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Dichtbij huis snel in handen

IT kunt zoveel
méér doen

met onze bank

Buitenlands geld voor vakantie- of zakenreis?
't Is een kleine moeite om dat snel in handen
te krijgen. U hoeft eenvoudig maar even de
dichtstbijzijnde Raiffeisenbank
binnen te wippen. Ook voor reischeques - de
veiligste betaalmiddelen voor wie geen risico's
wil lopen. Bovendien kunt u er tegelijk uw
reisverzekeringen In orde laten maken. Evengoed
als u er ook een volledig verzorgde vakantiereis
kunt boeken. Ook u kunt zoveel méér doen
met deze bank.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan 1,1e!. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Aanvang dansles

8 uur in zaal „CONCORDIA"

Voor deelname kan men zich

nog aanmelden op deze eerste

les.

Wij hebben ook clubs voor

gehuwden en oudere jongelui

vanaf 18 jaar

DANSSCHOOL

KRONEMAN-VEELERS
Tel. 05752-1467

Verse eieren te koop
(bruine)
G. J. Weulen Kranenbarg
Het Karspel 8 - Hengelo GId

V A N B U R K
K E U R S L A G E R - S P E C I A L I S T

KEURSLAGER

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag"

500 gram

uerse uiorsi 268
3 stuks

Fricandellen 125
150 gram

flekookle worst

BIEDT U.

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHOKT mei kruiden 250
500 gram

Rundergehakt .P*... 398
500 gram

348
Donderdag

500 gram

malseuarkenslappen209
500 gram

magere speklappen 179

500 gram

dikke uleesribbeties 99
150 gram

hamuiorsl
Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade

Braadkuiken

RUNDERRÜLLADE, 100 gram

PEKELVLEES, 100 gram

RAUWE HAM, 100 gram

500 gram 348

500 gram 169

110

VLEESSPEGIALIST V A N B U R K
K E U R S L A G E R

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSIAGER

COOP.

Raiffeisen-Boerenleenbank

STEENDEREN
De kantoren:

J. F. Oltmansstraat 3 en

Dorpsstraat 7

zijn tijdens de Kermis

op vrijdag 15 sept. a.s.

de gehele dag

GESLOTEN

De vrijdagavondzitting van de BOERENLEENBANK

wordt deze week verschoven naar DONDERDAG-

AVOND

H. Koerselman

H. J. Lebbink

Centrale Organisatie voor Veeafzet en Vleesverwerking

Coveco-Borculo is één van de zes
Coveco-bedrijven waar vlees wordt
verwerkt en onder de merknaam
„HOY" vleesprodukten worden
vervaardigd.
In dit bedrijf zijn zo'n 550 mensen
werkzaam.

Om aan de groeiende vraag naar onze produkten
te kunnen voldoen hebben wij nog enkele mede-
werkers nodig:

vrouwelijke medewerkers
voor de inpakafdeling en worstfabriek

mannelijke medewerkers
voor o.a. de slachterij en snij-afdeling

Tevens hebben wij de mogelijkheid om

jeugdige mannelijke

medewerkers
van 15 tot 18 jaar in opleiding te nemen voor
het vakdiploma volgens het leerlingstelsel. Dit
is naar onze mening een ideale combinatie van
werken en opleiding.

In een gesprekje vertellen wij u graag

meer over het werk en de arbeidsvoor-

waarden.

Informatie wordt u gaarne gegeven door

onze personeelsfunktionaris

de heer Herlaar

Ons adres is: Parallelweg 21 - Borculo

Telefoon: 05457-1241

Ook op de komende dinsdagavonden kunt

u van 19.00-20.30 uur bij ons bedrijf

terecht voor een gesprek.

Het verplicht u tot niets

Coveco werkt wereldwijd



ALBERT JANSEN

en

ANNEKE HARMSEN

hebben de eer U, namens wederzijdse ouders
kennis te geven van hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden

op vrijdag 8 sept. a.s. om 1.30 uur ten ge-

meentehuize te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening zal plaats vinden

om 2 uur in de Ned. Herv. Kerk te Hengelo G
door de weieerwaarde heer Ds J. P. Kabel.

Hengelo Gld, Hummeloseweg 39

Hengelo Gld, E 56a
september 1972

Toekomstig adres: Hummeloseweg 39,
Hengelo Gld

Receptie van 4 tot 5.30 uur in zaal Concordia

te Hengelo Gld

Inplaats van kaarten

Zaterdag 2 september herdachten wij met onze kin-
deren en kleinkinderen de dag dat wij vóór 40 jaar

in de echt werden verbonden.

E. J. REUGEBRINK

W. M. REUGEBR1NK-GROTENHUIJS

Hengelo Gld, september 1972.

Aaltenseweg 12.

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 9 september

van 4 tot 5.30 uur in zaal Langeler te Hengelo Gld.

Vrijdag 8 september

wegens familiefeest de gehele dag

GESLOTEN

fa Jansen
Molenaar

Hummeloseweg - Hengelo Gld

K Een jaar
na 't vorig najaar

is er in mode weer veel nieuws in kleding voor

herfst en winter.

't Zal geen naar najaar worden als u uit

het modenieuws bij MODEHUIS LANGELER

weer naar uw smaak kiest.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

CJ.V. „JONG HENGELO" START WEER

Na de vakantieperiode, waarin de zomerkampen waren,
start de meisjes- en jongensclub haar aktiviteiten weer met
de wekelijkse clubmiddagen - avonden.
Zoals uit de advertenie elders in dit blad blijkt, bestaat
het C.J.V. thans uit zeven groepen.
Naast drie meisjes- en drie jongensgroepen in de verschil-
lende leeftijdsklassen is er ook eten oudere gemengde club.
De leiding verwacht de leden op dezelfde tijd en op dezelfde
groep, zoals voor de vakanties het geval was.
Op de eerste clubbijeenkomst zal samen met de leden de
bedoeling en de aktiviteiten voor het komende seizoen be-
sproken worden. Tevens zal daarna dan bekeken worden
of een eventuele doorstroming van de oudste leden per
groep noodzakelijk is en of dit verwezenlijkt kan worden.
Zo niet, dan zal men doorgaan in de huidige samenstelling.
Nieuwe leden kunnen zich natuurlijk wel aanmelden en zijn
ook welkom, doch zij zullen zich waarschijnlijk voorlopig
op een wachtlijst moeten laten plaatsen.
Dit omdat momenteel alle groepen vol zitten.

BEJAARDENBUSTOCHT

De jaarlijkse tocht voor bejaarden heeft vorige week woens-
dag plaats gevonden onder begunstiging van prachtig zomer
weer.
In drie bussen van de fa. Vlaswinkel uit Zutphen vertrokken
de 116 deelnemers om 9 uur via Doesburg-Dieren naar
Otterlo, waar de eerste koffiepauze werd gehouden en
tevens het tegelmuseum bezichtigd werd.
Vervolgens ging de reis via Harskamp en Harderwijk naar
Dronten in de polder.
Hier was de tweede koffiepauze in het restaurant van „de
Meerpaal".
Tegen drie uur ging het over de mooie Veluwe via Elburg,
't Harde, Epe, Vaassen, Apeldoorn naar Klarenbeek, waar
in hotel Pijnappel een heerlijke maaltijd genuttigd werd.
Voorzitter Tijdink sprak een dankwoord aan allen die het
mogelijk hadden gemaakt om deze tocht weer te maken en
sprak de geruchten tegen dat het dit jaar voor het laatst
zou zijn. Spreker zei dat de belangstelling voor deze dag
nog steeds aanwezig is. Dit gaf het comité moed om er
mee door te gaan.

BRANDWEERDAG

Zaterdag 9 september kunt u kennismaken met de Hengelose
Brandweer.
Dan is het de Nationale Brandweerdag die ingesteld is om
het publiek op de hoogte te brengen van de Brandweer
en haar werk.
Ook in Hengelo Gld kunt u die dag in de garage het brand-
weermateriaal bekijken.
Daarbij zullen in het instructielokaal films over het voor-
komen van brand gedraaid worden.
Via de scholen is een eenvoudige brandweerpuzzel ver-
spreid met het doel de jeugd voorzichtigheid bij te brengen.
Men zie de advertentie in deze Reclame.

Chr. muziekver. Crescendo krijgt forse start voor haar

instrumenten-aktie

EERSTE HENGELOSE ROMMELMARKT GROOT SUCCES

Achteraf bezien zullen bestuur en leden van de chr. muziek
vereniging Crescendo te Hengelo Gld er geen spijt van heb-
ben gehad om als eerste grote aktie ter versteviging van het
instrumentenfonds, een rommelmarkt te organiseren.
Deze eerste Hengelose rommelmarkt welke als standplaats
had de Hengelose vrijdagavondmarkt in de Spalstraat, trok
kopers tot zelfs ver buiten Hengelo Gld.
Op deze rommelmarkt was allerhande materiaal aanwezig
het een nog ouder dan het andere, o.a. weidepompen,
schilderijen, meubels, porcelein, vazen, klokken, schoenen,
wagenwielen, boeken. Als echte antieke stukken, zagen
we o.m. een wasmangel, kafmolen, oude bijbel.
Nog voor de markt was opgezet, kwamen de echte kenners
al een kijkje nemen en ook kopen, want tussen al het mate-
riaal zat menig waarde vol stuk, voor antiekverkoop.
Minstens de helft van het aangevoerde materiaal ging in
kopershanden over. Financieel is deze rommelmarkt ook
een succes gebleken.
De opbrengst, die in de honderden loopt, betekent een forse
injectie voor het instrumentenfonds en een schot in de goede
richting om bij het 40-jarig bestaan der vereniging over een
nieuw instrumentarium te kunnen beschikken. Nu nog
spetend in hoge stemming, hoopt men dan t.z.t. op lage
stemming te kunnen overgaan.
Het overgebleven materiaal dient als beginvoorraad voor
de volgende rommelmarkt, die men zonder meer van plan is
te houden.
Tijdens de rommelmarkt kwamen nog verschillende aan-
biedingen van materiaal, welke men kan afhalen bij de be-
treffende adressen.
Even een seintje aan één van onderstaande adressen en
het materiaal waarmee men overhoop eit, kan dan afgehaald
worden.

J. W. Wagenvoort, D 64, Tel. 1735; H. Stoltertborg, C 122,
Tel. 1586; A. Lubbers, Kerkstraat 17, Tel. 1253; „de Heide
Smid", F 61, Tel. 7271.
Wanneer de volgende rommelmarkt zal worden gehouden,
is nog niet geheel bekend, doch zal dan nog nader bekend
worden gemaakt.
Gelijktijdig met deze rommelmarkt is de verkoop gestart
van beursjes, zakkammen in etui, ballpoints, alle met opdruk

«
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ZONDAG 10 SEPT.
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THE SPECIALS

NCOEDIA
HENGELO (GLD.L

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

VOOR ALLE

Drukkerij Wolters

>

>

»

METAALINDUSTRIE

Gebr. Wisselink B.V.
Halle-Heideweg 12-16

Tel. 08343-218

HALLE

„DE HEIDE SMID"

Gebr. Wisselink B.V.
F 61 Varssel

Tel. 05753-7271

HENGELO GLD

Eigen fabrikage van o.a.:

Karabijnhaken (roestvrij staal)

Varkensneusringen

Koespanbeugels

Ligboxstallen, compleet

Importeur van:

lasapparaten, 5 jaar garantie

slijpmachines

betonmolens enz.

tractoren

landbouwwerktuigen

gazonmaaiers

Aanleg van:

Senior melkleidingsysteem

Installateur van o.a.:

Loodgieterswerken

Sanitair

Dakbedekking

Centrale verwarming

Verkoop van:

Miele wasautomaten

Bromfietsen - Rijwielen:

Batavus - Gazelle - Empo

Zündapp

Koltec schrikdraadapparaat

EEN BOEIENDE EN KLEURRIJKE SHOW:

Eerste Nederlandse
MAJORETTEN-CONCOURS

TE HENGELO GLD

onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Federatie

van Harmonie- en Fanfaregezelschappen

Dit eerste Nederlandse Majorettenconcours wordt georga-

niseerd door de

HENGELOSE MAJORETTEVER.

zaterdag 16 sept.
op het sportpark Elderink
CPAX-terrein) te Hengelo Gld

AANVANG 12 UUR - Officiële opening om 11 uur

ENTREE:

overdekte zitplaats f 2.50 - onoverdekte zitplaats f 2.—

staanplaats ƒ 1.50

Kinderen beneden 12 jaar (ONDER GELEIDE) vrije toegang

Voorverkoop van kaarten bij zaal Langeler en Boekhandel

Wolters te Hengelo Gld

Ruim duizend majorettes nemen deel aan dit concours,

waarbij de deelnemende groepen (28 stuks) afkomstig zijn

uit geheel Nederland

's AVONDS IN DE GROTE FEESTTENT OP HET SPORTPARK

ïu —^^^^"IM

PCerkdiensten^ w -*. ^^, „i

ZONDAG 10 SEPT.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur jeugddienst
Ds Krajenbrink, Vorden

Goede Herder Kapel

10 uur Ds J. P. Kabel

Vrijz. Herv. Kerk

17 uur Ds Adr. Schouten

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30

uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mis. Door de

week H. Mis 8 uur.

R.K. Kerk Keljenburg

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30

uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis, 11 uur

stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 6

uur R.K. kerkdienst.

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Haspels, Tel. 05753-2158

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Lucle Marie, telefoon 1315

Weekenddienst doktoren

Dr Schreuder Tel. 1266
Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. ».

Spreekuur: woensdags van 9-10 uur Groene

Krulsgebouw J. F. Oltmanstraat 14, Tel.

05755-294. Donderdags van 19-20 uur kan-

toor te Hengelo Gld.

Plastic

GOLFPLATEN

Diverse lengten en

kleuren

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 - Hengelo

Met wie kan ik meerijden
tegen vergoeding naar Doe-
tinchem? Mijn werktijden zijn
8.15 tot 5 uur. Riet Lassche,
Hengelo Gld, Tel. 1553

Ter overname aangeboden:
slaapbank, 2 fauteuils, eet-
hoek, bergmeubel.
Elshout, Kerkstraat 9, Hengelo
Tel. 1990

Te koop zware landbouw-
wagen op luchtbanden bij
J. B. Steijntjes, Bakermarkse-
dijk 21, Baak

Te koop pick-up met platen,
kinderledikantje, waslijnpalen,
Zonnestraat 25, Hengelo Gld

Te koop Lemoen, geschikt
voor moesappel en voor e.k.
Bloemé, zoet. M. J. Spekkink,
Baak, Tel. 05754-458

Ter overname aangeboden:
baby-uitzet, kinderwagen/
wandelwagen, ledikantje, box
teenerkast.
Elshout, Kerkstraat 9, Hengelo
Tel. 1990

Degene die de zeis geleend
heeft, wordt beleefd verzocht
deze z.sp.m. terug te bezorgen
Bleekstraat 12, Hengelo Gld

Weggevlogen geel-groene
tamme parkiet van kampeer
der van de camping „Kom-es-
an". Tegen beloning terug te
bezorgen bij de camping.

Te koop ongeveer 20 jonge
konijnen. André Janssen-Bloe-
mendaal, Schiphorsterstraat 2
Toldijk

Te koop een dragende volbl.
MRIJ-vaars. H. H. Jolink, C 41
Hengelo Gld, Tel. 1341

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

deztlfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN

Telefoon 3539

wordt jonger, m

Supermarkt Verjongings

Jus «P Ore
3 FLES SLE

Friso bloem heel kg

Jonge kaas 500 gr 2

Rodeo

500 gram

DE HELE WEEK

Verse braadworst

Runderlapjes

Vlezige hips

2

3!

2
voor de soep

150 gr gek. Gelderse

150 gr Berliner

WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE

spek/

VRIJDAG EN ZATERDAG

Saucijsjes

Ossestaart

Mager ribstuk
Echte hamlappen .

100 gr rookvlees

2

2

4

Clapps
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Eeijlemaker
tmarkt 77 - ZUTPHEN
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wordt jonger, moderner en nog aft raktiever. WANT WIJ BOUWEN DOOR

Supermarkt Verjongingspremie

Jus d'Orange
3 FLES SLECHTS

6 FLES

Friso bloem heel kg 98

Jonge kaas 500 gr 285 VIVO PILS

500 gram

69
3 stokjes

met pindasaus

Krokuspotje 250
9 crocussen

Doperwten fijn 2 blik 169

Hero erwtensoep 159
heel blik

Californo vruchtenwijn 225
fles

Vivo cassis liter 109

DE HELE WEEK

Verse braadworst

Runderlapjes

Vlezige hips
voor de soep

150 gr gek. Gelderse

150 gr Berliner

275
98

98

Hocfiev/ees
met gratis kruiden

WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE

speklapjes

Dikke ribbetjes 119

Verse lever 249

Vleesgehakt 238
gratis kruiden

Varkenslapjes 319

150 gr boterhamworst 65

VRIJDAG EN ZATERDAG

Saucijsjes 298

Ossestaart 225

Mager ribstuk 479
Echte hamlappen « 398

100 gr rookvlees 98

VERSE

Karbonade

alle vleesprijzen per 500 gram

Clappsfavorite

Hollandse

spercieboontjes
500 gram

Grote

komkommer
Andijvie

38



IN DE NED. HERV. KERK

Aanvang 10.00 uur

VOORGANGER:

Ds Krajenbrink, Vorden

THEMA:

„Spreek vrijuit over God, maar misbruik

zijn naam nooit"

Ze zijn er weer, de

Hengelose
Marktloten
(Goedgekeurd bij besluit van de Staats-

secretaris van Justitie d.d. 4 aug. 1972,

no. LO. 670-084-143).

Aantal uit te geven loten 12.500

Prijs per lot ƒ 1 .—

Hoofdprijs een PAARD
Verder twee New Forest of Welsh pony's

en tenminste drie Shetlandse pony's,

schapen, en andere levende have, ge-

bruiksartikelen, land- en tuinbouwgereed-

schappen enz.

Wederverkopers kunnen vanaf heden, al-

leen op werkdagen loten afhalen bij de

penningmeester

C.MINNEE
RUSTHOEK 10 - HENGELO GLD

Aan kinderen worden geen loten afge-

geven.

Het bestuur

Leer succesvol autorijden!
V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Lessen in DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keljenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS

Poelsweg 47 - Keljenburg - Tel. 1307

C.J.V.„JONG HENGELO"

DE CLUBS BEGINNEN WEER ZOALS

ONDERSTAAND IS AANGEGEVEN:

dinsdag 12 sept.

donderdag 14 sept.

vrijdag 15 sept.

vrijdag 15 sept.

vrijdag 15 sept.

vrijdag 15 sept.

maandag 18 sept.

„VALKEN"

„DONDELS"

„DARTELS"

„SPERWERS"

„VRIJBUITERS"

„FRIETELS"

,MARTELS"

Zelfde groepen en zelfde tijden als voor de vakantie

AUTORIJLESSEN
inZDATSUNS DAF

Ook voor MOTORRIJLES met scooter

is het adres voor U

VAMOR GEDIPLOMEERDE AUTORIJSCHOOL

A. IOONEN
Tel. 05753-1845 (b.g.g. 1551)

Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

VRIJWILLIGE BRANDWEER

Hengelo Gld

Zaterdag 9 sept.

Nationale

Brandweerdag
Ook de Hengelose Brandweer wil u op deze dag

graag van haar werk op de hoogte stellen.

Ze nodigt alle ingezetenen van onze Gemeente daar-

om uit haar te bezoeken in haar gebouw aan de Ikink.

Op zaterdag 9 sept. 's voormiddag s van 10 tot 12,

's namiddags van 2 tot 4 uur is de Brandweergarage

voor het publiek geopend en leden van de Brandweer

zijn aanwezig om het materiaal te tonen.

Ook de jeugd is welkom.

Uw belangstelling zal door de Brandweer zeer op

prijs worden gesteld.

Op deze foto een blik op de barometer, die op vrijdag

18 augustus 's avonds een stand aangaf van wat tot dan toe

reeds was gegeven voor de actie „Uw geefgolf, onze vloed-

golf", ter uitbreiding van het Hengelose zwembad.

D A N S L E S S E N

INSCHRIJVING NIEUWE KURSUS

KEIJENBURG:

op donderdag 7 sept. van 19-21 uur,
in zaal Winkelman te Keijenburg

Tevens eerste les

STEENDEREN:

op woensdag 6 sept. van 19-21 uur,
in zaal Beuseker te Steenderen

Tevens eerste les

WOLFERSVEEN:

op donderdag 7 sept. van 19-21 uur,
in zaal Suselbeek te Wolfersveen

speciale inschrijving voor gehuwden

Ook zoals vorig jaar wordt in ons

lesprogramma

discotheek
popdancing

opgenomen

WE HEBBEN REEDS EEN GROTE GROEP INGESCHREVEN

Gelieve bij inschrijving ƒ 5.- te voldoen

Dansstudio Iv A A l\
LICHTENVOORDE - GROENLO - TEL. (05443) 1 8 09

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

GLAS-VER F-BEHANG? LENSELINK


