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Samen naar de film. Ja ... gezellig ï!

Zondag 22 oktober a.s.
Zaal Langeler, Hengelo GId
Aanvang 8 uur

Freddy en de millionair
Freddy Quinn in de grandioze kleurenfilm

PP
FREDDY in een prachtige kleurenfilm, vol humor en muziek

Een filmavond voor jong en oud

Alle leeftijden Entree f 2.—
Kaarten 's avonds aan de zaal

Kinderfilmvoorstelling Zondagmiddag 1.30 uur

Gevarieerd kinderprogramma met o.a.

Stan Laurel en Olivier Hardy

Entree f 1.— Kaarten aan de zaal verkrijgbaar

Zondagmiddag 4.15 uur voor de oudere jeugd
een zeer spannende griezelf i lm:

„De gemaskerde vleermuis"
Toegang 14 jaar

Entree f 1.5O Kaarten aan de zaal verkrijgbaar

BEATCLUB SQUARE

presenteert

„The Riggish"
en gastoptreden van

Armand
bekend van radio en T.V.

Zaterdag 21 oktober a.s.

Zaal ,Concordia' Hengelo GId

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruldslolo's en

van DOLPHIJN

H.H. Landbouwers

Voor het

machinaal plukken
van uw stoppelknollen houden wij ons
aanbevolen met de nieuwste

Holarota breedwerpige plukker
(4 m op l zwad)

Loonbedrijf G. R. BEUNK
Hengelo GId Tel. 1503

Slagerij J. Stapelbroek's
nieuwe 14- dagen reclame

Geldig van 17 t.e.m. 30 oktober

ledere dag
Varkenslapjes
Runderstooflapjes mager
Kalfslapjes
Biefstuk tartaar
2 vacuumverpakte rookworsten

per 500 gram

O 8O p. stuk
198

De 2 woensdagen
Kwaliteits gehakt -f kruiden 2.5O

„ verse worst 2.6O

En als extraatje bij iedere 500 gram gehakt

500 gram carbonade voor • . <

De 2 zaterdagen
Groot soepcomplet
100 gram gebr. rosbief 0.98
100 gram eigengemaakte boterhamworst O.SO

Diep vrie&produc ten

Loempia's O.7O per stuk
Zakje croquetten 0.95
Zakje bi t terbal len O.65

Tel. 1258 Na 6 uur tel. 1249

F. SCHREUDER, Arts

Afwezig
van 16 okt. t.e.m. 29 okt.

Waarneming Dr Hanrath

.. .
achterlicht

De winter nadert weer en U hebt de

verlichting van uw auto weer meer

nodig.

Zorg dat het in goede conditie is.

Laat ons daarom uw wagen op de

verlichting controleren en een winter

beurt geven.

Speciale aanbieding

Jodium mistlampen
geen f 65.- maarziet u wel!

A. B. WOLSINK ét ZN
Spalstraat 28 Hengelo GId Tel. 05753-1256



Inplaats van kaarten

HENK BULTMAN

en

JANNIE BRUNSVELD

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats vinden op vrijdag
20 oktober a.s. om 1.30 uur ten gemeente-
huize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Ned. Herv. Kerk door de weleerw. heer
Ds J. J. van Thiel.

Hengelo Gld, F 31 A
oktober 1967

Laren Gld, F 13 A

Toekomstig adres: F 31 A, Hengelo Gld

Receptie van 3.30-5 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Profiteer de gehele week van onze

reclame aanbiedingen

Vacuüm verpakte rookworst
uit eigen worstmakerij

98

Hamlappen 500 gram 198

Soepvlees 500 gram
(met klein beentje)

198

Maandag en dinsdag
Verse worst 500 gram 198

Woensdag
Gehakt + kruiden 198

hierbij l pot appelmoes van 78 voor

Keurslagers broodbeleg
Nierpastei 100 gram
Jachtworst 100 gram

Keurslager
VAN BURK
Raadhuisstraat 7 Tel. 1269

Voor uw baby-uitzet

De bekende babydons luiers
Teddy luiers

Teddy nachtluiers

Luiertruitjes
glansgaren - brush nylon

Hemdjes
in katoen - badstof - interlock

Lakentjes, dekens, trappellakens enz.

vindt u een grote keus bij

Schröder bij de kerk

VIVO
voordeel bij de vleet l

en weer 1000 wap. gratis
in de jubileumfolder

Nasi Goreng
litersblik van 179 voor 149

Prima stof doeken 2 st. van 115 voor

Rookworst
vacuüm 89

Prima zalm merk Ligo
blik van 189 voor 163

Sperzieboontjes
liter

Soepgroenten
2 blik van 56 voor

69

49

Tomatenpuree
6 blik 79

Betere vleeswaren met waarborg voor kwaliteit

Rookvlees 100 gram

Bloedworst 150 gram 46

Deze aanbiedingen zijn geldig van 18-25 okt.

Voor vlug en prettig winkelen naar ...

WANSINK'S
V.I.V.O.ZELFBEDIENING

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

ER f HUIS
Nots. Rombach zal donderd. 26 okt. nam. 2 uur t.verz.v.
T. Sikkema, Ijzerhorst 2 (bij Koekoekstr.), Vierakker
aldaar

publiek è contant verkopen

5 dragende en 2 guste koeien, 14 weidestiertjes, alle
t.b.c.- en abortusvrij, ruim 1400 balen hooi, 2 ha voor-
droogkuil, 12 drinkbakjes, waterpompinstall., 23 hang-
kettingen, schrikapp., stalmatten, 2 voerwagentjes, melk-
kar, eenroede berg ged. m. zink, roostervloer m. vast-
zethek voor kalverfok, oude koemest, rantsoenpaaltjes,
zelfdrinker, vatspuit, varkenstroggen enz.
Te zien: na 12 uur vóór de verkoop; kosten kopers,
vee 10%, de rest 12V2%.

Met grote blijdschap en dank-
baarheid geven wij u ken-
nis van de geboorte van
ons zoontje en broertje

Gerrit Henrik Leander

(Gerthy)

G. H. Starink
F. C. Starink-

Vingerling
Nelleke

Hengelo Gld, 7 okt. 1967.
Varssel Zelledijk 30.

Voor de vele blijken van
belangstelling die wij bij het
herdenken van ons 25-jarig
huwelijk mochten ondervin-
den, zeggen wij hartelijk
dank

T. Roenhorst
A. Roenhorst-

Lubbers

Hengelo Gld, okt. 1967.
Hofstraat 10.

Bij deze betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
bli jken van belangstelling
die wij mochten ontvangen
bij ons 40-jarig huwelijk.

B. Scheffer
F. J. Scheffer-

Silvold

Hengelo Gld, okt. 1967
F 51 a*

Gevraagd een bezorger
voor de zaterdagmiddagen
Bakkerij H. Bruggink, Raad-
huisstraat 15, Hengelo Gld.

Te koop een legkast (op-
gelegd). Adres bureau dezes

Te koop lange leren jas
goed onderhouden. Tevens
een leren jack. H. Schouten
D 104a, Hengelo Gld

Te koop ± l ha best knol-
groen a.d. Schiphorsterstr.
te Toldijk. B. A. Derksen
Broekweg D 69 Hengelo
Voor het

scheren
van uw koeien

het juiste adres

B. ANKERSMIT
E 41 - Velswijk en

W. M E N T I N K
Steenderenseweg C 75

Te koop zangkanaries op
zang. B. A. Hoebink E 13

Te koop z.g.a.n. pony-
wagen en 4-jarige pony
(merrie). H. J. Tiessink

B 53, Vorden

Te koop voederbieten
H. J. Bosch E 6, Hengelo

Te koop 2 toom zware big-
gen. B. Berendsen, Pluim-
veehandel Bekveld, tel. 1504

Te koop een toom beste
biggen. W. H.LuesinkF52

Te koop 4 zware biggen.
B. Berendsen Pluimveehan-
del Bekveld, tel. 1504



WIJ PRESENTEREN:
MODE VOOR DE
VROUWELIJKE VROUW!
Dit is mode voor de vrouw die vrouw is. Zo verfijnd en
gedistingeerd. En vooral zo geraffineerd slank óók in de
grotere maten, door speciale lengte-accenten. De stof is
een wollen wevenit. Het pakje heeft bovendien een beeldig
kleur-op-kleur geborduurd voorpand én is geheel gevoerd.

f:-

i 89.75

WIJ PRESENTEREN:
MODE VOOR DE VROUWELIJKE VROUW!

Woensdag 25 oktober

zijn alle bakkerszaken

de gehele dag

gesloten
GEZ. BAKKERS

U WOONT ZOVEEL PRETTIGER

in een vernieuwd interieur,
kleine verandering hebben
dikwijls een verrassend
groot e f f e k t .
s teek uw licht eens op i n
onze permante

M EU B E L S H O W

daar is v e e l goed nieuws
voor u !

H. LUBBERS
WONINGINRICHTING

Tel. 1286 Raadhuisstraat 33

Kohier Vteink
E 74.-

SPHLSTRRHT 15
TEL: 1374 - HENGELO GLD.

GEZELLIGHEID
' voor het hele gezin

De klok in de kamer thuis
heeft iets eigens, iets
vertrouwds.
Schep ook die sfeer van
gezelligheid in uw woning
met een klok uit onze
grote collectie.

PROFITEER

uan de uieeKendreclame
van vrijdagmiddag

tot zaterdagavond

Snijbloemen en
potplanten

vanaf

75 et
per bos en per pot

FaM.Uiijnbergeii&Zn
VOOR

rijwielen

kinderfietsen

driewielers

steps

Fa J. Th.
HENGELO GLD



GEEN FLOP MAAR TOP
Bovenstaande is zeker van toepassing op
de beatclub Square, welke in de korte tijd
van haar bestaan, al een zeer bekende
klank bij de jongelui heeft gekregen.
Het aktieve bestuur van Square heeft
steeds getracht een zo attraktief mogelijk
programma te bieden. Diverse gastoptre-
dens zijn inmiddels al weer verleden tijd
hetgeen tot nu toe goed heeft aangeslagen,
bij de aanwezigen.
Voor degenen, die van beat houden, zijn
deze avonden steeds tot ontspanning ge-
weest, hetgeen ook het vooropgezette doel
van beatclub Square is geweest bij de op-
richting.
Ook binnenkort gaat Square weer een pro-
gramma bieden, waarvoor zeker een grote
belangstelling zal bestaan. Namelijk nie-
mand minder dan zanger Armand zal zijn
repertoire van radio en televisie brengen op
zaterdag 21 oktober, hierbij bijgestaan door
de groep „Riggish".
Laat niemand zich weerhouden op die da-
tum in zaal Concordia te Hengelo (Gld.) dit
beat-optreden mee te maken.

SAMEN GEZELLIG NAAR DE FILM
Inhakend op het gezegde uit . . goed voor
u, attenderen wij u op de filmavond welke
zondag 22 oktober in zaal Langeler zal
plaatsvinden.
Gedraaid zal worden een prachtige kleuren-
film, waarin als hoofdrolspeler de bekende
zanger Freddy Ouin.
Onder de naam Freddy maakte hij reeds di-
verse platenopnamen, welke alle sukses
zijn gebleken. Dat Freddy zijn sporen heeft
verdiend op het witte doek, moge blijken
uit de goede recensie welke hij tot nog toe
gehad heeft.
De inhoud van de film handelt over een
vakantie, die Freddy in de grote wereld be-
leeft.
Ook voor de kinderen is er gezorgd voor
filmvermaak. Stan Laurel en Olivier Hardy,
het knotsgekke duo, brengen enige uren de
dolste avonturen. Daarnaast worden nog
enkele leuke films gedraaid.
Voor de wat oudere jeugd, vanaf 14 jaar,
wordt er een spannende film gedraaid vol
griezels, met de veelzeggende titel ,,De ge-
maskerde vleermuis".

—^- BIJ VERKOUDHEDEN

D g m p o
GROTE BELANGSTELLING VOOR
MODESHOW
De modeshow welke modehuis Langeler te
Hengelo G hield in samenwerking met de fa
Jansen 't schoenenhuis, heeft bij de dames
de nodige belangstelling gewekt, hetgeen
een overvolle zaal Concordia toonde.
De uitvoering van de show was in handen
van de mannequinschool Elegance te Hil-
versum, welke voor haar manier van sho-
wen de nodige bijval kreeg.
Met variatie en veel verve werd een over-
vloed aan modellen getoond, zowel in kin-
derkleding als kleding voor ouderen, waar-
bij zeker de kleding voor de man niet ont-
brak.
Dat voor iedere soort kleding een bijpas-
sende modieus schoeisel is te vinden toon-
den de mannequins en dressmen aan met
een keur van schoenmodellen van de fa
Jansen.
Tussen deze keurkollektie aan schoenen-
mode nam de knielaars 'n aparte plaats in.
Op geheel eigen wijze zorgden de kleine
mannequins Janet en Hanneke voor hart-
verwarmende show in kinderkleding.
Zij lieten zien dat er voor kinderen ook een
variatie in kleding is te verkrijgen.
Het geheel van de show gaf weer dat de
kleuren bruin, rood, groen en oranje de
komende herfst- en wintermode bepalen.
Ter komplettering ontbrak ook nu niet een
bruidsshow, waarvoor de dames hun waar-
dering dan ook niet onder stoelen of ban-
ken staken.
Namens de fa Jansen bracht mevr. Langeler
de aanwezigen dank voor hun opkomst en
aandacht voor hetgeen deze avond werd
gebracht.

INSPEKTIE FH VEESLAG
Door inspekteur D. Terlouw, Velp.
Ingeschreven werden van G. Boschloo,

«O b l 84 Kr; Ant, .
10 K:; . Am U) h i 81 KS; Keizer \-

ke 12 b + 8 46 b 77-; Annie 44 b |
80; Neeltje 18 b+81.
Wed. G. H. Plakkenberg: Grietje 29 b—73;
Hennie 1 b 78.
E. G. Hukker: Hennie b + 81 KS; Hermien 3
b 78; Reina b 77; Zwarte Pietje 5 b 77.
B. Abbink: Woutje 25 b 77.
E. W. Momberg: Mintje 24 b 78; Rietje 2
b—73.

KERKDIENSTEN
Zondag 22 okt.

Nad. Herv. Kerk
8.30 en 10 uur Ds van Thiel,

Goede Herder Kapel
10 uur Ds Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7.30 en 10.45 uur H, Mis.
9\I5 uur Hoogmis, 7 uur n.m. Lot. Door
de week H. Missen om 8 uur.

R.K. kerk Ke i j enburg
ledere daq 7 en 8 uur Misi
7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur Mis
Zondags 6 uur H. Mis in de Ned. Herv.
Kerk te Zelhem.

Zonciagsdiar *{ Doktoren

Dr, Th, J. Hanrath lel. 1277 (b.g.g. OGS

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Luttik (Tel. 1397)

Maatschappelijk werkster:
Mej. M. Kersten. Spreekuur: dinsdagmiddag
4-5 uur. Groene Kruisyebouw, tel. 1397

Leidster gezinsverzorging
Mevr. B. Lubbers-Lijftogt, C l, telef. 1369

Zondagsdlonst Ulernnai tsen
Hengelo-Steenderen

In^a-inde 2,r>u-r<1>H,nildclafc 2 uu'

Dr Frlix Tel. 05755-266 (b,g.g, 008)

Cassette
^•£——1 i . .

alles voor Baby's huidje

STOFVRIJ AFGESLOTEN

Competitiewedstrijden „PAX'1

Zondag 22 okt.
Reuni 1 — Pax 1 2.30 uur
Pax 2 — Doetinchem 2 2 uur

Viod 4—Pax 4 12 uur
Pax 5 — Steenderen 3 12 uur

tijdelijk gratis bij.

IVOROl
tandpasta

PASFOTO'S
voor alle doeleinden;
voor half een gemaakt
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

OVERHEMDENREPARATIE

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

Tijdens de Raiffeisen-spaarweek
ontvangt iedere nieuwe spaarder een premie
van f 3.50.

Bovendien wordt iedere inlegger in de spaar-
bank een aardige attentie aangeboden.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.
spaarbank en alle bankzaken

Kastanjelaan 1.

Coöp. Landbouwvereniging„De Volharding
Op woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 oktober a.s.
houden wij een z.g.

instuif
om belangstellenden in de gelegenheid te stellen ons Hoofdgebouw met
machinale inr ich t ing te bezichtigen; telkens van v.m. 9 tot 12 uur en n.m.
van 1.30 tot 430 uur.

Tevens hebben wij daaraan verbonden een tentoonstelling van benodigd-
heden, gereedschappen en diverse art ikelen, die wij hebben aan te bieden
welke geëxposeerd zullen zijn in de zaal van hotel Michels.

Op vrijdagavond van 7 tot 10 uur is er eveneens gelegenheid in zaal Michels
de tentoonstelling te bezichtigen, waarvoor wij U beleefd uitnodigen.

ledere bezoeker ontvangt een kleine attentie.

Bescherm en bemest

uw gazon met

COMPOST
Boomkwekerij en

tuinaanleg

G, J, Halfman «Zn
Hengelo Gld

Te koop dressoir, z.g.a.n.
Adres bureau dezes


