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Voordelige dagreklame

Maandag en dinsdag
500 gram verse worst

Woensdag
500 gram gehakt + kruiden

Donderdag

500 gram hamlappen

De gehele week!
2 vacuüm rookworsten
500 gram hachévlees + kruiden
3 Beierse braadworstjes

150 gram snij worst
150 gram tongeworst
150 gram nierkaas

de keurslager
uw voorkeurslager

EEN GROTE COLLECTIE

herenpullovers en vesten
nappa handschoenen

wollen „

Grolse wanten

sjaals

VINDT U BIJ

H. J. BUUNK & ZN

Leren jassen en vesten

DE IDEALE DRACHT

voor motor, tractor en brommer

B. J. HULSHOF

deelt de lakens....
maar ook de koopjes uit i

VIVO

op DONDERDAG 9 N9VEMBER 's
aan de St. Janstraat te KEIJENBURG

BED
Z,!LNF,NG

9 uur

S U E T E R S
nu in een hypermoderne winkel

zie onze speciale
openingskrant
met een reeks speciale
FEESTPRUZEN

Bovendien op al uw aankopen geheel GRATIS spaarzegels

1OOO zegels gespaard 5 gulden waard

Tijdens de openingsdagen elke koper gratis 1 pak speculaas

(bij minstens f 10. — aan boodschappen)

Gratis 1 pak D.E.-koffie roodmerk (bij minstens f25.- aan

boodschappen)



Zaterdag 11 nov. a.s. hopen onze geliefde ouders
en grootouders

B. W. GROTENHUYS

en

J. H. GROTENHUYS-HESSELINK

hun 40-jarige echtvereniging te herdenken.

Hun dankbare kinderen en k le ink inderen

Hengelo Gld, november 1967.
Bekveld D 18.

Gelegenheid tot feliciteren zaterdag 11 nov. van
3.30 tot 5 uur in zaal Bruggink.

FILMDIENST Profil
ZEI HEM

presenteert

Zondag 12 nov.
Aanvang 8 uur n.m.

Storm over de Pacific
met o.a.: Endell Corey - Vera Ralston
Forrest Tucker - Walter Brennan

Verfilming van meedogenloze strijd tegen de Japanse
vijand in de laatste wereldoorlog

Toegang 14 jaar Entree f 26.—

Zaal Langeler - Hengelo Gld
Binnenkort wordt verwacht: Atoomstad
en voor de jeugd: Het betoverde bos

Te koop i.g.st z. OLIEHAARD (Interno), dubbelpots-
brander. J.H.JANSSEN & Zn, St. Janstr.9, Keijenburg

Te koop biggen. G. J. Gr.Wassink F 79

Te koop 75 are knollen G. Kempers D 65

Koldemarkt Hengelo Gld

Heden woensdag 8 nov.

Zaal Langeler

Orkest The Woodpeckers

Waagt allen een kans in de

t.g.v. de

Bazar
C.J.V. TOLDIJK

vrijdag 10 nov.

in zaal „Den Bremer

Uitzonderlijke
VIVO Z.B,-koopjes

en weer 1OOO sratis wapentjes

Cacao pak 500 gram 79
1 pak vermicelli van 46 voor . . . 41
bij elk pakje diepvriesvlees of -groenten

1 rol beschuit van 39 voor .
bij 150 gram vleeswaren naar keuze

Doperwtjes
HEEL BLIK (fijn) 89

1 flacon mosterd
bij elk stuk kaas

van 66 . . .

Kolüemelk 139
1 pakje v.d. Brink frou-frou van 54 voor
bij elke pot jam naar keuze

Teakolïe FLACON
met GRATIS 1OO zegels

BONUTO KOFFIE 2 pak
met GRATIS 15O zegels

Vitella koude pudding 3 Pak12O
met GRATIS 5O zegels

FIJNE VLEESWAREN, onze specialiteit
Gebraden gehakt

Berliner
100 gram 51

100 gram 51

Deze aanbiedingen zijn geldig van 8-15 nov.

Voor vlug en prettig winkelen naar ...

WANSINK'S
V.I.V.O ZELFBEDIENING

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 12O5

SPECIAAL BERICHT

NU OOK uiitte Molen uoer
in Hengelo Old

Voor duiven, kanaries en andere siervogels

Konijnenvoer
voor de mest en de fok

G. W. BRAAHHEKKE
Hengelo Gld Hofstraat 12 Telefoon 1512

KERKDIENSTEN
Nad. Herv. Kerk
Zondag 12 nov.

8.30uur Ds van Thicl
10 uur Ds van Thiel

Goede Harder Kapel
10 uur Ds Jansen

Vrijz. Herv. Kerk
5 uur Ds Stapert

Geref. Kerk (gebouw Vrijz. Herv.)
7 uur Ds van Belzen

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7,30 en 10.45 uur H, Mis.
9.15 uur Hoogmis, 7 uur n.m. Lot. Door
de week H. Missen om 8 uur.

R.K. kerk Keijenburg
ledere dag 7 en 8 uur Mis.
7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur Mis
Zondags 6 uur H. Mis in de Ned. Herv.
Kerk te Zelhem.

Zondagsdiei .&i Doktoren
Dr, Th. ). Hanrath tel, 1277 (b.g.g. 008

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Luttik (Tel. 1397)

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

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

Zondagsdienst Dierunai ts*n
Hengeio-Steenderen

Ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Frlix Tel. 05755-266 (b.g.g, 008)

Competitiewedsirijden „PAX''
Pax 1 — RKHSC 1 2.30 uur
Eibergse Boys 2—Pax 2 2.30 uur
Pax 3—Varsseveld 3 12 uur
Pax 4—VVG 5 12 uur

Goed voor de huid
het gehele jaar door

DE SINT IS IN AANTOCHT
Op zaterdag 25 november is het weer zo
ver, dat de goedheiligman na een verre reis
met z'n knechten, in de gemeente Hengelo
Gld. zal aankomen.
Hem en z'n knechten zal een hartelijke ont-
vangst worden bereid door het bestuur van
de Hengelose en Keyenburgse Winkeliers-
vereniging .
De tijdsduur van de komende St. Nicolaas-
aktie zal zijn van woensdag 22 november
tot en met dinsdag 5 december.
Door bepalingen van de Officier van Justi-
tie is de aktie ten opzichte van vorig jaar
enigszins gewijzigd. Voor deze aktie is
goedkeuring aangevraagd.
Ondanks bedoelde wijzigingen zal de aktie
niet minder aantrekkelijk zijn voor het ko-
pend publiek.
Voor verdere gegevens volgt nader bericht.

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus.
keel of borst wee met

A. GROOT KORMELINK
Horlogerie - Goud en zilver - Optiek
Spalstr. 27 - Tel. 1771 - Henpelo Old



COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Kastanjelaan 1 - Hengelo Gld

Via Uw rentedragende privé-rekening bij de
Raiffeisenbank kunt U al Uw betalingen zoals huren,
belastingen,! telefoon, abonnementen en rekeningen
geheel kosteloos laten uitvoeren.

Spaarbank met volledige bankservice

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruldsloio's en

van DOLPHIJN

Door U goed gekozen uit onze
grote collectie.
Door ons goed gelegd voor
Uw duurzaam woonplezier.

H. LUBBERS
WONINGINRICHTING

Telefoon 1286 Raadhuisstraat 33

TE KOOP
1 tractorkar
Enkele tractorploegen
2 Vicon kunstmeststrooiers
Enkele dieseltractoren o.a. Ford en Ferguson
Nieuwe cultivatoren v.a. ff 225.—
Nieuwe kantelploegen f 7OO.—
Nieuwe wentelploegen f 14OO.—
Mestverspreiders nieuw f 22OO.—
1 Porsche dieseltractor met ploeg,

zeer goed f 5OO.—

Varssel F 61 Hengelo Gld Tel. 05753-7271

Gun u zelf een goede nachtrust

Dit kan, maar dan met kwaliteits

dekens
of

matrassen

GROOTBOD
Complete woninginrichting

Regelinkstraat - HENGELO GLD

Kijk!
OM DEZE REDENEN KOOPT
U BETER EEN MIELE BIJ

WINTERS
SPALSTRAAT 8-1O

Erkende MIELE service

Ruime garantie

Deskundige en praktische voor-
lichting

Verantwoorde plaatsing en aan-
sluiting op electriciteit en water

Te combineren met Miele-droger

Type 421 Monoknopde luxe

l

MIELE IN ALLE OPZICHTEN VERUIT SUPERIEUR

Olga Drakacel

matrassen

Lentferink
Tel. 1383 HENGELO GLD

BEATCLUB
i i„Square

Zaterdag 11 nov.

Optreden van

THE FIRST MOVE
uit Enschede

Deze groep is bekend van radio en TV

Aanvang 7.30 uur

Zaal Concordia - Hengelo Gld

Kohier Vfeink

DE KOOPLUI op de

Hengeiose URUDABAUOiiD-niARKT
heten u van harte welkom!

U KUNT ER O. A. TERECHT VOOR

1e kwaliteit kaas (in alle soorten)

vis van de van ouds bekende
visboer

Ook bloemen op uw markt

Zij zullen u gaarne van dienst zijn !

HORLOótKie GOUD-2ILVeR-OPTI£K

SPRL5TRRRT 15
TEL; 1374 - HENGELO GLD.

Te koop 2 toom biggen
M. Eenink, Varssel

Hengelo Gld

Te koop biggen. W. H. Lue-
s ink , F 52, "Hengelo Gld

Voerboxen, Ligboxen,
Kraamhokken
Alles voor uw varkenstallen

WECO Enkweg 3 Vorden
Tel. 1811

Te koop een toom beste
biggen. H. Lenselink F 28

Uit voorraad te leveren

tarwestro
gerstestro
roggestro

" *f*rers gedorst)
Alle soorteji

ged. hooi
haverstro

Uitsluitend kwaliteit en
concurrerende prijzen

Pluimvee- en fouragehandel

J. FRANKEN
Hengelo Gld - Tel. 1295



Wenst u uw interieur

te vernieuwen,

of krijgt u

een nieuwe woning r

Kom dan eens bij ons praten!

Grote voorraad
Prima service en
Voordelige prijzen

De woninginrichting voor

Vorden, Hengelo Gld en omgeving

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

SUPER BI KS
Het varken van nu stelt eisen. Mag het misschien. Het vertegen-
woordigt een stuk kapitaal. Moet de mester winst opleveren. En
heeft daarom recht op het beste voer, dat voor geld te koop is: Super-
vitebiks. Snel en gemakkelijk.konstante UTD-kwaliteit én UTD-service,
dat zijn de extra's die Supervitebiks net even boven andere varkens-
voeders uittillen. Daarom, een varken hóeft niet alles meer te vreten.
Het geeft de voorkeur aan Supervitebiks. Boven alle andere varkens-
voeders.

voert tot winst!

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
Wichmond^D? (05754) 270

GROTE BELANGSTELLING VOOR
DIAMANTEN JUBILEUM
Een vereniging oprichten vereist veel moed
maar ook het instandhouden ervan vraag
de nodige standvastigheid.
De Chr. zangvereniging „Looft den Heer"
welke in 1907 werd opgericht, heeft aange
toond in de achterliggende jaren steeds een
vaardige geest te hebben bezeten, nu zi
in 1967 haar 60-jarig bestaan herdacht.
Het huidige koor, dat onder leiding staa
van de heer G. J. Scheffer uit Zelhem, telt
momenteel 45 leden en komt uit in de su-
perieure afdeling.
De receptie, die door de jubilerende vereni-
ging werd gehouden in zaal Langeler, werc
druk bezocht. Deputaties van allerlei ver-
enigingen kwamen hun gelukwensen aan-
bieden. De persoonlijke felicitaties waren
eveneens talrijk. O.a. waren ook aanwezig
gemeentelijke en kerkelijke autoriteiten.
De spontane reaktie van de muziekveren
ging St. Jan uit Keyenburg, met het breng-
en van een serenade, werd door het be-
stuur zeer op prijs gesteld.
Deze grote belangstelling van vele zijden
toonde aan, dat „Looft den Heer" nog
steeds haar plaats in het verenigingsleven
in de gemeente inneemt.

UW BIOSCOOP DICHTBIJ
Bij wijze van proef organiseerde de film-
onderneming „Profil" uit Zelhem op 22 ok-
tober in zaal Langeler een filmavond, terwijl
voor de kinderen 's middags ook een film-
programma werd samengesteld.
Daar deze avond redelijk bezocht werd,
heeft voornoemde filmonderneming, na ge-
meentelijke goedkeuring, besloten om de
14 dagen zondags een filmvoorstelling te
geven, met eenmaal per maand een kin-
dervoorstelling, in zaal Langeler te Hengelo
Gld.
Samen uit naar de film . . . ja gezellig, kan
hierop nu goed van toepassing zijn.
De film welke zondagavond in zaal Langeler
zal worden vertoond, voert u mee naar het
strijdtoneel van het gevecht tegen de Ja-
panse vijand in de laatste wereldoorlog en
draagt als titel: „Storm over de Pacific".
Ze is opgedragen aan de Amerikaanse man-
nen en vrouwen, die alles op het spel heb-
ben gezet, om de vrijheid in de wereld te
verdedigen.
De strijd wordt ingezet met het installeren
van machtige superbommenwerpers, welke
de uiteindelijke beslissing hebben beïnvloed
Als ze eenmaal ingezet worden, betekent dit
een periode van grote moeilijkheden, ontbe-
ringen en verliezen, welke de dappere strij-
ders moeten doorstaan.
Een spektakelstuk in deze film is o.m. een
massale aanval van 452 bommenwerpers op
een munitiefabriek in Tokio, hetgeen naar
authentieke historische gegevens is ver-
filmd.
De menselijke aspekten zoals kameraad-
schap van mensen in nood komen in dit
film-epos goed naar voren.
In het vervolg wordt er om de 14 dagen een
filmvoorstelling gehouden.

Bronchiletten
Ho*«tdronk
N.V.E.V.
In de zaal van hotel Langeler werd maan-
dag 30 oktober door zeer vele N.V.E.V-sters
net vierde lustrum van haar vereniging op
en onvergetelijke wijze gevierd.

Enkele dames hadden met veel smaak een
sloemenversiering in herfstkleuren aange-
Dracht.
Als gasten waren de ereleden mevr. Hoog-
straten en mevr. Devars aanwezig,
vlevr. van Hengel opende deze avond met
de mededeling dat er zaterdag bloemen wa-
ren gelegd op het graf van mevr. Stunnen-
?erg om in haar allen te eren die in deze
wintig jaar zijn heengegaan. Verder liet de
voorzitster op originele wijze de dames van
de oprichtingsvergadering op het toneel ko-
men met mevr. van Hoogstraten als leidster,
vladat deze en mevr. Devars bloemen wer-
den aangeboden, kregen allen een corsage
opgespeld waarna mevr. Geertsma werd ge-
luldigd die twintig jaar het sekretariaat
voerde waarbij haar een vulpen werd aan-
geboden.
Als inleiding tot een non-stop-programma
met eigen krachten uit de vereniging, werd
door de voorzitster en sekretaresse als
fhomasvaer en Pieternel in oude kostuums
een overzicht gegeven.
De feestzang, door een der leden gemaakt,
donk vrolijk op, waarna door verschillende
dames heel goede prestaties werden gele-
verd in de vorm van toneelspel. De lach-
spieren kwamen wel in beweging.
Drie dames lieten zeer verdienstelijke zang-
nummers horen terwijl een pianist de hele
avond muzikaal zeer goed begeleidde.
Er werd ruimschoots getrakteerd.
\/oor de sluiting sprak mevr. Devars zeer
waarderende woorden tot mevr. van Hengel,
die zo bewonderenswaardig haar taak als
)residente vervult.
Ma de aankondiging van een herfstwande-
ing en een kook- en bakdemonstratie in

november, klonk nog eenmaal de feestzang
/vaarna ieder zeer voldaan deze gezellige
)ijeenkomst verliet.

Unieke aanbieding
betrouwbare

automobielen:
Peugeot 404 Luxe sedan

met schuifdak
Mercedes Benz 190-0
Opel Admiral 1965
Opel Rekord 2 deurs 1965
Opel Coupé 1965
Fiat 1500 L 1965
Lancia Flaminia

Coupé Farina
Daffodil de Luxe 1965
Citroen Ami Break 1965

Al deze auto's in onze

weekendverkoop
zaterdag a.s. van 10-12 en
van 14-16 uur .

H.D. GARAGE
H. J. Hoeoen Dijkhof
Handelmij N.V.
Keppelseweg 20-26
Tel. 08340-5941
Ooetinchem

PETROLEUM
Lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Vorden - Tel. 1217 of 1811
Te koop z g a n oliekachel
(Vrolink). Zeer geschikt voor
zaal of café. Drukkeri j te
Welscher, Waterstraat 18,
Doetinchem, tel. 08340-4007
Te koop wasmachine, Ro-
busta met verwarming en 2
mantels; l voor meisje 14
tot 16 jaar en l maat 42/44.
Kervelseweg 3
Spoorbiels, Wissel-

houten
Qegalv. golfplaten

diverse maten
lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Vorden - Tel. 1217 of 1811
TE KOOP
2 grote deurkozijnen, 2 m.
breed, grote trap, 16 treden
een boiler en 2 hekken.
i. G. Langeler-Harmsen
Asterstraat 27, Hengelo Gld
Grepen en batsen, prima
kwaliteit. Uitzoeken f 1.5O
per stuk.
3. Weulen Kranenbarg
„Vrije Pomp" Enkweg 3
Vorden
Biggen te koop. D. J. Lig-
erink F 92, Hengelo Gld
PASFOTO'S

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539


