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TERUG
NAAR DE
NATUUR

Er gaat niets boven een natuur-

produkt. Leer ademt en is luch-

tig. Daarom maakt CRISTALL

de schoenen met leer boven-

werk en leren zool. Bovendien

is de blnnenzool naar de voet

gevormd.

Geen wonder, dat u zo
prettig loopt op

De modeschoen met voefbed

WULLINK'S SCHOENHANDEL

PLANT NU UW

CONIFEREN
Wij hebben een groot sortiment
voorradig

HAAGCONIFEREN reeds vanaf
ƒ1.50

BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG

G. ü. H ALFM AN & ZN
HOFSTRAAT 7 - HENGELO GLD - TEL 05753-1424

Nachthemden en dusters Schröder

Filmdienst ,Prof il' - Zelhem
PRESENTEERT

FILMVOORSTELLING
voor de jeugd
OP ZATERDAG 30 SEPTEMBER

in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36

HENGELO GLD

Aanvang om 14.30 uur

Gedraaid zullen worden de onvergetelijke avonturen

van

Dik Trom
Geheel in het Nederlands gesproken

Laat uw kinderen 11/2 uur genieten. Film voor jong en

oud. Ook geschikt voor kleine kinderen, die nog niet

kunnen lezen.

Entree volwassenen ƒ 2.—

Jeugd tot 12 jaar f 1.50

Voorverkoop van kaarten bij boekhandel

Wolters, Kerkstraat 17, Hengelo GId

HAAL TIJDIG EEN KAART

om teleurstelling te voorkomen!

'BIJ OE KERK

ZATERDAG 3O T.9 om 14 uur

van dierenspeciaalzaak A. LOONEN

Raadhuisstraat 1 - HENGELO GLD

Wij nodigen U op deze dag gaarne uit onze zaak te komen bezichtigen

Als openings-attraktie geven wij in de week van maandag 2 okt. t.e.m. zater

dag 7 okt.

gratis een goudvis

Dieren-

OPTICIEN

Kohler-Wissink
toont u graag zijn

stoei-sterke

kinderbriilen
ZEISS-DEPOT

Kohler-Wissink
SPALSTRAAT 15

HENGELO GLD

Optiek - Horlogerie - Goud

en Zilver

DE HEIDE SMID
2 MF 35 Ferguson met hef,

doordraaiende aftakas

1 Slüter met hef, doordraai-

ende aftakas, 35 PK

wegens bedrijfssluiting van

boerderij

Nog 1 Strela voor oude prijs

3 st. PZ snelhooiers

Jola kunstmeststrooiers

Jola hefbakken (kipbaar)

Jola trekkerschaaf, werk-

breedte 2 m

Jola achterladers

Jola kuilvoergrijpers

Hogedruk membraampompen

40 atm. f 360.—

Nog 2 st. Ipsa weidepompen

a f 160.-

Hevelpompjes voor alle doel-

einden geschikt, vanaf

6.50
Draagbare smeedovens

Betonmolens, de beste (ook

voor aannemers)

Kruiwagens vanaf f 55.—

Meelwagens

Zwenkwielen, laselectrodes,

slijpschijven

Aanhangwagens vanaf f 450.-

lastoestel 160 A
5 jaar garantie

350.--
2 st. gebruikte motormaaiers,

onder garantie, vanaf f 250.-

1 knollenplukker Hola, paard

VARSSELSEWEG 41

HENGELO GLD

Tel. 05753-7271



Om uw verlangde ogen
een handje te helpen

is er bij MODEHUIS LANGELER weer een ge-

weldige kollektie die u vrijblijvend kunt komen

bekijken als een soort dagelijkse modeshow

op de hangers.

Woensdagavond 27 sept. 1972, 8 uur in zaal Con

cordia: Modeshow in levende lijve

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Kon. Ned. Ver. voor E.H 8,0
AFD. HENGELO GLD

Sekretariaat: Spalstraat 11

Bij voldoende deelname organiseert onze vereniging

wederom een

cursus
voor het behalen van het eenheidsdiploma

Deze cursus, die onder leiding van Dr Schreuder

staat, vangt aan

eind oktober

en bestaat uit 12 lessen, welke om de week plaats

vinden.

Nadere inlichtingen worden U verstrekt op maandag

2 oktober a.s. 's avonds 8 uur in zaal Michels, waar

op U zich tevens kunt laten inschrijven voor deze

cursus.

Het cursusgeld (alles inbegrepen) bedraagt ƒ 50.— en

moet bij opgave worden voldaan.

Het bestuur

Bezoekt vrijdag 29 en

zaterdag 30 sept.
HET GROTE

V O L K S F E E S T
teVarssel
AAN DE ZELLEDIJK

VRIJDAG 29 SEPT.:

13.30 uur Spelen voor de Varsselse kinderen

19.30 uur De Gelselaarse Toneelvaren ing

„De Eendracht" met het Achterhoekse stuk

van

Herman van Velzen

urn den olden Berenschot
Muzikale omlijsting door de Tiroler Edel-

weiss Kappelle

ENTREE ƒ 2.50

ZATERDAG 30 SEPT.:

13.15 uur

Volksspelen
o.m. vogelschieten, vogelgooien, belschieten

schijfschieten, doeltrappen, ringrijden, kege-

len, pijlwerpen, busgooien

PRIJSUITREIKING 's avonds tijdens het grote

DANSFEEST m.m.v.

The Music Makers
Aanvang 19.30 uur ENTREE ƒ 2.50

Beide dagen draaimolen/zweefmolen, schiettent en

vis-patatkraam op het terrein.

De feesttent is uitnemend verwarmd

SUPERLICHTE

sportfietsen en racefietsen
OOK

jongens sportf ietsen
SPORTIEVE FIETSEN VOOR IEDEREEN

Kijk maar naar de uitgebreide collectie

FA. J. TH. SLOTBOOM
B. 98 - HENGELO GLD - Tel. 7278

M. LUKASSEN-NIESINK
Pedicure en Steunzolen

Pastoor Thuisstraat 18 - KEIJENBURG

Tel. 1543

Spreekuur
met ingang van 2 oktober

's MAANDAGS VAN 9.00-13.00 UUR

in het Groene Kruisgebouw,

Kastanjelaan, Hengelo Gld

SPREEKUUR VAN DINSDAG VERVALT

BATenGREETANNEVELDT
Pastoor Thuusstroate 7 - KEIJENBORG

willen effen uutbloazen!
Holt ter rekkening met dat ze op

zondag l oktober

moandag 2 oktober

dinsdag 3 oktober
woensdag 4 oktober
op pad qoat veur un korte moar goeie

vakantie

Donderdag den 5den oktober köj weer un pröatjen

met ze maken

Benzinestation en butagas-

verkoop blief op deze dagen
geopend

Hadstikke bedankt veur ow medewerking

Omdat wij door

Uw bril kijken

adviseren wij U als U een bril zoekt,

altijd alleen maar een koop waarover U

volkomen tevreden kunt zijn.

Koop anders NIET. Maar kijk in elk geval

wél omdat wij durven te zeggen dat onze

kollektie bijzonder geslaagd is.

A.GROOTKORMELINK
Hologerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

DE NIEUWSTE

dames pullovers en

pantalons
VINDT u BIJ

H . J . B U U N K e n Z N

Wij zoeken voor ons team van medewerkes een

flinke jongeman
Liefst in bezit van rijbewijs B-E

Voorwerkzaamheden in winkel en wijk

WANSINKVivo supermarkt BV
Telefoon 1205 - HENGELO GLD

Rente 4%-?%
Assur.kantoor Tijkken
Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

NEDERLANDSCHE

MIDDENSTANDS SPAARBANK

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 worst 268
3 stuks

Gelderse seinen 178
150 gram

gekoome uiorsl

BIEDT U.

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHflKT mei kruiden 250
500 gram

Riinöergenakl SPe«a* 398
500 gram

348
Donderdag

500 gram

malseuarkenslappen299
500 gram

magere speklappen 179

3 stuks

249tartaar
100 gram

gebraden rollade 99

Vrijdag en zaterdag

Ossestaart

Schouderkarbonade

Braadkuiken

PEKELVLEES, 100 gram

GEBRADEN GEHAKT, 150 gram

RAUWE HAM, 100 gram

500 gram 198

500 gram 348

500 gram 169

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO. KEURSLAGER

Wij maken U er op attent dat onze AUTORIJSCHOOL

normaal doorgaat
Dit mede in verband met de opening van onze dieren-

speciaalzaak

U kunt zich voor autorijlessen opgeven tijdens de

winkeluren op Raadhuisstraat 1 en 's avonds op

Rozenhof laan 29 - Tel. 1845

Autorijschool A. LOONEN

UITI

H

ZONDAG 31 OKI

orkesf

H AM ELAND

COMBO

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

BARS GEZELLIGHEID

MEISJES GERUITE

Tuniek blousen

Schröder BIJ DE KERK

VOOR EEN

edel goud

geschenk
ARMBAND

BROCHE OF RING

Kohler-Wissink
SPALSTRAAT 15

HENGELO GLD

Goud en Zilver - Horlogerie

Optiek

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK

15-jarige scholiere zoekt werk
voor zaterdags. Tel. 1985,

Te huur garages. H. Damen,
St Michielstraat 2, naast R.K.
Kerk. Hengelo Gld

Per 1 okt. te huur zit-slaap-
kamer, met gebruik van keu- OPENING Dll
ken. Mevr. Langeler-Lenselink
Vordenseweg 1, Tel. 1775
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INTERNATIONAL tractoren naar LMB
Voor alle soorten DRUKWERK

DRUKKERIJ WOLTERS

Te koop 21/2ha snijmais
H. Sesink, Broekstraat 1,
Baak

Te koop 1 ha prima snijmais
E. J. Maalderink „Tjoonk"

BJ2 Hengelo Gld, Tel. 1477

Te koop 2 ha bietenkoppen.
H. Menkveld D 14, Hengelo G
Tel. 1567
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bekende Hen
drogisterij Bei
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Zilver - Optiek

Blo Gld - Tel. 1771

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 worst 268
3 stuks

Gelderse schuilen 178
150 gram

gekookte uiorsl

BIEDT U

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEBUKT met kruiden 250
500 gram

Rundergehakl *«,.., 398
500 gram

348
Donderdag

500 gram

malseuarhenslappen299
500 gram

magere speklappen 179

3 stuks

tartaar 249
100 gram

gebraden rollade 99

Vrijdag en zaterdag

Ossestaart

Schouderkarbonade

Braadkuiken

PEKELVLEES, 100 gram

GEBRADEN GEHAKT, 150 gram

RAUWE HAM, 100 gram

500 gram 198

500 gram 348

500 gram 169

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO. KEURSLAGER
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Ukken
TEENDEREN

SPAARBANK

Wij maken U er op attent dat onze AUTORIJSCHOOL

normaal doorgaat
Dit mede in verband met de opening van onze dieren-

speciaalzaak

U kunt zich voor autorijlessen opgeven tijdens de

winkeluren op Raadhuisstraat 1 en 's avonds op

Rozenhof laan 29 - Tel. 1845

Autorijschool A. LOONEN

VOOR EEN

edel goud

geschenk

MEISJES GERUITE

Tuniek blousen

Schröder BIJ DE KERK

MG? LENSELINK

naar LMB
Voor alle soorten DRUKWERK

DRUKKERIJ WOLTERS

ARMBAND

BROCHE OF RING

Kohler-Wissink
SPALSTRAAT 15

HENGELO GLD

Goud en Zilver - Horlogerie

Optiek

15-jarige scholiere zoekt werk

voor zaterdags. Tel. 1985,

Te huur garages. H. Damen,

St Michielstraat 2, naast R.K.

Kerk, Hengelo Gld

Per 1 okt. te huur zit-slaap-

kamer, met gebruik van keu-

ken. Mevr. Langeler-Lenselink

Vordenseweg 1, Tel. 1775

Te koop 21/2ha snijmais

H. Sesink, Broekstraat 1,

Baak

Te koop 1 ha prima snijmais

E. J. Maalderink „Tjoonk"

B J. Hengelo Gld, Tel. 1477

te koop 2 ha bietenkoppen.

H. Menkveld D 14, Hengelo G

Tel. 1567

UITNODIGING
Fijn U over de vloer te hebben op onze

INTERTEST
TAPIJTSHOW
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 show-
room
Gaarne tonen wij u onze onze grote kol-

lektie 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

HEIJINK
Woninginrichting - Doe-het-zelf centrum

Timmerbedrijf

Ruurloseweg 2 - HENGELO GLD

PARKEERPLAATS ACHTER DE WINKEL

BAAK GAAT FEEST VIEREN

Na de Bronkhorster en de Steenderense kermis is het de 3e

keer dat in de gemeente Steenderen, de feestkleding wordt

aangetrokken. Het nijvere Baak bereidt zich voor op haar

jaarlijkse traditionele kermis, welke alleen al door de grote

optocht des zondags, enorm veel belangstelling trekt.

Op 1, 2 en 3 oktober is Baak het middelpunt van feestvie-

rende mensen. Zondag 1 oktoberworden er duizenden in

Baak verwacht om de optocht van nabij te aanschouwen.

De deelname is ongeveer gelijk aan vorige jaren, met moge

lijk dit jaar nog meer. De optocht zal bestaan uit grote stuk-

ken, kleine wagens, versierde fietsen e.d. Om 2 uur gaat

men zich opstellen in de Pastoriestraat, waar een vakkundige

en neutrale jury zal beoordelen welk stuk dit jaar de mooiste

is. De vorig jaar door damesvoetbalsters van Baak gewon-

nen wisselbeker, zal met de nodige charme en creativiteit

verdedigd, worden. Het is inmiddels al de 2e wisselbeker.

Wel een bewijs dat het goed zit met de Baakse optocht.

Om half drie vertrekt het bonte gezelschap door Baak, waar

de Hengeloese Majorettevereniging, Majorettever. Zutphen,

de muziekveren DSS en Ceacilia, St Jan Keljenburg, hun

medewerking aan zullen verlenen. Na afloop wordt de op-

tocht weer ontbonden in de Pastoriestraat waar men ook de

deel te nemen stukken kan bekijken.

Maandagmorgen 9 uur zal in de omgeving van het kermis-

terrein de voggel zitten beven op haar zitplaats, want dan

gaan de ervaren schutters uit Baak en omgeving er op

mikken. Nog opgave mogelijk tot en met de eerste ronde,

op maandag 2 oktober. De kleine schutterij doet met pijl

en boog (gratis) de grote broers na en probeert ook de

schietkunst machtig te worden. De opgave is t.e.m. 16 jaar.

De dames mogen hun krachten testen op het vogelgooien,

maar daarvoor beginen ze dan ook om 10 uur, om op

krachten te komen van de vorige dag.

Dinsdag is de gehele bevolking aan de beurt met de volks-

spelen in de Pastoriestraat, die om 9 uur beginnen. Men kan

dan o.m. kegelen, speerwerpen, ringsteken enz. De jeugd

doet het op zijn eigen wijze op het schoolplein. Op de

kleuterschool zal de leerlingen 's middags een heerlijke

tractatie worden geboden. Het kermisterrein aan de Pastoor

Teupnerstraat (achter zaal Herfkens) biedt dit jaar weer tal

van attracties, waar u niet zonder meer langs kunt lopen.

De beide zalen ter plaatse bieden zoals gebruikelijk dans-

genot, dus wat belet U om de beentjes eens van de vloer te

laten gaan.Zie voor de danstijden ook de advertentie elders

in dit blad. 1, 2 en 3 oktober gaat Baak de bloemetjes

buiten zetten, want de Baakse kermis laat men niet zonder

meer voorbij gaan. Vanaf deze plaats wensen wij het comité

veel succes met haar programma en voor allen veel plezier.

BAAKS BELANG

De aktieve groepering Baaks Belang ziet haar daden in de

praktijk reeds geplaatst. Aan de nieuwe weg vanaf de Wich-

mondseweg is men begonnen met de bouw van 12 woning-

wet woningen en 8 woningen in de vrije sector. Deze in Baak

te bouwen woningen werden onlangs toegewezen. Deze

nieuwe weg zal in de toekomst aansluiten op de Pastorie-

straat welke ook doorgetrokken wordt.

PLASMA-AVOND NEDERLANDSE RODE KRUIS

AFD. HENGELO GLD

Maandag 11 september werd, der traditie getrouw, in Hen-

gelo weer de jaarlijkse plasma-avond gehouden. De afname

ploeg uit Amsterdam kon, na een goed georganiseerde en

vlot verlopende avond, 211 flessen bloed mee nemen, ter

verwerking in het Centraal Laboratorium van de bloedtrans-

fusiedienst.

Op deze 15e plasma-avond, die gehouden werd in het ge-

bouw „ONS HUIS", konden de bezoekers tevens kennis

maken met het werk van de WELFARE-afdeling van het

Rode Kruis. In de ontvangsthal was een zeer interessante

tentoonstelling georganiseerd van tal van bijzonder ge-

slaagde produkten van deze afdeling.

Door een intensieve actie hoopt het bestuur van het Rode

Kruis volgend jaar het aantal donors belangrijk te doen

stijgen. Nadere berichten hierover volgen nog.

OPENING DIERENSPECIAALZAAK IN HENGELO GLD

Zaterdag 30 september a.s. hoopt de heer A. Loonen, de

bekende Hengelose autorijschoolhouder in het pand van

drogisterij Berendsen aan de Raadhuisstraat 1, een dieren-
speciaalzaak te openen.

De heer Loonen hoopt met de opening van deze winkel in
een behoefte te voorzien.

Het te koop aangeboden assortiment zal o.m. bestaan uit

verschilende hondevoeders en -attributen, vogelvoeders,
visvoeders, hamsters, marmotten, vissen, vogels, sierschild-
padden, aquariums enz.

Wij wensen de heer Loonen veel succes in zijn nieuwe zaak

brengt U samen met de fa. van Neck op donderdag f

Vivo koffie rood vacuüm 189

Vivo koffiemelk nter 159

Pracht bak bloembollen 175

van Siebrand 345

Zuurkool pak 500 gr 49

Etwte

Vacuüm

ROOKWORST

225 gram

DE HELE WEEK

Verse braadworst 258

Gelderse schijven 149

Mager klapstuk 359
Bahmi of nasi 159

Rookvlees 100 gr 98

Leverworst 200 gr 98

Dalende vleesprijze

Runder

sto
WOENSDAG EN DONDERDAG

Dalende vleesprijzen

Vleesgehakt
met gratis kruiden

VRIJDAG EN ZATERDAG

Dikke rib 479

Magere hamlapjes 398

Echte biefstuk 25°*ram 379
Mager soepvlees 449

150 gr ham 98

Dalende vleesprijze

SCHO
KARBt

alle vleesprij;

Sperclebonen
500 gram

RESERVEERT U OOK DONDERDAGMIDDAG OF AVOND 5 OKTOBER OM IN ZAAL

EHBO-CURSUS TE HENGELO GLD
De plaatselijke actieve afdeling van de EHBO is weer van

plan een cursus te organiseren voor het behalen van het

eenheidsdiploma.

Deze cursus zal eind oktober van start gaan en zoals ge-

woonlijk onder leiding staan van dokter Schreuder.

Voor opgave en verdere gegevens zie men de advertentie

elders in dit blad.

CHR MUZIEKVER. CRESCENDO HOUDT VERLOTING

De muziekver. Crescendo heeft ter versteviging van het

instrumentenfond eien verloting uitgeschreven.

De loten hiervan zijn reeds in omloop. Koop een lot en

steun het instrumentenfonds van Crescendo.

ZONDAG 1 OKT.

Ned. Herv. Kerk

8-30 uur Ds Jansen

10 uur Da Barbas

Jeugddienst

Goede Herder Kape

10 uur Ds Jansen

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdlenst wijkverpli

Zr Culeman, tel. 1397



IDIGING
Fijn U over de vloer te hebben op onze

INTERTEST
TAPIJTSHOW
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 show-
room
Gaarne tonen wij u onze onze grote kol-

lektie meubelen, tapijten, en gordijnen,

alsmede onze doe-het-zelf afdeling met

o.a. houtwaren, ijzerwaren, aanrechten,
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Tot ziens op onze show

IJINK
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Ie gemeente Steenderen, de feestkleding wordt

n. Het nijvere Baak bereidt zich voor op haar

ditionele kermis, welke alleen al door de grote
zondags, enorm veel belangstelling trekt.

3 oktober is Baak het middelpunt van feestvie-

en. Zondag 1 oktoberworden er duizenden in

;ht om de optocht van nabij te aanschouwen.
3 is ongeveer gelijk aan vorige jaren, met moge

og meer. De optocht zal bestaan uit grote stuk-

wagens, versierde fietsen e.d. Om 2 uur gaat
itellen in de Pastoriestraat, waar een vakkundige

ury zal beoordelen welk stuk dit jaar de mooiste

jaar door damesvoetbalsters van Baak gewon-

eker, zal met de nodige charme en creativiteit
/orden. Het is inmiddels al de 2e wisselbeker.

wijs dat het goed zit met de Baakse optocht,

vertrekt het bonte gezelschap door Baak, waar
se Majorettevereniging, Majorettever. Zutphen,
sren DSS en Ceacilia, St Jan Keijenburg, hun

3 aan zullen verlenen. Na afloop wordt de op-

ntbonden in de Pastoriestraat waar men ook de
en stukken kan bekijken,

gen 9 uur zal in de omgeving van het kermis-
oggel zitten beven op haar zitplaats, want dan

/aren schutters uit Baak en omgeving er op
j opgave mogelijk tot en met de eerste ronde.

2 oktober. De kleine schutterij doet met pijl

atis) de grote broers na en probeert ook de
machtig te worden. De opgave is t.e.m. 16 jaar.

nogen hun krachten testen op het vogelgooien,
oor beginen ze dan ook om 10 uur, om op

komen van de vorige dag.

Je gehele bevolking aan de beurt met de volks-
Pastoriestraat, die om 9 uur beginnen. Men kan

gelen, speerwerpen, ringsteken enz. De jeugd

zijn eigen wijze op het schoolplein. Op de
)l zal de leerlingen 's middags een heerlijke

den geboden. Het kermisterrein aan de Pastoor

at (achter zaal Herfkens) biedt dit jaar weer tal
?s, waar u niet zonder meer langs kunt lopen,

len ter plaatse bieden zoals gebruikelijk dans-
i/at belet U om de beentjes eens van de vloer te

ie voor de danstijden ook de advertentie elders

1, 2 en 3 oktober gaat Baak de bloemetjes
n, want de Baakse kermis laat men niet zonder

i gaan. Vanaf deze plaats wensen wij het comité

met haar programma en voor allen veel plezier.

ANG

groepering Baaks Belang ziet haar daden in de

s geplaatst. Aan de nieuwe weg vanaf de Wich-
is men begonnen met de bouw van 12 woning-

n en 8 woningen in de vrije sector. Deze in Baak

woningen werden onlangs toegewezen. Deze

zal in de toekomst aansluiten op de Pastorie-
ook doorgetrokken wordt.

NDND NEDERLANDSE RODE KRUIS

ELO GLD

september werd, der traditie getrouw, in Hen-

e jaarlijkse plasma-avond gehouden. De afname

nsterdam kon, na een goed georganiseerde en
nde avond, 211 flessen bloed mee nemen, ter

n het Centraal Laboratorium van de bloedtrans-

plasma-avond, die gehouden werd in het ge-

HUIS", konden de bezoekers tevens kennis
het werk van de WELFARE-afdeling van het

In de ontvangsthal was een zeer interessante

ig georganiseerd van tal van bijzonder ge-
Jukten van deze afdeling.

:ensieve actie hoopt het bestuur van het Rode

id jaar het aantal donors belangrijk te doen
sre berichten hierover volgen nog.

IERENSPECIAALZAAK IN HENGELO GLD

september a.s. hoopt de heer A. Loonen, de
ngelose autorijschoolhouder in het pand van
erendsen aan de Raadhuisstraat 1, een dieren-
te openen.
nen hoopt met de opening van deze winkel in
i te voorzien.

aangeboden assortiment zal o.m. bestaan uit
hondevoeders en -attributen, vogelvoeders,

lamsters, marmotten, vissen, vogels, sierschild-
ariums enz.

de heer Loonen veel succes in zijn nieuwe zaak

brengt U samen met de fa. van Neck op donderdag 5 oktober de nieuwste VIVOLA-SHOW

Vivo koffie rood vacuüm

Vivo koffiemelk liter

189

159

Pracht bak bloembollen 175

van Siebrand 345

Zuurkool pak 500 gr 49

Erwten en

wortelen

2 hele blikken

Vacuüm

ROOKWORST

225 gram

Nesquick bus 400 gr 225

Tomatenpuree 6 blik 98
Reuzen navulfles

Maggi aroma
van 465 voor

Vivo sinas liter 89

398

Zuiver sinaasappelsap 125
liter

DE HELE WEEK

Verse braadworst 258

Gelderse schijven 149

Mager klapstuk 359
Bahmi of nasi 159

Rookvlees 100 gr 98

Leverworst 200 gr 98

Dalende vleesprijzen

Runder

stooflapjes
WOENSDAG EN DONDERDAG

Dalende vleesprijzen

Weesge/iokt
met gratis kruiden

Dikke hips 225

Magere speklap jes 179

Hachévlees 325
gratis kruiden

Dikke ribbetjes 119

100 gr Westf. metworst 89

VRIJDAG EN ZATERDAG

Dikke rib 479

Magere hamlapjes 398

Echte biefstuk 250gram 379
Mager soepvlees 449

150 gr ham 98

Dalende vleesprijzen

SCHOUDER

KARBONADE
alle vleesprijzen per 500 gram

Sperdebonen
500 gram

Moesappelen 98
11/2 kg

Onze heerlijke

Verse soepgroente 48
bakje plm 150 gram

Stoofprei 58

RESERVEERT U OOK DONDERDAGMIDDAG OF AVOND 5 OKTOBER OM IN ZAAL LANGELER TE KOMEN KIJKEN WAT DE VIVOLA ALLEMAAL VOOR NIEUWS BRENGT

EHBO-CURSUS TE HENGELO GLD
De plaatselijke actieve afdeling van de EHBO is weer van
plan een cursus te organiseren voor het behalen van het

eenheidsdiploma.
Deze cursus zal eind oktober van start gaan en zoals ge-

woonlijk onder leiding staan van dokter Schreuder.
Voor opgave en verdere gegevens zie men de advertentie

elders in dit blad.

CHR MUZIEKVER. CRESCENDO HOUDT VERLOTING

De muziekver. Crescendo heeft ter versteviging van het

instrumentenfond eien verloting uitgeschreven.

De loten hiervan zijn reeds in omloop. Koop een lot en

steun het instrumentenfonds van Crescendo.

ZONDAG 1 OKT.

Ned. Herv. Kerk

8-30 uur Ds Jansen

10 uur Da Barbas

Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10 uur Ds Jansen

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr Culeman, tel. 1397

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr £11 telefoon (05753) 1420 b.g.g. 008

Weekenddienst doktoren
Dr Neomagus, Tel. 05753-1277

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. \

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.

Varssel's

Volksfeest

een feestelijk begrip!!!
zie ook advertentie op pagina 2



Zoekt en vindt de gezelligheid

tijdens de Baakse kermis bij

café-bar't WAPEN VAN BAAK
WICHMONDSEWEG 28 - BAAK (t.o. R.K. Kerk)

Zondag l oktober
VANAF 2.30 UUR: STEMMINGSMUZIEK

VANAF 6.30 UUR: DANSEN

Maandag 2 oktober
DE GEHELE DAG DANSEN, c

Dinsdag 3 oktober
VANAF 6.30 UUR DANSEN

Orkest THE LEMONFIVE
^Dans- en showorkest (p personen)

met zang van Ingrid

Grote verwarmde danssalon

Dinsdag 3 oktober
STEMMINGSMUZIEK AAN DE BAR

m.m.v. HET HANSKA DUO

Tot ziens op de Baakse kermis bij Theo Sesink

Niet alleen kermis in Baak,
maar ook kermis bij uw veestapel
wanneer ons mengvoeder,
uw vee, hun honger stilt

Kiest onze mengvoeders van de beste kwaliteit en samen-

stelling, bereid onder C.LO.-CONTROLE.

Ja, dan hebt u het HOOGSTE voederrendement en de

LAAGSTE voederkosten, daar gaat het u toch om

SCHERPE PRIJZEN GUNSTIGE BULKKORTINGEN

Ook bij ons:

meststoffen - zaaizaden - pootaardappelen - bestrijdings-

middelen en bedrijfsbenodigdheden, zoals: stalinventaris -

binnen- en buitensilo's

WIJ ZIJN GAARNE TOT UW DIENST

COOP. ,BAAK EN DREMPT' W.A.
Z.-E.WEG 103 - BAAK - TEL 05754-232

TIJDENS DE KERMISDAGEN ^ EN 3 OKTOBER IS HET KANTOOR EN

MAGAZIJN GESLOTEN

Dichtbij huis snel in handen
Buitenlands geld voor vakantie- of zakenreis?
't Is een kleine moeite om dat snel In handen
te krijgen. U hoeft eenvoudig maar even de
dlchtstbijzIjndeRaiffelsenbank
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

Ook voor de kermis liever

een lekker stukje vlees

van DRIEVER

SCHOUDERKARBONADE

MAGERE SPEKLAPPEN

DIKKE VLEESRIBJES

KLAPSTUK (z. been)

DIKKE RIB

SCHENKEL (m. been)

500 gram

325

185

225

350

575

350

GEBR. GEHAKT 150 gr 105

PEKELVLEES 150 gr 105

BOTERHAMWORST 150 gr 75

Bestel vroegtijdig uw

rund- of varkensrollade
vanaf f 4.50 per 500 gram

S L A C E R I J D R I E V E R
BAAK - TEL. 05754-262

Kermis - BAAK
ZONDAG 1 OKTOBER

Aanvang om 1440 uur

Opstelling in de Pastoriestraat

DANSEN
Zondag t oktober vanaf 18.30 uur in de zalen

Herf kens en Sesink

Maandag £ oktober de gehele dag in de zalen

•„ <^~<- Herf kens en Sesink
î C*v.Vf C I£„^A* î , ,'̂ t\̂

Dinsdag 3 oktober

de gehele dag in zaal Herf kens

vanaf 18.30 uur in zaal

Tot ziens op de Baakse kermis

Zorg dat u
't warm houdt.

Stook Esso haardolie.
Zonnekracht in elke

druppel.
Uw leverancier:

OliehandeltH. HULSHOF

Toldijkseweg 33 - STEENDEREN

Tel. 05755-470

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Prettige kermisdagen
De volgende 365 dagen vermaakt U zich best met

beeld en geluid van

ELIESEN

Sukkel niet langger met uw oude toestel, de prijzen

in deze sector zijn lager dan ooit, bij ons zeer concur-

rerend, en regelmatig zeer speciale aanbiedingen.

Grammofoons

Stereo grammofoons

Cassette-recorders

Tafelradio's

Stereo radio's met boxen

Radio-cassetterecorders

ƒ 129.—

ƒ 199.—

f 129.—

ƒ 129.—

f 258.—

f 258.—

TELEVISIE, zwart-wit en kleur. Onze serie is opge-

bouwd uit de merken Philips - Erres - Grundig - Tele-

funken en Blaupunkt, tegen lage prijzen.

Hoge inruilwaardeü

SPECIALE AANBIEDING. IN HEEL NEDERLAND

NERGENS VOORDELIGER!!!

Cassettebandjes C 90, niet 1 maar 2 stuks

voor ƒ 7.20

Cassettebandjes C 60, niet 1 maar 2 stuks

voor ƒ 4.95

Voor beeld en geluid

E L I E S E N - B A A K
TELEFOON 264

VOOR

y

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

KLEIN GEREEDSCHAP

TUINGEREEDSCHAP

STALINRICHTING

REGENKLEDING

ENZ. ENZ.

NAAR

JANSCHOOLTINK
Smederij en Shell-station

Z.-EWEG 66 - BAAK

TELEFOON 05754-242

ledere week
scherpe
aanbiedingen

Wees prijs-
bewust en doe
uw inkopen bij

IFA-MARKT

G. SCHOOLTINK
Z.-E.weg 127 - BAAK

Tel. 05754-241

GEEF EENS EEN

mooie

fruitschaal
Fruitschalen in allerhande uit-

voeringen en prijzen

Bestellingen boven f 20.—

worden zaterdags bij u thuis

bezorgd

Complete inrich-
ting van vee- en
varkensstallen!

We leveren tegen scherp

concurrerende prijzen

ook al uw

landbouw-

machines

Het adres voor

CELTIC vrije merk benzine

A. W. WOLBRINK
Wolfstraat 2 - BAAK

Tel. 05754-206

Uw warme bak-

ker staat gaarne

voor u klaar met

oven vers brood!

Onze zelfbediening biedt U

en keur aan levensmiddelen

en non-food artikelen

SPRENKELER
Z.-E.weg 119 - BAAK

DE HEIDE SMID
Miele wasautomaten

Miele afwasautomaten

de scherpste prijs

Indesit wasautomaten

vanaf f 398.—

Indisit koelkasten vanaf ƒ249.-

Ignis koelkasten vanaf f 249.-

Esta diepvrieskist, 200 l,

2e keus, 5 jaar garantie

f 420.—

EFEL

oliehaarden
ALLE MODELLEN

1 Zündapp bromfiets

goed lopend ƒ 75.—

1 EEG dames bromfiets

voor de liefhebber ƒ 50.—

1 Batavette damesbromfiets

verend als nieuw ƒ 450.—

ALLES voor uw kostbare melk

vee en pinken en varkens

Senior tepelvoering

Calgonit

Vee- en varkensdrinkbak

Droogvoederbakken biggen

10 stuks voor ƒ 300.—

Droogvoederbakken varkens

f 115.—

Partij weidehekkens, gegalv.

Partij golfplaten, gegalv.

Mengmestroosters, alle maten

uit voorraad vanaf ƒ 45.—

Stalmatten Indiana, alle maten

uit voorraad, gratis gelegd

Voor de winter: accu's, ban-

den, antivries, oliën, trekker-

kappen

De scherpste korting

VARSSELSEWEG 41

HENGELO GLD

Tel. 05753-7271

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt.

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN

Telefoon 3539


