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voor5jafr

Uitnodiging
Fijn om U bij ons over de vloer te hebben

OPONZE

INTERTEST Tapijt-show
op woensdag 27, donder-
dag 28, vrijdag 29 sept.
van 3.00 tot 10.00 uur in

ONS HUIS"„
aan de Beukenlaan

Tevens houden wij

open huis
in onze winkel en showroom

Gaarne tonen wij u onze grote kollektie
MEUBELEN, TAPIJTEN en GORDIJNEN
alsmede onze DOE-HET-ZELF afdeling
met o.a.
houtwaren, ijzerwaren, aanrechten,
kastjes, buffetten enz. enz.

Tot ziens op onze show

HEUINK
WONINGINRICHTING - DOE-HET ZELF CENTRUM

TIMMERBEDRIJF

Ruurloseweg 2 - HENGELO GLD

PARKEERPLAATS ACHTER DE WINKEL

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

verse worst 268
3 stuks

Fricandellen 125
150 gram

bolerhamuiorsl

BIEDT U.

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT mei kruiden 250
500 gram

RondergehaKl.,«..... 398
500 gram

348
Donderdag

500 gram

malseuarhenslappen200
500 gram

magere speklappen 179

3 stuks

tartaar
100 gram

gek. lever

249

Vrijdag en zaterdag

Ossestaart
Schouderkarbonade
Braadkuiken
GEKOOKTE TONG, 100 gram

PATÉ, 100 gram
•

RAUWE HAM, 100 gram

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO

500 gram 198

500 gram 348

500 gram 169

KEURSUGEH

Voor de Baakse Kermis
een nieuw BEHANG in de kamer of hal?

Wij hebben zojuist de nieuwe collectie voor 1973 binnengekregen

Stijlvolle
en

moderne
dessins

Exclusieve
en

eenvoudige
papieren

Alles in voorraad en op stalen (van plm 1 meter) te zien

Nu extra voordelig: huishoudtrappen
6 treden van f 58,65 nu voor f 47.50
5 treden van f 50,55 nu voor ƒ 40,50
4 treden van ƒ 43,10 nu voor f 34,50
3 treden van f 36,40 nu voor f 29,50

Verder alles op het gebied van VERF, BEHANG, GLAS, SCHILDERSBENODIGD-
HEDEN enz.

Schildersbedrijf M. R. A. UITERWEERD
Z.-E.WEG 121 BAAK TEL. 05754-213

HEEFT U ZICH AL OP DE HOOGTE GESTELD

van onze uitgebreide

STOFFENCOLLECTIE

NU DE GROOTSTE KEUS

Schröder BIJ DE KERK

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

VOORDELIGE

kisten
APPELS

Wijnbergen
Kerkstraat 6 - Hengelo GId
Telefoon 1473

PASFOTO'S
voor alle doeleinden
voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN

Telefoon 3539



•

JOHAN KOOY

v en

CHRISTIEN HALFMAN

geven u kennis van hun voorgenomen huwe-

lijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden

op vrijdag 22 sept. a.s. om 1.30 uur ten

gemeentehuize te Hengelo Gld.

Kerkelijke bevestiging om 2 uur in de Ned.

Herv. Kerk te Hengelo Gld door Ds P Lefeber

te Alphen a.d. Rijn.

Alphen a.d. Rijn, Hoorn 87 D

Hengelo Gld, Hofstraat 7

september 1972

Toekomstig adres: Hoorn 87 D,

Alphen a.d. Rijn

Receptie van 3-4 uur m zaal Concordia,

Raadhuisstraat, Hengelo Gld

geboren

maarten cornelis

neomagus

hengelo gld

15 09 72

Oostenrijk-week Hengelo Gld 1972

Dinsdag 26 september

Originele
Oostenrijkse WIJNAVOND
in HOTEL LEEMREIS
Spalstraat 40 - Hengelo Gld

GESCHONKEN WORDEN DE WIJNEN VAN HET

WINZERGENOSSENSCHAFT
UIT DE WACHAU (Oostenrijk)

DEZE WIJNEN ZULLEN VANAF HEDEN VERKRIJGBAAR ZIJN

TE KOOP 1 2 CV Citroen, 1 Citroen DS Special, 1 roeiboot met B.B. Westerstr. 16
Hengelo Gld, alleen op zaterdag.

Of uw buurman er ook
graag sjiek bij loopt

is niet zo belangrijk.

Uw eigen kleding is belangrijk.

Met een goed pak aan zult U uzelf prettiger

voelen.

Vele ogen mogen U bekijken als U kleding

draagt van

modehuis

^^^*vvv^*/w^*^^^*vvs*^*^*vv^**^vv^A '̂V^*vvv^vvw^***vvvvv^

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.) l

Voor dagelijks gebruik en het vrije weekend een

Gazelle fiets
DAN ZIT U ALTIJD GOED

Voor een mooie kollektie

FA. J. TH. SLOTBOOM
Kieftendorp B 98 - Hengelo Gld - Tel. 7278

Woensdag 27 september
om 8 uur 's avonds in zaal CONCORDIA

modetyuis .Q

OM U TE TONEN DAT WIJ BIJ BLIJVEN IN MODE

Onze nieuwe kollektie voor najaar en winter 1972-1973 zit

vol aantrekkelijke mode voor dames, heren en kinderen

i
Kaarten verkrijgbaar bij bovenstaande zaken a ƒ 3.— (incl. koffie complet)

Wij zijn blij met de geboorte

van ons dochtertje

JESSICA MARIEKE

Wij noemen haar:

JESSICA

Harrie Evers

Marijke Evers-
Wolsink

Hengelo Gld, 9 sept. 1972

Westerstraat 12

Te koop jonge konijnen. H.
Wissink, C 5, Hengelo Gld

Voor alle

familie-
drukwerk

Wolters
Tel. 1455

Gemeente -
Hengelo Gld

De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat het ge-

meentebestuur van Hengelo aan elk van de plaatselijke

bibliotheken ter uitleen beschikbaar heeft gesteld twee

exemplaren van het ontwerpplan

Basisstruktuur Openluchtrecreatie voor de ge-

meenten Hengelo, Ruurlo, Vorden en Zelhem.

Zij die belangstelling hebben kennis te nemen van de in-

houd van dit ontwerp-plan kunnen zich daartoe bij de

bibliotheken vervoegen.

Steun akiie uitbreiding zwembad

CONCORDIA"
HENGELO GLD

Oostenrijk-week Hengelo Gld 1972

voor gehuwden

en paartjes

op ZATERDAG 23 SEPT. a.s
met medewerking van het

Hameland Combo

Voor tafelreservering: Tel. 1461

Zondag 24 sept.

dansen
n ju. SEA SIDE SIX

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB
Verse eieren te koop
(bruine)

G. J. Weulen Kranenbarg
Het Karspel 8 - Hengelo Gld

Het Kirchberger Sextet die ook in Hengelo Gld zullen optreden

Hengelo Gld in het teken van de Oostenrijk-
week 1972
Het dorp Hengelo Gld maakt zich op voor het a.s. Uitwisselingsbezoek dat een
groep van plm 50 Oostenrijkers aan Hengelo Gld hopen te brengen.

Onder het motto O o sten rij k-we e k Hengelo Gld 1972 wórden er van 23 september

tot 2 oktober tal van aktiviteiten ontwikkeld om de gasten een aangenaam verblijf

te laten hebben in Hengelo Gld.

Door de werkgroep van het CHF is een heel programma opgezet.

Zaterdag 23 septemmber wordt het gezelschap om 3 uur in Hengelo Gld verwacht

waarbij de bus dan zal stoppen aan de Hummeloseweg ter hoogte van de Alg.

Bank Nederland.

Na het aanbieden van enige verrassingen zullen de gasten uitstappen, toegespeeld
worden door de muziekverenigingen en gaat het in optocht naar het gemeentehuis

waar het college van B en W van Hengelo Gld, alsmede de ambassadeur van

Oostenrijk, Dr Pottika, gereed staan, om de gasten te ontvangen en toe te spreken.

Medewerking aan de optocht verlenen de Hengelose Majorettevereniging, de chr.
muziekver. Crescendo en de Kon. Harm. Concordia.

Na het officiële gedeelte kunnen de gastgevers kennis maken met hun gasten in
zaal Concordia, waar men zich diezelfde avond kan vermaken op een dansavond.

Zondag 24 sept. houdt de VMC een rit in Hengelo Gld waarna in hotel Leemreis
de prijsuitreiking plaats vindt.

Maandag 25 september wordt een reis georganiseerd naar de Grolsch bier-
brouwerij in Enschede, met aansluitend pannekoeken eten bij café Eijkelkamp,
Medler, Vorden.

Vanaf 17.30 uur wordt daar iedere Hengeloër verwacht.

De KRO-radio te Hilversum heeft de Oostenrijkse kapel Kirchberger Sextett, als-
mede de jodelende zusjes Mourik uit Dinxperlo uitgenodigd voor een optreden in

het populaire pauzeprogramma Van twaalf tot Twee.

Diezelfde avond is het lekker luisteren naar toppers tijdens de disco-avond in

café-restaurant 't Hoekje (G. v.d. Weer) hoek Bleekstraat-Spalstraat.

Dinsdagavond kan men in hotel Leemreis onvervalste Oostenrijkse wijn proeven,
tijdens een orignele wijnavond.

Vrijdag 29 september gaat men vanuit IJmuiden enige uren een tocht op zee maken

met mogelijkheid tot visten. Na terugkeer in de haven vaart de boot door het
NoordzeekaVaal naar Arrreterdam. Men kan zich nog steeds opgeven voor deze
reis: telefocjno: 1915 - 1577 - 1253.

Een hoogtepunt in de Oostenrijk-week vormt de grote feestavond in zaal Concordia.
Diverse verenigingen en groepen zullen die avond gaan optreden.

Naar verwachting komen er veel belangstellenden die avond, evenals Jn 1970 toen
ruim 1000 mensen de feestavond bijwoonden.

Op zondag 1 oktober vtidt in de R.K. Kerk in de Spalstraat een Hoogmis plaats,
die om 10.30 uur begint.! Medewerking verleent Hengelo's gemengd koor. Organist
is de heer E. ten Hoeve,

Als maandag 2 oktober het vertreksein wordt gegeven voor afreis uit Hengelo Gld
wordt daarmede voorlopig een punt gezet achter de uitwisselingsreizen in groeps-
verband.

Men is over en weer van mening dat gedurende de 5 jaar, dat de Contactgroep
Hengelo Gld -Feistritztal nu draait, voldoende contacten zijn gelegd om ook indivi-
dueel op reis te gaan.

In elk geval zulfen de Oostenrijkers, voor zij vertrekken eerst nog heerlijk ver-
toeven in Hengelo Gld.

Werkt hier allen aan mede en steekt de vlaggen uit voor een feestelijk versierd
Hengelo Gld.

TWEEDE INTERNATIONALE RALLY VOOR VETERAAN MOTORRIJWIELEN IN

HENGELO GLD EN DIEREN

Op zaterdag 23 en zondag 24 organiseert de VMC weer een internationale rally in
Dieren en Hengelo Gld.

Deze rally waarbij de deelnemers komen uit Nederland, Duitsland, Denemarken,
Zwitserland en Engeland wordt nu voor de tweede keer gehouden.

Op zaterdag wordt eerst een route van plm 50 km gereden, waarbij de start om
13.30 uur plaats vindt bij hotel Laag Soeren aan de weg Dieren-Eerbeek,

's Avonds is er voor de deelnemers een feestavond in hotel Leemreis te Hengelo.
Zondag 24 sept. wordt het tweede gedeelte gereden en de start is om 10 uur bij

manege de Gompert te Hengelo Gld. De grote animator Roei Kreunen heeft ine

samenwerking met de actieve Hamové een mooie route uitgezet, waarbij een zeer
groot gedeelte van de gemeente bestreken wordt.

de finish is bij hotel Leemreis te Hengelo Gld, alwaar men de juweeltjes van oude
motoren van dichtbij kan bekijken.

Tijdens de rit kan men ze ook van dichtbij zien op de volgende controleposten:

waaggebouw, parkeerterrein, R.K. Kerk Keijenburg, Kappellebult, Linde, 't Zand,
nabij de konijnenweide, Berkendijk en in de Marktstraat.

's Middags wordt er een defilé door het dorp en een concours d'Elegance gehouden
bij de CLV de Volharding in de Spalstraat.

Onder deelnemende motoren zijn enkele van beneden 1910.

WEDSTRIJDEN OM HET JEUGDKAMPIOENSCHAP VAN HENGELO GLD

De vraag van veel jongeliu die een kaart voor het Wossinkbos, het tramings-
circuit van de Hamové, hebben, of er in navolging van de in juni verreden wedstrijd
een vervolg kwam, kan nu bevestigend beantwoord worden.

Door de Hamové wordt nu een serie wedstrijden gehouden voor traningskaart-
bewijshouders, die uiteindelijk de beslissing zullen brengen, wie zich jeugdkampioen
cross van Hengelo Gld mag noemen.

De uiteindelijke kampioen zal dan gehuldigd worden op de feestavond van Hamové.

Op de zaterdagen 7 en 21 okt. en 11 en 25 nov. zal zich dit festijn voor de jeugdige
crossers gaan afspelen.

Men gelieve zich vroegtijdig op te geven, maar allen zullen nog nader bericht ont-
vangen met een inschrijfformulier.

d
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Hengelo's enige echte brengt binnenkort weer een VIVOLA-show

Friki kuiken per 500 gr 149
Groninger koek 125

AnanasstukjeS"'"99
Vivo thee 2 zakjes 165
COCa COla de echte 198

deze week 3 fles

diverse smaken 3 blik

Toiletpapier

4 rol

Appelmoes 2 blik 129
Iglo vanille ijs V2 l 98
De echte wasverzachter

VuMllul LVV

Vivo pils 12 eurofles 596
Hero cassis 129

bij ons liter

DE HELE WEEK

Klapstuk (mager)
Mager ribstuk

398
485

150 gr leverkaas
150 gr snijworst

98
98

Rimder-

stoottapjes

WOENSDAG EN DONDERDAG

Gelderse
schijven

3 voor

Magere speklapjes 179
Dikke hips 249

Vleesgehakt 238
gratis kruiden

Malse varkenslapjes 319

150 gr boterhamworst 50

VRIJDAG EN ZATERDAG

Roomsnitzels 3 voor 235

Dikke lende 579

Karbonade 349
Echte biefstuk 250 gr 369

150 gr ham 98

ECHTE

alle vleesprijzen per 500 gram

Hollandse

Fijne handpeer

Triumph de Vienne

Paprika 2 stuks 58

Gekookte Netjes*»*- 38

>-Kerkdiensten

ZONDAG 24 SEPT.

Ned. Herv. Kerk

8-30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
10 uur jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk
8.30 uur Da G. A. v. Hout

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Haspels, Tel. 05753-2158

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Foeken, Hummelo, Tel. 08348-236

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.

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
Spreekuur en boodschappen a(lleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10 uur

R.K. Kerk Keijenburg
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.

Maatschappelijk werk Steenderen
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9-10 uur. t,
Spreekuur: woensdags van 9-10 uur Groene
Kruisgebouw J. F. Oltmanstraat 14, Tel.
05755-294. Donderdags van 19-20 uur kan-
toor te Hengelo Gld.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:
dinsdags van 9-10 uur; donderdags van 19
tot 20 uur.



Dichtbij huis snel in handen

U kim t 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 l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Geachte inwoners van Baak
en omgeving

HERENKAPPER

Keurentjes
is elke maandagmiddag
GEOPEND VAN 2 TOT 7 UUR

achter het pand van kruidenier H. Spren-

keler, Z.-E.weg, BAAK

De week voor de kermis open:
maandag van 2 tot 9uur

dinsdagavond van 7.30 tot 9 uur

woensdagavond van 7.30 tot 9 uur

PRETTIGE KERMISDAGEN

WIT-GELE KRUIS
HENGELO GLD - KEIJENBURG

Donderdag 21 sept.
start weer een

moedercursus
met daaropvolgend een

kleutercursus
die op DONDERDAG 2 NOV. a.s. begint.

De cursussen worden gehouden in het wijkgebouw

aan de Past. Thuisstraat te Keijenburg.

Onkosten per cursus ƒ 12.50

Opgave bij Zr Lucie Marie, Tel. 1543

ZEETOCHT
PERTRAWLERIN
OOSTENRIJK-WEEK

Vrijdag 29 sept.
Boottocht op zee, vanaf Umuiden, met
daarna bezoek aan Amsterdam.

Vertrek naar Umuiden 7.00 uur

Terugkeer in Hengelo plm. 22.30 uur.

Kosten f 25.— p.p. (incl. busreis en boottocht)

Opgave NU bij onderstaande adressen:

mevr. B. Gerritsen-Jansen, Westerstraat 104,
Tel. 1915

J. Jolij, Westerstraat 108, Tel. 1577
A. Lubbers, Kerkstraat 17, Tel. 1253

ZOEK UW OORDEEL

Tank bij tankstation

de Rondweg
Altijd goedkoper

TH.J. HARMSEN & ZN

Donderdag 21 sept.
's MIDDAGS GESLOTEN

wegens familie-omstandigheden

Schröder BIJ DE KERK

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK
Gevraagd wegens huwelijk

der tegenwoordige hulp in de
huishouding voor 3 a 4 dagen

per week. Slagerij D. Aalde-

rink, Toldijk, Tel. 05755-303

Biedt zich aan net meisje,
16 jaar, voor de-huishouding.
Brieven onder no 38, bureau

de Reclame

Te koop Mobylette. Kervelse-

weg 23, Hengelo Gld, na 5 uur
's avonds

Te koop moderne geheel uit-

neembare kinderwagen.
Dorpsstraat 10b, Wichmond

Te koop prima eetaardappelen
bij F. Brinkhuis, Jachtweg 2,
Varssel, Hengelo Gld, Tel.

7204

Te koop verse bruine eieren
van eigen bedrijf. H. Kraas-

berg, Tra m straat 8a

Landb. Mech. Bedrijf „Hengelo Gld" n.v. introduceert

silovoer-snijmachine

kompleet met hefvork

NIEUW

DAMES - HEREN

col-pullovers
9 kleuren

17.90

De „Silofox" is een technisch goed doordachte
machine waarmee het voor het eerst mogelijk is
om in één werkgang het voer snel en zonder
verliezen uit te snijden en naar de stal te ver-
plaatsen.

In de „Silofox" zijn silovork en snijmes (zaag) gecom-
bineerd tot een zeer doelmatige machine die wordt
bevestigd aan de driepuntshefinrichting van de trekker
Het ca. 1.40 meter lange snijmes wordt aangedreven
door de aftakas en heeft een slag van ca. 120 mm en
een reikwijdte van 180°.

in ruit dessin

flanel

9.90

Snel en zonder enig verlies wordt een kompakte massa
uit de silo gesneden. Deze blijft geheel intakt.
De sleepvoet naast het mes voorkomt het naar boven
losscheuren van de silo. Inplaats van een sleepvoet
kan de machine tegen meerprijs worden uitgerust met
een hydraulische klem.

Het blok voer is, zoals het uit de silo komt, zeer goed
houdbaar doordat het dicht in elkaar geperst blijft.
Zo kan er voor meerdere dagen silovoer gehaald
worden en in de stal of voergang worden neerge-
zet.

Zowel gras, mais, bietenblad of stoppelknollensilage,
altijd wordt het voederpakket zuiver en snel uitge-
sneden.

TINNEROY

jongenspakken
maten 128 t.e.m. 170

35.—

WERKWIJZE:

De trekkerbestuurder rijdt achteruit tegen de silo
waarbij de in boogvorm geplaatste tanden onder de
silo stoten.
Hierna brengt de aftakas de zwenkarm met het snij-
mes in beweging en een kompakt blok is in een paar
minuten uitgesneden.
Met de hefinrichting van de trekker wordt het voedsel-
pakket uitgelicht waarbij de tanden als hefvork dienen
en kan zonder verliezen naar de stal worden gereden
en neergezet. Hierbij kan de bestuurder op de trekker
blijven zitten.

Zeer binnenkort aan ons bedrijf. U weet wel: aan de Zelhemseweg


