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Sint Nicolaas
komt naar Hengelo en Keijenborg

tijdens een GRANDIOSE AKTIE van de

Hengelose en Keijenborgse Winkeliersver

NU MEER DAN

." ftlfl

VANAF VRIJDAG 16 NOV. T.E.M. WOENSDAG 5 DEC., 's MIDDAGS 4 UUR
ontvangt U voor iedere bestede gulden 1 HKW-zegel.
Indien U 25 zegels hebt verzameld, kunt u deze op een opplakvel plakken,
welke U GRATIS wordt verstrekt door de deelnemende winkeliers.
Na invulling van uw naam en adres deponeert U het opplakvel in de gele
HKW-bussen, welke zijn opgesteld:
in de Spalstraat, Raadhuisstraat en Ruurloseweg te Hengelo en in de St Jan-
straat te Keijenborg.
Indien U dit gedaan hebt, maakt U reeds kans op één van de honderden
waardebonnen, die tijdens deze aktie worden getrokken.
Maandagavond 19 nov. worden voor de eerste maal de gelukkige prijs-
winnaars getrokken. Deze krijgen hiervan bericht.
Donderdag 22 nov. vindt de volgende trekking plaats.
Bij de trekkingen van maandag 26 nov., donderdag 29 nov., maandag 3 dec.
en maandag 10 dec. 1973 wordt iedere keer

10 extra prijzen van ƒ 100.-- getrokken
De volgeplakte opplakvellen kunt U t.e.m. zaterdag 8 dec, 19.00 uur, in de
bussen deponeren.
T.e.m. maandag 24dec. 1973 kunnen de prijswinnaars, de waardebonnen be-
steden bij de deelnemende winkeliers. Nadien zijn deze ongeldig.

«t •—' ^tSint Nicolaas heeft ons bericht, dat hij (uiteraard met zijn Zwarte Pieten) op

zaterdag 24 november a.s.
ons zal komen bezoeken.

Om 13.15 uur zal hij worden ingehaald bij café „de Eikeboom" te Keijenborg
Na een rondgang zal de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor Dijkers, de Sint
welkom heten op het bejaardencentrum.

In Hengelo wordt de Sint om 15.00 verwacht bij autobedrijf Herwers, Humme-
loseweg.
Na een rondgang door het dorp wordt om plm. kwart voor vier de Sint en
zijn gevolg voor het gemeentehuis ontvangen door burgemeester Jhr. Mr.
L. P. Quarles van Ufford.
Alle 3 muziekverenigingen, alsmede de Majorettevereniging, zullen hun
medewerking verlenen aan deze intocht.

Tijdens de optocht kunt U DE TOTALE LEEFTIJD van de Zwarte Pieten raden
Hiervoor zijn aantrekkelijke waardebonnen beschikbaar.
Gebruik hiervoor onderstaand deelnemersformulier.
Vergeet niet Uw naam en adres te vermelden en deponeer uw briefje in de
bus, die hiervoor in de optocht meegevoerd wordt.
Na de optocht kunt U tot 8 uur 's avonds inleveren in de bussen die staan
opgesteld in Hengelo: voor Hotel Langeler en in Keijenborg: voor Centra
Supermarkt Massop.

UITKNIPPEN

Deelnemersformulier

DE TOTALE LEEFTIJD VAN DE ZWARTE PIETEN SCHAT IK OP

JAAR

Naam

Adres

Plaats

KOOP IN HENGELO EN KEUENBORG
Het is er gezellig

Geen parkeerproblemen

ƒ 1O.OOO.— prijzengeld

Grote meubel- en tapijtshow op 20 - 21 - 22 november
[n onze zaak en in zaal Concordia Openingstijden van 19 - 22 uur KOFFIE IS KLAAR



Heropening
Op woensdag 14 november a.s. 's middags 4 uur heropenen wij onze

vergrote verkoop-bloemenkas

Let op:
DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

extra aanbieding in snij-
bloemen en potplanten
TEVENS DEZE DAGEN

gratis dubbele Animo-
zegels

Van 4 tot 7 uur is er gelegenheid tot bezichtiging. Wij heten u hartelijk welkom

Door deze aanbouw hebben wij thans de beschikking over 195 m2 verkoopruimte

Grote collectie groene en bloeiende planten. Tevens volop verse snijbloemen

FA. WIJNBERGEN & ZN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

Heden is rustig heengegaan, onze lieve en zorgzame

moeder en oma

FREDERIKA VOS
weduwe van Marinus Zilvold

in de gezegende ouderdom van bijna 30 jaar.

F. H. Zilvold
A. E. Zilvold-Wullink

Rien
Arthur

Hengelo Gld, 29 oktober 1973.
Kastanjelaan 2.

De begrafenis heeft zaterdag 3 november inmiddels
plaats gehad op de Algemene Begraafplaats te Hen-
gelo Gld.

SINT
blijft in de mode

Elk jaar komt het geeffeest weer.

En elke Sint die graag „in de mode" blijft

kiezen, zal een mooi assortiment ontdekken bij

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

4 rol AUTODROP van 120 voor 98

CAFÉ NOIR van 120 voor 98

CHOCOLADE BEESTJES 150 gram 98

SPECULAAS pak 400 gram BLIJFT 89

Bij 1 pak MARS en 1 pak MUSKETIERS
EEN BAL GRATIS

UIT EIGEN BAKKERIJ

ZAK MET 10 CAKES van 250 voor 225

P.S. Bestel nu reeds uw CHOCOLADELETTERS,
wij bewaren ze graag voor U.

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL 1474 - HENGELO GLD

Feestverlichting Spalstraat
In verband met de energiebesparing, hebben

de winkeliers in de Spalstraat besloten, dit

jaar de feestverlichting niet aan te brengen.

Desondanks zullen de winkeliers door ver-

zorgde etalages en ruime keus trachten het

winkelen voor de a.s. feestdagen in de Spal-

straat, zo gezellig mogelijk te maken.

Winkeliers Spalstraat

Inleveren vakantiebonnen
voor Kerst- en Nieuwjaarsverlof van 24 dec. t.m. 1 jan.

op DONDERDAG 15 NOV. van 20-22 uur

bij W. LIMBEEK, St Janstraat 63, Keijenburg

Het bestuur Bouw- en Houtbond NKV

Op zaterdag 17 november hopen onze ouders en
grootouders

E. J. B. WULLINK

en

J. W. WULLINK-LENDERINK

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, november 1973.
,,Wijnstroet" E 9.

Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot 4.30 uur in zaal
Concordia te Hengelo Gld.

STEVORD
is a.s. vrijdag gesloten

Vrijdag 16 november gaat onze oudste

dochter trouwen.

Daarom kunnen wij U die dag voor zaken

niet ontvangen.

Vanaf zaterdagmorgen weer graag!

Voor:

Mc Cormick
tractoren

LMB Hengelo /§
vestiging van

BOEKE-HEESTERS melksystemen
Tel. 05753-1964 611 stallen

ELLEN BETRIX
COSMETIC INTERNATIONAL

Tijdelijk bij aankoop van

1 royale pot Washcream van 6.95

1 pot Herbal Moisture Cream
(een natuur zuivere vochtigheids crème)

van 995

voor

395
ELLEN BETRIX
mooier kan niet

duurder hoeft niet

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

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 Hamburgers

250 gram boterhamworst

325

180

125

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 275
l kg nog voordel iger 450

500 gram rundergehakt speciaal 498
500 gram varkensgehakt speciaal 375

De gehele week:

500 gram dik vet spek 150

500 gram bakbloedworst 150
500 gram heerlijke balkenbrij 150

Donderdag:

500 gram keimager rundvlees 648
l kg magere speklappen 450
l kg malse varkenslappen 699
150 gram snij worst 119

Vrijdag en zaterdag:

500 gram rib- of haaskarbonade 398

l kg schouderkarbonade 649
l kg verse kuikenbouten 799
500 gram ossestaart 298
100 gram casselerrib 138

100 gram leverkaas 79
100 gram slagersham 115
10 frikandellen 325

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

„CONCORDIA"

B A L V O O R G E H U W D E N
MET MEDEWERKING VAN HET

HAMELAND COMBO
RESERVEER TIJDIG UW PLAATSEN - TEL. 05753-1461



HENGELOSE TONEEL VERENIGING u
T ONEELAVONDEN op zaterdag 17 en 24 nov.

VOOR U IN ZAAL LANGELER - HENGELO GLD

Aan het toneelspel

„HET LEVEN GAAT DOOR"
(door Martin van Spaandonck), werken mede

Riek van Campen-Vrieze, Prunushof 6, Zelhem
Regina Goossens, Hengelosestraat 5, Keijenburg
Wim Groot Jebbink, Prunushof 23, Zelhem
Frieda Menkhorst-Rikkers, Klaverdijk 2, Zelhem
Henk Menkhorst, Klaverdijk 2, Zelhem
Harry Weverink, Enkweg 2 (C 36), Keijenburg
Harry Weverink, Hengelosestraat 31, Keijenburg
Riet Worm-Hoebink, Breedstraat 14, Angerlo
Regie: Herman Berendsen en Jan Abbink

Aanvang toneelavonden: 8 uur

BEWAAR DEZE

ADVERTENTIE GOED

Entree f 2.—

Kaarten in voorverkoop bij zaal Langeler
Spalstraat 5

Boekhandel Wolters, Kerkstraat 17

Café Wolbrink, Bleekstraat 3

of bij de spelers-leden

PRACHTIGE CADEAUS IN

textiel
Uit ons grote assortiment zult u
zeker uw keus kunnen haken voor
St Nicolaas

Kom kijken naar onze etalages

H. J. Buunk & Zn
Raadhuisstraat 5 - Hengelo Gld

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapel weg 16

SPAARGELORENTE

4,5 - 8

HENGELO (GL D)

ZONDAG 18 NOV.

DE MUSKETIERS

3barsvolgezètllgheid

EEN GESCHENKEN

overvloed

durven wij u aan te kondigen in onze geheel
nieuwe en zeer overzichtelijke zaak.

Dat is geen overmoed, maar een realiteit.

Kom bij GROOT KORMELINK,
al was het enkel maar ter oriëntering

in goud en zilver
wacht u een ongelofelijke keuzeveelheid

Ook in

mooie en moderne MONTUREN
hebben wij een grote keuze

Dit is ook een welkom geschenk

A. Groot Kormelink
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

Spalstraat 27 - HENGELO GLD - Telefoon 1771

Aangeboden:
de sleutels van de all-in auto

Geen trek in een gezapige gezinsauto? Maar ook niet in
een rijdende geldverslinder? Kom dan op proefde sleutels
halen van deze nieuwe Datsun.

Een gezinswagen die van wegwezen weet. Met een kom-
pleetheid die wel het rijplezier maar niet de aanschafprijs
verhoogt. Zoals?

Zoals een top van 150.Verbruik van i op 12. Sportieve vloer-
pook. Rembekrachtigei Carrosserie met veiligheidskooi.
Collapsible stuurkolom. Heerlijke slaapstoelen. Compleet
comfort-tot en met een ingebouwde aansteker.

Wij houden niet van overdrijven.
Daarom noemen we'm„de all-in auto'.'

DatsunlZOY
DaUun laoY a-dcurs f 8.695,-/de luxe f 8.995,
de luxe automaat f 9.995,-/ 4-deurs de luxe
f 9.500,- / coupé de luxe f 10.300,-
stationwagon f 9.700,-
Prijzen incl. BTW af Lisse.

Wij behoren tot het corps van
160 Nederlandse dealers die achter Datsun staan:

AUTOBEDRIJF

HERWERS B.V.
Hummeloseweg - Hengelo Gld - Tel. 05753-1263

Informatiebureau
WV Hengelo Gld
De heer en mevrouw Kreunen 'hebben wegens drukke

werkzaamheden gevraagd het informatiebureau van
VW, tot nu toe gevestigd bij bakkerij Kreunen, te
verplaatsen.
[n verband hiermede is het informatiebureau vanaf 15
nov. 1973 gevestigd bij:

drogisterij Lenselink Kerkstr. 1
Bij het informatiebureau zijn o.a. verkrijgbaar, ook
voor inwoners van Hengelo Gld:

* propaganda-folder en Informatiegids;

plattegrond dorpen Hengelo en Keijenborg en van
de gemeente Hengelo;

* beschrijvingen van wandel-, fiets- en autoroutes
in en om Hengelo.

Een envelop bevattende al het vermelde informatie-
materiaal Is verkrijgbaar è ƒ 1.—

Voor

gereedschappen
ijzerwaren

H A R M S E N
Banninkstraat 4 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1220

VOOR UW

BEHANG
NAAR

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg - Hengelo Gld

APPELS
Golden Delicious
Goudreinetten

Jonathan
per kist nu ƒ 8.--

Fa. Wijnbergen
&Zn

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

1 Boot' voor mannen!
Met onverwoestbare
loopzooi.

JANSEN
't Schoenenhuis
DE DORPSZAAK
MET DE STADSE COLLECTIE

MARWITZ

Vooraan in de brillen-
mode
Ruime keuze en 20%
korting op montuur bij
aankoop op ziekenfons
recept

Fa. Köhler-
Wissink

Spalstraat 15 Hengelo Gld



SEEZO UNIFORMEN
Voor onze produktie-afdelingen vragen wij de vol-

gende medewerksters:

parttimester
3 a 4 middagen per week

vrouwelijke assistente voor werkzaam-
heden op de snijzaal

energieke assistente
van de produktieleider
leeftijd ca. 16 jaar

Wij bieden u een prettige werksfeer,
goede beloning en sociale voorzieningen

Voor informaties kunt u kontakt opnemen met de heer

T. Leonards.

UNIFORMENATELIERS

Th. F. Seesing & Zonen B.V.
St Janstraat 12 - KEIJENBORG Gld

Telefoon 05753-1641
na 17.15 uur: 05753-1642

AUTOBEDRIJF

Herwers B.V.
biedt aan wegens inruil
DATSUN 180 B HARDTOP

DATSUN CHERRY

DATSUN 1200

DATSUN 1200 COUPÉ

PEUGEOT 404 D

FORD ESCORT

CITROEN 2 CV 4

FIAT 127

FIAT 128

DATSUN CHERRY

TOYOTA 1000 SPECIAL

SIMCA RALLEY

SIMCA 1100GLS

CITROEN 2 CV 4

CITROEN DYANE

VW 1300 LUXE

RENAULT 12 TL

FIAT 850 SPECIAL

NSU 1000 C

HENGELO GLD - TEL 05753-1263

DOETINCHEM - TEL. 08340-23839

1973

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1971

1971

1971

1971

1971

1970

1970

1970

1970

1969

Inruil en financiering mogelijk

NU EEN RUIME KEUZE IN LEUKE

RUITPANTALONS
MET

bijpassende truien

Voor mannenmode

Lentferink

Gelegenheid tot

verzilveren van vac.bonnen
voor de Kerst en vrije dagen

op MAANDAGAVOND 19 NOV van 7-9 uur

bij A. HULSTIJN, Vordenseweg 27

Bestuur NVV

TT
SPECIAAL DEZE WEEK

Op al onze

BABY-ARTIKELEN
zowel op baby-uizetten als baby-cadeaus

ALLEEN DEZE WEEK

20% korting

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

Wie wil door flink aanpakken,
goed verdienen

WIJ ZOEKEN EEN

zelfstandig meisje
of jongedame
voor een verantwoordelijke taak in onze
supermarkt, afd. slagerij

WANSINK VIVO Supermarkt
HENGELO GLD - TEL 1205

Unie van
Vrouwelijke Vrijwilligers
afdeling Hengelo Gld

Verkoopmiddag en-avond
ten bate van het UVV-bejaardenwerk, op

van 2 tot 5 en van 7 tot 9 uur

woensdag 21 nov. a.s.
in ZAAL LANGELER

Steunt dit werk KOMT ALLEN

WAARHEEN MET UW TIJD

De autoloze zondag, heeft afgezien van economische terug
slag, duizenden plezier bezorgd. Men pakte de fiets en er
werd menig kilometertje gereden.
Eigenlijk is deze herhaling van het dauwtrappen al een
goede vorm van trimmen. Het trimcomité Hengelo-Keijen-
burg ziet er dus alle reden in om met haar neus vooraan
te staan. Men is reeds al zondagen naar 't Zand gefietst,
waar de spieren nogmaals met een partij hardlopen werden
onderworpen.
Bij meer autoloze zondagen zal dit dubbeltrimmen wel her-
haald worden. Vertrek vanaf het Parochiehuis, Keijenburg.

UW HENGELO GLD BLIJFT AKTIEF

De Hengelose afdeling van de Unie van Vrouwelijke Vrij-
willigers blijft niet stil staan, maar is immer in beweging.
Voor de bejaarden in de gemeente Hengelo Gld zet zij tel-
kenmale iets op touw, om hen op gezette tijden, ontspanning
te bieden.
De 14-daagse bejaardensoos biedt gelegenheid tot een
praatje en een kaartje. Hieruit voortvloeiend heeft het be-
jaardenzangkoor het licht gezien, dat momenteel onder lei-
ding staat van Henk Fritsma, vanwege het feit, dat dhr G.
Starink wegens studieredenen zich niet meer vrij kon maken
De bejaardendansgroep ,,De Klepperklumpkes" hebben er
al een 5-jarig bestaan opzitten. Met een lustrum achter haar
naam heeft de dansgroep al talloze malen de klompjes op
en neer laten gaan, waarbij deze groep ook andere bejaar-
den talloze prettige uren bezorgde.
Zelfwerkzaamheid is ook een faktor, die wordt geaktiveerd
door het UW. Met de verkoopmiddag en -avond in het voor-
uitzicht zijn ijverige handen in de weer, om zelf zoveel moge
lijk materiaal bijeen te brengen, die zij geheel naar eigen
idee hebben vervaardigd.
Deze verkoopdag vindt binnenkort plaats in zaal Langeler
en wel op woensdag 21 november. Vanzelfsprekend ont-
breekt het punt gezelligheid niet, vandaar dat ook diverse
attrakties ingelast zullen worden. De opbrengst komt dan
weer ten goede aan het werk voor de bejaarden-ontspan-
ning, een stukje sociaal werk, dat zondermeer niet weg te
denken valt. Wie zich nader op de hoogte wil stellen van het
UW-werk en de zorg voor de bejaarden, kan zich vrij-
blijvend om inlichtingen wenden tot mevr. van Hengel (tel.
1273) of mevr. van Dijke (tel. 1370).

BIJ DE TIJD

Geheel overeenkomstig zijn bedrijf, heeft horlogerie A.
Groot Kormelink, Spalstraat 27 te Hengelo Gld, zich bij de
tijd gehouden. Met de derde opening in het bestaan der
zaak, ruim 11 jaar, heeft deze firma zich weer aangepast aan
de eisen en koopgewoonten van het publiek.
Met een verdubbeling van ruim 40 m2 tot een oppervlakte
van 80 m2 is teven een oplossing gevonden voor een nijpend
ruimtegebrek.
De bestaande winkelruimte annex werkplaats werd in zijn
geheel afgebroken en vervangen door nieuwbouw over de
gehele breedte van het huidige woongedeelte.
De werkplaats is in de nieuwe winkelruimte geïntegreerd,
hetgeen een gemakkelijker verwerking van opdrachten geeft,
b.v. in optiek, waarvoor naast het verkoopgedeelte ook een
aparte afdeling voor het passen van brillen is gecreërd.
De bouwstijl biedt de aspirant-koper uitnodigend, tot een
blik in de nieuwe zaak.
Gelijk met de luifel aan het voorfront, die doorloopt tot in
de verkoopruimte, loopt de betegeling ook door, hetgeen
psychologisch gezien, de entree vergemakkelijkt.
Inplaats van grotere etalages zijn in de zijmuur enige etalage
kasten geplaats, welke het idee geven van een nis waardoor
vooral kleinere artikelen zoals goud en zilver goed tot hun
recht komen.
In de nieuwe verkoopruimte is de achterwand ingeruimd
voor antieke wandklokken, een produkt, dat hedentendage
weer meer in zwang komt.
In de winkel zelf is een vrijkomende zijwand op economische
wijze benut door een draaibare stelling voor brillen en zo-
doende ook mogelijkheden biedt voor onzichtbare berg-
ruimte.
Met de opening van deze nieuwbouw is Hengelo Gld weer
eien modern en fraai winkelpand rijker. Wij wensen de fam.
Groot Kormelink veel succes in hun nieuwe zaak.

TONEELCLUB HTC

De nieuwe Hengelose toneelclub HTC heeft het genoegen
u mede te delen, dat er na de geplaatste advertentie boven
verwachting een ruim aantal spelers en speelsters zich
hebben opgegeven voor de nieuwe club.
In navolging daarvan is een toneelspel van het land, getiteld
„Een gast op de boerderij" in studie genomen.
Dit stuk wordt in dialect gespeeld; het is geschreven door
P. L. van Prooyen-Bogaerds.
De datum van opvoering is gesteld op 19 Jan. 1974 In zaal
Langeler.

AKTIE „JANTJE BETON"

Onder het motto: de jeugd staat op het spel zal in de week
van 12 tot 18 nov.a.s. wederom de nationale aktie JANTJE
BETON worden gehouden, uitgaande van het Nationaal
Jeugdfonds.
De opbrengst van deze landelijke collecte wordt benut voor
het creëren van leef- en speelruimte voor onze Nederlandse
jeugd.
In onze gemeente zal deze collecte worden verzorgd door de
stichting Peuterspeelzaal Hengelo Gld, die voor haar werk
in deze een gedeelte van de opbrengst mag behouden.
Bestuur en collectrices hopen dat ze niet te vergeefs een
beroep op u doen.

EEN GOEDE WOONSFEER

Bijzonder belangrijk in een woonruimte is de sfeer die er
vanuit gaat.
Daarmee samenhangende is een goede keuze van meu-
belen, alsmede verdere woninginrichting, bijzonder belang-
rijk, o.m. het grote assortiment tapijt.
Ook fa. Lubbers, woninginrichting te Hengelo Gld ziet dit
aspect duidelijk onder ogen. Binnenkort zal dit bedrijf weer
een herhaling geven van de zeer geslaagde voorjaarsshow.
Deze show is samengesteld uit enige onderdelen. In zaal
Concordia, precies tegenover haar zaak, zal de fa. Lubbers
door een opstelling van diverse produkten, een totaalbeeld
geven van wat zij alzo kan bieden in haar brache.
Uiteraard zullen hier weer de nieuwste nieuwigheden op het
gebied van woninginrichting te zien zijn.
O.m. zal men tonen de nieuw aangekomen collectie van
Solar, alsmede de nieuwe creaties in Ploegstoffen.
Met maar even een overstapje naar de zaak aan de over-
zijde van zaal Concordia, wordt de bezoeker een nog groter
en uitgediepter beeld geboden van de verscheidenheid in
meubels en inrichtingen van uw woning.
Zonder enige verplichting kan men even binnenlopen om
zich van al het nieuws op de hoogte te stellen.

Kinderpostzegelaktie gaat door!
RUIM 400 COMITÉ'S PARAAT

Vanaf 13 november wordt de tweede fase van de 26e kinder
postzegelaktie ingezet. Op meer dan 400 plaatsen in ons
land, voornamelijk in postkantoren en warenhuizen, maar
ook wel op andere trefpunten, verschijnen fleurige kraamp-
jes. Vrijwillige medewerksters van plaatselijke comité's
brengen daar naast de inmiddels verschenen kinderpost-
zegels, een grote verscheidenheid aan wenskaarten op tafel.
De aktie is in september ingeluid door de schoolkinderen
die huis aan huis bestellingen hebben opgenomen voor
zakjes kinderpostzegels en mapjes prentbriefkaarten. De
bestellingen worden na 13 november thuisbezorgd. Bij de
kraampjes is er nu gelegenheid om eens rustig te neuzen
in en te kiezen uit het volledige assortiment wenskaarten,
dat de aktie „voor het kind" op de markt brengt. De verkoop
wordt tot eind december voortgezet. Kerst- en nieuwjaars-
kaarten nemen uiteraard een belangrijke plaats in, maar er
is ook een ruime keuze aan kaarten die zowel voor zakelijke
als privédoeleinden (felicitaties, korrespondentie, mede-
delingen, geboorte- en menukaarten) het hele jaar bruik-
baar zijn. Daar zitten bijvoorbeeld bijzonder fraaie tegel-
en gravure-reprodukties bij. Er zijn luchtpost-uitvoeringen
verkrijgbaar waardoor het de koper mogelijke gemaakt
wordt om vrienden en relaties in het buitenland met een
stijlvolle lichtgewicht-reproduktie te bedenken.
Bij dit alles valt vooral te bedenken dat de aktie een ge-
weldig bedrag voor het kind bijeen pleegt te brengen, vorig
jaar ruim zes miljoen gulden. De opbrengst wordt ieder jaar
verdeeld door het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels
over uiteenlopende maar broodnodige voorzieningen voor
kinderen, jonge en oudere.
Zo ging er in het afgelopen jaar geld naar inrichtingen (bij-
voorbeeld voor een kinderboerderij in een dorp voor ge-
handicapte kinder), naar adviesburo's voor ouders en jon-
geren, naar een kindercircus in een grote stad. Ook naar het
buitenland: onder andere naar een opvangcentrum voor
wezen in Tanzania en naar een spraakkliniek in Djakarta.
Hopenlijk zal de 26e kindepostzegelaktie in nog ruimere
mate konkreet kunnen bijdragen aan leefbaarheid voor
kinderen. De kinderpostzegels zijn tevens te verkrijgen bij
alle postkantoren.

CPB HENGELO GING OP REIS

Wat er zoal in een broodfabriek omgaat, hebben de dames
van CPB Hengelo Gld, getracht aan de weet te komen bij
een excursie die zij maakten naar broodfabriek Wieleman
te Arnhem.
Alvorens een kijkje te nemen in dit bedrijf, waarin ruim
150 man werkzaam zijn, kreeg men een deskundige uitleg,
hoe de hele produktie reilt en zeilt.
Op de voet kon men de produktie volgen van het voedzame
dat daar gemaakt werd, zoals brood, broodjes, gebak.
De consumentenbeurs in de Rijnhal bood de nieuwsgierige
toeschouwer allerlei nieuwtjes op het gebied van kleding,
huis, tuin en keuken.
Nieuwigheden voor de doe-het-zelf vrouw, meubelnieuws,
trip-tips, wetenswaardigheden op het gebied van sport, spel
en recreatie werden de toeschouwers voorgeschoteld.
Voorlichting op het gebied van gezondheidszorg ontbrak
ook niet.
Voor CPB Hengelo Gld is er na deze laatste uitstap binnen
kort weer een vergaderseizoen aan de orde.

Door de plotseling toegenomen vraag naar het

LIEDBOEK
voor de Kerken

was de voorraad snel uitverkocht.

Daar volgens verwachtingen van de uit-

gevers, de herdruk waarschijnlijk pas in

januari 1974 verschijnt, wordt men geadvi-

seerd zo snel mogelijk een exemplaar te

laten reserveren.

Wolters' Boekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 1253

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij U kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

ALBERTIEN

A. J. Harmsen
J. W. R. Harmsen-

Lulmes
Anita

Hengelo Gld, 3 nov. 1973.
Venneweg 1.

Voor uw blijken van belang-
stelling bij ons 40-jarig huwe-
lijk, zeggen wij u hartelijk dank

H. M. Wuestenenk
A. M. Wuestenenk-

van Burk

Hengelo Gld, nov. 1973.
Spalstraat 2.

H.T.V.
stemt een ieder

tevree!

Zie ook de advertentie

van de Hengelose Toneel-

vereniging op de andere

zijde van dit blad

Te koop eetaarappelen, Irene
J. Bruil, Lankhorsterstraat,
Hengelo Gld

Te koop jonge eenden (kwa-
kertjes). B. A. Wentink Paarde
straat 2, Steenderen,
Tel. 05755-310

Knolgroen te koop. H. Wesse-
link, ,,De Nieuwe Kuiper"
Hengelo Gld

Jongeman (16 jaar) zoekt werk
voor de zaterdag
Inlichtingen bureau dezes

Te koop
TV-tafel ƒ 10.—, radio ƒ 50.—,
teak slaapkamer ƒ 50.— (be-
staan uit 2-pers. bed, 2 nacht-
kastjes, 2 stoelen, tafel).
Westerstraat 96, Hengelo Gld

Verse eieren te koop
(bruine)

G. J. Weulen Kranenbarg
Het Karspel 8 - Hengelo Gld

Almanak
Agenda

voor 1974

weer volop

leverbaar

Snel kopen bij

WOLTERS'
Boekhandel
Kerkstraat 1 7

Hengelo Gld

Zorg
dat U gezien

wordt, want zien

doet verkopen!

Met adverteren

in „de Reclame'

ziet men u.

De naam van dit

blad zegt U al

genoeg.

Daarom voor u

een goede raad

adverteer

metterdaad

Wijs besluit



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

STOOFPREI kg 78

HOLL. BLOEMKOOL

KLEIBINTJES 5 kg

GOLDEN DELICIOUS
2 kg

Pracht SLA
2 krop

148
188
158

59
Alle vaders sturen Sinterklaas het liefst naar

SLIJTERIJ „DE ZON"

Vrijheid VIEUX Itr
Grapillon DRUIVENSAP

VAN 205 VOOR

WHISKY Black and White
GROTE FLES

Sint Nicolaas zal versteld staan van de prachtige

cadeau's bij slijterij ,,de Zon"

UIT DE DIEPVRIES
SPERCIEBOONTJES
gebroken 500 gram 129
Gezonde voeding

REFORM VOEDING
in onze supermarkt

VLEES VERS VAN HET MES

TARTAAR

OSSENSTAART

MAGERE

hamlappen

per stuk 79

475
Prachtig DIK SPEK

MAGER RIBSTUK

Haas- en rib-
k l l l l l l U l l l i :

149

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG 500 gr slechts
alle prijzen per 500 gram en gedurende de hele week

Het is de hoogste tijd voor de voor- of achterbouten. Vraag eens prijs

150 gram katenspek
100 gram pekelvlees
500 gram balkenbrij

125
98

125

150 gr eigen slagersham 149

250 gr Haagse leverworst 98

ZUIVEL VOORDEEL

VOLLE MELK Itr 72
79

DESSERT VLA 0,5 Itr Afi
flarh - nhrilcnnfi . npr^ik . hitterlrnalriaa ^^^^ ^̂ P̂

YOGHURT Itr

aarb. - abrikoos - perzik - bitterkoekjes

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin
wit

Luxe stol met spijs 750 gr

BANKETSTAAF
met roomboter

73
75

235

169

badstof slipjes
blauw-rood-wit-groen-geel supermarktprijs 265

De echte, de Betuwe

Aardbeien-confi tnre
bij ons geen 154 maar

Groot vat geprogrammeerd

DIXAN
van 1845 voor 1645 bij ons 1395

Vivo koffie
bonen of snelfilter vacuüm 250 gram van 230 voor

Raak sinas
liter van 99 voor

Fambro shampoo
grote fles geen 153 maar

189

89

125

St Nicolaas rnpakpapier 2 rol 79
Chocolade sigaretten 3 doos 99
St Nicolaas verassingszakjes

van 89 voor

Enkhuizer mergpijpjes
van 122 voor

69

109

Boemboe Nasi Goreng
2 zak van 160 voor

Komkommerschijven

Unox erwtensoep
extra gevuld heel blik van 208 voor

139

69

189

Prachtige

Augurken
0,75 literpol 115

Romige

CUSTARD
dubbelpak 400 gram

Kerkdiensten

ZONDAG 18 NOV.
Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9 uur Ds J. P. Kabel

Ned. Herv. Kerk

10.30 uur Ds J. P. Kabel

„Ons Huls"

10.30 uur Teenerdienst

Goede Herder Kapel
10 uur Eerwaarde Heer Smit, Vorden

VrIJz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

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

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30
uur en zondags van 12-12.30 uur

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922

RJC. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mis. Door ds
week H. Mis S uur.

Zondagsdlerut wijkverpleging

Zr. Foeken, Hummelo. Tel. 08348-236

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 6
uur R.K. kerkdienst.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Fel. 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 Hengelo
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 8.30-9.30 uur.
Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr
Veenlnk. Spreekuren: leidster gezinsver-
zorging mej. Ebbers en leidster bejaarden-
hulp mevr. Lubbers: maandag t.e.m. vrijdag
van 8.30 tot: 9.30 uur*
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Over reclamedrukwerk
Ter gelegenheid van de a.s. Sint Nicolaas zullen wij weer
enige folders over cadeau-artikelen en speelgoed ver-
spreiden. Daarover willen wij U graag wat vertellen.

Voor het kiezen van dergelijke folders zijn wij aangewezen

op grossiers of inkoopcombinaties. We kiezen uiteraard de
voor onze zaak meest geschikte. Maar zelden zullen deze
boekjes een nauwkeurig beeld geven van wat wij precies in

onze winkel hebben.
Natuurlijk passen we onze inkoop zoveel mogelijk aan bij
de sortering die in zo'n boekje beschreven wordt.
In sommige gevallen lijkt het ons echter beter een ander
artikel in plaats van het afgebeelde aan te bieden, b.v. wan-
neer we in eenzelfde artikel van ander merk meer ver-
trouwen hebben.
Om deze reden kan onze sortering afwijken van het prijs-
boekje.
Over prijzen gesproken:
In dit reclamedrukwerk worden natuurlijk de prijzen genoemd
waarvoor zo'n artikel in de meeste gevallen verkocht wordt.
Gelukkig hebben wij door combinatie-inkoop vaak mogelijk-
heid goedkoper in te kopen dan volgens de gebruikelijke
weg via de grossiers. Daarom zult u in veel gevallen in
onze winkel lagere prijzen aantreffen dan'in de folders zijn
vermeld. Wilt u daaraan denken als u soms prijzen ver-
gelijkt?
Hier kunt u op rekenen:
Onze prijzen zullen nooit hoger zijn dan in het door ons ver-
spreide reclamedrukwerk. Vaak wél lager!

STEVORD
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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

En dit jaar:
vanaf 5 mandagen 20 gulden premie.
Per man, per dag.

26 november 1973
t.e.m. l maart 1974

Sint en Piet
vinden in onze grote sor-
tering velerlei

GESCHENKEN

Ook voor u, dus komt u maar eens kijken

GROOTBOD

Meubel- en tapijtshow

Voor geschenken in de vorm van
Eau de Cologne
dozen zeep
lotions

t aftershaves
f

toilettassen

J. W. van Onna
Kapper - parfumerie Kerkstraat 7 - HENGELO GLD

op 20-21-22 november

Wij kunnen U door medewerking van de fabrikanten
veel nieuws laten zien van de laatste beurzen

Verder vragen wij uw aandacht voor de nieuwste

Ploegstoffen
en de open weves van GARDISETTE

Tevens NIEUW de

Solar collectie

Tydens de showweek meubels en tapijten
TEGEN SPECIALE SHOWPRIJZEN

LUBBERS WONINGINRICHTING
Raadhuisstraat - Hengelo Gld - Tel. 05753-1286

UIT DE BOET1EK

100% wol van ƒ 275.— voor

ƒ 225.- p. m,

Bekende wollen berber
van Desso van ƒ 259.— voor

ƒ 210.- p. m,

Hoogpolige woltapijt
berber van ƒ 225.— voor

f 189.-

Verder telkens aanbiedingen in

nylontapijt

Alle kamertapijten worden gratis vakkundig gelegd en kunnen gereserveerd worden

lubUr/ltapijlbo«tiek

Onder of bovendeken
altijd een

VEILIGE ZWAKSTROOMDEKEN
van

INVENTUM

UT

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

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

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

Braden zonder boter of vet
in de

RöMERTOPF
Vitaminen en natuurlijke voedingsstoffen

blijven behouden

Ideaal
voor dieetpatiënten, lekkerbekken en

iedereen die slank wil blijven

REEDS VANAF 11.50

BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Telefoon 05753-1215

HORSTIN K
HET ADRES VOOR

luchtbuksen - schaatsen

gereedschappen

huishoudelijke artikelen

Kerkstraat 15 HENGELO GLD Tel. 05753-1238


