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koopt in Hengelo en Kei je n borg

100 winkeliers in Hengelo en Keijenborg staan voor u klaar

Zij bieden waarde voor uw geld en bovendien

.•88.11
De St Nicolaas-actie 1972 van de Hengelose en Keijenborgse Winkeliersvereniging is van

MAANDAG 13 NOV. T.E.M. WOENSDAG 6 DEC. 's middags 1 uur

MET MUZIKALE EN RECREATIEVE ACHTERGROND

Werkwijze
Ook dit jaar brengt de Hengelose en Keijenborgse Winkeliersvereniging een St Nikolaas-aktie

De HKW-zegel-actie 1972 start MAANDAG 13 NOV. met muzikale en recreatieve achtergrond

ƒ 8000.--aan waardebonnen

In de HKW-winkels ontvangt U HKW-zegels vanaf bovengenoemde datum. Indien u 25 zegels

hebt verzameld, kunt u bij de deelnemende winkeliers een aandeelformulier kopen, é 10 cent

De opbrengst a 10 et is bestemd voor de 3 muziek
verenigingen en de plaatselijke V.V.V.

Dan plakt u de 25 zegels op het HKW-aandeelformulier, voorziet dat van uw naam en adres

en deponeert u het aandeelformulier in de HKW gele brievenbussen, welke zijn opgesteld

in het centrum van de dorpen Hengelo GId en Keijenborg, te.m. woensdag 6 dec. 20 uur

Hengelo GId: Spalstraat, Raadhuisstraat en Ruurloseweg

Keijenborg: St Janstraat
Vanaf donderdag 16 november a.s. worden een groot aantal van deze aandelen waarde-

bepalend verklaard.
Hoort u bij de gelukkigen, dan is uw aandeel zeer waardevol, ledere 3 dagen, daaropvolgend

worden een groot aantal aandelen waardebepalend verklaard.

De inzenders maken kans op waardebonnen van ƒ 100.—, ƒ 25.—, f 10.—, f 5.—.

En als klap op de vuurpijl zal op 6 dec. over alle ingeleverde certificaten 10 aandelen

waarde bepalend worden verklaard a f 100.— aan waardebonnen.

Als u bij de gelukkigen behoort, krijgt u persoonlijk bericht per post. Vergeet daarom niet

uw naam en adres in te vullen en duidelijk te schrijven. U mag onbeperkt aandeelformulieren

inleveren, mits zij aan bovengenoemde eisen voldoen.

Waardebonnen (prijzen) moeten worden besteed bij de deelnemende winkeliers. Deze zijn

geldig t.e.m. 24 december 1972. Nadien ongeldig.

Intocht

De intocht van St Nicolaas is op zaterdag 25 nov.

Om halftwee te Hengelo GId. ROUTE: Start bij v.d. Mond, Ruurloseweg - Beukenlaan voor

de hoofdingang van het bejaardencentrum heen - Oude Varsselseweg rechts - Bleekstraat -

Kerkstraat - Raadhuisstraat rechts. Ontvangst gemeentehuis door burgemeester Jhr. Mr.

L. P. Quarles van Ufford. Daarna Wichmondseweg - Westerstraat - Kervelseweg - Raadhuis-

straat rechts - Banninkstraat - Kastanjelaan - Spalstraat - Raadhuisstraat - tot bij café

Bruggink.

In Keijenborg zal de intocht zijn om half vier. ROUTE: Start bij Maalderink „Tilker" - Kruispunt

linksaf - Kerkstraat - Hengelosestraat rechtsaf - Wamelink rechts af - Poelsweg - Kruispunt

links - Teubenweg - St Janstraat rechtsaf - ABTB rechtsaf - Poelsweg - Teubenweg linksaf -

Nijsinckkampstraat links - Begraafplaats rechtsaf - Kruispunt recht over.

Ontvangst bejaardencentrum door de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor Dijkers.

De 3 plaatselijke muziekkorpsen verlenen weer hun medewerking, alsmede de Majorette-

vereniging.

Gewichtraden
LET OP: Tijdens de optocht kunt u ook nu weer het totaalgewicht van de Zwarte Pieten raden

Schrijf dit duidelijk in kilogrammen vermeld op het formuliertje. Vergeet niet uw naam en

adres te vermelden en deponeer uw briefje in de bus die voor dit doel in de optocht mee-

gevoerd wordt.

De bussen blijven beschikbaar voor uw gewichtsopgave tot zaterdagavond 8 uur. Na de op-

tocht staan ze in Hengelo GId voor Hotel Langeler en in Keijenborg voor Centra super-

markt Massop.

Voor het goede schatten zijn prijzen beschikbaar.

Direct na de optocht zullen de gezamenlijke Pieten gewogen, worden op de weegbrug van

CLV „de Graafschap".

Het gewicht blijft dan uiteraard nog geheim; de uitslag komt in de Reclame.

UITKNIPPEN

Deelnemersformulier

HET TOTAALGEWICHT AAN ZWARTE PIETEN SCHAT IK OP . .KG

Naam

Adrea

Plaats

HENGELO EN KEIJENBORG

UW KOOPCENTRUM

Geen parkeermoeilijkheden

Geen parkeermeters

Dit jaar meer dan ooit de moeite waard

want er isfSOOO.- aan waardebonnen



Met diep leedwezen geven wij U kennis dat

heden plotseling van ons werd weggenomen

mijn lieve man en onze lieve zorgzame vader,

zwager en opa

Gerrit Jan Halfman

echtgenoot van H. B. Haarink

in de ouderdom van 77 jaar.

Hengelo Gld, H. B. Halfman-Haarink

Driebergen, J. Halfman

A. Halfman-Schuerink

Hengelo (Ov.), J. Haring-Halfman

G. Haring

Hengelo Gld, G. J. Halfman

D. Halfman-Dimmendaal

Almelo, G. Wendels-Halfman

J. Wendels

Aalten, H. Halfman

E. Halfman-Klein Winkel

Alphen aan de Rijn, Chr. Kooy-Halfman

J. Kooy

Hengelo Gld, J. Halfman

G. Halfman-Ligtenbarg

Hengelo Gld, G. Haarink

en kleinkinderen

Hengelo Gld, 27 oktober 1972.

Hofstraat 7.

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op

31 oktober op de Algemene Begraafplaats te

Hengelo Gld.

De mijter dames
Nou ja, U begrijpt ons wel

De dames die weer voor hun man of zoon voor

Sint gaan spelen.

Kijk, die dames kijken vast vroeg naar mode-

kado's bij

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Zondag 12 nov.

JEUGDDIENST
IN DE NED. HERV. KERK, HENGELO GLD

AANVANG 10 UUR

Voorganger:

J. Oortgiesen, Vorden

Andere ogen

letten op uw ogen

Daarom kan in een moderne tijd

uw bril geen stukje antiek zijn

Ook de bril blijft modebij. Daarom heeft

Groot Kormelink
zoveel unieke variaties in de allernieuwste

monturen

A. GROOT KORMELINK
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

UITSLAG VERLOTING
chr. muziekver. „Crescendo"

Lotno.

10

43

52

93

192

408

477

498

537

550

707

721

748

841

851

Prijsno.

15

25

10

22

28

2

7

9

5

19

14

4

29

27

31

De prijzen kunnen afgehaald
Vordenseweg 3, Hengelo Gld
iedere werkdag vanaf 1 uur
donderdags en zaterdags

Lotno.

1040

1073

1101

1150

1156

1168

1202

1212

1224

1228

1301

1307

1329

1354

1361

1463

worden bij

's middags

Prijsno.

16

17

1

3

30

20

26

6

18

11

13

12

8

23

21

24

G. Wolsink,

behalve op

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

Gelderse schijven 148
150 gram

leuerkaas 99

BIEDT U.

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT met kruiden 250
500 gram

üundergehalit.,«,... 398
500 gram

348
DE GEHELE WEEK:

BIJ AANKOOP VAN EEN EIGENGEMAAKTE ROOKWORST

500 gram zuurkool voor 20 et

Donderdag

500 gram

malsevarlienslappen299
3 stuks

tartaar 249

500 gram

dikke vleesribDetles 148
150 gram

Vrijdag en zaterdag

Keimagere hamlappen soo gram 499

Ossestaart soo gram 248

Schouderkarbonade 500 gram 348

Braadkuiken 500 gram 168

CASSELERRIB, 100 gram 125

GEBRADEN FRICANDEAU, 100 gram HO

SLAGERSHAM, 100 gram

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Koop vroeg uw St Nicolaascadeaus

Daarbij helpen wij U

WIJ GEVEN

10% korting
OP AL ONZE ARTIKELEN

uurwerken - goud en zilver

behalve optiek

FA KöHLER-WISSINK
SPALSTRAAT 15 - HENGELO GLD

Adverteer in „DE HICLl

God die leven gaf
en leven spaarde

maakte Carola en Ingrid

gelukkig met een zusje

BEA ANGELIQUE

B. A. Bakker
J. L. Bakker-Luttik

Velp, 27 oktober 1972
Waldeck Pyrmontlaan 1

Scholiere, 14 jaar, zoekt werk

op zaterdag, liefst in winkel
Adres bureau de Reclame

Woningruil
Aangeboden in Borculo een

nieuwe 4-kamer woning met
douche, tuin. Gevraagd te Hen

gelo Gld dito woning. Tevens

te huur gevraagd verkoop-

ruimte (winkel e. d.)
v.d. Wilt, Postbus 5, Borculo

Tel. 05457-1698

Te koop prima eetaardappelen
Surprise. A. Jansen, Hardstee-

traat 12, Toldijk-Steenderen

Te koop ± 1500 blauwe Mui-
den pannen (gebr. Laumans)

G. Bosman, Beukenlaan 5,
Tel. 2049

Te koop i/2 ha beste knollen

J. Groot Roessink, B 4,
Hengelo Gld

Te koop 1/2 ha knollen. W. Vis
schers, E 34, Hengelo Gld

Briefjes inleveren voor 11 nov

Verse eieren te koop
(bruine)

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

MODERNE

kostuums - kolberts
pantalons
in ruit, flanel en tweed

Ook in bont gevoerde

herencoats en
jongensjacks
hebben wij een ruime keuze

L E N T F E R I N K
Spalstraat 7-9 - Tel. 1383

Om onze grote collectie

STOFFEN
(heeft U die al wel gezien??)

ruimte te ggeven en nog meer uit te

breiden, bieden wij U aan een speciale

verkoop, zeg maar uitverkoop, van onze

japonnen
grote en kleine maten

met kortingen van 20 tot 50%

Schröder BIJ DE KERK

GEMEENTE-AVOND
van de HERV. KERK te HENGELO GLD

donderdag 16 nov. a.s.

in „ONS HUIS"

Alle leden van de Herv. Gemeente worden hartelijk

uitgenodigd voor deze avond. Aanvang 8 uur n.m.

Op het programma staan: Gelegenheid tot gedachten

wisseling en informatie door Ds Kabel, over diakonie

en kerkelijke ontwikkelingshulp

HET PRACHT STOFFEN

LUBBERS
woninginrichting
Raadhuisstraat 33 - Hengelo G

Tel. 05753-1286

GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding

aank. kantoorbediende
mnl of vrl.

N.V. KRACHTVOEDERFABRIEK

„BE HOOP"
ZELHEM - Tel. 08344-312

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

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

HAAGCONIFEREN - SIERCONIFEREN

GAZONGRASZAAD - SPORTVELDMENGSEL

COMPOST - GEDROOGDE STALMEST

KUNSTMEST - POTAARDE

AANLEG EN ONDERHOUD VAN UW TUIN

BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG

Hofstraat 7 - HENGELO GLD - Tel. 1424

Te koop 65 are best KNOLGROEN. G. J. Goossens, Voort-

seweg 6, Steenderen - Tel. 05753-1670

CAFE-RESTAURANT „DE KROON" KRIJGT EEN ANDERE

BESTEMMING

Het café-restaurant „de Kroon" te Hengelo Gld krijgt na
zovele jaren een andere bestemming.

Het pand, eigendom van mevr. Maresch-Reijmer, werd aan-

gekocht door de heer W. Derksen, eigenaar van Derksen's
goederenhandel, thans nog gevestigd aan de Hummelose-

weg.

Het pand moet, zo wordt aangenomen, al stammen van rond
1800, en was toen in handen van de fam. Jansen, die hierin

ook toen reeds het cafébedrijf uitoefenden. In 1909 werd
het pand grondig verbouwd.

\/oordat het pand overigens overging in handen van de

latere eigenaars de fam. Maresch, was de laatste eigenaar

Jansen, ene Piet Jansen, wiens naam bleef voortleven in

de volksmond, door het gezegde „bij Piet op zolder".

Hiermede werd gedoeld op de bovenzaal van het pand, dat
lange tijd in gebruik was als feestzaal.

Nadat de laatste eigenaar de heer J. B. Maresch zich wegens

gezondheidsredenen had teruggetrokken uit de zaak, werd
het pand verhuurd aan een brouwerij, welke op haar beurt
diverse beheerders op het pand geplaatst zag.

Zo mogelijk wil de nieuwe eigenaar midden november het
pand heropenen, waarbij met de verbouwing reeds een
aanvang is genomen.

NVEV

Zelden zal een vereniging op zo'n geslaagd zilveren jubi-
leum terug kunnen zien als deze.

Maandag, 30 okt. stonden in de vrolijk versierde zaal van
Concordia drie lange gedekte tafels klaar voor het diner
van 170 personen.

Na de felicitaties en het openingswoord werden door de

voorzitster de 13 leden vanaf de oprichtig, gehuldigd, waar-

bij de nu scheidende secretaresse mevr. Geertsma het ere-
lidmaatschap ontving.

Deze sprak daarna woorden van lof tot mevr. van Hengel

en overhandigde haar namens het bestuur een cadeau.
Tijdens de maaltijd spraken de ereleden mevr. van Hoog-

straten en mevr. Dwars waarderende woorden, waarbij ze

deze bloeiende vereniging verder succesvolle jaren toe-
wensten.

Het tweede gedeelte werd met muzikale begeleiding in
vrolijke stemming doorgebracht.

De beide afscheidnemende bestuurslden, mevr. Geertsma
en mevr. Willems, ontvingen onder dank nog een aan-
denken.

IN AKTIE VOOR HET WERK VAN UW

Veel bejaarden uit de gemeente Hengelo Gld zijn in aktie
voor het UVV Hengelo Gld, welke op haar beurt veel voor
de bejaarden doet.

Allerlei artikelen worden er vervaardigd voor de verkoop-

middag op woensdag 15 november in zaal Bruggink te
Hengelo Gld.

Deze verkoopmiddag annex fancy-fair heeft vele handen in
beweging gebracht, waartoe ook zeker gerekend mag

worden de bejaardenhandwerkclub op het bejaardencentrum
de Bleijke, terwijl de dames van het UVV ook zelf de

handen danig uit de mouwen steken, om de bewuste middag

zoveel mogelijk materiaal te koop te kunnen aanbieden.

Men hoopt op een zo breed mogelijke belangstelling, waar-
mede het dan weer zo belangrijke werk van UVV gesteund

kan worden, welke iedere 14 dagen weer getrouw zorgt voor
de bejaardensociëteit, die men maar al te graag bezoekt.

Uit de bejaardensociëteit zijn weer ontstaan de bejaarden-

dansgroep de Klepperklumpkes en het bejaardenzangkoor.
Voornoemde verkoopmiddag is zowel 's middags als

's avonds geopend. Zie ook de advertenie elders in dit blad



LEERLINGEN PIERSONSCHOOL VOOR TELEVISIE

Op bovenstaande foto wordt een der leerlingen van de

Piersonschool geïntervieuwd door een van leden van Tros-

filmploeg die vorige week opnamen maakten in „Ons Huis'
De uitzending van deze beelden zal op 16 november plaats

vinden.

SUCCESSTUK VAN WELEER HERLEEFDE OP TONEEL

Karakters dienen in een toneelspel op de juiste wijze in-
gepast te worden. Dit was juist het gene dat de opvoering
van het toneelspel „Het meisje met het Leeuwejong" door
de Hengeloe Toneelvereniging tot een levensecht gebeuren

maakte.
Dit stuk, dat een aantal jaren geleden herhaalde malen met
succes ten tonele werd gevoerd, bleek ook nu voor een
aandachtig publiek duidelijk te herleven, in de zaal van

Hotel Langeler te Hengelo Gld.
De karaktervolle inhoud van genoemd toneelspel vereist
dat de rolkeuze terdege afgestemd moet zijn op de betref-

fende spelers en speelsters
Dit punt heeft en zal ook steeds de grootste aandacht
blijven houden van de Hengelose Toneelvereniging, welke
er zich zo langzamerhand op kan gaan bezinnen, een goede
greep te hebben gedaan naar een uitgebreide kring van
toneelliefhebbers, zowel uit Hengelo Gld, maar ook daar-

buiten.
De inhoud van het onlangs opgevoerde toneelspel, ken-
schetst de vreugde en teleurstellingen, die zich in het leven

kunnen voordoen.
Het leven ten plattelande, met zijn vrijheden tegenover het
meer gedwongen bestaan van het stadsleven, behoeft geen
garantie te zijn, dat alles altijd rozegeur en maneschijn is.
De boer van „de Zonnehoeve" weet daarvan mee te praten.
Zijn leven nam een geheel andere wending dan hij zichzelf
had toebedacht. Wat zijn grote liefde had kunnen worden,
ging aan hem voorbij, en alsof het lot er mee speelde, wordt
deze vrouw tenslotte ook zijn buurvrouw.
Als de dochter van de boer van de Zonne hoeve verliefd
raakt op de zoon van deze buurvrouw (boerin van de Maria-
hoeve) beginnen pas later de verwikkelingen goed. Dit
meisje, dat eens een ontsnapt (eeuwtje uit een circus, dat
in de buurt stond, en dit onderweg trof en mee naar huis
nam, heeft mede door haar standvastige karakter toch heel
wat teleurstellingen te verwerken.
Tussen alles door spelen zich nog allerlei toestanden af, die
in het leven van alledag kunnen voorkomen.
Als tenslotte de boer van de Zonnehoeve en de boerin
van de Mariahoeve, die in de loop der jaren hun resp.
echtelieden verloren, elkaar tenslotte na zovele jaren toch
weten te vinden, heeft dit levensverhaal geleerd, dat men
geduld moet hebben en zijn hart niet moet sluiten voor
andermans mening en ervaringen.
Zaterdag 18 november zal dit successtuk herhaald worden,
evenals nu ook in de zaal van Hotel Langeler.

JEUGDKAMPIOENSCHAP VAN HENGELO GLD

De door de Hamové georganiseerde wedstrijden om het
jeugdkampioenschap van Hengelo Gld voor bromfietsen
is tot nu toe een succes gebleken.

Op de zaterdagen 7 en 21 oktober was het een drukte van
belang in het trainingscircuit Wossinkbos, waar dit gebeuren
plaats vindt.

Het circuit was opgefleurd met vlaggen, spandoeken enz.

Ook aan de afzettig werd de nodige aandacht besteed. De
jeugdige coureurs zijn zeer enthousiast; er wordt fiks ge-
traind en in het rennerskwartier wordt er net zoveel ge-
sleuteld als bij een grote cross.

Ook de EHBO is telkens aanwezig om de eventuele eerste
hulp te verlenen.

De jurering en puntentelling voor de wedstrijden zijn in
vertrouwde en ervaren handen.
Gedurende de wedstrijden kan men ook een drankje ver-
krijgen. Het geheel doet zeer plezierig aan.

Op zaterdag 11 nov. wordt de 3e wedstrijd verreden en
men wordt aangeraden eens een kijkje te gaon nemen in het
Wossinkbos, waar de jongelui net zo fanatiek strijden om
de punten en de bloemen als hun groter broers.
Overigens rijdt er op deze dag niet alleen de bromfiets-
klasse. Ook het geluid van echte crossmotoren kan men
horen in een wedstrijd voor echte crossers.

Hier volgt de tussenstand na 2 wedstrijden om het jeugd-
kampioenschap van Hengelo Gld:

1 Tonnie Seesing
2 Henk Ritzer

3 Auke Overveld
4 Gerrit Lijftogt

5 Harrie Klein Zessink
6 Hans Seesing

7 Bennie Rondeel

8 René Beunk

9 Harrie Harmsen
10 Eddy Geurtsen
11 Hein Jansen

12 Henk Jolink

13 Eddy de Gier
14 Jos Beunk

15 Johan Langwerden
16 Johan Regelink
17 Robert Kreunen

18 Johan Politiek

27 -

23 -
17 -

20 -
25 -

14 -

16 -
12 -
30 -

15 -
— .

21 -

19 -
18 -
— -
— -

— -

13 -

30
20
25
21

15

23
16

19
—

23
27

—
—

—
18
17
14

—

57

43
42

41
40
37
32

31

30
28
27

21

19
18

18
17

14
13

INVENTION SFEERVOLLE RADIO-STUDIO
Allengs het VARA radioprogramma „Een opvallend vrolijke
gevarieerde visite in tijd vorderde nam de drukte en belang
stelling toe in discobar Invention te Hengelo Gld, van waar-

uit dit programma rechtstreeks werd uitgezonden. Presen-

tator Cees van Maasdam kwam letterlijk en figuurlijk ruimte
tekort om de zeer vele groeten en angevraagde plaatjes

in goede banen te leiden. Hengelo Gld maar ook daarbuiten

was tussen elf en één uur aan de radio gekluisterd.

Zoals zo vaak moesten velen teleurgesteld worden maar

men heeft het advies meegegeven zo snel mogelijk een ver-
zoek in te dienen bij de programmaleiding van voornoemd

programma, zodat bezien kan worden wanneer men terug-

jkomt in Hengelo Gld. In elk geval was Hengelo tijdelijk
Iheel wat radio-artiesten rijker.

Unox erwtensoep 159
gevuld heel blik

HUISHOUD

handschoenen

Friso bloem kg

175

98
Candida koffiemelk l 159

Toiletzeep Vivo 3 voor 105

Heerlijk malse Friki

HAANTJES

1100 gram

JUS d'ORANGE

fles

Kleutertaai 500 gr 89

Rodeo koffie 500 g 325

MELLITA JUBILEUM

Koffie-automaat 87.50
van f 140.— bij de boodschappen

Vivo pils 3 fles 99

Vivo up 2 liter 139

DE HELE WEEK

Verse braadworst 258

Hamlappen 398

Mager ribstuk 449
100 g schouderham 89

100 gr snijworst 72

Dalende vleesprijzen

KARBONADE
HAAS SCHOUDER

WOENSDAG EN DONDERDAG

vleesgehakt
met gratis kruiden

Malse varkenslapjes 319

Dik bevleesde hips 249

3 Gelderse schijven 129

Magere speklapjes 185

Balkenbrij 500 gr 98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Varkensfricandeau

Rosbief of lende

Mager soepvlees

Runderstoof lapjes

150 gr tongeworst

449

549

429

349

98

Dalende vleesprijzen

echte
bielstuk

250 gram

alle vleesprijzen per 500 gram

NU is het tijd Uw diepvries voordelig te vullen met een prima voor- of achterbout van de superslager

Verse

bahmi groente

pakket 400 gram

Hollandse

bloemkool
Zoete

mandarijnen
zonder pit

Harde uien

148
kg
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 12 NOV.

8-30 uur Ds Jansen

10 uur de heer J. Oortgiesen, Vorden

Goede Herder Kapel

10 uur Ds Jansen

Vrljz. Herv. Kerk

10.30 uur Ds P. J. v.d. Vange

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.

Weekenddienst doktoren
Dr Neomagus, Tel. 05753-1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen

spoedgevallen) zaterdag en zondag

9.30-10 uur

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Felix, Tel. 05755-266

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Lucle Marie, telefoon 1315

voor

van

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 te.m. vrijdags

/an 8.30-9.00 uur. Leidster bejaardenhulp:

mevr. Lubbers: donderdags van 9-9.30 uur

Reclame onmisbaar

't interessante verhaal van

Meester van Roekei

De Gelderse Achterhoek

is verschenen

Haal snel 'n exemplaar bij

Boekhandel WOLTERS
Kerkstraat 1 7 Hengelo G



grenzeloos
c

Geen duidelijke grens

meer tussen sportief en
gekleed: in de kombinaties

gaan ze samQn. Goedgekozen
materialen, perfekte snit en zorgvuldige afwerking.

Er zijn bijzonder veel grenzeloze kombinaties

mogelijk! Dat bewijst onze kollektie!

:;
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U kimt zoveel
méér doen

met onze bank

Alles waar u een bank voor nodig hebt, vindt u btj
de Raiffeisenbank
de bank voor iedereen. De bank die altijd dichtbij is.
Om uit 8 verschillende spaarvormen te kiezen,
verzekeringen af te sluiten, een vakantiereis te boeken
of uw kostbaarheden in bewaring te geven.
Maar waar u ook terecht kunt voor deskundige
effectenbehartiging. Of een rentedragende
Privérekening voor uw salaris met kostenloze
verzorging van al uw betalingen en gemakkelijke
betaalcheques. Of gewoon voor een rustig gesprek
over zaken, waarin juist een zo veelzijdige bank
passende uitkomst kan bieden. Op de manier die
aan persoonlijke belangen tegemoetkomt
Want dat vooral is het kenmerk van de diensten van
de bank, waaraan meer dan 6 miljoen Nederlanders
de voorkeur geven...

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369
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HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL. 05753-1979

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN

Telefoon 3539

komt vanaf donderdag a.s.

bij U in de straat met een

rijdende winkel

l kg suiker

één gulden

ZONDAG 12 NOV.

orkesf

Sang und Klang

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

BARS GEZELLIGHEID

Mohair truitjes
leuke kleurtjes, lange en korte mouw

Schröder BIJ DE KERK

VOOR

Familie- en

handels-

drukwerk

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Drukkerij
WOLTERS
Tel. 05753 - 1455

Steunt door uw bezoek en koop

het werk van U.V.V. - Hengelo

VERKOOPMIDDAG en

FANCY-FAIR
woensdag 15 november
IN ZAAL BRUGGINK

RAADHUISSTRAAT 13 - HENGELO GLD

Geopend van 2 tot 4.30 uur en 7 tot 9 uur

DENKT U AAN DE

UITVOERING van
Soli Deo Gloria, Bekveld

DINSDAG 7 NOV. SCHOOL BEKVELD

DONDERDAG 9 NOV. ZAAL LANGELER

Aanvang 7.30 uur n.m. Entree ƒ 2.—

Steunkousen Block
VINDT U BIJ

SCHROUER BIJ DE KERK

VOOR AUTORIJLESSEN
in DATSUN en DAF

Ook voor MOTORRIJLES met scooter

is het adres voor U

VAMOR GEDIPLOMEERDE AUTORIJSCHOOL

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

Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Overdag van 's morgens 8 uur tot 's middags 6 uur te be-

reiken op Spalstraat 1

Stook Esso haardolie*
Zonnekracht in elke

Oliehandel H. HULSHOF
Toldijkseweg 33 - STEENDEREN

Tel. 05755-470

Leer succesvol autorijden!

V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Lessen in DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keijenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS

Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK


