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VIVO reclame, altijd scherp
ViVO koffie van 230 voor 189

NOG EENMAAL

Suiker

Halvarine

Kippensoep

Jozo zout

Choc. hagel

kg

3 kuipjes

Maggi

Puddingsaus
van 105 voor

Krenten van 76 voor

NIEUW

Vaatwas citroen
89 ter kennismaking

DIEPVRIES

Gehakt
298 deze week

De bekende losse

Fricandellen

normaal 49 nu voor

109

99

55

25

149

89

65

69

255

35

C. PETERS-SUETERS
VIVO ZB KEIJENBURG

618e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop
maandag l oktober a.s.

Bestelde loten kunnen niet langer gereserveerd

worden dan t.e.m. zaterdag 6 oktober

BECKING
Spalstraat 12 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1957

Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje

PETER ANTONIUS

JOHANNES

Aanton Beekman
Henny Beekman-

Lurvink
Sander
Miguel

Hengelo Gld, 16 sept. 1973
Ruurloseweg 10

Allen die mijn 90e verjaardag
door felicitaties, bloemen en
cadeaus, tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt,
hartelijk dank.

OPOE STOELHORST

Toldijk, Steenderen
sept. 1973

Langs deze weg danken wij
voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus, die wij bij de
heropening van onze nieuwe
zaal mochten ontvangen.

fam. LANGELER

Hengelo Gld, sept. 1973.
Spalstraat 5

Langs deze weg wil ik al onze
clientèle hartelijk danken voor
het vertrouwen, dat ons in de
afgelopen jaren is gegeven.

G. M. WISSINK

Hengelo Gld, sept. 1973
„Olde Kaste"

Te koop eetaardappelen (Sur-
prise). B. Mulderij, Beuken-
laan 13, Hengelo Gld

Te koop 4 dragende gelten,
a.d.t 1 okt. J. A. Steenblik,
Wichmondseweg 23, Hengelo

Te koop plm. 40 are mais.

Briefjes inleveren voor zater-
dag a.s., 12 uur. Reigers-
voortseweg 18, Steenderen

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1979

BUITENKANSJES
VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

PUNTZAK GEMENGDE DEA DROP
INHOUD PLM 180 GRAM

NU SLECHTS ƒ 1,-

OPHANGBAAR NAGELBORSTELTJE
SUPERSTEVIG. MODERN UITGEVOERD. NU VAN f 4.90 VOOR

SLECHTS ƒ 3.40

SPIEGEL - M A K E-U P BOX
MOOI. PRAKTISCH. UITGEVOERD IN MODERNE STOF.

EN VERKRIJGBAAR IN DIVERSE DESSINS. NU VAN f 8.50 VOOR

SLECHTS ƒ 5.95

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

De zaak met de vele speciaalafdelingen

CLAH
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 Gelderse schijven

150 gram ontbijtspek

325

178

99

Woensdag:

500 gram gehakt + krulden 275

500 gram rundergehakt speciaal 498

500 gram varkensgehakt speciaal 375

100 gram rauwe ham 130

Donderdag:

l kg magere speklappen 399

l kg malse varkenslappen 699

150 gram gebraden gehakt 99

Vrijdag en zaterdag:

500 gram malse runderlappen 548

l kg schouderkarbonade 749

l kg verse kuikenbouten 749

500 gram schenkel 448

8 kroketten 200

100 gram gekookte lever 99

100 gram bacon 128

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Seiko hoiioges...toonbeelden van
kunst en wetenschap.
Elk Seiko horloge is een voorbeeld van het unieke
samenspel tussen vormgevingen techniek.
Zie voor u zelf in onze complete Seiko collectie.
Dan weet u precies hoe laat het is. SEIKO

\u-tcnschappdijk, minitieus precisiewerk

OFFICIEEL
SEIKO FA. K ö H L E R - W I S S I N K

* jr./\ l .r.H
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 15 - HENGELO GLD - TEL 1374



Inplaats van kaarten

RINUS WIJNBERGEN

en

WILLEMIEN ARENTSEN

hebben de eer U, mede namens hun

ouders, kennis te geven van hun voor-

genomen huwelijk, waarvan de voltrekking

zal plaats vinden op maandag 1 oktober

a.s. om 1.30 uur ten gemeentehuize te

Varsseveld.

De kerkelijke inzegening zal plaats vinden

om 2.00 uur in de Adventkerk door de

weleerw. heer. Ds Durkstra.

Hengelo Gld, Rozenhoflaan 3

Varsseveld, Doetinchemseweg 69

september 1973

Toekomstig adres: Schoolstraat 1,
Varsseveld

Receptie van 3.45 tot 5 uur in zaal Schuur

man (de Kroon) te Varsseveld.

Wegens familiefeest is onze winkel en

verkoop-bloemenkas maandag 1 oktober

na 11 uur gesloten

FA. WIJNBERGEN
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld

Kletsnat thuis komen

Overvallen door de regen . . . Dat was er de

laatste tijd niet meer bij.

't Hoeft trouwens nooit als U een goede regen-

jas of regenmantel van MODEHUIS LANGELER

heeft die U voortreffelijk beschermt tegen regen

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Zuivelfabriek COBERCO
TE STEENDEREN

vraagt voor diverse afdelingen een flinke

mnl. WERKKRACHT
Zij die interesse hebben kunnen zich aanmelden,

mondeling of schrifetlijk, aan het kantoor van de

fabriek, Toldijkseweg 21 te Steenderen

Ze zijn er weer, de

Hengelose
Marktloten
(Goedgekeurd bij besluit van de Staats-

secretaris van Justitie d.d. 25 juli 1973,

no. LO. 670-084-147)

Aantal uit te geven loten 10.000

Prijs per lot ƒ 2.—

Hoofdprijs een PAARD
t.w. van ± ƒ 2500 —

Verder twee New Forest of Welsh pony's

en tenminste drie Shetlandse pony's

schapen, en andere levende have, ge-

bruiksartikelen, land- en tuinbouwgereed-

schappen enz.

Wederverkopers, kunnen vanaf vrijdag

28 sept. alleen op werkdagen loten afhalen

bij de penningmeester

C. MINNéE
RUSTHOEK 10 - HENGELO GLD

Aan kinderen worden geen loten afge-

geven. •

Het bestuur

1898 -1973

op zaterdag 29 september 1973

hoopt de Marktver. te Hengelo Gld

het 75-jarig bestaan te herdenken.

Het Bestuur zal die dag een receptie

houden van 5 tot 6.30 uur in Hotel

Langeler te Hengelo Gld.

UW DIEPVRIES
LEEG?
GEEN PROBLEEM

WIJ KUNNEN HEM WEER SNEL

VOOR U VULLEN

PRACHT BOUTEN
tegen lage prijzen

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
KEIJENBURG - TEL. 1320

Kermis - Baak
ZONDAG 30 SEPT.

grote luisterrijke
OPTOCHT
Aanvang om 2.00 uur

Opstelling in de Pastoriestraat

DANSEN
Zondag 30 sept. vanaf 18.30 uur

in de zalen

Herf kens en Sesink

Maandag 1 okt. en dinsdag 2 okt.

de gehele dag in zaal

Herfkens

Maandag 1 okt. en dinsdag 2 okt.

vanaf 18.30 uur in zaal

Sesink

Tot ziens op de Baakse Kermis

Wegens enorm succes
deze week weer

3 kg James Grieve
extra kwaliteit slechts

1 fles Carvan cevitam
BIJ IEDER Va KG ZUURKOOL

1 Unox rook worst
van 208 voor slechts

1 pak Iglo vissticks
van 10 stuks nu

1 pak

geschrapte worteltjes
plm 800 gram

Volop

gemengde chysanten
per bos

DIT ALLES BIJ

198
159

179

219

59

125

WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

Bezoekt de grote

Fancy-faSr
van „de Keidarpers"

m.m.v. het K.M.G.

op zaterdag 29 sept.

en zondag 30 sept.

in zaal Winkelman,
Keijenburg

Wij hebben een plaats vrij voor een flinke

zelfstandige medewerker
op onze molen

die ook verantwoordelijkheid wil en kan dragen.

Zijn belangrijkste taken zullen zijn de bezorging van
de bestellingen en medewerken op de maalderij.

Kom eens vrijblijvend praten

FA. A. JANSEN, Molenaar
Hummeloseweg 39 - HENGELO GLD - Tel. 1412

GARAGE EUGELINK
Z.--E.WEG BAAK

wenst allen
prettige kermisdagen

Kermismaandag l okt.
de gehele dag gesloten
ook het benzine-station

TEVENS HEBBEN WIJ VOORRADIG

DIVERSE

jonge gebruikte auto's
MET BOVAG-GARANTIE

VOOR

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

KLEIN GEREEDSCHAP

TUINGEREEDSCHAP

STALINRICHTING

REGENKLEDING

ENZ. ENZ.

NAAR

JAN SCHOOLTINK
Smederij en Shell-station

Z.-E.WEG 66 - BAAK

TELEFOON 005754-242

ledere week
scherpe
aanbiedingen

Wees prijs-
bewust en doe
uw inkopen bij

IFA-MARKT

G. SCHOOLTINK
Z.-E.weg 127 - BAAK

Tel. 05754-241

GEEF EENS EEN

mooie
fruitschaal

Fruitschalen in allerhande uit-

voeringen en prijzen

Bestellingen boven f 20.—

worden zaterdags bij u thuis

)ezorgd

Kermismaandag 1 okt.|

de gehele dag

GESLOTEN

Dinsdag 2 okt.

wordt er wel gebakken,|

doch niet bezorgd.

's Middags na 2 uur

gesloten

Beleefd aanbevelend

warme bakker - zelfbediening]

SPRENKELER
Z.-E.weg - BAAK

Wij wensen u allen

prettige kermisdagen



YMCA-TOLDIJK

presenteert op veler verzoek

HOLLANDS BESTE BÜHNEGROEP

Dizzy Man's Band
op vrijdag 28 september a.s
in zaal „DEN BREMER" Toldijk

AANVANG HALF ACHT VOORVERKOOP AAN DE ZAAL

NIEUW
ZELFPLAKKENDE VILTTEGELS
IN 5 MODERNE KLEUREN, TIJDELIJK PER STUK

ƒ 1.40
STEEDS GROTE VOORRAAD

KAMERTAPIJT
IN WOL EN NYLON, MET GARANTIE, VANAF

PER METER, GRATIS GELEGD

ƒ79.-

lubb«r/ltapytbo«ti«k
TEL. 05753-1286

In onze meubeltoonzalen vindt u een permanente expositie van

RUIM 60 BANKSTELLEN
kasten - eetkamers e.d.

in modern en klassiek, of wat daar tussen zit,
EN, voor ieders beurs

Lubbers woninginrichting

HENGELO (GLD)

ZONDAG 30 SEPT.

DE MUSKETIERS

3bar$ vol gezelligheid

Voor

tuinaanleg
naar
BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG

G. J. HALFMAN & ZN
HOFSTRAAT 7 - HENGELO GLD - TEL 05753-1424

Onze tuintechnicus zal u h ierbij gaarne
adviseren

Wapenstickers Hengelo G - Boekhandel Wolters

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

SPAARGELDRENTE

4,5-8

Passend bij de nieuwe herfst- en winter-
mode zijn onze BYOUX in

KETTINGEN

COLLIERS
in moderne kleuren
ARMBANDEN

BESSELINK
HOEK RAADHUISSTRAAT-BANNINKSTRAAT

HENGELO GLD - TEL 1215

Wij hebben voor u de ideale

BIJVERWARMING

elektr. oliegevulde

radiatoren
Zeer scherpe prijs

O R D E L M A N & D I J K A N
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1285

Autobedrijf

HERWERSB.V .
biedt aan;

DATSUN 1200 Coupé 1971-1972

D ATS U N 1800 1970

DATSUN CHERRY 1971-1972

DATSUN stationwagen 1971

NS U 1000C 1970

FIAT 124 1968

FIAT 850 Special 1970

RENAULT R 12 1970-1971

CITROEN DYANE 1970-1971

2 CV 4 1972

SIMCA 1100 GLS 1971

SIMCA 1000 Ralley 1971

FORD ESCORT 1972

VW 1300 1969

HENGELO GLD - TEL 05753-1263

DOETINCHEM - TEL. 08340-23839

Inruil en financiering mogelijk

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Peugeot
race- en sportfietsen
Bijzonder mooi en laag in prijs

Alle modellen en kleuren voorradig

FA. J. TH. S L O T B O O M
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld - Tel. 7278

Profiteer van deze prijzen!

KINDERSPENCERS
IN 6 KLEUREN

MATEN 104 T.E.M. 176

MAAT 140 8.50

DAMES EN HEREN

PULLOVERS
RONDE HALS, IN 7 KLEUREN

14.90

NGbLO GLD

Uw reklame in „DE RECLAME"



Wij zijn weer als voorheen bereikbaar

via de

nieuwe Kruisbergseweg
Tevens kunt U uw auto weer wassen en

in de was zetten in onze

nieuwe autowasserette

Doorsmeren en olie-

verversen op afspraak

Benzinestation

Menting
Velswijk - Tel. 08344-353

Nederlandsche
Middenstands
Coaarbank

rente s - *% %
Assur.kantoor TIJKKEN
Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

sparen is vooruitzien

75 JAAR MARKTVERENIGING

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat enkele ingezetenen die de
eeuwenoude Hengelose Markten een warm hart toedroegen
de hoofden bij elkaar staken en besloten tot oprichting van
een vereniging tot bevordering van het marktwezen en
andere openbare belangen in de gemeente Hengelo Gld.
De vereniging kreeg op 7 juli 1902 de koninklijke goed-
keurgm.
Zoals de naamsaanduiding duidelijk aangeeft, stelde de ver-
eniging zich ten doel de bevordering van het marktwezen
en andere openbare belangen ter plaatse, o.m. door het
verstrekken van subsidie e.d.
Om dit te kunnen doen, was er geld nodig en die gelden
verkreeg men door jaarlijks een verloting te houden.
Alhoewel de markten de laatste jaren, en vooral na de oorlog
in betekenins hebben afgenomen n.l. door de industriali-
satie in de landbouw, waardoor het paard, één der sterkste
troeven van de Hengelose markten, op de achtergrond werd
gedrongen, worden de markten nog steeds in stand ge-
houden. Ook de biggen- en rundermarkten en weekmarkt,
die hier voor de oorlog nog volop floreerden, zijn tenge-
volge van de veranderde omstandigheden verdwenen.
Nu is het zo dat de 75 jaar oude vereniging zich hoofd-
zakelijk inzet om de overgebleven jaarmarkten in stand te
houden. Ze doen dit door het organiseren van verschillende
keuuringen, shows e.d. en men moet zeggen tot nu toe is
men er steeds in geslaagd. Er zijn zelfs markten die de
laatste jaren weer opbloeien en een steeds groter aantal
mensen trekt.
De jubilerende vereniging organiseert dit jaar de 70e ver-
loting en het is dit jaar voor het eerst dat men de prijzen van
de loten op ƒ 2.— per stuk heeft gesteld. Voorzover is na
te gaan hebben de loten vanaf het begin f 1.— gekost en
bedroeg de hoofdprijs een maximum waarde van ƒ 1.000.—
Nu met de loten van ƒ 2.— is de maximum waarde van de
hoofdprijs op f 2500.— gesteld, wel moet de winnaar er van
dan 25% kansspelbelasting betalen, ingevolge maatregelen
van de fiscus.
Het lidmaatschap van de vereniging heeft tot vorig jaar
steeds ƒ 1.— per jaar bedragen en is op de laatste jaarver-
gadering opgetrokken tot ƒ 2.50.
Het bestuur van de jubilereixie vereniging zal op zaterdag
29 sept. a.s. van 5 tot 6.30 n.m. in hotel Langeler een recep-
tie houden en we twijfelen er niet aan, dat vele ingezetenen
die receptie zullen bezoeken.
Wij van ,,de Reclame" feliciteren bestuur en leden van de
Marktvereniging vanaf deze plaats hartelijk met het be-
reiken van deze mijlpaal, en spreken tevens de wens uit
dat de vereniging nog tot in lengte van dagen door mag
gaan met haar naam eer aan te doen.
Wij weten dat het bestuur kampt met opvolgers en vanaf
deze plaats roepen wij dan ook gegadigden op om als er een
beroep op hen gedaan wordt voor een bestuursfuctie om
dit in rijp beraad te nemen. Het zou toch jammer zijn als de
vereniging wegens gebrek aan kader, haar werk niet vol-
ledig meer zou kunnen doen.

ABN VERHOOGT DE RENTE OP SPAARREKENINGEN
In verband met de veranderingen die zich de laatste weken
op de kapitaalmarkt hebben voorgedaan, zal de Algemene
Bank Nederland opnieuw de rente op spaartegoeden wijzi-
gen.
Dit maal zal ook de rente op spaarboekjes en spaarreke-
ningen, naast die op deposito's met lange looptijd, worden
verhoogd.
Met ingang van 1 september bedraagt de rente op spaar-
rekeningen en spaarboekjes 41/2% (was 4%). Voorts zal
voor deposito's met opzegtermijn van 2 jaar de rente worden
vastgesteld op 7% (was 6%%). Op deposito's met een
vaste looptijd van 2 jaar is de rente 7%% (was 7%), met
een looptijd van 3 jaar 71/2% (was 7%%) en met een loop-
tijd van 5 jaar 8% (was 71/2%). De spaardeposito's met een
oplopende rente zijn verhoogd tot 7% - 7%% (was 7 - 7y2%

De Ie prijs van vorig jaar in de bijzonder fraaie optocht met de Baakse Kermis

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

Verse eieren te koop

(bruine)
G. J. Weulen Kranenbarg

Het Karspel 8 - Hengelo Gld

BAAK GAAT FEESTVIEREN
Bovenstaande titel komt uitstekend van pas, want a.s. zon-
dag wordt in Baak de feestkleding aangetrokken voor de
traditionele kermis, die alleen al door de jaarlijkse prachtige
optocht die er gehouden wordt, enorm veel belangstelling
trekt.
Van deze optocht wordt door de bevolking van Baak telken-
jare veel werk gemaakt en als dank hiervoor is er altijd bij
de optocht veel publiek. De jury staat dan weer voor de
moeilijke taak uit te zoeken wie de besten zijn.
De optocht begint om 2 uur en de opstelling is in de Pastorie
straat. Na de optocht kan men in deze straat de deel-
nemende stukken ook van dichtbij bekijken.
Er zullen ook weer muziekkorpsen hun medewerking ver-
lenen, wat altijd een fleurig en klankrijk geheel geeft.

Maandagmorgen 1 oktober komen de schutters aan bod.
Dan zal getracht worden de houten vogel, die op zijn hoge
zitplaats zit te beven, van zijn nest af te schieten. Een be-
levenis is het altijd weer mee te maken hoe de schutters uit
Baak en omgeving elkaar de loef proberen af te steken.

De kleine schutterij tracht de grote broers na te doen. Zij
gaan met pijl en boog trachten hun vogel te schieten. Op-
gave t.e.m. 16 jaar.
De dames mogen hun krachtentesten met het vogelgooien
De aanvang hiervan is om 10 uur.
Dinsdag is de gehele bevolking aan de beurt met de volks-
spelen in de Pastoriestraat. Voor de schoolgaande jeugd
wordt dit georganiseerd op het schoolplein.
Op het kermisterrein achter zaal Herfkens staan weer
diverse vermakelijkheden opgesteld, die men niet zonder
meer voorbij kan lopen.
In de beide zalen is er volop gelegenheid uw dansgenot
bot te vieren (zie hiervoor de betreffende advertenties met
de tijden).
Zondag 30 sept, maandagl en dinsdag 2 okt. wordt dus
feest gevierd in Baak. Wij wensen het comité veel succes
met hun programma en de bevolking veel plezier tijdens
de kermisdagen.

Kerkdiensten

ZONDAG 30 SEPT.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel

10 uur Ds D. Schakel, Eefde

Vrljz. Herv. Kerk

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

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr W. Filix, Steenderen, Tel. 05755-266

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Culeman, tel. 1397

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mie. Zondag 8.30

uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mla. Door de
week H. Mis 8 uur.

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

R.K. Kerk Keljenburg

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mla. 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.

PLAS M A-AVOND

De in Hengelo Gld gehouden plasma-avond van het Neder-
landse Rode Kruis, heeft een record aantal donors opge-
leverd. Niet minder dan 283 personen kwamen blijmoedig
hun halve litertje bloed afstaan. De stemming, zoals altijd,
was prima, mede dankzij de voortreffelijke hulp van de
plaatselijke EHBO-verenigingen.
De met koffie en hartige hapjes verkwikte donors konden
voor het naar huis gaan de vele leuke voorwerpen bewon-
deren die door diverse patiënten in Hengelo Gld onder lei-
ding van de Welfare-werksters van het Rode Kruis ver-
vaardigd waren.

FRAAIE ERKENNINGEN

Voor keurslagerij van Burk aan de Raadhuisstraat te Hen-
gelo Gld heeft de deelname aan de competitie winkelbeoor-
deling van de internationale keurslagersorganisatie enige
fraaie succesen opgeleverd, een tweetal ere-certificaten.
Uit de 175 keurslagers van het district Oost van deze organi
satie werd keurslagerij van Burk, ditmaal het kampioen-
schap toegekend. In de landelijke beoordeling, uit ruim 700
keurslagers, viel als erkenning een brozen speld te beurt.
Bij de beoordeling van een tweejaarlijkse competitie wordt
in het bijzonder gelet op winkelverzorging, kwaliteit en
assortiment. Voor twee jaar terug nam genoemde slagerij
ook al met succes deel aan deze competitie van keurslagers

HENGELOSE TONEELVER. KOMT WEER OP DE PLANKEN

Na enig overleg zijn als data voor de najaarsuitvoeringen
vastgesteld, door de Hengelose Toneelvereniging HTV, de
zaterdagen 17 en 24 november.
Deze uitvoeringen in de vernieuwde en gemoderniseerde
zaal Langeler, zullen mogelijk, weer de nodige belangstel-
ling gaan trekken.
Reeds werd in studie genomen het toneelspel ,,Het leven
gaat door" van de auteur Martin van Spaandonck. De in-
houd van dit drie-bedrijvige toneelspel zal zeker aanslaan
bij de bezoekers.
Regisseur en leden rekenen na een gedegen voorbereiding,
op enkele geslaagde uitvoeringen.

DE KEIDARPERS VERWACHTEN U

Om hun feestelijkheden tijdens de komende carnavalsdagen
nog meer luister te kunnen bijzetten, gaat men op 29 en 30
september een feestelijke fancy-fair in elkaar timmeren, in
zaal Winkelman te Keijenburg.
Gezren de grote leut, welke deze Keidarpers kunnen produ-
ceren, zullen zij er beslist leut in hebben talrijke mensen
te vermaken op deze fancy-fair, die zij met medewerking
van het Katholieke Mei'sjesgilde opzetten. De flessenaktie
van dit meisjesgilde is voorlopig uitgesteld.
Zowel voor de ouderen als voor de jeugd zal er een waar
pretcentrum gecreërd worden welke de Keidarpers de
nodige duiten zal moeten opleveren.
Daaraan twijfelen zij echter niet. Er zal van alles te doen zijn
Schietstand, doelschieten, bussengooien, kaartschieten, ge-
luksbaan, opraden, rad van avontuur, limonade hengelen.
De openingstijden zijn beide dagen van 14 tot 23 uur en

bovendien zondagsmorgens van 10.30-13.00 uur.
De kinderen komen vooral zaterdagsmiddags aan hun trek-
ken. De Keidarpers zeggen met ere, laat je niet kisten en
steek even de feestneus om de deur.

CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO HEEFT NIEUWE

DIRIGENT

Tot dirigent van Crescendo werd benoemd de heer H. Krax-
ner uit Vorden als opvolger van de heer Ruijsinck, Zutphen
die vanwege drukke werkzaamheden zijn taak neerlegde.
Hierboven een plaatje bij de overdracht van de dirigeerstok.

NEDERLANDS KAMPIOEN INGEHAALD

Op feestelijke wijze werd Gerrit Wolsink onlangs ingehaald

door de majorettever. Hengelo Gld en de muziekver Jubal
uit Wichmond, als Nederlands kampioen motorcross.

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB



supermarkt

GROEN NFRUI

gesneden 500 gr

COX'sORANGE 2 kg

ANDIJVIE

BLAUWE KWETSEN

198
68

198

189
SLIJTERIJ „DE ZON"

JONGE JENEVER Itr

CAMPARI fles 750

BERENBURGER Itr 995

VIVO PANTY
3 stuks slechts 295

VLEES VERS VAN HET MES

189

RUNDERSTOOFLAPJES

karbo-

nade

VERSE BRAADWORST

MAGERE HAMLAPJES
Echte

bief stuk
250 gram

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG 500 gr slechts
alle vleesprijzen per 500 gram

Vraagt onze chefslager vrijblijvend naar de voordelige prijzen van voor- en achterbouten

100 gram pekelvlees 98

Vleesslaatjes per stuk 125

200 gram boerenleverworst 98

150 gram magere ham 129

ZUIVEL VOORDEEL

KARNEMELK Itr

MAGERE YOGHURT Itr

59
56
59

BROOD

Gesneden

Volkorenbrood

SLAGROOMSNIT

van 75 voor 65

275

gemengd boeket 275

De echte goeie Vivo

aardbeienjam
normale prijs 118 i

Groot vat, goedkoper dan ooit

Witte Reus
deze week meenemen voor 795

Limonadesiroop fles

Vivo slasaus 0,75 Itr

Vivo koffie vacuüm rood

109

125

189

Betuwe tweedrank v. 218 v. 199

Macaroni 500 gr 59

Vivaat met citroen Itr 69

Vivo sinas Itr

Vivo pils krat 24 fles

Vivo doperwtjes blik

79

664

129

Half voor Niks

California soep
groente - kip en torn. elk blik van 105 voor

VIVO

halvarine
3 kuipjes

Woensdag 26 sept. starten wij met de VIVQ Waardezegels
Voor elke gulden gekochte boodschappen mag U voor 10 et een VIVO Waardezegels kopen. Heeft U zo 200 zegels gespaard, dan ontvangt U daarvoor terug

ƒ 23.--contant of ƒ 24.--aan Vivola artikelen of ƒ 27.50 aan N.S. reischeques
Oude zegels kunnen ongeacht het aantal verzilverd worden

VIVO WAARDEVOLLER door VIVO WAARDEZEGELS op al uw aankopen



Wij wensen u allen prettige kermisdagen in Baak

Zoekt en vindt de gezelligheid

tijdens de Baakse kermis bij

café-bar 't WAPEN VAN BAAK
WICHMONDSEWEG 28 - BAAK (t.o. R.K. Kerk)

Zondag 30 sept.
VANAF 2.30 UUR: STEMMINGSMUZIEK

VANAF 6.30 UUR: DANSEN

Maandag l oktober
VANAF 6.30 UUR: DANSEN

Dinsdag 2 oktober
VANAF 6.30 UUR: DANSEN

Orkest: THE LEMON FIVE
Dans- en showkest (7 personen)

met zang van Joke

Grote verwarmde danssalon

Dinsdag 2 oktober
STEMMINGSMUZIEK AAN DE BAR

m.m.v. HET HANSKA DUO

Tot ziens op de Baakse kermis bij Theo Sesink

Baakse Kermis

30 sept. -1 okt. - 2 okt.

ZONDAGMIDDAG 30 SEPT - 2 UUR

GROTEOPTOCHT
DAARNA GEZELLIGE

STEMMINGSMUZIEK

Maandag en dinsdag de gehele dag

DANSEN
OVERDAG GRATIS, 's AVONDS MET ENTREE

ORKEST: „THE EVENING STARS"

Hotel Herfkens - Baak

Niet alleen kermis in Baak,
maar ook kermis bij uw veestapel
wanneer ons mengvoeder
uw vee, hun honger stilt

Kiest onze mengvoeders van de beste kwaliteit en samen-

stelling, bereid onder C.LO.-CONTROLE.

Ja, dan hebt u het HOOGSTE VOEDERRENDEMENT en de

LAAGSTE voederkosten, daar gaat het u toch om

SCHERPE PRIJZEN GUNSTIGE BULKKORTINGEN

Ook bij ons:

meststoffen - zaaizaden - pootaardappelen - bestrijdings-

middelen en bedrijfsbenodigdheden, zoals: stalinventaris -

binnen- en buitensilo's

WIJ ZIJN GAARNE TOT UW DIENST

COöP. „BAAK EN DREMPT" W.A.
Z.-E.WEG 103 - BAAK - TEL. 05754-232

TIJDENS DE KERMISDAGEN 1 EN 2 OKTOBER IS HET KANTOOR EN

MAGAZIJN GESLOTEN

f548.—

Marynen wasautomaten

thuisbezorgd en aangesloten met gratis waspoeder

Zanker en Miele wasautomaten
met flinke kortingen, met gratis deskundige adviezen, aansluiting door

erkend installateur

Cassetterecorders

lichtnet en batterij, compleet van ƒ 169.— voor f 19.-—

Radiorecorders
de nieuwste modellen met ingebouwde condensator-microfoon,

meerdere speciale aanbiedingen vanaf f 249

Erres stofzuigers van f 198.— voor f 159.—

Alle artikelen met de bekende nazorg van ELIESEN al bijna 40 jaar!

Merkkoelkasten
ruime voorraad, met kortingen tot 25%

Bijv. 140 liter twee sterren bij ons voor f 239.—

Alle grote apparaten worden door ons nog steeds gratis thuisbezorgd. U behoeft

dus eerst geen tientallen kilometers te rijden, en daar betaalt U vaak ook nog f 50.—

bezorgloon BOVEN de geadverteerde prijs.

De service hebben wij reeds lang waargemaakt, dat weet U zelf.

Esta diepvrieskisten

420 liter tijdelijk f 698.— gratis thuis

Esta diepvrieskisten
200 en 300 liter zeer scherpe prijzen

Alle artikelen worden van onze naamsticker voorzien. Wilt U deze s.v.p. in uw eigen

belang niet verwijderen. Met het alsmaar stijgen van de arbeidslonen worden

artikelen

met ons vignet

tegen speciale tarieven behandeld.

Wasemafzuigkappen vanaf f 256.—

De allerduurste met roestvrij stalen scherm van ƒ 409.—, bij ons tijdelijk voor ƒ 330.-

Als wij iedere week zo'n advertentie zouden plaatsen, konden wij niet voor deze

prijs leveren!

Het zakendoen wordt een keiharde werkelijkheid, we nemen het U niet kwalijk als

U ons zegt dat we te duur zijn. Maar neemt U wel even de moeite om te vragen

wat bij ons de prijs is, en laat U niet overdonderen door de wekelijkse advertenties

die meer dan ƒ 500.— kosten.

We nemen de handschoen op - alle merkartikelen zoals Philips e.d. welke inde

catalogus van Wehkamp voorkomen en door ons worden gevoerd -

koopt u bij ons voor dezelfde prijs
Bovendien kunt U bij ons de artikelen eerst zien, en ontvangt U bij kontante betaling

nog SWV-zegels (1% korting)

Kontante betaling is bij scherpe prijzen vanzelfsprekend!

Bank- of girobetaalkaarten zijn ook welkom.

Komt U eens kijken naar onze

zwart-wit en kleurentelevisies

ruime keur en billijke prijzen

Als u nu een fiets koopt, verdient u geld

Gazelle, Empo en Simplex fietsen koopt U nu nog vanaf

geheel compleet

Alle artikelen door ons verkocht, worden door ons zonodig ook gerepareerd.

ƒ 229.—

Prettige kermisdagen

en veel mooi weer

ELIESEN
ELEKTRONIKA EN TWEEWIELERS

Tel. 264 - BAAK


