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Dicht Mi huis snel in handen

üknnt zoveel
méér doen

tonzebank

Buitenlands geld voor vakantie- of zakenreis?
't Is een kleine moeite om dat snel In handen
te krijgen. U hoeft eenvoudig maar even da
dichtstbijzijnde Raiffelsenbank
binnen te wippen. Ook voor relscheques - 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 zovco! m
mrt deze bank.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

ZONDAG 15 OKT.

orkest

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

BARS GEZELLIGHEID

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 BIEDT U.

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag"
500 gram

verse morst 268
3 stuks

Slavinnen m
150 gram

gehr. gehakt

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

OEfifiKT met kruiden 250

DE HELE WEEK:

Keimagere varkensf rïcandeau soo gram
Keurslager halvarine 2 kuipjes

De echte fijne en grove slagersrookworst

498
99

is er weer!

Donderdag

500 gram

malseuarkenslappen2l
250 gram

438

3 stuks

tartaar
100 gram

slagersham

249

Vrijdag en zaterdag

Magere hamlappen

Schouderkarbonade

Braadkuiken

PEKELVLEES, 100 gram

LEVERKAAS, 100 gram

ONTBIJTSPEK, 150 gram

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO

500 gram 489

500 gram 348

500 gram 168

KEURSUGER

Kreidler

BROMFIETSEN
vanaf 1399.

Fa. J. Th. Slot-
boom

Kieftendorp B 98

HENGELO GLD

Tel. 05753-7278

snelle
service

J. G. van Dijke, tandarts

WOENSDAG 18 T.E.M. VRIJDAG 20 OKT.

geen spreekuur

Spoedgevallen tandarts Edens. Vorden, uitsluitend op

het spreekuur van 9-10 uur

GEVRAAGD voor 2 of meer dagen in de week

huishoudelijke hulp
wegens huwelijk der tegenwoordige

C. Quarles van Ufford
Schoolstraat 2 - Hengelo GId - Tel. 05753-1203



JOHAN EGBERS

en

WILLEMIEN ARFMAN

Wij gaan trouwen op dinsdag 17 oktober a.s.

' om 11.30 uur in het gemeentehuis te Ruurlo.

Kerkelijke inzegening om 13.00 uur in de

Ned. Herv. Kerk te Ruurlo door ds J. Rienstra

Borculo, Lochemseweg 49

Hengelo Gld, Kastanjelaan 2a

oktober 1972

Toekomstig adres: Pr. Margrietlaan 43,

Angerlo

Receptie van 15.00-17.00 uur in hotel ,,de

Keizerskroon" te Ruurlo.

Herplaatsing wegens misstelling

Mag straks de Vijfentwintig Jaar

onze Echt met Zilver sieren,

dan hopen in „Concordia"

wij samen dit te vieren.

Diegene wie Oktober tien

met ons wenst mee te leven

die wordt door Jan en Willy graag

gelegenheid gegeven.

Van drie tot vijf uur zijn we daar

van harte welkom, zegt

het Paar

J. W. WAGENVOORT

W. G. WAGENVOORT-PELSKAMP

Anke en Jan

Jan

Hengelo Gld, oktober 1972.

Kremersdijk D 64.

Op dinsdag 17 oktober hopen wij met onze ouders

G. HULSTIJN

en

J. B. HULSTIJN-WENTINK

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken

Hun dankbare kinderen

Gonny en Joop

Wim

Hengelo Gld, oktober 1972.

E 97.

Zonder verhaaltjes

knappe modestaaltjes

Simpel de uitnodiging
nieuwe mode in mantels en japonnen

bij MODEHUIS LANGELER bekijken

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

CROENE KRUIS - Hengelo Gld
Bij VOLDOENDE DEELNAME zal door Zr Mulder in

het Wijkgebouw aan de Kastanjelaan een

kleutercursus
worden gegeven

Hierbij wordt gedacht aan moeders die één of meer

kinderen hebben met een minimum leeftijd van ten-

minste 11/2 tot 2 jaar.

De cursus vangt aan op 1 november a.s.

Opgaven hiervoor kunnen worden gedaan bij de Wijk-

verpleegster Zr. Culeman, Tel. 1397, tussen 13.30 en

14.00 uur.

Het bestuur

Voor familie- en handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkdiensten

ZONDAG 15 OKT.

Ned. Herv. Kerk

9 uur Ds Jansen

Viering H. Avondmaal

10 uur de heer Smit

Goede Herder Kapel

10 uur Ds Jansen

Vrljz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Lucle Marie, telefoon 1315

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Eli telefoon (05753Ï 1420 b.g.g 008

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 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.

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

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur,
Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr
\/eenink. Spreekuren: leidster gezinsver-
zorging mej. Ebbers dinsdags t.e.m. vrijdags
van 8.30-9.00 uur. Leidster bejaardenhulp:
mevr. Lubbers: donderdags van 9-9.30 uur

Maatschappelijk werk Steenderen
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
werkdagen van 9-10 uur. . . j
Spreekuur: woensdags van 9-10 uur Groene
Kruisgebouw J. F. Oltmartstraat 14, Tel.
05755-294. Donderdags vari 19-20 uur kan-
toor te Hengelo Gld.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp
Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 8.30-9.30 uur. Spreekuur:
Hoofdleidster: zr Leer. Spreekuur leidster:
mevr. Callenfels: maandags t.e.m. vrijdags
van 8.30-9 uur. Voorlopig Dorpsstraat 10,
Tel. 05755-236

de Redame: uw blad

Laatste uitwisseling opofficieel niveau kreeg waardige af-
sluiting

Vriendschapsbanden tussen Hen-
gelo Gld en Feistritztal nauwer
aangehaald
Nu de Oostenrij kweek 1972 te Hengelo Gld eindigde met

het vertrek van de groep j.l. maandag 2 oktober, is hiermede

een eind gekomen aan de Uitwisselingsbezoeken op offi-

cieel niveau.
Dit wil echter niet zeggen, dat ook de contacten voorbij

zijn. Integendeel echter.
De bestaande vriendschapsbanden tussen Hengelo Gld en

de dorpengemeenschap in het Feistritztal werden nauwer

aangehaald en er werden bovendien ook nieuwe contacten

gelegd.
De laatste Uitwisselingsweek te Hengelo Gld heeft zeker

aan de gestelde eisen voldaan.
De Oostenrijkse gasten waren onder de indruk gekomen

over de wijze waarop zij zaterdag 23 september werden

ontvangen. Het gaf hen direct al het gevoel, welkom te zijn

in Hengelo Gld.
Hier werd verder de hele week nog over gepraat.

Een week vol uitstapjes, gezellige bijeenkomsten, rond-

ritten, privé-bezoeken en nog veel meer aktiviteiten, vond

o.m. een hoogtepunt m de grote feestavond in zaal Con-

cordia, waarop in het programma „Van twaalf tot twee"

reeds de aandacht was gevestigd.
Deze avond bestond uit 2 gedeelten, n.l. een klein officieel

voorprogramma en verder het feestelijk gedeelte, waaraan

de Oostenrijkse kapel „Het Kirchberger sextett' en het

orkest „The Meteors" medewerkten.
De nog jonge accordeonver. „Europoort" o.l.v. haar dirigent

D. Wagenvoort gaf met een keurig afgewerkt programma

duidelijk acte de presence op deze feestavond.

De wijze waarop de voor het grotere deel jongere musici

hun programma afwerkten, dwong grote bewondering af

van de Oostenrijkse gasten, evenals het optreden van de

Jan Florijn met zijn zingende zaag en de heer Beulink met

het ten gehore brengen van het Ave Verum van Mozart.

Gezien het gevorderde aanvangstijdstip van de avond was

dit enige optreden van ruim drie kwartier een waardige aan

vang van de feestavond waarop duidelijk naar voren kwam

hoezeer de beide gemeenschappen Hengelo Gld en Fei-

stritztal met elkaar verbonden zijn.

Een ander hoogtepunt was de Hoogmis in de R.K. Kerk op

zondag 1 oktober j.l. De uitvoering van Die Deutsche Messe

en het Jubilate Dea door het Hengelo's gemengd koor o.l.v

de heer B. Nijhof, maakte een diepe indruk op de aan-

wezigen in de kerk. Een passende begeleiding verzorgde

organist E. ten Hoeve.

De Oostenrijkse gasten, in de kerk aanwezig, werden in hun

eigen taal toegesproken en verwelkomd door pastoor

Reckers, voor de aanvang van de dienst.

Na een rustig afscheid in huiselijke kring, was het maan-

dag 2 oktober, de dag, dat de gasten Hengelo Gld verlieten

op weg naar hun eigen woonplaats, het Oostenrijkse Fei-

stritztal.

Na in Hengelo te zijn uitgewuifd, werd de bus begeleid tot

de grens bij 's Heerenberg. Hier wer de groep nog even in

het kort toegesproken en enige kleine attenties aangeboden

waarna afscheid werd genomen met de groet Grüss Gott,

Auf Wiedersehn.

Bij het terugblikken over het project Uitwisseling tussen

Hengelo Gld en Feitritztal, kan met geneogen geconstateerd

worden, dat de opzet ervan meer dan geslaagd is.

Er zijn reeds vele contacten, met bezoeken over en weer,

welke ook in de toekomst blijvend zullen zijn.

Door alle uitwisselingen en individuele bezoeken heen, is er

een ware vriendschapsband gesmeed tussen beide ge-

meenschappen.

De werkgroep CHF wil langs deze weg dan ook iedereen

dan'k brengen, die op enigerlei wijze medewerking heeft

verleend bij de organisatie en uitvoering van de uitwisse-
lingen.

In het bijzonder de gastgevers welke zich alle moeite ge-

troost hebben, het hun gasten zo goed mogelijk naar de zin

te maken, verdienen een extra pluim op de hoed. Het is

immers een van de belangrijkste onderdelen bij het orga-

niseren van een Uitwisselingsbezoek.

Nu dan het laatste Uitwisselingsbezoek op officieel niveau

haar beslag heeft gehad, heeft de werkgroep van het CHF

een punt achter haar aktiviteiten gezet, inzake het organi-

seren van Uitwisselingsreizen.

De Contactgroep Hengelo Gld-Feistritztal blijft echter for-

meel bestaan, waarvoor men zich voor inlichtingen kan

wenden tot het secretariaat: Kerkstraat 17, Hengelo Gld.

Vanaf deze plaats willen wij de werkgroep van het CHF

een bijzonder woord van dank brengen voor het vele werk

dat zij door haar aktiviteiten tot stand heeft gebracht, n.l.

het smeden van een hechte vriendschapsband tussen Hen-

gelo Gld en de dorpengemeenschap in het Oostenrijkse
Feistritztal.

Kleufercursus
Evenals vorig jaar is het bestuur van het Groene Kruis te

Hengelo Gld voornemens om bij voldoende deelname een

kleutercursus te organiseren.

De lessen zullen gegeven worden door Zr Mulder.

Gedacht wordt in dit verband aan moeders, die één of meer

kleuters hebben met een minimum leeftijd van tenminste

11/2 tot 2 jaar.
Het bestuur hoopt dat vele moeders zichh voor deze cursus

zullen aanmelden.

Voor opgave zie men de advertentie in dit blad.

Gemeente
Hengelo Gld

Politie-oefening
In de week van 15 t.e.m. 21 oktober a.s. zal in deze ge-

meente een oefening gehouden worden door de gemeente-

politie van Amsterdam.

Het karakter van deze oefening zal hier ter plaatse onge-

veer gelijk zijn aan in voorgaande jaren gehouden oefe-

ningen, er zal o.a. geschoten worden met losse munitie;

men hoeft dus niet te schrikken.

DUBBEL JUBILEUM BIJ KLOMPENFABRIEK SUETERS
Bij klompenfabriek Sueters te Keijenburg was het onlangs

een gedenkwaardige dag. Tweer van haar medewerkers

de heren J. E. Jansen en J. B. Hilderink herdachten resp.

hun 40- en 25-jarig dienstverband bij genoemd bedrijf.

Voor de heer Jansen was er aan deze herdenking nog een

extra feestelijk tintje verbonden. Bij Koninklijk Besluit was

hem de Eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau toege-

kend. Deze koninklijke onderscheiding wer de jubilaris

op gespeld door de burgemeester van Zelhem, daar de heer

Jansen woonachtig is in de gemeente Zelhem.

Vooraf sprak een der firmanten tot de jubilarissen, echt-

genotes, burgemeester Jhr. van Holthe tot Echten en verdere

genodigden. In zijn toespraak wees hij er op dat beide jubila

rissen met hart en ziel zich hebben ingezet voor het werk

van klompen fabriceren en er toe hebben bijgedragen dat

het bedrijf zich verder uit heeft kunnen bouwen.

Zij heeft zich een goede naam opgebouwd bij een brede

relatiekring.

Ook had de heer Sueters nog een persoonlijk woord voor

de jubilarissen en wees er op, dat de heer Jansen ver-

scheidene klompen door de handen waren gegaanen dat de

heer Hiledrink ettelijke kilometers populieren heeft gezaagd

als beginprodukt voor de klompen.

Namens het bedrijf boor een andere firmant de jubilarissen

een enveloppe met inhoud aan. De dames werden met een

fraai boeket bloemen verrast.

Mede namens zijn collega dankte de heer Jansen voor de

welgekozen en tot hen gesproken woorden, en voegde

hierbij als persoonlijk commentaartoe, dat ze de weg naar

het bedrijf nu wel kunnen dromen, vanwege hun lange

dienstverband, 's Avonds werd dit jubileum feestelijk her-

dacht in zaal Winkelman.

Kinderzegels

Onder het Motto „'t Is weer kinderzegeltijd" zijn ook nu
dit jaar weeer kinderzegels te koop.
Als de kinderen nog niet bij u aan de deur zijn geweest,
kunt u ze ook kopen op het postkantoor



HENGELO'S ENIGE ECHTE OPENT DEZE WEEK DE EIGEN PARKEERPLAATS

Wiener worst Hunink 119

Vitamin C f lac. 200 st. 150

Voor de jeugd ook iets feestelijks

Pracht bal slechts 50

Tabac zeep 3 stuk 99

Kaltoni - Riesling 325

Een toast op onze eigen nieuwe parkeer-
plaats

SHERRY
GOLDEN AMONTILLADO

per fles 340 3 fleS

Alleen wij brengen u

2 blik

Panty nylons 2 voor 495

Vivopils krat 24 f I. 775

Vivo chips fam.baal 79

Vivo sinas liter 89

Chocoladedrank liter 75

DE HELE WEEK

Rosbief

Bahmi of nasi

549

179

Verse braadworst 258

150 gr palingworst 98
100 gr tongeworst 85

KARBONADE
HAAS 349 RIB 339 SCHOUDER 319

WOENSDAG EN DONDERDAG

gratis kruiden

Dikke hips 225

Malse varkenslapjes 319

Runderstooflapjes 349

Dikke ribjes 129

150 gr gek mager spek 69

VRIJDAG EN ZATERDAG

Magere hamlapjes 398
Mager poulet 450

Echte biefstuk 349
250 gram

Dikke rib 479

150 gr ham 98

MAGER

KLAPSTUK

alle vleesprijzen per 500 gram

Echte Zeeuwse

KLEimiTJES
5 kg

Cox Orange kg 118

Harde

spruiten kg 119

Zuurkool 500 gr 39



Coöp. Dorsver. „Ons Belang"
VELSWIJK

Bij inschrijving te koop voor afbraak

dorsmachineloods
bestaande uit houten wanden op stenen voet, gedekt

met asbest golfplaten.

Staande aan de Kruisbergseweg te Velswijk.

Brieven in gesloten enveloppe inleveren bij de admini-

strateur, Wisselinkweg 4, Zelhem

VOOR 14 OKT. 1972

Handel in hooi en stro

H. TH. OFFENBERG
C 61 - KEIJENBURG

TELEFOON 05753-1979

GEVRAAGD wegens huwelijk der tegenwoordige

een FLINK MEISJE
voor onze winkel

Per half november. 's Maandags vrij

FA. VAN ASSELT
Dorpsstraat 29 - STEENDEREN - Tel. 291

Zorg dat u
't warm houdt.

Zonnekraclit in elke
•

Oliehandel H. HULSHOF
•

Toldijkseweg 33 - STEENDEREN

Tel. 05755-470

Nevada wol
in alle kleuren

nu f 1.-- per bol

Tevens de nieuwe breiboeken

Schröder BIJ DE KERK

Unie van
Vrouwelijke Vrijwilligers

afd. Hengelo Gld

Bejaardenmiddag
OP ZATERDAG 14 OKT. A.S.
's middags 2 uur in zaal Langeler

Zij, die niet op eigen gelegenheid kunnen komen,

kunnen worden gehaald. Opgave bij mevr. Aalberts,

Ruurloseweg 65a, Tel. 1450

Het bestuur

Speciale aanbiedingen
ERRES STEREO RADIA PICK-UP
CASSETTERECORDER COMBINATIE
incl. boxen en chroom draaivoet

van 1439.— voor

998.-
PHILIPS STEREO BANDRECORDER
incl,. 2 boxen a 103.—

699.-

ERRES KLEUREN TV van 2595.- voor

2098.-
PHILIPS CASSETTEREC. STEREO
incl. boxen

479.-

W I N T E R S
Spalstraat8-10

Erkende
Philips en Erres

service

De grote mode

jersey blouses
in diverse kleuren en maten

o.a.: geel, bruin, wit, rood, groen, marine,

zwart, beige

Schröder BIJ DE KERK

Wegens vakantie gesloten

van maandag 16 okt.
t.e.m. zaterdag 21 okt,

GROENTE- EN FRUITHANDEL

E. Hekkelman - Steenderen
TEL. 05755-281

EEN GROTE KEUZE

damesmutsen
en

shawls
VINDT U BIJ

H . J . B U U N K & Z N

Zojuist ontvangen
Nieuwe collectie

trainingspakken
in diverse kleuren. Zie etalage

SvHROUER bij de kerk

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

i BELANG»

i ^~"1
&;.

. v'i

£

Iĵ N^
Belangrijk nieuws

Deze sportieve
schoen is speci-

aal ontworpen

voor het gebruik van uw
steunzool . Schoen en steun-

zool vormen één geheel.

Daarom loopt u ook zo
prettig op

De geschikte schoen voor
uw steunzool

WULLINK'S
Schoenhandel

HAAGCONIFEREN

SIERCONIFEREN

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

GEDROOGDE STALMEST

KUNSTMEST

POTAARDE

AANLEG EN ONDERHOUD
VAN UW TUIN

BOOMKWEKERIJ
EN TUINAANLEG

G. J. Half man -Zn
Hofstraat 7 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1424

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

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN

Telefoon 3539

Blij en dankbaar zijn wij met

de geboorte van onze zoon

GILBERT

Bennie en Gerda

Schuurman

Hengelo Gld, 25 sept. 1972

Reerinkweg 1, Varssel.

Langs deze weg betuigen wij

onze hartelijke dank voor de

vele bloemen, cadeaus en

felicitaties, die wij bij ons

40-jarig huwelijk mochten ont-

vangen.

fam. A. W. Enzerink

Hengelo Gld, oktober 1972

„Het Stapelbroek" 1.

Voor uw medeleven tijdens de

ziekte en na het overlijden

van onze lieve vader

HENDRIK JAN HARMSEN

zeggen wij u hartelijk dank.

G. J. Harmsen

A. C. Harmsen-

Bijenhof

H. C. Harmsen

Hengelo Gld, oktober 1972

Banninkstraat 4.

Biedt zich aan geh. vrouw
voor de morgenuren, maandag

t.e.m. vrijdag. Liefst winkel of
fabriek. Adres bur. dezes

Te koop tractorkar, houten

transporteur, eenvoudige stal-
uitmestinstallatie. Tevens nog
enkele hangkettingen, drink-

bakjes, stalmatten en roosters
Tel. 05754-355

Te koop aangeboden electr.

heetwater boiler (80 liter)

kleine keukengaskachel,
(aardgas) nieuw, kleur paars

Ruurloseweg 50, Hengelo Gld
Tel. 1871

Te koop naaimachine, zig-zag
Zuivelweg 16, Hengelo Gld

Te koop compleet paardetuig
wegens aanschaf tractor.

G. J. Harmsen, E 48, Hengelo
Tel. 1497

Te koop consumptie-aard-
appelen (Pimpernel) J. Groot

Roessink, Winkelsweg B 4
Hengelo Gld

Te koop plm 14 are mangels.
Briefjes inleveren voor zater-

dag 14 okt. 12 uur bij H. H. J.
Groot Roessink, E 28, Hengelo

Te koop plm 20 are mangels
G. J. Stoltenborg, Polweg 2,
Wichmond

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK


