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Heropening

Van 7 tot 16 nov.
ontvangt iedere
koper bij beste-
ding van een be-
drag v.a. ƒ 100.--
of hoger
'n leuke attractie

van onze geheel nieuwe, moderne zaak

op dinsdag 6 november a.s. om 3 uur n.m.

Onze nieuwe en moderne zaak aan de Spalstraat te Hengelo Gld geeft U een juist inzicht, wat er
zoal te bieden is op het gebied van

horlogerie • goud en zilver - optiek
Door de betere en ruimere inrichting zullen wij U, nog beter dan voorheen van dienst kunnen zijn!

Uw bezoek zal door ons ten zeerste op prijs word en gesteld!

A. GROOT KORMELINK

.i<
f

< j

Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

P.S. Onze zaak is zaterdag 3 en maandag 5 november a.s. gesloten in verband met

de opening op dinsdag 6 november.

Spalstraat 27 - Tel. 1771 - Hengelo Gld

KINDERZANG
VAN HET JEUGDKOOR „LES ENFANTS"

op zaterdag 3 nov. 1973
IN„ONS HUIS", Beukenlaan te Hengelo G

Aanvang 19.30 uur (precies)

x GEHEEL NIEUW ZANGPROGRAMMA

x MUSICAL „HOPSA, HOPSA PETER"

x MUZIKALE INTERMEZZO'S

x SCHETSJES

x MEDEWERKING DOOR PIANIST

FRANK GILLIAMS EN THE FRIENDS

LES ENFANTS
voor een goede en luisterrijke ontspan-
ning, en fijn „een avondje uit"

ELLEN BETRIX
COSMETIC INTERNATIONAL

MASCARA AANBIEDING
in 3 modieuse kleuren: zwart - zwartbruin - mocca

Bij aankoop van
1 Mascara roller a 5.95

EEN POT EYE MAKE REMOVER PADS

(inhoud 50 stuks) voor het verwijderen

van uw oog make up van f 5.95

VOOR SLECHTS 195
Ellen Betrix mooier kan niet,

duurder hoeft niet

Zolang de voorraad strekt!

Lenselink
Kerkstraat 1 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1300

VIVO presenteert

HERO MERK ARTIKELEN
tegen verrassend lage rijzen

bij ons 99

Hero erwtensoep
218 deze week 159

Hero conf iture jam
aardbeien

Sperciebonen
VIVO 89

Jus d'Orange
Azet 98

van 189 voor 139

elk 2e blik

elke 2e fles

69

69

Wijn Rosé d'anjou
430 deze week 349

California groentesoep
per pakje 39

Suiker

Dreft wolwas
98

Hamburgers

De bekende losse

fricandellen

kg 109

bij ons 75

van 187 voor 148

39

C PETERS -SUETERS
VIVO ZB KEIJENBURG

619e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop
maandag 5 nov. a.s.

Bestelde loten kunnen niet langer gereserveerd
worden dan t.e.m. zaterdag 10 november

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

KEURSLAGEff.

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

BIEDT U.

Maandag en dinsdag: VLUGKLAARDAG

500 gram verse worst

3 stuks Hamburgers

150 gram boterhamworst

325

180

75

Woensdag:

500 gram gehakt + krulden 275

l kg nog voordeliger 450

500 gram rundergehakt speciaal 498

500 gram varkensgehakt speciaal 375

De gehele week:

Bij aankoop van een eigengemaakte rook-

worst, l pak zuurkool voor 25

Donderdag:

l kg magere speklappen 450

l kg malse varkenslappen 699

150 gram gebraden gehakt 99

Vrijdag en zaterdag:

500 gram mager braad vlees 648

l kg schouderkarbonade 649

l kg verse kuikenbouten 799

10 frikandellen 325

10 kroketten 325

100 gram slagersham 115

150 gram leverkaas 119

15O gram Berliner 109

100 gram saté saus 99

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER



Inplaats van kaarten

DIK HIDDINK

en

HENNIE WULLINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse

ouders, kennis te geven van hun voorge-

nomen huwelijk, waarvan de kerkelijke in-

zegening zal plaatsvinden op vrijdag 2 nov.

a.s. om 2.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te

Hengelo Gld door de weieerwaarde heer

Ds M. Jansen.

Het burgerlijk huwelijk is reeds gesloten op

5 juli 1973.

Keijenborg, Uilenesterstraat 6

Hengelo Gld, Ruurloseweg 49

oktober 1973.

Toekomstig adres: Ruurloseweg 49,
Hengelo Gld

Receptie van 3.30 tot 5 uur in zaal Concordia

te Hengelo Gld.

Zaterdag 3 november a.s. hopen wij met onze kin-

deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te her-

denken.

D. WALGEMOED

G. WALGEMOED-SCHOLTEN

Hengelo Gld, oktober 1973.

E 21.

Receptie van 15 tot 16.30 uur in Hotel

Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

Overal overhemden
voor heren

Maar niet overal zoveel maten in overhemden

en zoveel dessins en zoveel kleuren als bij

MODEHUIS LANGELER

Ja, daar is altijd heel veel omdat heren daar

veel zoeken

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

HERFSTRIT HAMOVé
(behoudens goedkeuring)

voor AUTO'S, MOTOREN EN BROM-

FIETSEN

op zaterdag 10 nov. a.s,
Start 20 uur bij café „de Zand-

heuvel", Ruurloseweg

INSCHRIJVING VANAF 7 UUR

Maak nu zelf
uw eigen warme kleding!

WIJ BIEDEN U EEN GROOT

ASSORTIMENT IN

IN ALLE MODIEUSE

KLEUREN

ONZE VOORRAAD

stoffen
IS WEER MET EEN NIEUWE KOLLEKTIE

UITGEBREID

Modecentrum

GEBBING
Steenderen

CPB

WIJ VRAGEN EEN

V E R K O O P S T E R

modetyuis ^ Kerkstraat 11

HENGELO GLD

Tel. 05753-1235

Nu het kouder wordt

LUXE PANTOFFELS

EN MUILEN
in grote verscheidenheid

WÜLLINK'S SCHOENHANDEL

AANGEBODEN:

mijn in prima staat verkerende

MOTO MORINI
170 cc bouwjaar 1972

met kenteken, verlichting, verzekering,

belasting, nieuwe banden e.d.

ARIE VERSCHUUR
TEL 05753- 1964 - HENGELO GLD

Donderdag 7 nov. zal er voor de dames van CPB in Ons
Hu'is een demonstratie van merkartikelen worden gehouden.

Herfst oriënteringsrit Hamové
v

Bekijk het fraaie natuurschoon in deze omgeving ook eens
als bomen en struiken in herfsttooi gestoken zijn.
Dat kan als U meedoet aan de oriënteringsrit van Hamové
op zaterdagavond 10 nov. a.s.
Zie dan eens hoe de koplampen van uw voertuig een fraai
licht werpen op de kleurrijke herfsttooi van bos, struik en
landschap.
Bovendien zijn er met deze rit mooie prijzen te winnen en
niet te vergeten punten voor het kampioenschap van de
Hamové.
Gestart wordt 's avonds om 8 uur bij café „de Zandheuvel"
aan de Ruurloseweg. Inschrijving vanaf 7 uur aan de start.

Weer 2 uitvoeringen van
Sou Deo Gloria
Het chr. gemengd koor Soli Deo Gloria van Bekveld heeft
de jaarlijkse uitvoeringen vastgesteld en wel op dinsdag 6
nov. in de school te Bekveld en op donderdag 8 november
in zaal Langeler te Hengelo Gld, beide avonden aanvang
half acht.
Het zangprogramma dat onder leiding van de heer J. W. van
Neck uitgevoerd zal worden, is weer met zorg samenge-
steld. De beide concoursnummers zullen ook uitgevoerd
worden. Bovendien staat het lied: Mien Achterhoek op het
programma, hetwelk in het dialect uitgevoerd zal worden.
De toneelgroep zal de klucht: Door een noodlottig ongeval
voor het voetlicht brengen. Gezien de voorbereidingen be-
looft de opvoering ervan weer kostelijk te worden.
Gezien de populariteit van de Bekveldse zang verwacht
men ook dit jaar weer op beide uitvoeringen veel belang-
stelling en dit kan alleen de prestaties maar stimuleren.
Kaartjes voor beide avonden zijn verkrijgbaar zowel in de
school als in zaal Langeler, 's avonds vanaf 7 uur,

Gemeente

Hengelo Gld

„Zeefdruk" ook in Hengelo Gld
De Provinciale Culturele Raad voor Gelderland te Arnhem
zal in deze gemeente gedurende de periode van maandag
29 oktober t.e.m. vrijdag 2 november a.s. een tentoonstelling
organiseren, getiteld: „Zeefdruk".
De expositie zal worden opgesteld in „Ons Huis". De ten-
toonstelling zal uit twee facetten bestaan:
1 een uitvoerige informatie, hoe een zeefdruk tot stand
komt door middel van foto's, drukzeven, drukgangen enz.;
2 de kunstwerken; hierbij is er naar gestreefd een zo af-
wisselend mogelijk geheel tot stand te brengen met een, op
een enkele uitzondering na, kleurig en feestelijk karakter.
De openingstijden zijn dinsdag t.e.m. donderdag van 8.45-
12 uur en van 13.30-15.30 uur; vrijdags van 9-12 uur.
Ook op de dinsdag- en donderdagavond is de tentoonstel-
ling geopend van 19-21 uur. Op donderdagavond is de moge
lijkheid aanwezig voor gegadigde groepen om door de af-
gevaardigde van de Culturele Raad rondgeleid te worden.
Deze groepen mogen max. 25 personen zijn. Degenen, die
hiervoor belangstelling hebben kunnen telefonisch contact
opnemen met de gemeente, nr. 1541, toestel 25. Aan deze
rondleidingen zijn geen kosten verbonden. Bovendien wordt
er geen entree geheven.

Commissie van landbouwschap
geïnstalleerd
Onlangs zijn de nieuw gekozen leden van de districts-
commissie van de gewestelijke raad van het landbouwschap
geïnstalleerd door de secretaris mr J. Waterbolk en de heer
Heersink. Het betrof hier: G. Harmsen, voorzitter (Esselen-
broek), P. Smeenk, secretaris (Olde Kuiper), J. Ruesink
(Varssel), J. Groot Roessink (Vaelveldinck), B. Mentink
(Keijenburg), H. Pelskamp (Bekveld), J. Masselink en H. Ei-
lander (Zuivelfabriek) en L. te Slaa (Coöperatie).

Goed concoursresultaat
De deelname van de Kon. Harmonie Concordia aan het
Federatief Concours te Reusel (N.Br) was succesvol, waar-
door deze vereniging mag blijven uitkomen in de Vaandel-
afdeling.
Zeker voor dirigent G. Helmink, die nog maar sinds kort de
leiding over het koor overnam van zijn succesvolle voor-
ganger en vader D. C. H. Helmink.
Door het korps werden uitgevoerd de werken Spirit of Life
(Meindert Boekel)en Sinfonia Concertat (Donizetti-Clerise).
Voor het eerstgenoemde werk, dat verplicht was, werd ruim
een eerste prijs behaald met 1441/2 punt, terwijl op het
keuze werk een score kwam te staan van 138 punten,
samen goed voor een eervolle tweede prijs.
Dirigent G. Helmink, die ook pas sinds kort het dirigenten-
vak uitoefent, heeft bij de jury een goede indruk achter-
gelaten. Van het jurycollege maakt ook Piet de Meijer deel
uit, onder wiens leiding dirigent Helmink ook de cursus
volgt, en zodoende zijn leerling goed kon beoordelen op
diens gemaakte vorderingen.

Van het carnavalsfront
De carnavalsvereniging „De Keidarpers" uit Keijenburg
toont weer eens een vereniging van aktiviteiten te zijn.
Ze houden van leut. Dat blijkt wel uit de jaarlijkse grote
feesten met carnaval.
Nu organiseren zij op zaterdagavond 10 nov. een bal voor
gehuwden, terwijl ze ook de kinderen niet vergeten.
Voor hen wordt een kindermiddag georganiseerd met o.a.
een poppentheater, terwijl ook een consumptie zal worden
uitgereikt.
Prins Carnaval met zijn gevolg van Raad van Elf en Tanz-
mariekes zullen ook blijk van hun aanwezigheid geven. Dit
zal het geheel ongetwijfeld opluisteren.
Dit is bovendien een teken van het naderend carnaval. Voor
allen veel plezier.

Crescendo's aktiviteiten
Met het oog op de aankoop van nieuwe instrumenten, waar-
door in het voorjaar van 1974 de zo noodzakelijke ver-
nieuwing van het oude instrumentarium plaats vindt, zit
de muziekver. Crescendo te Hengelo Gid nog volop in de
aktiviteiten.
Nadat onlangs bij een rondgang door de gemeente een
groot gewicht aan kleding werd opgehaald, komen er nog
steeds adressen binnen waar nog kleding klaar staat. In
verband hiermede dient men even opgave te doen, zodat het
materiaal spoedig opgehaald kan worden.
Daarnaast zijn ook een groot aantal adressen binnenge-
komen, waar iedere eerste zaterdag van de maand oud
papier opgehaald kan worden.
Gezien de Rommelmarkt, die Crescendo met succes lan-
ceerde onder het motto Hengelo's Waterlooplein, komt er
nog steeds oud materiaal los, met onlangs zelfs enige
wagens vol.
Opgave voor al dit materiaal onder de telefoonnr. 1735 -
1782 - 1386 - 1493 (overdag 7271) en 1253 Hengelo Gld.

Oriënteringsrit
Zaterdag 10 nov. organiseert de Oranjerver. Steenderen een
oriënteringsrit.

Kort allerlei
Onder het motto: Tapkast Ploeg-achtervolging werd op een
praktische wijze een oude weddenschap beslecht, waarbij
een supportersgroep het in een wielerwedstrijd moest op-
nemen tegen het personeel van bar ,,Concordia". ,
Hun tongen leken naderhand op een stuk leer.

Met weer 4 jubilea erbij, telt Quick Sportschoenfabriek te
Hengelo Gld in totaal al meer dan 30 jubilarissen. Een
goed teken voor de goede werksfeer en werkomstandig-
heden bij dit wereldomvattende bedrijf.

Harrie Wenneke heeft het geweten dat hij in het huwelijk
trad met mej. Anneke Heusinkveld.
Collega's van het bedrijf, .waar hij werkt, vervoerden hem en
zijn bruid in een grote laadschop, waarbij de heftruck met
huwelijkslast wel enig opzien baarde.

PAX 7 neemt evenals PAX 6 een aparte plaats in de voet-
balvereniging PAX. In de zevende uitgave van PAX, waarin
verscheidene cracks huizen, ontstond het idee, om ook
maar eens een wedstrijd te winnen, wat prompt geschiedde
tegen Viod, waarbij de oude ster Jaap Hulshoff met een
formidabele knal de basis legde voor de zege.

Discochef Corrie ten Barge van „Invention" te Hengelo Gld
steekt zijn bewondering voor de Achterhoekes eredivisie-
club niet onder stoelen of banken.

De spijker op de kop slaan is een veel gewenste toepassing
om het bij het rechte eind te hebben. De kop van Jut is een
pracht gelegenheid om eens goed op de kop te mikken.
Dit kan men doen op de fancy-fair op 1 en 2 febr. 1974 ten
bate van „Ons Huis".

Het jeugdkoor ,,de Keirakkertjes" dat onlangs de Intro-
talentenjacht te Zelhem won, wacht in spanning af, wat een
volgende optreden wordt.

Met een hoogste serie van 7 caramboles griste Wim Boer-
man de hoogste score weg op het districtskampioenschap
driebanden in zaal Concordia te Hengelo Gld

In de sport is de naam Notten een bekende naam. Zo heeft
René Notten bij FC Twente al meerdere malen van zich doen
spreken.
Als bakkenist van zijspancoureur Rikus Lubbers heeft Bart
Notten als menig kampioenschap binnen behaald, als laatste
de Nederlandse zijspantitel.
Vanwege het feit dat er te weinig tijd overbleef voor een
normaal gezinsleven, heeft Bart Notten besloten een punt
achter zijn carrière te zetten.

Tsaar Peter de Grote uit Rusland, die eens een schip te
Zaandam liet bouwen, is het onderwerp van gesprek in de
musical Hopsa, hopsa, Peter, die door het jeugdkoor Les
Enfants wordt opgevoerd in „Ons Huis".
Dirigent Henk Fritsma heeft een geheel nieuw repertoire
samengesteld.

Jan Krijt heeft de weddenschap verloren. Hij had namelijk
gewed om 3 ronden lang bij de Hengelose zijspancrack
Ad Ridderhof in de bak te blijven. Helaas bij het ingaan van
de 3e ronde ging hij het bakje uit, als een vlag die gestreken
wordt. Jammer Jan, volgende keer beter

Het zeer grote bezoek, dat wij
mochten ontvangen bij de vie-
ring van ons 55-jarig huwelijk,
heeft ons bijzonder getroffen.
Gaarne willen we langs deze
weg onze oprechte dank be-
tuigen aan familie, vrienden en
kennissen voor hun belang-
stelling.

H. Harmsen
B. M. Harmsen-

Olthof

Hengelo Gld, oktober 1973.
Kloosterweg 4, „Gespel".

Nog te koop handappels
(Jonathan). M. J. Spekkink,
Bakermarksedijk 6, Baak
Tel. 05754-458

Te koop eetaardappelen. H.
Waarlo, Beijerinkdijk 3 (B 12)
Hengelo Gld

Te koop 2 volbloed dragende
vaarzen. J. Groot Roessink
Winkelsweg 3 (B 4) Hengelo
Tel. 1442

VOOR UW CENTRALE VER-

WARMING

verdampings
bakjes
voor de juiste vochtigheids-

graad

ALLE MATEN

H A R M S E N
Banninkstraat 4 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1220

Toneelavonden
H.T.V.
op 17 en 24 nov.

in zaal Langeler
HENGELO GLD

Kaartverkoop vanaf heden bij

zaal Langeler, Hengelo Gld

Boekhandel Wolters, Hengelo

of bij de spelers-leden

Voor

gereedschappen
ijzerwaren

H A R M S E N
Banninkstraat 4 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1220

Wollen
dekens
van AaBe
BIJ

B.GROTENHUYS
Spalstraat 18 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1823

Aornt
Peppelenkamp
is er weer

Het nieuwste boek van de

auteur

Herman v. Velzen
onder de veelzeggende titel

Aornt
Peppelenkamp
opnieuw
Weeest er als de kippen bij

WOLTERS
BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

fel. 05753-1253



GROENTE EN FRUIT

GOUDREINETTEN 2 kg 98

HOLL PAPRIKA'S 3 voor 78

48

1,5 kg 98
WINTERPEREN

HARDE UIEN

MANDARIJNEN
zonder pit net plm. kg198

SLIJTERIJ „DE ZON"

JONGE JENEVER Itr 895

REMY PANNIER ROSé
FLES 385 2 FLES

LONG JOHN WHISKY
GROTE FLES 1395

UIT DE DIEPVRIES

De echte A
CHIPOLATAPUDDING j
4 pers. van 198 voor

VOOR DE JEUGD

FRISIA SPEKKEN
grote zak 20 stuks van 109 voor

79

VLEES VERS VAN HET MES

GELDERSE SCHIJVEN p.st. 56

MAGERE HAMLAPJES 498

MAGERE

MAGER RIBSTUK

VERSE BRAADWORST

549

349

lende
of

Elke dinsdag en woensdag GEHAK TDAG 500 gr slechts
alle vleesprijzen per 500 gram

Voor- en achterbouten nu voordelig voor de diepvries. Vraagt onze slager

Verse kippenboutjes 295
150 gram leverkaas 119

150 gr Ardenner boterhamworst 79

Heel leverworstje

150 gram ham

98

129

ZUIVEL VOORDEEL
S

VOLLE MELK Itr 72

VIVO HALVARINE kuipje 36

KARDOMEL
Karnemelk met aardbeiensmaak

liter van 108 voor
79

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 73

wit 95

Banketstaaf 139
IUWEEL

KOFFIEBROODJES
4 VOOR

135

dikke badhanddoek
royaal formaat 295

Suiker
(max. 3 kg per klant) kg geen 115 maar

Limonadesiroop
per fles

Baronie chocoladeletters
per stuk 100 elke 2e letter 50

VIVO sinas

Rodeo koffie 0,5 kg

Itr 89

345

Hero, het goede merk toch voordeliger
HerO CaSSiS Itr van 150 voor

Hero erwtensoep heei buk van 218 voor

Hero conf iture van 139 voor

dOperwtjeS zeer fijn van 198 voor

99

159

139

159

Omo
voordeelkoffer van 745 voor

Dreft
voordeeldoos van 459 niet voor 399 maar

Popla 1000
tolietpapier 4 rol gekleurd van 138 voor

535

359

99

Van Nelle

prisma ftoffiel
vacuüm pak 250 gram @

De echte

Mciggi soep
groente - kip - tomaten 2 pakjes

pperkdijensten

ZONDAG 4 NOV.
Ned. Herv. Kerk

9 uur Ds Jansen
10.30 uur Ds Jansen

bed. H. Doop

„Ons Huls"

10.30 uur Teenerdienst

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. P. Kabel

Bed. H. Doop

VrIJz. Herv. Kerk

Geen dienst

Weekenddienst doktoren

Dr Schreuder Tel. 1266

Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30
uur en zondags van 12-12.30 uur

RJC Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mie. Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mis. Door da
week H. Mis 8 uur.

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

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

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 8
uur R.K. kerkdienst.

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Lucie Mare, telefoon 1315

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.



Laat de winterschilder
maar uitpakken.

Met f 20,' per man, per dag.
Hij kan veel tegenwoordig.

SCHILDERSBEDRIJF

M. R. A. U I T E R W E E R D
Z.-E.weg - BAAK - Tel. 05754-213

vanaf 5 mandagen 20 gulden premie. 26 nOVGITIDCr 1973
Per man, per dag.

t.e.m. l maart 1974

OP HET GEBIED VAN

MEUBELS
STAAN WIJ GAARNE TOT UW DIENST

Wij gaan met u naar de toonzalen

ONZE COLLECTIE IN

gordijnstoffen
vitrages
IS HET BEKIJKEN MEER DAN WAARD

VOOR DE KOUDE DAGEN HEBBEN WIJ WEER

DEKENS

Grootbod's
woninginrichting

TEL 1469 - HENGELO GLD

HENGELO (GLD)

ZONDAG 4 NOV.

THE EVENING STARS
i

3 bars vol gezelligheid

Speciale aanbieding in
KINDERBLOUSES vanaf 3,

KINDERROKJES vanaf 6,

KINDERTUNIEKPAKKEN van 45.— voor 20,

KINDER OVERGOOIERS van 25.— voor 10,

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

SPAARGELDRENTE

4,5 • 8

Onder of bovendeken
altijd een

VEILIGE ZWAKSTROOMDEKEN
van

INVENTUM

ORDELMAN& DIJKMAN
Spalstraat 14 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1285

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

De fiets met stijl, klasse en kwaliteit blijft

Gazelle
Ruime keus

FA. J. TH.SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld - Tel. 7278

SIERHEESTERS

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

HAAGBEPLANTING

BOSPLANTSOEN

LAANBOMEN

VASTE PLANTEN

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN

TUINAANLEG

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofstraat 7 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1424

HANDEL IN

hooi en stro

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

GROTE SORTERING IN

complete keukens
kasten
buffetten

WIJ HEBBEN OOK EEN GROTE COLLECTIE

BEHANG
VERDER ALLES IN

doe-het-zelf artikelen

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1225

Nederlandsche
Middenstands
C^aarbank

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

Tel. 05755-437

sparen is vooruitzien

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

McCORMICK

INTERNATIONA!: tractoren naar LMB
Verse eieren te koop

(bruine)

G. J. Weulen Kranenbarg

Het Karspel 8 - Hengelo Gld

Carnavalsver. ,De Keidarpers'

ZATERDAGAVOND 10 NOV.

BAL voor gehuwden

ZONDAGMIDDAG 11 NOV.

Kindermiddag
van 1.30 tot 4 uur met o.a. Poppentheater

Beide bijeenkomsten in zaal Winkelman

CHR. GEM. KOOR

SOU DEO G L O R I A
BEKVELD

dirigent J. W. van Neck, Zutphen

Uitvoeringen
dinsdag 6 november
SCHOOL BEKVELD

donderdag 8 novemebr
ZAAL LANGELER

Na een prachtig zangprogramma, opvoering door

eigen leden van het zeer kluchtige toneelspel

„Door een noodlottig ongeval"
van B. Stijaard

Aanvang 7.30 uur Entree ƒ 2.50

Je leert er mee leven, maar niet
zonder hulp
Overal in het land waar van 5 t.e.m. 10 november a.s. de
lustrum collectie van de Nierstichting Nederland wordt ge-
houden, is dringend behoefte aan meer collectanten.
Wie als collectant zijn steentje wil bijdragen aan meer
mogelijkheden voor behandeling aan de kunstnier (thans
ook voor jonge kinderen); meer niertransplantaties, om pa-
tiënten weer een volwaardig bestaan te kunnen geven; meer
levensvreugde voor nierpatiënten; meer medisch-weten-
schappelijk onderzoek, vooral om nierziekten te voorkomen
kan zich nu nog aanmelden bij de Nierstichting Nederland,
Vondelstraat 164, Amsterdam, Tel. 020-121343
Kijkt u toch vooral op zaterdag 3 november a.s. naar de
NCRV-uitzending (21.50-22.25 uur) van de nieuwe Nierstich
ting film: Je leert er mee leven.
Dan weet u precies waarvoor u uw goede geld geeft, hetzij
aan de collectant aan de deur, hetzij op straat in de col-
lectebus.
En mochten zich geen collectanten in uw omgeving vertonen
het gironummer van de Nier Stichting Nederland, Amster-
dam is: 388000.
In de afgelopen vijf jaar heeft het Nederlandse volk via de
Nier Stichting Nederland vier miljoen gulden besteed voor
de vermelde doeleinden. Maar om het leven van honderden
nierpatiënten te redden zal er de komende jaren per jaar
tenminste ditzelfde bedrag nodig zijn.

Hoe denkt de jeugd van Oost-
Gelderland over de toekomst van
dit gebied?
Het antwoord op deze vraag tracht de SSOG te vinden door
het organiseren van een opstelwedstrijd voor de Oost-Gel-
derse jeugd.
Aan deze wedstrijd kunnen alle jongeren in Oost-Gelderland
deelnemen.
Ze moeten in een opstel een antwoord geven op de vraag:
Hoe zou je willen dat je woonplaats er uitziet in 1985? De
opstellen moeten niet te lang worden: twee velletjes is wel
voldoende, al zal men bij de beoordeling niet kijken naar
een stukje meer of minder.
Het gaat daarbij om de jeugd tot en met twintig jaar. Naam
en adres van de inzenders moeten,, samen met de leeftijd,
staan op het papier waarop het opstel is geschreven. De
inzendingen worden beoordeeld in twee groepen: jongeren
tot en met 14 jaar, en jongeren van 15 tot en met twintig jaar.
In totaal zijn zestien prijzen beschikbaar gesteld, namelijk
voor iedere groep drie zeer uitgebreide rondvluchten boven
het gebied en vijf exemplaren van het boek Oost-Gelder-
land - Land in beweging door Willy H. Heitling; in totaal dus
zes rondvluchten en tien boeken.
De inzendingen moeten voor of op 12 november a.s. binnen
zijn bij de SSOG, Plantsoenstraat 85 te Doetinchem. De jury
wordt gevormd door de redaktie van het magazine OOST.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Deel-
nemers aan de opstelwedstrijd staan het auteursrecht van
hun inzending af aan de SSOG.
De Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland zal de inzen-
dingen naderhand aan het Provinciaal Bestuur ter beschik-
king stellen in verband met de toekomstplannen voor Oost-
Gelderland. Foto's of tekeningen spelen bij de beoordeling
geen rol. Eventueel zal uit de inzendingen een en ander
worden gepubliceerd. De SSOG heeft de gemeentebesturen
in de streek o.m. verzocht zonodig medewerking te willen
verlenen als jongeren zich om inlichtingen wenden tot het
gemeentehuis.
Ouders en opvoeders wordt verzocht de aandacht van de
jeugd te vestigen op deze unieke wedstrijd.

Adspirant muzikanten
Als t.z.t. een nieuw instrumentarium beschikbaar komt voor
de chr. muziekver. Crescendo, kunnen er weer een groter
aantal muzikanten opgeleid worden.
Daar er een aantal op de wachtlijst staan, wordt aangeraden
zo spoedig mogelijk opgave te doen, want ook hier geldt
het gezegde: Wie het eerst komt, het eerst maalt.
Voor directe opleiding komen in aanmerking gegadigden
die opgeleid willen worden tot trommelslager. Een aantal
trommels zijn nog beschikbaar. Opgave kan vanaf heden
geschieden bij de secretaris G. Wolsink, Vordenseweg 3,
Hengelo Gld, Tel. 1493 (overdag 7271).


