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Ga eens fijn een avondje uit met elkaar

Zaterdag 27 januari

BAL
voor gehuwden en paartjes
MET MEDEWERKING VAN DANS- EN SHOWORKEST

„THE MOODCHERS"
Tafelreservering: 05753-1461

CONCORDIA"
HENGELO GLD

Nieuws uit de TAPIJTHAL
kleur berber 330 x 380 cm van 280.— nu 176.—

kleur berber 780 x 400 cm van 856.— nu 595.—

kleur berber 595 x 400 cm van 714.— nu 525.—

kleur goud 875 x 400 cm van 744.— nu 525.—

kleur groen 440 x 380 cm van 374.— nu 242.—

kl. abrikoos 505 x 400 cm van 606.— nu 445.—

kleur groen 570 x 400 cm van 684.— nu 495.—

kleur groen 810 x 380 cm van 688.— nu 486.—

Alles met 5 jaar slijtgarantie. Gratis gelegd

Verder steeds 24 rol in voorraad vanaf f 59.50 per
str. mtr, met garantie. Gratis gelegd

HEIJINK
,DE SPANNEVOGEL' by de kerk

Op woensdagmiddag 24 januari
zijn wij gesloten i.v.m. het afscheid als direkteur van de

heer H. Koerselman.

Coöp. Raiffeisenbank „STEENDEREN"

Voor familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS-Tel. 1455

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

3 stuks tartaar

3 stuks f ricandellen

248

99

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 250

500 gram rundergehakt speciaal 398

500 gram varkensgehakt speciaal 348

Donderdag:

500 gram malse varkenslappen 299

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 348

500 gram keimagere hamlappen 498

De gehele week:

500 gram verse worst 268
500 gram balkenbrij 98

^
500 gram rolpens 598

Bij aankoop van een eigengemaakte rook-
worst - 500 gram zuurkool voor 10 et

150 gram hoofdkaas 69

150 gram leverkaas 99
150 gram gebraden gehakt 99

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Modebewust hiesen

Dat kunt U beslist als U eens een kijkje neemt in

onze moderne zaak, waar U mode naar uw smaak

kunt vinden!

Alles tegen betaalbare prijzen, nu zeker tijdens de

opruiming met extra voordelige aanbiedingen

Modecentrum

GEBBING
STEENDEREN

was, is en blijft bij de tijd

10 en 17 februari UITVOERING accver. „EUROPOORT"



Voor U passende lage prijzen is er

volop kleding die u ook past (en

aanstaat) in de

OPRUIMING

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Een halve eeuw muzikale trouw

Van 29 jan. t.e.m. 3 febr. 1973

GEVEN WIJ

10% KORTING
OP

Keukens, compleet

Alle hang- en legkasten

Buffets
•

Bureaus

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 - HENGELO GLD

H.H. Landbouwers
Door aanschaf van een

KALKSTROOIER
zijn wij in staat uw wei- en bouwland

intensief te bekalken (kalk uit buiksilo)

Tevens geschikt voor THOMASMEEL en

KOPERSLAKKENBLOEM

H A A R I N G
Beunksteeg 2 - Hengelo Gld - Tel. 7361

UW ADRES VOOR

hardboard
vloerplaten

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 ,Hengelo G

Verloren van af ,,de Bleijke"

naar de Hofstraat handwerk-

kleedje. Gaarne terugbezor-

gen aan J. Boonstra

,,de Bleijke"

Te koop jonge Duitse herder
12 weken oud. H. Schuerink,

D 118, Hengelo Gld,

Tel. 1828

Te koop 2 in prima staat ver-

kerende oliekachels. Hermsen

Hoogstraat 44, Toldijk,

Tel. 05755-579

Te huur een aantal kamers in

de kom van het dorp Hengelo.

Brieven onder no. 4 bureau

de Reclame

Te koop prima consumptie-
aardappelen. J. Dickmann,

D 133, Hengelo Gld

Helmink-festival
Het Hel'mink-festival, dat voortvloeit uit een afspraak, dat

korpsen welke onder leiding stonden van D. H. C. Helmink

ieder jaar een muzikaal optreden verzorgen i.p.v. een uit-

voering, bracht ook ditmaal veel muzikaal genot.

De organisate van dit gebeuren, dat bij toerbeurt plaats

vindt in Hengelo Gld, Hummelo of Zelhem, viel ditmaal

toe aan de Kon. Harm. Concordia, Hengelo Gld en werd

gehouden in zaal Concordia.
De optredende koren Union, Zelhem, Eendracht, Hummelo

alsmede de organiserende vereniging kwamen beslagen

ten ijs.
Het te speten repertoire stond op een hoog niveau, dat een

juiste afwerkmg kreeg en een werkelijk genot verstrekte

aan de toehorenden.
De muziekver. Union uit Zemem bewees nog steeds tot de

betere korpsen van ons land te behoren.

O.l.v. haar dirigent B. Bannink werden uitgevoerd The Cor-

coran Cadets en Indian Summer.

De koren Concordte en Eendracht bouwen verder onder

leiding van G. Helmink, een zoon van de oud-dirigent der

3 optredende koren.

De heer G. Helmink, die zelf als dirigent ook nog in de op-

leiding zit, toont uit het goede hout gesneden te zijn.

T.o.v. Concordia beschiet Eendracht over wat meer oudere

muzikanten, welke begrijpelijkerwijs iets meer ervaren zijn.

Toch bezit Concordia, ook zeker haar jeugdige leden vol-

doende kwaliteit, om in de toekomst, in een hogere afdeling

weer een toonaangevende rol te spelen.

Een dissonant tegenover het inhoudsvolle muziekprogram-

ma, vormt het geringe bezoek, terwijl de vereniging toch

over een groot aantal donateurs beschikt.

De avond was toegankelijk voor de donateurs de organi-

serende vereniging en leden der deelnemende verenigingen

en begeleiding.

Toegewijd zijn aan een vereniging, bewees de heer H. C.

Jansen, door 50 jaar als trouw lid te zijn verbonden aan de

Kon. Harm. Concordia te Hengelo Gld.
Op 16-jarige leeftijd kreeg hij muzikale aspiraties, om deze

bij een muziekvereniging ten uitvoer te brengen.

Toendertijd werkzaam te Varsseveld, meldde hij zich aan bij

de aldaar gevestigde vereniging, doch tot zijn verbazing

weigerde men dit.
Dan maar proberen bij Concordia in Hengelo Gld, waar hij

zijn intrede deed op de trompet.
In de loop der jaren bespeelde verschillende instrumenten

zoals piston, tuba, trombone, es-bas, grote trom, bekkens.

Als ervaren muzikant blaast hij nu degelijk zijn partij mee

op de tuba.
Mocht een bepaald gedeelte in een partij hem bij aanvang

moeilijk afgaan, dan werpt hij zich met zoveel ijver op het

stuk, dat er dit na zeer korte tijd vast inzit.

Ook aangaande 'het repetitiebezoek is hij vasthoudend en is

dan ook verdrietig gestemd, als anderen het hierop laten

afweten.
Doch gelukkig is volgens hem hierin een verbetering ten

goede ingetreden.

Toen op een moment het repetitiebezoek zo te wensen

overliet, had hij vastomlijnde plannen om zijn instrument in

te leveren, doch het bestuur der vereniging wist hem te

bewegen dit niet te doen, want een dergelijk getrouw lid

wenste men niet te laten gaan.

Om aan allerlei aktiviteiten mede te werken, daarin ziet hij

geen bezwaar, waaraan zijn Hefde voor de muziek ook niet

vreemd is.

In zijn lange muzïkale loopbaan heeft hij meerdere diri-

genten meegemaakt, zoals A. Garritsen, Jos Besselink, G. J.

Kappert, H. Kappert en D. H. C. Helmink.

Onder leiding van laatstgenoemde heeft hij ruim 25 jaar

gespeeld.
Met diens opvolger, G. Helmink, hoopt hij dat de verening

nog meer vooruitgang in muzikale prestaties en ledenaantal

mag boeken.

Voor de heer H. C. Jansen en diens echtgenote was het

een grote verrassing, dat de Kon. Ned. Federatie van Har-

monie en Fanfaregezelschappen, hem huldigde vanwege

zijn gouden jubileum, op de avond van het Helmink-festival.

HAMOVE had goed jaar
De Hengelose auto- en motorvereniging HAMOVE heeft

een goed jaar achter de rug.

Dit zei voorzitter A. B. Wolsfnk in zijn openingswoord op

de algemene ledenvergadering van bovengenoemde ver-

eniging in clublokaal v.d. Weer.
Dat het een goed jaar voor de vereniging is geweest, kon

men vooral opmaken uit het zeer uitgebreide en gedetail-

leerde verslag van secretaris G. J. Burgers, die na voorle-

zing hiervan dan ook hartelijk applaus in ontvangst mocht

nemen van de vergadering voor dit prima verslag.

Penningmeester Kreunen Het ten opzichte van het voor-

gaande jaar zeer positieve geluiden horen. De clubkas, de

motorcross en de wegrace werden alle met een batig saldo

afgesloten. Ook hij gewaagde van een goed jaar voor de

vereniging.

De sportcommissie bracht bij monde van H. Voskamp ver-

slag uit over de verreden ritten. Hij betreurde het er van de

leden zo weinig deelnme is aan de ritten. De plannen voor

dit jaar gaan gewoon door, zo zei spreker.

Het verslag van de commissie Wossinkbos werd uitgebracht

door K. Lubbers. 1972 was voor de trainingscommissie een

jaar van veel aktiviteiten, o.a. de jeugdcrosses. De plannen

voor dit jaar zijn o.m. jeugdcrosses, clubkampioenschappen,

teams voor teamcrosses, betrouwbaarheidsrit enz.

De commissie werd uitgebreid met T. Notten en H. ter Braak

Bij de bestuursverkiezing werden R. Kreunen en Joh. Let-

tink bij acclamatie herkozen.

Voor dit jaar werden de plannen besproken te beginnen met

de KN M V-train ing op 't Zand op 4 febr., de betrouwbaar-

heidsrit, de motorcross op 18 maart met kampioenschap

250 cc, de toertocht en de wegrace op 26 augustus.

Gerrit Wolsink deed uit de doeken hoe de vork aan de steel

zat betreffende zijn fabriekscontract bij de Maico.

Na de rondvraag sloot voorzitter Wolsink deze geanimeerle
vergadering.

C.P.B, vergaderde
De CPB afd. Hengelo Gld heeft de eerste vergadering van

het nieuwe jaar al weer achter de rug.

Deze bijeenkomst in „Ons Huis" stond in het teken van

een uiteenzettig over erfrecht, huwelijksgoederenrecht, ver-

kooprecht, bedrijfsovername en alles wat hiermee samen-

hangt.

Als spreker ging op dit onderwerp in, notaris H. van Hengel.

Deze materie werd op duidelijke wijze overgebracht op de

aanwezige dames.

Aan schenkingen werd veel aandacht besteed, daar dit nog-

al eens voorkomt. Ook in de regeling huwelijksvoorwaarden

kwam met de jaren wijziging.

Deze konden vroeger, alleen vóór .het aangaan van een
huwelijk worden opgemaakt.

De vrouw heeft sinds 1956 het recht zelf te handelen, in
diverse gevallen.

Een causerie zoals door notarrs van Hengel werd gehouden

heeft beslist grote waarde, daar in het gehele maatschap-

pelijke leven publiekrecht ligt opgeborgen, en waarmede

men geregeld te maken krijgt.

De bestuurssamenstelling onderging enige wijziging. Als

nieuw bestuurslid werd gekozen mevr. Bruil-Wullink, terwijl

uittrad mevr. Bosch-Bosman.

Vanuit de vereniging wordt een cursus bewegingsgymnas-

tiek gegeven, welke ook vorig jaar veel enthousiasme op-
wekte.

KORT ALLERLEI

De landelijke rijvereniging ,,de Zevensteen" te Steenderen

houdt de vaart er in. Met een sfeervolle feestavond werd

het feit herdacht dat de vereniging reeds het 3e lustrum

achter haar naam heeft staan.

Hengelo Gld groeit in aantal inwoners. Van januari tot en

met december 1972 wijzigde dit van 7571 tot 7834.

De Keijenburgse zottekappen gaan er ook dit jaar weer

tegen aanliggen. 3 maart vieren de Keidarpers een vrolijk
feest, bestemd voor leden.

Tijdens het Muokey-carnaval op 3 en 6 maart kan iedereen

zoveel mogelijk leut produceren, dit alles in zaal Winkelman

Met een speciale trimbaan wil het trimcomité Keijenburg-

Hengelo Gld de mensen nog meer in beweging brengen.

Op 9 februari wil men op een feestavond in zaal Hoks-

bergen de contacten nog meer verstevigen.

De aktie voor de kinderzegel bracht in Hengelo Gld maar
liefst op ƒ 2161.—.

De schutterij St Jan Keijenburg heeft orde op zaken gesteld.

Op de agenda staan: donderdag 1 maart jaarvergadering in

zaal Winkelman; 17 juni deelname aan een concours te

Silvolde; Keijenburgse kermis op 23, 24 en 25 juni.

De in Hengelo Gld woonachtige wielercrosser Gerrit Schef-

fer heeft de smaak goed te pakken. Hij blijft achter elkaar

in de prijzen rijden en heeft kans te kunnen deelnemen aan
de wereldkampioenschappen in Londen.

Zijn evenknie en tweelingbroer Albert moet er nog even voor
knokken.

^Kerkdiensten

Ned. Herv. Kerk

ZONDAG 28 JAN.

9 uur Ds J. P. Kabel

10.30 uur Ds J. P. Kabel

Goede Herder Kapel
10 uur jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr. EU telefoon (05753) 1420 b.g.g. 008

Weekenddienst doktoren

Dr Schreuder Tel. 1266

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10 uur

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Foeken, Hummelo, Tel. 08348-236

RJC 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 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.

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
Veenink. Spreekuren: leidster gezinsver-
zorging mej. Ebbers en leidster bejaarden-
hulp mevr. Lubbers: maandag t.e.m. vrijdag
van 8.30 tot 9.30 uur.

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9-10 uur. ». , . j
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.

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 RECLAME"

voor uw

ADVERTENTIES



HENGELO'S VOORDELIGSTE KOOPCENTRUM

Groninger koek

Vivo appelstroop

Bruine bonen

99

85

169
2 BLIK

Ludice shampoo V? l 198

Panty P 195

Tarwebloem
heel kg

Alle smaken

California soep

3 blik

Perziken literbl. 159

Leverpastei 3 blikjes 135

Sinaasappelsap 98
± 1 LITER

Pepsi cola liter 99

Maxi sinas of citroen
zonder prik 2 liter van 223 voor 189

DE HELE WEEK

Hamburgers 3 voor
Ossestaart

169
249

Verse braadworst 258
100 gr super schouderham

95

100 gr palingworst 75

Runder

stooflapjes
Hierbij 100 gram boterhamworst 25

WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE

speklapjes

Vleesgehakt
Gratis kruiden

Dikke ribbetjes

Dik spek
Varkenslapjes

Balkenbrij

238

149

159

298

98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Varkensfricandeau 498

Saucijzen 298

Mager ribstuk 498
Magere rollade 598

150 gr gebr. gehakt 79

karbonade

alle vleesprijzen per 500 gram

Gesneden

witte kool
500 gram

Golden delicious 2 kg 198

78
500 GRAM

Brussels lof
150 gram

Verse soepgroente

500 gram

Gekookte bietjes

45

48



i

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

Wij zijn thans doorlopend geopend van 9-4 uur

Bovendien vrijdagsavonds van 7-9 uur

Kaas wordt eigenlijk al zo

lang gegeten.

Bij kaas behoef je er niet op

te rekenen dat men er aan

gewend raakt, en minder gaat

eten.

Integendeel, steeds meer men

sen nemen wekelijks één of

meer stukjes kaas in huis.

Kaas is voor meerdere dingen

geschikt o. m. op de boterham

uit het vuistje, voor fondueën

De Kaasman heeft daar alle

weet van.

Een grote sortering kaas-

soorten met daarbij prima

kwaliteit bezorgt kaasman

steeds meer kaasklantjes.

„Kaas-spreekuur" iedere vrij-
dagavond tot half negen in de
Spalstraat te Hengelo Gld
(t.o. R.K. Kerk)

Slaapzakken
met schoonheidsfoutjes

NU VANAF

29.50

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL"

bij de kerk

BEHANG
VELE SOORTEN

IN VOORRAAD

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 , Hengelo G

HANDEL IN

hooi en stro

C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1979

Voor McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

afwasautomaat
(incl. ontharder)
met volledige
Nederlandse
garantie

FA. ORDELMAN & DIJKMAN
Spalstraat 14 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-1285

Wij gaan door

met onze opruiming
Massa's koopjes en

zeer voordelige aanbiedingen

Zie onze 6 etalages en kijkt u vrijblijvend

binnen

U VINDT MEER DAN U DENKT BIJ

Schröder BIJ DE KERK

Te koop wegens inruil

DATSUN 1400 LUXE 1972

DATSUN 160B 1972

DATSUN 1200 COUPÉ 1971

DATSUN 1600 LUXE 1971

DATSUN SUNNY 1969

RENAULT R4 1971

OPEL REKORD STATIONCAR 1971

FORD TAUNUS 1600L 1971

FORD ESCORT 1100L 1970

TOYOTO CORROLLA 1968

NSU 1200TT 1971 - 1970

NSU 1200C 1968

NSU PRINZ 4L 1968

NSU 1000L 1965

VW 1200 1967

SIMCA 1100GLS 1968

SIMCA 1000 1965 - 1966

AUSTIN GLIDER 1965

PEUGEOT 404 1965

Autobedrijf

Herwens
HENGELO GLD - TEL 05753-1263

DOETINCHEM - TEL 08340-23839

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Hengelo Gld

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING EEN

B O E R D E R I J T J E
„de Kreil" E 81
met schuurtjes voor bergplaats en ongev.

1.10 ha tuin, weiland en bos

Zeer fraaie ligging in rustige omgeving

Ca. 2 km buiten het dorp

Vrij te aanvaarden

Te bezichtigen: dinsdag 30 jan, vrijdag 2 en maandag

5 febr. telkens van 14-16 uur.

Inschrijvingen in gesloten enveloppe, uiterlijk 9 febr.
a.s. te richten aan:

D. WALGEMOED
MAKELAAR

E 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1338

waar nadere inlichtigen zijn te bekomen

MARWITZ,
OPTYL-BRILLEN'

Tijdens de opruiming

10% korting

FA. K ö H L E R W I S S I N K
SPALSTRAAT 15 - HENGELO GLD

De eerste rommelmarkt in Hengelo Gld, 25 aug.

1972 werd een succes.

We gaan door en zamelen weer materiaal in voor

een volgende

ROMMELMARKT
Zit U, vooral bij de schoonmaak, overhoop met

artikelen, die U beslist kwijt wil, dan even een

seintje aan een der onderstaande adressen, en

het wordt t.z.t. bij U afgehaald.

H. Stoltenborg, C 122, Keijenburg Tel. 1386
J. Wagen voort, D 64, Hengelo Gld Tel. 1735
A. Lubbers, Kerkstraat 17, Hengelo Gld Tel. 1253
H. Waarlo, B 12, Hengelo Gld Tel. 1782
„De Heide Smid", Varssel Tel. 7271

Chr. muziekver. „Crescendo"
Hengelo Gld

Miele wasaiitomaten dragen
drie onderscheidingen:
Kemakeur, Internationaal
Wolmerken de Goedkeuring
ran de Ned.Vereniging
\anHuisvrouwen.
Wat wiltunog meer?

Miele
er is geen betere

Erkende MIELE service

W I N T E R S
SPALSTRAAT 8-10


