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Verspreiding : Hengelo GId - Steenderen - Bronkhorst - Baak - Wichmond - Vierakker - Velswijk-Zelhem

De eerste de beste opruiming?

ZEKER NIET!!

De eerste niet:

WE BEGINNEN:

donderdag l febr. 's morgens 9 uur

De beste wel?

Laten we niet teveel zeggen: we menen toch wel één van
de beste te zijn.

OPRUIMING
van huishoudelijke artikelen

bij STEVORD

i

Porselein en aardewerk
KOPJES, BORDEN, SERVIEZEN

Glaswerk
VEEL SOORTEN GLAZEN; DRINKSERVIEZEN

Emaille, aluminium, roestvrij staal
PANNEN, KOOKSETS

EEN HELE RIJ

bekende merkartikelen
met aanmerkelijke kortingen

ZONDAG 4 FE BR.

De Flamingo's

NCOfUMA
HENGELO (GLD.

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 worst 268

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 250
500 gram rundergehakt speciaal 398
500 gram varkensgehakt speciaal 348

Donderdag:

500 gram dikke vleesribbetjes 150
500 gram malse varkenslappen 299

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 348
500 gram riblappen 548

De gehele week:

500 gram zuurkoolspek 298
500 gram bakbloedworst 150
500 gram malse stoof lappen 448
150 gram gek. ontbijtspek 99
100 gram runderrollade 99
150 gram boterhamworst 49

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Hotel Langeler
VOOR

bruiloften en partijtjes
diners en kwaliteitsdranken

ER ZIJN TWEE TEHUIZEN WAAR HET GOED IS,
DAT IS UW HUIS EN ONS HUIS:

H O T E L L A N G E L E R
SPALSTRAAT 5 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1212

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



In dank aan onze ouders, delen wij

TONNIE SEESINK

en

HENNY BRUGGINK

U met vreugde mee, dat wij vrijdag 2 februari
om 13.30 uur in het gemeentehuis van Hen-

gelo Gld gaan trouwen.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur door de
weieerwaarde heer Ds M. Jansen in de Ned.

Herv. Kerk te Hengelo Gld.

Receptie vn 15.30-16.30 uur in zaal Bruggink,

Raadhuisstraat 13 te Hengelo Gld.

Winborch 7, Wijnbergen
Raadhuisstraat 13, Hengelo Gld
januari 1973

WEGENS FAMILIEFEEST IS ONZE ZAAK

vrijdag 2 febr.

de gehele dag gesloten

Gaf é-slijterij „de Zon"
G. BRUGGINK - Raadhuisstraat - Hengelo Gld

Op woensdag 7 februari hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen de dag te vieren, waarop wij vijf en

twintig jaar getrouwd zijn.

M. J. LENSELINK

B. LENSELINK-LUBBERS

Hengelo Gld, januari 1973.
Fokkinkweg 32 - Tel. 1887.

Receptie van 3.30-4.30 uur in Concordia, Raadhuis-

straat 36, Hengelo Gld.

De winter bleef zacht
tot nu toe

Daarom gaat MODEHUIS LANGELER nu con-

fectie verkopen voor een heel zacht prijsje.

Winst is naar het dieptepunt gedaald

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

J. G. van DUKE, tandarts
Met ingang van l febr.

geen spreekuur meer
te Steenderen

Spreekuur te Hengelo Gld blijft ongewijzigd

Voor afspraken bellen 's morgens van 10-10.30 uur.

Betrouwbaarheidsrit
Op zondag 11 februari wordt er door de Hamové in Hen-
gelo Gld. een betrouwbaarheidsrit georganiseerd.
Deze rit zal geheel op het landgoed 't Zand worden ver-
reden.
Er wordt in verschillende klassen gereden en de start is om
1 uur, terwijl de machinekeuring vanaf 12 uur plaats vindt.
De startvindt plaats op het oude startterrein aan de Venne-
weg. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats in zaal Leem-
reis.

Boerengezinsdag
Op donderdag 1 februari a.s. wordt er in ,,Ons Huis" aan de
Beukenlaan te Hengelo Gld weer de jaarlijkse Boerengezins
dag gehouden, uitgaande van de kring Vorden van de CBTB
Voor de middag hoopt Ds G. Juckema uit Enschede te
spreken over het onderwerp: „Gezin en maatschappij op
drift".
Na de middag zal de film ,,Good te gange" worden vertoond
Deze film is vervaardigd naar een verhaal uit het boek:
Wat veurbi'j geet en wat blif. Dit boek is geschreven door
de heer Smeitink.

Mc Cormich
international

100% service

100% onderdelenvoorraad

Doe als zovelen, stap ook over op Mc Cormick

J, .HENGELO GLD' n. v.
Zelhemseweg Tel. 05753-1964

Daar komen de schutters
De schutterij St Jan uit Keijenburg kan er op bogen een
flink aantal ere-leden in haar registers te hebben staan.
Nu waren het de heren H. Geurts, H. Willink, H. Beulink en
B. Buunk, welke vanweege hun 50 jaar trouwe lidmaatschap
werden onderscheiden met de eremedaille der Schutterij.
Op een drukbezochte feestavond in zaal Winkelman werden
de 4 jubilarissen gehuldigd, waarbij pastoor C. G. Dijkers
hen de medaille op de revers speldde.
In een toespraak tot de jubilarissen en verdere aanwezigen,
wees hij op het feit dat, bij de gouden leden net één Hendrik
te weinig was om ze samen de 4 brave Hendriks te noemen
Met enthousiasme hebben de gouden schutters ieder jaar
hun kruit verschoten op de Keijenburgse kermis om de
vogel van zijn standplaats af te helpen.
Op deze schutters heeft het organiserende comité steeds
kunnen rekenen, want zij ontbraken niet op het appel.
Op een vraag of zij in de toekomst ook aktief betrokken
bleven bij de schutterij, antwoordden zij met een volmondig
ja.

Ook de heer B. Engberts uit Hengelo Gld werd in het zon-
netje gezet voor het feit, dat hij gedurende een periode van
17 jaar onafgebroken naar velerlei concoursen is geweest,
samen met zijn echtgenote, als koningspaar.
Op deze avond had burgemeester Quarles van Ufford
bericht van verhindering gezonden.

De feestavond stond duidelijk in de belangstelling bij de
leden en hun dames. Een succesgroep uit de vele Keijen-
burgse optochten, n.l. de Spekboeren uit Voorst, knalden er
met hun vrolijke muziek en heerlijke leut, lustig op los.
Ze wisten de stemming er tot en met in te houden.
Ook werd er nog mededeling gedaan dat de schutterij op
donderdag 1 maart de jaarlijkse ledenvergadering zal doen
plaatsvinden in zaal Winkelman.

Gemeente Hengelo Gld
Onttrekking voetpad

aan openbaar verkeer

Burgemeester en wethouders brengen ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 12 der Wegenwet ter open
bare kennis, dat met ingang van 29 januari 1973 ge-
durende veertien dagen, ter gemeentesecretarie voor
een ieder ter inzage ligt het raadsbesluit, dd. 21 nov.
1972, nr. 102-1-1, goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten var? Gelderland bij besluit, dd. 15 januari 1973,
nr. 9597/120-1213, waarbij het Hummelose voetpad,
onder nummer 148 voorkomende op de wegenlegger,
aan het openbaar verkeer is onttrokken.
Ingevolge artikel 11a van voornoemde wet kan iedere
belanghebbende tegen de beslissing van Gedepu-
teerde Staten beroep instellen binnen dertig dagen
na de dagtekening van deze bekendmaking.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Konin-
gin, maar moet worden ingediend bij de commissaris
der Koningin in de provincie Gelderland.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

L. P. Quarles Van Ufford, burgemeester

W. C. Gieling, secretaris

Hengelo Gld, 25 januari 1973.

CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO IN DE WEER
De wens om bij het 40-jarig bestaan, over enige jaren, over
een nieuw instrumentarium te kunnen beschikken, heeft bij
de chr. muziekver. Crescendo te Hengelo Gld een stroom
van aktiviteiten ontwikkeld.
Als beginstoot tot velerlei akties werd op 25 aug. 1972 (voor
het eerst in Hengelo Gld) een onvervalste Rommelmarkt
gehouden, welke van heinde en ver belangstellende kopers
trok.
Het resultaat van de verkoop, van allerhande oud en ntiek
materiaal, was zeer hoopgevend, hetgeen bestuur en leden
der vereniging direct deed besluiten, dit in de nabije toe-
komst te herhalen.
Nu reeds is er al weer heel wat materiaal ingezameld, maar
er kan nog voldoende bij. Vooral in de schoonmaaktijd zit
men vaak overhoop met allerlei materiaal, waar men geen
weg mee weet. Een seintje aan de volgende adressen en het
wordt t.z.t. bij u afgehaald: H. Stoltenborg, tel. 1386; J. Wa-
genvoort, tel, 1735; H. Waarlo, tel. 1782; A. Lubbers, tel.
1253; de Heide Smid, tel. 7271.

De volgende romm
stapel. Gelijktijdigw
rommelmarkt, gest
van beursjes, zakk
points, alles met of
vereniging trachter
raad te doen slink
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Als data zijn bep
maart en maandag
O.l.v. dirigent A. V
phen is weer een
gramma in studie
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len ook enige lede
werking verlenen.
Wat er verder op
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Met gedegen studii
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H. G. BI,
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(bruine)
G. J. Weulen F
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Ned. Hi

ZONDAC
9 uur Ds Jansen
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bed. H. Do

Goede He
10 uur Ds F. Gerbr
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10.30 uur TeenerdU

VrIJz. H<

10.30 uur Ds v.d. V

Zondagsdiens
Ingaande zaterd

Dr Felix, Tel. 0575E

Weekendde
Dr Hanrath, Tel. 1!

Spreekuur en booda
spoedgevallen) zater
9.30-10 uur

Zondagsdlenat

Zr Culeman, tel. 1C

R.K. Kerk

Zaterdag 7 uur n.m. |
uur Hoogmis, 10.30
week H. Mis 8 uur.

R.K. Kerkl

Zaterdag 7 uur n.m.|
uur stille H. Mis. 9.:
stille H. Mis. In Zelf
uur R.K. kerkdienst.

CARNAVALSVERI

MEUGLUK" GROI

De jonge carnaval*
te Hengelo Gld grl
Deze groei slaat O|j
leden die dit jaar
carnavalsfeest vai
wezig willen zijn.
Men is nog druk
hoe het feest inge|
Veel nieuws, dan
nieuwe ornaat ga<
Carnaval nog nietj
Wil men toch iets
wende men zich tj
de carnavalsverenj
de heer H. Beren<

14 te Hengelo Gl<
inlichtingen kan g<
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HENGELO'S VOORDELIGSTE KOOPCENTRUM MET EIGEN PARKEERPLAATS

Vivokoffie 199
pak vacuüm rood

Vivo halvarine 3 voor 109

SUIKER kg 109
Belegen kaas 500 gr 325

Vivo koff iemelk Itr 159

VIVO

slaolie
fles

VERSE

eieren
de grotere 3 10 voor

DE HELE WEEK

Hamburgers 3 voor 169

Ossestaart 249

Verse braadworst 258
100 gr gek. mager spek 79

100 gr Berliner 69

Prachtig mager

klapstuk
Hierbij 100 gr boterhamworst 25

WOENSDAG EN DONDERDAG

Magere

speklapjes
VRIJDAG EN ZATERDAG

Varkensfricandeau

Saucijzen

Echte biefstuk
250 gram

Mager ribstuk
150 gr ham

498
298

379

498

98

karbonade
alle vleesprijzen per 500 gram

Gesneden

Vivo lucifers 3 pak

Toiletfris spuitbus

VJVO Chips baal 89

2eb aal
Vivo sinas heel liter
Frambozen-bessen

119
179

69
89

425
met jonge jenever

JUS d'ORANGE GRATIS

liter

Vleesgehakt 238
gratis kruiden

Dikke ribbetjes 149

Malse varkenslapjes 298
Dik spek , 159

Balkenbrij 98

kant en klaar 500 gram

Harde spruiten kg 98

Champignons 200 gr 98

Grape fruit 3 voor 98

Zuurkool 500 gr 39



r
Let eens op de brillen
van anderen!

Kijk daarna zelf eens in de spiegel.

Hoort u bij hen die te lang met eenzelfde
montuur lopen?

Loop dan eens binnen bij

Groot Kormelink
en kies een modern montuur

A. GROOT KORMELINK
Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Jong Gelre - G.M.v.L
HENGELO GLD

OP 1 EN 3 FEBRUARI A.S.

IN ZAAL LANGELER, HENGELO GLD

Aanvang half acht

Voor de pauze een programma van zang, muziek en

schetsjes

Na de pauze opvoering van het toneelspel in drie

bedrijven:

PINKY
EEN BLANK NEGERMEISJE

door F. Drost

Leden en donateurs vrije toegang

Niet-leden f 1.25

Disco '72 Disco '72
PRESENTEERT OP

zaterdag 3 febr.
TER GELEGENHEID VAN HAAR 1-JARIG

BESTAAN

een grote

muzikale sfioir
in „Ons Huis"
HENGELO GLD

MET MEDEWERKING VAN

discoteam Rotation
popgroep Shed-Libation
AANVANG 19.30 UUR

Dit mag u niet missen!

Schieten, ballero
en busgooien

OP VRIJDAG 2 FEBR. A.S.

IN ZAAL BOOLTINK, KEIJENBURG

Postduivenver. Steeds Sneller

Onze opruiming
MET EXCEPTIONELE LAGE KOOPJES
GAAT NOG DOOR

Profiteer ervan

Schröder BIJ DE KERK

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Voor de grote belangstelling
en de vele cadeaus die wij op
onze huwelijksdag mochten
ontvangen, zeggen wij u zeer
hartelijk dank.

Tonnie Harmsen
Dinie Harmsen-

Roekevisch

Hengelo Gld, januari 1973.
Kastanjelaan 8.

Voor de grote belangstelling
en deelneming bij het over-
lijden van mijn geliefde vrouw
moeder en oma, betuigen wij
onze hartelijke dank.

J. H. Tijdink
en familie

Biedt zich aan gehuwde vrouw
voor enige morgens per week
Adres te bevragen bureau van
de Reclame

Woningruil Ruurlo-Hengelo G
Wie wil onze woning in Ruurlo
ruilen voor woning in Hengelo
(nieuwbouw). Brieven onder
no. 5 bureau de Reclame

Te koop 2 z.g.a.n. gashaarden
10.000 en 8.000 cal. T. Rege-
link, Zwiepseweg 54, Lochem
Tel. 05730-1079

Te koop 2 goed onderhouden
oliekachels. Jansen, Humme-
loseweg 15, Hengelo Gld

VERMIST een jonge Duitse
staande jachthond, kleur bruin
Tegen beloning terug te be-
zorgen: H. Waervink, Spalstr.
51, Hengelo Gld, Tel. 1317

Gratis verkrijgbaar puin.
J. Seesing, C 10

Te koop stro. J. J. Branderhorst
Eickhorsterstraat 4, Zelhem

H. Landbouwers
Voor uw

nuchtere
kalveren

dan naar

H.WAENINK
Spalstraat 51 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1317

't IS WAAR 't IS WAAR

Disco '72
BESTAAT ÉÉN JAAR

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL. 05753-1979

Voor

Wie nu nog aarzelt moet maar gaan fietsen

Fiat 127
alweer winnaar!

U hebt het gelezen: in een onafhankelijk Europees onderzoek
werden de populairste auto's tot f 7000.— getest.
Van alle onderzochte wagens bleek de Fiat 127 beslist de bestel
Bovendien werd de veiligheid van de geteste auto's kritisch be-
keken. En ook hierbij werd de winaar: Fiat 127.

beslist de beste
veruit de veiligste

Zoek dus niet langer, neem geen risico.
Uw Fiat-dealer levert u snel uit voorraad deze ideale Fiat 127.

F I A T

v.a. ƒ6902..
Test de Fiat 127 ook zelf en u ontdekt: comfortabel plaats voor <
vier, handig, zuinig, fel (0-100 in 20y2 sec.), snel (top 140 km/u),
ruim entree en met derde deur slechts f 7320.—.

UW FIAT-DEALER

HENK WIENDELS
Ruurloseweg 50 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1871 i

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

ORCON (Hengelo-Gld) is een
klein, gezellig atelier, waar een
team van meisjes vakkleding
vervaardigt. In dit team is nu
plaats voor een

modinette <*
leerling-modinette
Heb je interesse?
Kom dan eens vrijblijvend
kijken en praten.

ORCON Vakkleding
Wichmondseweg 2 - Hengelo (Gld.)
telefoon 05753.1268

of na 7 uur 's avonds:
de heer D. Kamphuis,
Zonnestraat 10 - Hengelo (Gld.)

Voor handels- en familiedrukwerk naar Drukkerij WOLTERS - Tel. 1455
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