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

O P E N I N G

Op woensdag 19 sept.
hopen wij onze

TEXTIELZAAK
te openen

Wij willen dit feestelijk gebeuren samen met U vieren en nodigen
U hierbij uit om onze zaak te komen bezichtigen, vanaf 15.00 uur

De verkoop start DONDERDAG 20 SEPT.

Ter gelegenheid hiervan geven wij de GEHELE MAAND SEPT.

10%KORTING
OP AL UW AANKOPEN

Ans en Guus Nijenhuys
HUMMELOSEWEG 8 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1445

VRAAGT UW HUIS OM VERF?
Nu is het nog de tijd om buiten te
schilderen

Pehalin Regulé
Bijts I.Q.
Sadolins

£ Gronden en afverven uit dezelfde bus
Kan niet bladderen

Voor blank hout: in eiken, teak, mahonie

alle kleuren, ook grootverpakking

^ILENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1300

Geachte inwoners van
Baak, Toldijk,
Steenderen

ledere maandag
tot uw dienst

Kapper

B. Keurenijes
Z.-E.weg 119 - BAAK
(achter bakkerij Sprenkeler)

GEOPEND VAN 2 TOT 7 UUR

Prettige kermisdagen

Confectiebedrijf

LAMMERS
VORDEN - Raadhuisstraat 18
Tel. 1971, na 18 uur 1708

Voor het vervaardigen van ja-
ponnen kunnen wij plaatsen

modinettes

leerling-
modinettes
strijkster
eventueel part-time

Eigen vervoer vanaf Zutphen,
Vierakker, Wichmond

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG
TEL. 05753-1979

BEZOEKT HET

AVONDCONCOURS
„Het Bronzen Ros"

op zaterdag 22 sept.
IN MANEGE „DE GOMPERT"

Georganiseerd door de L.R.V. Hengelo GId

DE BESTE M. EN Z. RUITERS KOMEN AAN DE START AANVANG 7 UUR

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

3 stuks slavinken

150 gram gekookte worst

325
178
79

Woensdag:

500 gram gehakt + krulden 275
500 gram rundergehakt speciaal 498
500 gram varkensgehakt speciaal 375
100 gram slagersham 110

Donderdag:

l kg runderlappen 998
l kg magere speklappen 399
l kg malse varkenslappen 699
150 gram tongenworst 125

Vrijdag en zaterdag:

500 gram riblappen 598
l kg schouderkarbonade 749
l kg verse kuikenbouten 749
500 gram ossesaart 275
10 frikandellen 325
250 gram boterhamworst 100
250 gram gebraden gehakt 150

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Seizoen opening
Zeer grote keuze

kwaliteits-
stoffen

Ruiten al vanaf 9.90

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

Welke heren hebben interesse om op donderdags-
avonds te

volleyballen
van 9 tot 10 uur met de heren-afdeling van de

gymnast.ver. „Achilles"
Opgave donderdags aan het gymnastieklokaal

Inplaats van kaarten

Op donderdag 20 september
hopen wij met onze kinderen
klein- en achterkleinkinderen
ons 55-jarig huwelijksfeest te
vieren.

H. HARMSEN
B. H. HARMSEN-

OLTHOF

Hengelo GId, sept. 1973.
Dunsborg B 45

Gelegenheid tot feliciteren
's avonds van 7.30 tot 10 uur
in zaal Langeler te Hengelo G.

Te koop een huisorgel (met
moderne ombouw). G. J.

Harmsen, Banninkstraat 4,
Hengelo GId

Te koop consumptie-aard-
appelen voor winteropslag. Nu
reeds bestellen bij D. M. Wul-
link, D 136, Hengelo GId,
Tel. 05753-1427

Weggelopen klein zwart fox-
hondje. H. Scheffer, E 86,
Hengelo GId

Te koop jonge goudfazanten,
hennen en hanen (broed '73)
G. Wolsink, Keijenburgseweg
30, Zelhem



Inplaats van kaarten

Op zaterdag 22 september hopen onze ouders

G. J. KELDERMAN

en

H. H. KELDERMAN ROËLING

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Uit dankbaarheid aan God en tot hun intentie zal
's middags om 13.30 uur een H. Mis worden opge-
dragen in de parochiekerk van St Jan de Doper te

Keijenburg.

Hun dankbare kinderen

Zelhem, sept. 1973.
„De Maat", Populierenweg 5.

Receptie van 3 tot 4 uur in zaal Winkelman, Keijen-

burg.

^Kerkdiensten

De nieuwe en pas opgerichte TONEELCLUB H.T.C,
vraagt voor haar toneelspel

spelers en speelsters
Diegenen die interesse hebben, kunnen zich opgeven
bij de onderstaande personen:

M. van Gerven
G. Houtman
J. Hendriksen
M. Hendriksen-Weustenenk
J. Oldenhave

Toneelclub H.T.C.

U zegt niet: mode hoeft
voor mij niet meer!

U kunt als dame niet mode-achterlijk zijn.

En als U het nieuwste echt wilt zien in mantels,

kom dan bij MODEHUIS LANGELER het plezier

van het mooie bekijken alleen al beleven

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.) J
Deze week
1 literpot

appelmoes nu
3 kg

James Grieve
1 zak vers gesneden

andijvie
1 grote bos

gemengde chyrsanten
iedere dag vers gesneden

1 mooie

cyclaam met knop

FA. WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

98
198
39

125
200

ZE ZIJN ER WEER

onze bekende

heren-
schoenen
van echt leer, voor

ƒ 29.95

Jansen 't Schoenenhuis
AUTOWRAKKEN
In de gemeente Hengelo is het in het vervolg verboden om
auto's op groenstroken te parkeren.
Bovendien zullen autowrakken van de openbare weg ge-
weerd worden, terwijl de wrakken ook niet meer toegestaan
zijn op particulier terrein, wanneer vanaf de openbare weg
zichtbaar zijn. Op deze punten werd een wijziging in de
politieverordening aangebracht.

ZONDAG 23 SEPT.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Jansen

„Ons Huls"
10 uur Teenerdienst

Goede Herder Kapel
10 uur Jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Eil, Tel. 05753-1420, b.g.g. 008

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Lucie Mare, telefoon 1315

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
Spreekuur en boodschappen a(l!een 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. Mla, 11 uur
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavond^ 8
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. Mla. Door de
week H. Mla 8 uur.

HENGELO (GLD)

ZONDAG 23 SEPT.

SANG UND KLANG
CECIL

3bars vol gezelligheid

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

BOEK UW VAKANTIEREIS

BIJ DE RAIFFEISENBANK

NIEUWE VESTIGING IN
GARAGEBEDRIJF
In het garagebedrijf, Spal-
straat 28 te Hengelo Gld, waar
in voorheen een filiaal van de
de Doetinchemse Autohandel
was, is nu gevestigd autobe-
drijf Bennie Wenting.
De heer Wenting heeft en 3-tal
jaren een benzinestation met
servicebedrijf beheerd in Vor-
den.
Naast een schade-afdeling en
een montage-afdeling zal het
bedrijf ook gaan handelen in
Hanomag bedrijfsauto's en
Toyota personenwagens.
Het bedrijf is dagelijks ge-
opend van 7 tot 23 uur, ook
zaterdags, waarbij steeds een
monteur aanwezig is voor de
snelle service.
Begin oktober hoopt de heer
Wenting zijn bedrijf te Hen-
gelo officieel te openen.

AVONDCONCOURS
De Landelijke Rijvereniging
Hengelo Gld organiseert op
zaterdag 22 sept. a.s. een con
cours voor rijverenigingen uit
de omtrek in manege „de Gom
pert".
De wedstrijden zijn ind. en in
verenigingsverband dressuur
en springen, 's Avonds zal een
groot springconcours worden
gehouden, waarbij de inzet
Het Bronzen Ros is.
Dit kleinood is beschikbaar
gesteld door het gemeentebe-
stuur van Hengelo Gld.
Door de manegehouder de
heer Huybrechts wordt alles
gedaan om de manege in een
prima staat te krijgen.
De winnaar van Het Bronzen
Ros, vorig jaar. Jan Breukink,
zal het niet gemakkelijk krij-
gen deze prijs te verdedigen.
Het concours zal ongetwijfeld
weer veel publiek trekken.

SOLI DEO GLORIA UIT BEKVELD
GAAT NAAR CONCOURS

Het bestuur van het chr. gemengd koor Soli Deo Gloria uit
Bekveld heeft de plannen bekend gemaakt voor het a.s.
seizoen. Er staan weer vele belangrijke gebeurtenissen op
het programma.
Als eerste zal het koor deelnemen aan het concours te
Nijmegen op zaterdag 22 sept. a.s. Het wordt gehouden in
het Cultureel Centrum ,,de Lindenberg" te Nijmegen.
De vereniging komt uit in de eerste afdeling gemengde
koren. Als verplicht werk moet gezongen worden: Heer
Jezus heeft een hofken van Alb. de Klerk, terwijl als vrij
werk gekozen is: Het Kwezelke van Smeets.
De dirigent, de heer J. W. van Neck uit Zutphen, heeft de
laatste weken vele extra repetities ingelast om tijdig klaar
te zijn. Vooral het verplichte werk, dat vaak 6-stemmig ge-
noteerd staat, eist heel veel van de koorleden. Nu al hebben
zich dfverse supporters opgegeven om de reis naar Nij-
megen mee te maken.
Om de kas een financiële injectie te geven organiseert de
vereniging op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober a.s. een olie-
bollenactie.
De jaarlijks stijgende onkosten nopen de koorleden om
extra bronnen van inkomsten te zoeken om de vereniging
ook geldelijk uiterst gezond te houden.
De jaarlijkse uitvoeringen zullen weer in november plaats
hebben.
De toneelgroep oefent al op het mooie toneelspel dat na
het zangprogramma opgevoerd zal worden. Ook nu weer
zal er één uitvoering in de school te Bekveld gegeven
worden om die mensen, die de tocht naar het dorp te ver is,
in de gelegenheid te stellen de uitvoering bij te wonen.
Bovendien bestaan er plannen om in het voorjaar van het
volgend jaar een zangavond te organiseren.
Soli Deo Gloria heeft vooral het afgelopen seizoen vaak
meegewerkt aan uitvoeringen en zangavonden van andere
verenigingen. Daarom wil men nu op haar beurt een derge-
lijke avond organiseren. Op diverse verenigingen heeft men
het oog laten vallen en binnenkort worden uitnodigingen
verstuurd.

UW

Met grote voldoening kan deze vereniging terugzien op
de door haar georganiseerde dagtrip, onlangs, waarmee
leden van de bejaardensoos, -kooa en UW-sters in 2 auto-
bussen, bij uitgezocht weer, een prachtige rit maakten via
Almen en de Holterberg naar Markelo, waar een lunchpauze
werd gehouden in een oude herberg „de Pot", daterend uit
1583.
Door het afwisselende Twentse landschap met heel andere

boerderijen als in de Achterhoek, ging de rit verder over
Hengelo (O.), naar Ootmarsum, naar de dichtbij gelegen
havezathe „Singraven", een groot landgoed met landerijen
en bossen (het Sterrebos).
Bezichtiging van dit buiten met omringend landschapsschoon
en een kostbaar interieur van sierlijke kasten, zilver, por-
celeinen en gobelins, is alleen een reis al waard.
Door het Lutter Zand via Enschede, werd te Beckum, in het
„Wapen van Beckum", ook een in oude stijl ingericht res-
taurant, de warme maaltijd gebruikt.
Spölleman Saalmink bracht de Klepperklumpkes nog in
actie en er was een gezellige sfeer.
Dok nu was de heer Mulder weer de tolk van alle deel-
lemers om een dankwoord aan de dames van UW uit te
spreken.

LEGE FLESSEN-AKTIE MEISJESGILDE KEIJENBURG

Het katholiek meisjesgilde te Keijenburg is voornemens op
zaterdag 29 sept. a.s. een lege flessen-aktie te houden te
Keijenburg.
Ingezetenen die lege flessen voor dit doel af willen staan
worden verzocht, deze klaar te zetten, ze worden huis-aan-
huis opgehaald.
De meisjes zijn er u dankbaar voor.

ZAAL LANGELER GEMODERNISEERD

Onlangs vond de heropening plaats van de geheel gemoder-
niseerde zaal van de fam. Langeler.
Onder architectuur van de heer Wolbert hebben de ambacht
lieden in enkele weken tijds de zaal een totale gedaante-
verwisseling doen ondergaan.
Bij de entree komt men eerst in een fraaie garderobe, uit-
gevoerd in schoon metselwerk. Vanuit de garderobe geven
2 openslaande deuren toegang tot de zaal. In de zaal zelf
is nu een schrootjesplafond aangebracht met aan de zijkan-
ten over de gehele lengte van de zaal een luifel. De vloer
is nu over de gehele oppervlakte gelijkvloers gemaakt en
uitgevoerd in blank essen.
De fraaie kleurencombinaties, die verkregen zijn door het
schone metselwerk, het plafond, de vloer, het behang en de
verf en niet te vergeten de moderne verlichting, geven met
elkaar een sfeervol geheel.
De drie zoons Langeler, Henk, Hans en Karel, die met het
doorknippen van elk een lint de officiële opening verrichtten
werden vooraf ingeleid met een openingswoord van de voor
zitter van VVV, de heer H. van Hengel, die o.m. zei, dat er
al sinds 1600 een familie Langeler in Hengelo het hotel-
bedrijf uitoefende.
Behalve de familie Langeler kan ook de gemeente Hengelo
trots zijn met deze fraaie zaal.

McCORMICK

INTERNATIONAL* tractoren naar LMB
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supermarkt

GROENTE EN FRUIT

HANDSINAASAPPELS
net 1,5 kg

Hagelwitte
CHAMPIGNONS 200 gr

RODE KOOL
tafelklaar 500 gr

Lekker zoet
WITTE DRUIVEN

kg

198
98
98
58

145
SLIJTERIJ „DE ZON"

NIEUWE OOGST VRIJHEID

BESSENJENEVER Itr

MONTILLA
HENNESY, DE ECHTE

FRANSE COGNAC

2 f les

BLOEMBOLLEN
EEN EMMER VOL

1 kg narcissen - 30 tulpen - 30 crocussen
750

Uit onze drogisterij-hoek:

f d s Salvequik pleister 1 m 195
1 ds Salvequick pleisters 28 st. 175

VLEES VERS VAN HET MES

3 ROOMSNITSELS 195

RUNDERSTOOFLAPJES

MAGERE

liaiiiliipp

DIK SPEK

OSSENSTAART

karbo-
nade

169

249

369
Elke dinsdag en woensdag GEHAK TDAG 500 gr slechts

alle vleesprijzen per 500 gram
Het is nu de tijd Uw diepvries te vullen met

voordelige voor- en achterbouten van Uw Supermarkt Slager

150 gr katenspek z. zwoerd 119
150 gr Saks. leverworst 98
200 gr boterhamworst 79

150 gr magere ham 129
Heel droog metwortje 225

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 59
MAGERE

YOGHURT met vruchten
diverse smaken y2 Itr 69

SLAGROOM 0,25 Itr 119

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin

wit

Juweel Vloerbrood
800 GRAM VAN 130 VOOR

73

75

119

APPELTAART deze week 189

BLOEMEN EN PLANTEN

PRACHT BOS bo l chry santen 210
Roosvicee
dubbele fles 0,6 Itr geen 349 BIJ ONS 250

GROOT VAT

All
niet van 1745 voor 1545. Bij ons meenemen v. «95

Vivo Jus d'Orange fles

Vivo cola Itr

Raak Sinas
zonder prik l!/2 Itr van 165 voor

99
79

149

Biscuitjes
3 pakjes

Friso bloem

Rodeo koffie

van 150 slechts

kg
500 gr

109

99
325

Fleuril pak van 498 voor 398

198
Rexona deodorant v. 425 v. 275

De echte wasverzachter

Silan fles van 249 voor

Zet er een paar terug

spercieboontjes
per blik 79 4 BLIK

Onze

beschuit
2 rol



ZOWEL VOOR KINDEREN ALS DAMES

Schroder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

Voorradig de nieuwste

MIELEG550
vaatwasmachine

ƒ 1999.-
MET AANTREKKELIJKE KORTING

ERKENDE MIELE-SERVICE

WINTERS
SPALTSTRAAT 8-10

Een grote collectie

dames-, heren en
kinderbonneterie
VINDT U BIJ

H.J.Buunk&Zn

Tank bij benzinestation

„DE RONDWEG"
Altijd goedkoper

TIL HARMSEN & ZN

Ruime keuze

pantalons
met bijpassende tuniek-
blouse
VINDT U BIJ

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

VOOR DIRECT GEVRAAGD

2 vakbekwame of aankomende

TIMMERLIEDEN

Besselink's
aannemersbedrijf
Hengelosestraat 16 - KEUEN BURG

Tel. 05753-1327

Ga voor uw rij-opleiding
naar VAMOR M.l. gediplomeerd

Verkeersinstituut

JAN DENEKAMP
Sarinkkamp 14 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2144

Opleidingen volgens de methodische didactische in-
structies

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

EEN GROTE COLLECTIE

vloerbedekking
Vloerbedekkingen worden door ons

GRATIS GELEGD

gordijnstoffen

vitrages

matrassen

Voor het opnieuw bekleden van uw meube

len kunt u bij ons terecht

WONINGINRICHTING

B. GROOTBOD & ZN
TEL. 1469 - HENGELO GLD

renata
JEUGDSCHOEISEL
IN 4 WIJDTE MATEN

KINDERVOETJES MOE-
TEN EEN LEVENLANG
MEE. VOETGEBREKEN
VOORKOMEN IS BETER
DAN ZE GENEZEN.

in onze zaak worden kindervoeten
deskundig opgemeten met de
RENATA pasvorm- indikator.

WULLINK'S SCHOENHANDEL

Thans als primeur voor Uw omgeving

verkrijgbaar tegen Europese prijzen

HET ORIGINELE

AMERIKAANSE

MELKLEIDING-SYSTEEM

Tevens inrichting, verbouwing bestaande leidingen of
aanleg nieuwe systemen

Het bouwen van complete ligbox-stallen
(Ook te leveren als bouwpakket)

Ruime onderdelenvoorziening en service

GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding
enige ervaren

melkmachine-monteurs

UW SURGE-DEALER

.HENGELO GLD' BV
ZELHEMSEWEG 30 - Tel. 05753-1964
Vert.: Th. Keurentjes - Tel. 08350-4465


