HAMOVE
Het motorsportprogramma dat de Hamove in 1984
organiseert ziet er als volgt uit:
op 18 maart de Camel kampioenscross in de 500 cc,
de eerste wedstrijd om het Nederlands kampioen-
schap op circuit 't Zand
op 2e Paasdag (23 april) de grote internationale weg'
'races op circuit Varssel-Ring. Met deze datum is
Hamove erg blij, aangezien men dit jaar gedwongen
was een andere datum te kiezen voor de wedstrijden
daar er met Pasen en Grand Prix wegrace was.
Als derde wedstrijd staat naast de normale wed-
strijden in het Wossinkbos, een jeugdcross voor het
Nederlands kampioenschap op het programma. Dit
is vermoedelijk op 7 of 12 mei 1984.
Deze laatste wedstrijd vindt plaats in het Wossink-
bos.



JAN WENTINK

en

DOORTJE BOBBINK

gaan trouwen op vrijdag 25 november
1983 om 11.00 uur op het gemeente-
huis te Hengelo Gld.

Ons huwelijk wordt kerkelijk inge-
zegend om 13.00 uur in de Remiglus-
kerk te Hengelo Gld door ds G. H.
Verhaere.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30
tot 16.00 uur in Hotel Langeler, Spal-
straat 5 te Hengelo Gld.

Wij gaan wonen:
Kervelseweg 22, 7255 BG Hengelo Gld.

WEGENS FAMILIEFEEST IS ONZE ZAAK

vrijdag 25 nov. a.s.

de gehele dag gesloten

Rijwielhandel H. J. BOBBINK
Steenderenseweg 7 • Hengelo Gld

Na heel veel organiseren en regelen
gaan wij op l dec. a.s. onze toekomst bezegelen.

HENK BBETVELD

en
RIA KLEIN GOTINK

Om 11.00 uur staan wij in het ge-
meentehuis van Hengelo Gld, hand in
hand voor de ambtenaar van de
burgelijke stand.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30
tot 18.00 uur in Hotel Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

November 1983.
Hengelo Gld, Vordenseweg 21
Hengelo Gld, Banninkstraat 44

Ons toekomstig adres:
Roggeakker 124, 2723 VP Zoetermeer.

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon

ROB

op 11 november 1983.

BERT EN ANITA RATERINK

Raadhuisstraat 10,
7255 BM Hengelo Gld.

Op zaterdag 3 december hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te gedenken.

W. J. MIDDELINK
H. MIDDELINK-KRAGT

7255 AD Hengelo Gld, november 1983.
Spalstraat 48.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in zaal Michels
,,'t Averenck", Spalstraat 45, Hengelo Gld.

Op zondag 27 november hoop ik met kinderen
en kleinkinderen mijn 80e verjaardag te vieren

J. G. HISSINK-VAN ZUILEKOM

Receptie van 19.00 tot 22.00 uur in café-rest.
Herfkens te Baak.

Wichmond, november 1983.
Hackforterweg 5.

Na een geduldig gedragen lijden is van ons
heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, groot- en overgrootmoeder

WILLEMINA KLEIN LEBBINK

echtgenote van H. J. Harmsen

op de leeftijd van 79 jaar.

Hengelo Gld, H. J. Harmsen

Hengelo Gld, A. J. Harmsen
F. B. G. Harmsen-Lebbink

Hengelo Gld, G. Harmsen
A. Harmsen-Weenink

Vorden, Ei. W. Harmsen
J. W. Harmsen-Zuurveld

klein en achterkleinkinderen

7256 KV Hengelo Gld, 13 november 1983.
Jebbinkweg 5.

De begrafenis heeft op donderdag 17 november
plaats gehad op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

NIEUWE BANDEN
nodig voor uw auto?

Spec. aktie-aanbieding

maat 155-12 NU 79.

GARAGE B. REGELINK
Synagogestraat 6 - Hengelo Gld • 05755-1573

MUZIEKVER. „NIEUW LEVEN"
STEENDEREN

Receptie
op zaterdag 26 nov.
van 3 tot 5 uur

in zaal Broekhuizen te Steenderen

T.g.v. het behalen van een Ie prijs en promotie

naar de Ie afdeling Harmonie van de KNF.

Hiermede willen wij een ieder in de gelegen-
heid stellen om onze vereniging hiermede te
feliciteren.

Het bestuur

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

Speciaal deze week:

4 zeetongetjes

van 10.00 nu

Heerlijk om te bakken
8.95

l pot braadharing

van 4.95 nu voor 4.50

VISHANDEL „HENGEL"

weet wat gezond voor U is

Denk aan de UITVOERINGEN

van de chr. gem. zangver.

„SOU DEO GLORIA"

op 22 en 26 nov.

St Nicolaas-wenk:
SPANNING EN ONTSPANNING

met de

VIDEO
SPELCOMPUTER
of een

zakcomputerspel

Installatiebedrijf

Bess link
Hoek Kaadhuisst raat-Baiminkst raat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

blijf s u ANK met

malsovit
AMBACHTELIJK

Afslanken? Veilig en gemakkelijk?

Malsovit-brood halen hij:

Warme bakker Hekkelman
RAADHUISSTRAAT . HENGELO GLD

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

l kg jong (N.H.) 8.90

500 gr boeren belegen 6.75

100 gr Port Sol u t (romige kaas)

Wij verkopen uitsluitend

natuurkaas

4 metworsten
(zonder kleurstof)

2.45

11.00

2 rookworsten (de goudbekroonde
Hanskamp Dieren) 6.00

500 gr run d vet 1.75

VERDER:

leuke potjes Doesburgse mosterd

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Grolwef l • 6964 BL HALL - Tel. 08537-308

dansen met...
l liter S-sterren jonge jenever 15.45|

l liter St André vieux 15.75

l Itr Florijn citr.-brandewMn 11.45

l fles Bols advocaat 8.75

6.45

N E W F O U B
zondag 27 nov.

Zondag 4 dec.

Superfly
l fles Hidalgo sherry

seco of medium

05753-1461

Te koop:

DATSUN CHEBRY FII

met garantie

OPEL KADETT

met garantie - zeer mooi

PEUGEOT 305

met garantie - zeer mooi

OPEL ASCONA

met garantie

VW GOLF DIESEL

met garantie

FIAT 128

CITEOëN GS LPG

1979

1978

1979

1977

1977

1978

1979

Hackforterweg 33 - Wichmond • Tel. 05754-621

Uitslag VERLOTING

Kon. Harm. „Concordia"
Trekking 13 november 1983

Ie prijs nr. 1553; 2o prijs nr. 156; ,'U> prijs nr 298

4e prijs nr. 1392; 5e prijs nr. 1(55; (ie prijs

nr. 1133; 7e prijs nr. 347; 8e prijs nr. 1010;

9e prijs nr. 943; 10e prijs nr. 1500.

Rabobank 13

Breien met Zareska is razend populair

Wolboetiek

Diny de Vrught
Velswijkweg 22
Velswijk
Tel. 08344-315
Deelnemer S't Nicloaas-aktie

Brei uw eigen model in]
de ideale modetinten.
Wij hebben een grote]
keus in de mooiste
soorten BREIGARENSl
Patronen gratis

BREIT U ZELF?
Kom dan eens kijken
naar onze nieuwe
Mohair met 20% wol
en uit 3 bollen een t r u i j

a 5.25]
Dat is lekker voordelig

FNV Hengelo Gld FNV
houdt onder het motto:

leven, wonen en werken

een

in Hotel Leem reis, Spalstraat 40, Hengelo Gld

Aanvang 19.30 uur

Voor alle ingezetenen van Hengelo Gld

WILDRIT Hamove
HENGELO GLD

zondag 27 nov. a.s.
si a ft 13.30 uur bij café Wolbrink

Inschrijving vanaf 12.30 uur

Geef een VW
geschenkbon

In bijna alle zaken te besteden

Verkr^gbaar bU informatiebureau VVV:

drogisterij Lenselink
Kerkstraat l • Hengelo Gld

Tafeltennis ver. HETAC
ORGANISEERT EEN

tournooi
voor bedrijven en

instellingen

Opgave t.e.m. 25 november b i j

H. HUININK

Ruurloseweg 27 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2198

damai
dons-service

CIw donzen
dekbed
weer als
nieuw

Zelfs het beste dekbed wordt na een aantal
jaren gebruik wat minder veerkrachtig, wat
dunner en daardoor wat minder warm

Via onze speciaalzaak kunt u nu gebruik
maken van de Damai dons-service, waarbij uw
dekbed wordt bijgevuld met b.v 100 g.dons

's Ochtends gebracht, s avonds weer als
nieuw terug.

En dat voor een vriendelijke prijs. Komt u
voor nadere inlichtingen even langs of bel ons.

HUSQVABNA EN LEVVENSTEEN

naaimachines
reeds vanaf

Naalmaohinehandel • reparatie-Inrichting

BORGONJEN
'Kerkstraat 13 - VOEDEN Tel. OÖ7SMM5

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 0575*1418

Enkele KADO-TIPS
voor de allerkleinsten

Baby-sweaters

maat 68 t.e.m. 104 v. a.

Pyamaatjes

v a

l3i9b

1Q.80

3 slabbetjes
(ochtend - middag - avond)

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425



WEEK 21 T/M 26 NOVEMBER

Mensen, mensen, wat
voordeeüéest weer.

Brokjes voor de kat,
Usmerk blik 405 gram

Mimi kattevoei;
blik

Brokken met vlees,
blik 840 gram

Ferry hondenvoeding,vi
Vis/vleeskrokantjes,

huJsmer Zal< l kÜO

rjf\ Frispoes kattebakvulling,
zak 5 kilo

Diner voor de hond,
zak 3000 gram

Miauw,
blik 40 O gram

Runderhart,
500 gram

Pens,
kilo



Het zijn drukke tijden in 't huishouden. Typisch van die dagen dat er weieens wat
dagelijkse boodschappen bij in dreigen te schieten. Zoals bijvoorbeeld het bewaar-
bare eten voor onze vriendelijke viervoeters. Daarom 'n tip: sla voor de komende
weken een extra voorraadje ia Da's makkelijk. En bovendien extra voordelig zoals
u aan onze aanbiedingen ziet En nu we 't toch over voordelig hebben: in onze
groentewinkel koopt u deze week elk tweede net mandarijntjes voor half geld.
En dat is een flinke hap gratis vitamientjes.

Spaar 10 penningen

inAH's Feesttijd Festival.
In deze feestelijkste periode van 't 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 inlevering van de penningen kunt meenemen. Onze actie loopt tot
22 december aanstaande. Tijd genoeg dus om uzelf een paar keer op zo'n verrukkelijke
feesttaart te trakteren. Overigens: de penningen zijn genummerd, maar dat is uitslui-
tend 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 f 2,50 contant in de hand.

Jongens en meisjes, denkomjekleurplaat.
Zoals bekend: we organiseren voor onze kleine klantjes een prima kleurwed-

strijd om prachtige prijzen. De laatste inleverdag is aanstaande zaterdag tot 17.00 uur.
De prijsuitreiking vindt zaterdag 3 december om 14.00 uur plaats. Wat???? Heb je
nog geen kleurplaat? Dan vlug naar onze kassière, want die heeft er nog een paar.
Deelname staat open voor alle kinderen tot en met 12 jaar, die voor de prijzen heel
eerlijk in drie leeftijdsgroepen worden verdeeld. En wat zijn die prijzen?

Driemaal een crossfiets. Driemaal een horloge. Driemaal een fototoestel.
En zelfs als je niet in de prijzen valt heb je gewonnen, want alle deelnemers ontvangen
bij inlevering van hun kleurplaat een leuke verrassing. Haastje-repje dus hè, want
de laatste inleverdag is echt-absoluut-definitief aanstaande zaterdag om 17.00 uur.

Koopavond
koopje!

Q|rt Crèmesoep,
h*!»* champignon, asperge of tomaat,
blik 0.46 liter,
nu 3 blikken

voor
Alleen geldig
op vrijdagavond-koopavond. 2.50

Onze slijter is
alvast in
feeststemming.

Met het oog op de feestdagen
staat er natuurlijk ook een bezoekje
aan de slijter op 't programma.
We hebben erop gerekend. Met
een paar zeer feestelijke aanbiedin-
gen. En met een mooie collectie
wijnen, ook voor Bisschopwijn,
waarvoor u hieronder een recept
vindt.

Florijn jonge jenevei;
fles l liter 14.95
Henkes kersenbrandewijn,
fles l liter 12.65
flrï Advocaat,
BïJ fles 0.5 liter 3.98

Een heerlijk
drankje voor't
heerlijke avondje:
Èissc lopwijn.

Vraag onze slijter voor dit doel een
speciale, niet zoete wijn (bijvoorbeeld
Bordeaux). Meng de wijn met een gelijke
hoeveelheid water in een goed af te
sluiten pan. Was een ongeschilde citroen
of sinaasappel goed schoon, besteek de
vrucht rondom met kruidnagels en leg
dit stekelvarken voorzichtig in de wijn.
Voeg tenslotte een pijpje kaneel van circa
5 centimeter toe, sluit de pan goed af en
laat het mengsel enkele uren op een thee-
lichtje trekken (niet koken!!). Verwijder
voor het inschenken de vrucht en het
pijpje kaneel. Warm serveren. Naar
smaak suiker toevoegen.



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.

Riblappen,
kilo

Biefstuk,
100 gram

Bieflappen,
500 gram

10.98 Keur-en-kies-zelf
1 QQ uw groente enfruit.
X«^^

Wedstrijd: wat
weegt die
krentenwegge^

Onze warme bakker heeft een
gigantische krentenwegge gebakken.
Wie het juiste gewicht raadt of er het
dichtst bijzit, heeft een originele houten
broodsnijplank of een krentenwegge ge-
wonnen. De gigantische wedstrijdwegge
schenken we eind van de week aan
Bejaardenhuis De Bleijke in Hengelo.

Makkelijk. In onze groentewinkel
vol veilingvers keurt en kiest u zelf wat
u lekker vindt en nodig heeft. Daarna
weegt u uw keuze af, drukt de artikel-
knop op de weegschaal in en ontvangt
automatisch de betaalbon, die u na't
winkelen aan de kassa verrekent. En dat
dat bedrag altijd meevalt, ziet u hieronder.

Het tweede net met vitamientjes voor
half geld.

We kochten voor u hele mooie
mandarijntjes. En wat nog mooier is:
deze week krijgt u elk tweede net vol
voor half geld.

Onze warme
bakkerkomt
kennismaken.

Donderdag en vrijdag kunt u
(nader) kennismaken met onze warme
bakker. Dat wil zeggen, met twee van z'n
ambachtelijke creaties, te weten: harde
bolletjes en stokbrood, gul besmeerd mei
bijvoorbeeld paté of salade. Welkom.

Vrijdagavond
welkom op de koffie
met speculaas.

Voor zover u *t
nog niet wist:
we zijn ook drogist

Uw Albert Heijn in Hengelo is een
veelzijdige zaak, want u bent er niet alleen
voor voordelige boodschappen maar ook
voor een ruim assortiment drogisterij-
artikelen aan een goed adres. Voor
asperines en andere vrije geneesmiddelen
dus. Maar ook voor verbandmiddelen,
jodium, spierbalsem en noem maar op.
En dat alles vanzelfsprekend voor de
laagste prijzen die zijn toegestaan.
52 gulden voor terug. Da's dus een flinke
rente. Snel bij elkaar gespaard.

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

Stokbrood
+ 400 gram

Harde bolletjes
3 voor

Knip wit of-bruin,
gratis gesneden

98
89

1.81
We willen 't deze dagen ook in onze

winkel extra gezellig maken. Daarom
schenken we op vrijdagavond-koop-
avond gratis koffie met speculaas, gezel-
lig tussen 't winkelen door.
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7 onbekende Nederlanders
in de aanbieding.

Kollumer, rauwmelkse kaas, £ï Af\
vacuüm verpakt. 500 gram 725 \Jfr\J

ï Nagelkaas belegen 40+,
vacuüm verpakt. 500 gram 665

&t Boerenkaas belegen 48+,
vacuüm verpakt. 500 gram 780

Texelaar, van het eiland Texel,
vacuüm verpakt. 500 gram 738

Maaslander, met minder zout,
vacuüm verpakt. 500 gram 680

Leidse kaas jong 20+,
vacuüm verpakt. 500 gram 580

Leerdammer, type Maasdammer,
vacuüm verpakt. 500 gram 7^0

's Lands grootste kruidenier blijft ook in Hengeloop de kleintjes letten,



die Sinterklaas voordelig maakt.
kruidenier

139

149

Baronie chocolade-
letters
melk of puur V.S. prijs

Driehoek aardbeien- of
abrikozengebak
pak 6 stuks ±3%r

Blue band
halvarine
kuip 500 gram
deze week

Nesquick
400 gram 349-

Arks opzetlettcrtjes
biskwie
groot pak 4^89-

Chocolade sigaretten
triopack .L49-

Kruidnoten
zak 200 gram

Strooigoed
200 gram

•Ji •

2?8
159
129
089
1.19

Unox knakworst
blik l O stuks 2^5-

Whiskas
4 soorten, blik 400 gram 4r89-

Rodipens
pak 400 gram 4-40-

159

149
1.19

Grolsch bier
krat 24 flesjes I4^e
En nu gratis bierglas bij elke krat

Haast snackctips
pak van -iré& voor -Oppenheimer Kroten-

bronnen Q.b.a. wijn
1982perfles5r26-nu

398 Haust krokant toast
pak van 4^86-voor

Royco groente-, kip- of
tomatensoep v s prijs

Saroma pudding
alle soorten V.S. prijs

Sandeman sherry
medium, cream of seco
per fles van 2r?5 voor

Q48

675

Beckers frikadellen
doos 20 stuks -&4& nu

Augurken
3/4 pot A B. kwaliteit

1.39

Van Houten Cacao
125gramJU69-

Koopmans panne-
koekmeel "Kabouter
pak 500 g

Brinta
pak 500 gram deze week

Herschi sinas
lÜterfles^Ö&nu

075

zuivel
Coberco magere
yoghurt
l literpak nu

Mona volle firuit-
yoghurt
0.5 liter-LÖ9-

Camembert
250 gram deze week

Goudse kaas
jong belegen, kilo

bakkerij
Puntjes of bolletjes
zak 6 stuks

Mueslibolletjes
zak 4 stuks

Krentenwegge
pak a 6 grote plakken

Chocolade hazel-
nootcake
±450 gram ̂ 95r

Pisang Ambon
0.7 liter 44^45-

27?s
18?s

4 yi QC Courvoiser
l H SIO Cognac

™ *• fles 0.7 liter nu

Olifant
jonge jenever

Bols bessenjenever 1 ^9 95 Vat 69 whisky
l liter nu Awf« fles 0.7 liter

slagerij
Geldig van 24/11 t/m 26/11 '83

Magere varkens-
lappen
hele kilo

VarkensroIIade
hele kilo

Gepaneerde
schnitzels
hele kilo

Nasi vlees
hele kilo

Gelderse schijven
l O stuks ± l kilo

Maandag t/m woensdag;
28/11 t/m 30/11:

Gehakt h.o.h.
hele kilo

Bretons gehakt
hele kilo

Mager gerookt spek
500 gram

vleeswaren
Geldig van 24/11 t/m 30/11 '83

Prima boterhamworst
150 gram

Leverkaas
150 gram

5J

l ?9
139

groenten
Geldig van 24/11 t/m 26/11 '83

Spaanse Navellina's 795
heerlijke sinaasappelen w •
draagtas inhoud 4 kilo. Keuze uit grote en
kleine maten. Dat is voordelig en... een
bron van gezondheid

Kogelharde spruiten f f 98
l kilo W«

Net inhoud l kilo

Paprika

Knoflook
per streng
per zakje a 3 stuks 0.78

Export Tomaten
l kilo

198

695

2?8
ma. 28/11 =

Pre! van de klei
l kilo

Q98
di. 29/11:
Vatverse zuurkool
per pak a 500 gram
2 pak voor slechts

059
099

WO. 30/11:

Pracht bloemkool 198

Katenspek
100 gram

Slagersleverworst
200 gram

Grill ham
100 gram

Rolspek
100 gram

39
39
89

129

bloemen
450Pracht Poinsettia

(kerstster)
1ste kwaliteit 4 a 5 bloemschermen. Ver-
langt een matig lichte standplaats, water
en warmte

350Pracht forse Cyperus
(parapluplant)
Verlangt matig licht en warmte, doch men
dient de potgrond nat te houden

Supermooie witte

Kas-Revour
Chrysanten

MA RKTl
uw voordeelmarkt voor kw,

Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeck-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden
prijs!

47/'83



Volop

St Nicolaasgeschenken

overhemden 29.95 pyama's 37.95

pullovers 44.90 petten 24.95

spencers 19.— hoeden 49.95

pantalons 69.— shawls 14.95

cord. broeken 59.— sokken 3 p. 10.—

jacks 89.— riemen 6.95

handschoenen 9.95 etc. etc.

Ook leuke geschenken

in jongenskleding

HENGELO-TEL.05753-1383

DE SINT LAAT U EEN LICHTJE OPGAAN!!
Prachtige uitgebreide sortering

hang- en staande verlichting

schemerlampkappen

buitenlampen

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

ST NICOLAAS
GESCHENKEN

Zie daarvoor onze
ETALAGES

schildersbedrijf
bennie harmsen

vraag vrijblijvend informatie

Spalstraat 17 Hengelo (Gld.) Tel.05753 1292

PAPER5MATE
Een waardevol (SCHRIJF)kado!
WIE SCHRIJFT, DIE BLIJFT, ONTHOUD DAT

LEZEN

SCHRIJVEN

TEKENEN

KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1253

STEVORD:
kado's

speelgoed
Veel keus

Niet te duur

In aanbiedingen al heel goedkoop

Veel bijzondere aanbiedingen in bekende

merkartikelen als Carrera en Aurora auto-

banen, Matchbox en Ertl autobouwpakketten

MB spelen, Lego enz.

Ook op de allescherpste aanbiedingen krijgt

u bonnen van de Sinterklaasaktie.

STEVORD!

ZAAGBOK

VI RH
tuin en park

Z.-E.weg 9 TOLD1JK Tel. 05755-2041

Voor al uw service

• Ziekenvervoer
O.G.Z.O. - I.S.A. - particulier

• Rouw- en trouwritten

• Taxiritten

Tel. 05753-1493

Taxibedrijf

G. WOLSINK
Vordenseweg S
7255 BV Hengelo Gld

Dag en nacht bereikbaar

St Nicolaas

AKTIE

1983

Profiteer van deze aktie en doe uw inkopen in

Hengelo en Keijenborg

f 15.000 aan prijzen
VOOR HALVE VARKENS EN WAARDEBONNEN

Aktie goedgekeurd door Kamer van Koophandel te Zutphen,
< 1 . d . f) oktober 1983, nr. 83023

Inlichtingen: Hof straat 8, Hengelo Gld

AKTIE van

maandag 14 nov.

t.e.m.

maandag 5 dec.

Bakkerij BRUGGINK
Raadhuisstraat 19 - Hengelo Gld • Tel. 1358

Voor de Sinterklaas-
dagen

overheerlijk
BANKET
uit eigen bakkerij.

zoals:

boterstaven, boterletters

banketstaven, banket-

letters, speculaasjes,

speculaaspoppen,

speculaasbrokken,

marsepein, roomboter

borstplaat, taai taai

chocoladeletters enz.

Deze week:

reclame speculaasbrokken
van 3.25 voor

INRUILAKTIE
Bij aankoop van een

SEIKO horloge vanaf 250:
50.- terug voor uw

oude horloge!
Geldig gedurende de maand november.

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

AM/FM
stereo-radiorecorder

2 x 3 W piekvermogrn
Middengolf en FM
Spatial stereo-regelaar
Toon regelaar
Long-life knopen
Cue en Review

van 320.» voor 229.-

Winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1280

VOOR

kefffngzagen - zaagbokken

hout- en- composrmachines

fu/nfrezen

hetelucht kanonnen

schaatsen slijpen enz.

NIEUW EN GEBRUIKT - DEMONSTRATIE

LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE
REPARATIE- EN SLIJPINRICHTING
VERHUUR

Branderhorst weg 5 • Ketyenborg gem. Hengelo
Tel. 05753-2026

Tevens 's avonds en zaterdags bereikbaar


