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SLAGERIJ

J. STAPELBROEK
(Rund-, Kalfs-
en Varkens-slagerij)

is uw voordeel

14 dagen reclame met de beste kwaliteit
die er is.

Geldig van 28 febr. t.e.m. 1 3 maart

Alle dagen
500 gram speklappen (machtig mager) 1.75
500 gram kalfsvlees 4 2O
500 gram kalfsfricandeau 4.5O
500 gram varkensfricandeau 3 75

Alleen op de 2 woensdagen
Wegens enorm succes nog l maal
500 gram mager rundergehakt
t grote eigengemaakte Gelderse rookworst

Alleen de 2 zaterdagen

(bestaande uit 250 gram gehakt, 250 gram pou-
let + mergbeentje) een v e r r u k k e l i j k bordje soep

voor slechts •"

Tel. 1258 Na 6 uur tel. 1249

Wij ontvingen voor het voorjaar 'n zending

herencostuums
sportcolberts
regenjassen lene^
weekenders
sweaters
overhemden

Kom eens v r i j b l i j vend een k i j k j e nemen bij

Manufacturen-handel ULUUll lU Steenderen

Feestzaal
Herman Rutten

Steenderen
Zaterdag 4 maart

DANSEN
ORKEST : Willy Hearing mit seiner

tanzkapelle (7 personen)

40 jaar R.K. zanverenisins „Sancta Caecilia"
Binnenkort hopen bestuur en leden der r.k.
zangvereniging Sancta Caecilia te Hengelo
(Gld.) het feit te herdenken, dat deze 40
jaar geleden werd opgericht.
In het jaar 1927 namen de heren J. H. Tij-
dink en J. Besselink het initiatief te komen
tot oprichting van een r.k. zangkoor.
Ze werden hierbij van advies gediend door
wijlen de heer W. A. Groot Bruinderink,
toenmalig kerkzangkoordirigent.
De vereniging heeft in haar 40-jarig be-
staan vele ups en downs meegemaakt.
Momenteel komt het koor uit in de ere-
afdeling. In de loop van de jaren gaven als
dirigent hun beste krachten aan de vereni-
ging de heren J. Besselink, Smets, Draais-
ma, wijlen D. Wolters, wijlen Th. van Lang-
en, E. Stam en Strik.
Het zangkoor staat nu onder leiding van de
heer Ch. de Leeuw.
Met dankbaarheid wordt teruggedacht aan
het vele werk door wijlen J. Claver voor
de vereniging verricht. Na de oorlog werd

onder diens bezielende leicing Sancta
Catecilia nieuw leven ingeblazen.
Bij het zilveren bestaan schree) de vereni-
ging een concours uit, waarvocr 33 koren
inschreven, in het totaal 1300 deelnemers..
Zelf nam het koor vele malen net succes
aan concoursen elders deel.
Bestuur en leden der vereniginc hopen op
waardige wijze het a.s. jubileum te her-
denken, met het geven van e«n concert,
waaraan vele bekende zangers en zange-
ressen zullen deelnemen.
De muzikale begeleiding zal worden ver-
zorgd door het Zutphens Synphonie-or-
kest.
Het programma is met zorg sanengesteld,
waarbij een keuze werd gedaan uit werken
van Handel, Verdi Mascagni, Stauss, Per-
cell en Andriessen.
De jubileumreceptie vindt plaats :>p donder-
dag 2 maart, van 7.30-9.30 uur r.m. in zaal
Langeler. Voor verdere bijzonderheden
verwijzen wij u naar de advertentie elders
in dit blad.

TARIEVEN WATERLEIDING OMHOOG
Door het ministerie van Economische Za-
ken werd aan de N.V. Waterleiding Ooste-
lijk Gelderland toestemming verleend de
tarieven met 25% te verhogen en de aan-
sluitkosten van ƒ 150,— tot f 250,— op
te voeren.
Met het oog op de economische situatie
werd aanvankelijk geen verdere verhoging
toegestaan door het ministerie, dan tot
20%.
De raad van commissarissen heeft de aan-
deelhouders voorgesteld de thans toege-
stane verhoging per 1 april 1967 in te voe-
ren. Het voorstel werd intussen aangeno-
men.
Ondanks deze verhoging zal de WOG de
eerstkomende jaren nog met ongedekte te-
korten werken.

VOOR BABY'S HUIDJE

COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Kastanjelaan 1 - Hengelo Gld

Sparen bij ïe Raiffeisenbank; dat doen al meer dan
2 miljoen mensen! Een bewijs van tevredenheid.
Eeri bewijs van vertrouwen ook.
Uw spaar- en bankzaken worden bij onze bank

verzorgd in een prettige sfeer.

Spaarbank m alle bankzaken

KERKDIENSTEN
5 maart

Ned. Herv, Kerk
5e lijdenszondag

8.30 uur Ds Jansen
1Ü uur Ds Jansen . Bed. H. Doop.

Goede Herder Kapel
l O uur Ds Wiersma

Vrijz.Herv. Kerk
Geen dienst .

R.K. Kerk Hengelo Gld
/Conddys 7.30 en 10 45 uur H, Mis,
9.15 uur Hoogmis, 7 uur n. m. Lof. Door
de week H. Missen oui 8 uur

R.K. kerk Keij&nburg
• day 7 eu 8 uur Mi.--,

7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur Mis

Zonaagsdien&l Doktoren
Dr. Th. ). Hanrath tel. 1277 (b.g.g. 008

Zondag&dien&t wijkverpleging
Zr. Luttik (Tel. 1397)

Zondagbdlen&t Di»r« nai
Hengelo-Steenderen

Dr van Nie. Tel. 05754-436

zondag 5 maart

Grol 2 — Pax 2
Pax 3 — Ulftse Boys 2
Pax 5— Ratti 3

12 uur
2 uur

12 uur

houdtcie huid
etteloos zuiver

STEENDEREN

' VERGADERING GMvL

In zaal Concordia kwamen de leden van
de Gelderse Maatschappij van Landbouw
afd. Steenderen bijeen.
De ledenvergadering, welke onder leiding
stond van de heer Breukink werd redelijk
bezocht.
In zijn openingswoord, vermeldde spreker
o.m. dat de beangstelling voor de land-
bouw enigszins is afgenomen, mede door
de slechtere economische omstandigheden.
Uit diens verdere relaas bleek dat het af-
gelopen jaar niet ongunstig is geweest
voor de Steenderense boerenstand, terwijl
de oragnisatie ook kan terugzien op een
goed jaar.
Voor de ruilverkaveling zal binnenkort een
voorbereidingscommissie worden benoemd.
Aan de bestuursverkiezing voorafgaande,
werden de drie ontvallen leden, t.w. wijlen
de heren H. R. Breukink, R. Mulder en H.
D. G. v. d. Kolk met een minuut stilte her-
dacht.
In de plaats van de heer G. F. Wiegman,
welke zich niet herkiesbaar stelde, werd
de heer J. C. Uenk (Hoogstraat) in het
bestuur gekozen. Voor het veefonds wer-
den als commissarissen herbenoemd de
heren F. M. Wiegman, L. A. van Hussel,
H, M. Mulder en G. Memelink.
Het scheidende bestuurslid, de heer G. F.
Wiegman, werd dank gebracht voor het
werk in het belang der organisatie verricht.
Als spreker was uitgenodigd de heer v. d.
Meer uit Le'erdam, die een inleiding hield
over het Onderlinge Boerenverzekerings-
fonds, aangevuld met een reistrip door
Finland.
Verder werd op de vergadering nog mede-
deling gedaan over de lezing welke de
heer Bastiaanse gedelegeerde van het Ned.
Landbouwschap zal houden. Zijn gespreks-
onderwerp zal zijn een uiteenzetting op de
ideeëenschets van de Achterhoek.



HARRY HARMSEN

en

DINI BEUMER

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking zal plaats vinden op vrijdag 3
maart a.s. om 2 uur ten gemeentehuize
te Hengelo GId.

Kerkel i jke inzegening om 2 30 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Hengelo GId door de
weieerwaarde heer Ds J. J. van Thiel.

Hengelo GId, E 45

Barchem, N 61 b
f e b r u a r i 1967

Toekomstig adres: E 45, Hengelo GId

Receptie van 3.30-5 uur in zaal Concordia
te Hengelo GId.

Wegens familiefeest zijn winkel en smederij

vrijdag 3 maart

de gehele dag gesloten

Smederij Harmsen - Noordink

40-jarig jubileum

Gymnastiekver. „ACHILLES"
4 maart a.s. hopen wij het feit te

herdenken dat voor 40 jaar de gymnastiekver.
„Achilles" werd opgericht.

Ter gelegenheid van dit j ub i l eum houden wij op
bovenstaande datum een receptie in zaal Bruggink
van 3-5 uu r .

Het bestuur

Esconyl nyloiMl Dij HeijinK
Zaal v. Gelder, Hengelo GId

Zaterdag 4 maart

DANSEN

Beatclub Rody 67
m m.v.

„The Ctialienoers"

Aanvang 7 uur

Nieuw behang
Meer dan 100 soorten voorradig

Keuze in onze zaak

Drogisterij en Verfhandel

G. Lenselink

VIVO ZB
Steeds meer in trek!

Een pracht gazon voor Uiuo-stunlpriis
Barenza Elite Gazonzaad
' /2 kg voor ± 20 m2 van f 6 00 nu A 75
'/4 kg voor ± 10 m2 van f 3 50 nu 2.85

llylUllu met of zouder naad p. paar 1.95

w 2e paar 0.95

Toiletpapier pak a 4 r o l

Slaolie f les van 140 voor

49
129

Augurken zoetzuur pot a /4 liter 119

Bavaria pils 4 f l e s 100
Tonijn een delicatesse blik

Sperciebonen l ü e r b l i k

Palingworst 100 gram

Boerenmetworst 100 gram

69
57

69

Deze aanbiedingen zijn geldig van 1-8 mrt

Voor vlug en prettig winkelen naar . . .

V.I.V.O.ZELFBEDIENING
Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

VOOF UW

vloerbedekkingen

gorüijnstoften

meuaelen

N/AR

Grootbods Wininginrichting

Hiermede betuigen wi j onze
har te l i jke dank aan allen,
die ons v i j f t i g j a r i g huweli jk
tot een onvergeti jke dag
hebben gemaakt.

B. G. Hukker
R. Hukker -Keunen

Hengelo GId, B 101.

GEVRAAGD

FLINKE JONGEN
voor BAKKERIJ
(± 17 jaar)

Bakkerij Demming
Spals t raa t l l Hengelo GId

Gevraagd een net meisje
voor dag en nacht Café-
bakker i j v. d. Weer Hengelo

Degene, die bij onderget
een kortzaag heeft geleend,
wordt beleefd verzocht deze
weer terug te bezorgen bij
H. Groot Roessink. timmer-
man, te Varssel.

Te koop bromfiets, DKW
Hummel, ruim l jaar oud.
J. Wolbrink, D 104,
Hengelo GId, Telefoon 1575

Te koop 1-roedige zaad-
berg (ijzeren kap).
Joh. Waarle, Beatrixlaan l
Hengelo GId

Biggen te koop.
Pelgrum, E 20, Hengelo G

Te koop 4 toom biggen
geënt tegen mond- enklauw-
zeer. B. Berendsen, Pluim-
veehandel Bekveld, tel. 1504

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt,
4«Mlfd« dag mog

Foto Zeiflemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

OYERHEMDENREPARATIE
Vernieuwen van boorden
en manchetten.
RIETMAN
Spalstraat 19 - Hengelo G.

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloio's en
reporiaoe's

van DOLPHIJN

U I T V O E R I N G
Chr. Jeugdver. Varssel

op 3 en 4 maart 1967

in de school te Varssel

Aanvang 7.30 uur.

Opvoering van:

d Het rijbewijs
b Een concert met 2 violen

Blijspel in 3 bedri jven:

4 vreemde gasten
door Joop Spit

Topn
TEENERTOP

voor tieners
sferk en elegant
van Ten Cate

Verkrijgbaar bij:

B. W. Grotenhuys & Zn
Spalstraat 18 Tel. 1823 Hengelo GId

H.H. Pluimveehouders

Wij leveren alle soorten
kuikens en jonge hennen op be-
bestelling.

Ook de „Kampioen van Putten" -
zwartjes (C.P.I.)

Gaarne vroegtijdige bestelling

B. F. LEBBINK
Onstein E 47 - Vorden - Tel. 05752-6739
Kuikenbroeder nr 9453

Esconyl nylontapijt bij Heijink

Houtverkoop Hackfort
Notaris Rombach zal op maandag 6 maart '67
nam. 2 uur aan Bosmanshuis te Vorden publ.
a contant verkopen onze Huize Hackfort :

eiken, fijnspar, larlks en grove dennen

aan hopen voor timmerhout, posten,

rikken en brandhout

Perc. l t/m 10 eikjes v. staken en brandhout en
11 t/m 16 fijnspar a/d weg n. Hein Rie tman; 17
t/m 20 lariks op 't Makkink; 21 t/m 28 zw. eik
en 29 t/m 31 brandh. i/h Bekenbosje a/d Koe-
koekstraat; 32 t/m 36 lariks i/h bos achter Buiten-
zorg bij Wagenvoort; 37 t/m 45 zw. eik en 46
brandhout i/d KI. Ijzerhorst bij Broekgaaiden;
47 t/m 53 gr. dennen v. r ikkens en 54 t/m 60
lariks in Makkinkbroek. Aanw. de bouwlieden

Tel uit Uw WINST

met

DEZE WEEK,

SPAR JAM ±,en

Qfivan 1.23 voor ^&^J et
en nóg 10 pet zegelkorting

Leverpastei 62
blikje 200 gram

2e halve prijs

Eik 2e pak speculaas
HALVE PRIJS

en 10 pet korting

Blik sperziebonen 69 et

Haantjes
per stuk

Woensdag gehaktdag
500 gram 184

10 pet korting

LT„ GROENTE
GEWASSEN EN GESNEDEN

Maandag: 500 gram

hutspot 19 et
Dinsdag: 500 gram

witte kool 19 et
Woensdag: 500 gram

rode kool 19 et
Vrijdag en zaterdag:

appeltaart 1.19

Voor elke groente- en fruitklant:

blik aardbeien 1.29

EEN WEEK LANG: 150 gram HAM 89 - 10 pet

Het wordt u aangeboden door

Houwen supermarkt

1927 1967 Jubileumconcert
door de

R.K. gemengde zangvereniging „Sancta Caecilia" Henselo GId

op zaterdag 4 maart a.s. in zaal Langeler

MEDEWERKENDEN:
Netty Houtman
Els PieriïT
Clementine Oomes
Harry Pierik
Ad Houtman

sopraan
sopraan
alt
tenor
bas

BEGELEIDING:

DIRIGENT:

Uitgevoerd woiden o a. werken van Handel, Verdi ,
Mascagni, Strauss, Purcell, Andriessen

Zutphens Symphonie Orkest
m.m.v. Willy Hendriksen-Dorgelo orgel

Chiel de Leeuw

Aanvang 20 uur

Geen plaatsbespreken

Entree f 2.50



Districtscommissie uan het Landbouwschap
afd. Steendaren

Hierbi j nodigen wij U uit tot het bi jwonen van
een bijeenkomst in verband met bespreken van

dc Ideeënschets
van de Achterhoek

op dinsdag 7 maart 1967
's avonds 7.30 uur
in zaal „den Bremer", Toldijk

Op deze naar onze mening belangri jke aangelegen-
heid is iedereen van harte welkom.

Spreker: de heer Bastiaanse
Adjunct-secretaris van het Landbouw-
schap

Het bestuur

MODERNE

kostuums - kolberts

pantalons - overhemden

badstof- en weekend-

shirts

LENTFERINK
spaistraat 7 Tel. 1383 Hengelo Gld

A.s. lidmaten/
De nieuwe voorjaarscollectie is aangekomen en
brengt U een grote sor ter ing in de moderns te

tasjes - portemonnaies

portefeuilles enz.
zowel in leder als skai

A. BOERMAN
Sp ilstraat Hengelo Gld

Esconyl nylonlapijl bil Heijiiffl

Flessen GAS
(zonder statiegeld of huur)

f 8.95 (AFGEHAALD)

Flessen passen ook in meterkasten van
nieuwbou w-woningen

A. W. H. WINTERS
SPALSTRAAT 8 HENGELO GLD

Voor brommers en fietsen

Harmsen & Geurtsen
Speciale aanbieding Sportfietsen (dames en

heren), Hollands fabrikaat, voor de fantastisch C

geheel compleet

lage prijs

Ruurloseweg 29 Hengelo Gld Tel. 05753-1679

SST! ONZE NIEUWE COLLECTIE PAASMODE
IS BESLIST STILMAKEND EXCLUSIEF!

Iets nieuws voor Pasen? Kom dan kijken naar onze nieuwe
Paas-collectie! Modieuzer en veelzijdiger dan ooit tevoren.
Mode zó mooi, dat u het wél een tikje stil moet houden ... als
u tenminste wilt dat uw aankoop echt exclusief blijft.

Fa J.E.T. LANGELER
KERKSTRAAT 11 TELEFOON 1235

HENGELO GLD


