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CLAM
BUITENKANSJES
Pot met drop

Bijzonder fraaie voorraadpot van bruin

glas, gevuld met ± 300 gram echte D.A.-

drogistendrop

Nu van f 4.95 voor slechts

ƒ3.65

Dea wattenbollen
Superzak met ± 100 stuks gekleurde

superbollen

Nu van ƒ 1.19 voor het zachte prijsje van

slechts

ƒ0.99

Wenkbrauw/nagelset
Bestaande uit epileerpincet met bokke-

pootje en nagelvijl ineen

Verpakt in fraai etui

Nu van ƒ 3.95 voor het ,,schone" prijsje

van slechts

ƒ2.50

LENSELINK
Hengelo Gld - Kerkstraat 1 - Tel. 1300

Drogisterij - Parfumerie

NU 1/3 Rijkssubsidie
voor de eigen woning

bij het aanschaffen en plaatsen van

isolerende beglazing
Voorwaarden zijn o.a.:

e de kosten van de voorziening moeten

tenminste f 500.— bedragen

e de betreffende woning moet na 1945

gebouwd zijn en voorzien van C.V.

• het geldt alleen voor woon- of daar-

mee in open verbinding staande ver-

trekken

Vraagt inlichtingen bij:

SCHILDERSBEDRIJF

G. H A R M S E N
Ruurloseweg 20 - Hengelo Gld - Tel. 1513

Deze week

bij de keurslager

DE GEHELE WEEK:

Rib of haas

karbonade

500 gram 425

Slagersham

100 gram 99

Magere

speklappen

500 gram 179

99

Magere

hamlappen

500 gram

Palingworst

150 gram 99

Kuikenbouten
(zonder vel en vet)

500 gram 375
Ontbijtspek

150 gram 125

DAGREKLAMES:
Maandag en dinsdag:

500 gr verse worst

Donderdag:

500 gr

malse varkenslappen 368

500 gr vleesribbetjes 98

Woensdag:

500 gr gehakt + krulden

250

1 kg nog voordeliger

399
500 gr r.gehakt spec. 548

500 gr v.gehakt spec. 448

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 299

500 GRAM MAGER BRAADVLEES 59$

10 BITTERBALLEN 99

10 KROKETTEN 325

10 FRIKANDELLEN 325

3 LOEMPIA'S 199

Keurslager van Burk
KEURSLAGER Raadhuisstraat 7 - Tel. 1269 - Hengelo Gld

Plant nu uw

conif
WIJ HEBBEN EEN GROOT ASSORTIMENT VOOR U

Zowel voor haag als solitair, tot 2 m

Haagconiferen reeds vanaf ƒ 1.25

BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG

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

OOK UW ADRES VOOR

tuinaanleg en tuinontwerp

VOOR

keukens - kasten
UW ADRES

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. Bijenhof
Hummeloseweg 7, Hengelo G

HANDEL IN

hooi en stro

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

HEIJINK
«Groot in meubelen
Groot in tapijten
Groot in gordijnen

KAMERBREED TAPIJT reeds vanaf ƒ 59.50 per str. m

Bij COMPLETE INRICHTING wordt

geen werkloon berekend
dus geen legloon, geen maakloon gordijnen, geen werkloon trap

bekleden, geen werkloon rails plaatsen, ALLE WERK GRATIS

Bovendien vieren wij ons 25-jarig jubileum, dus

10% korting voor kontante betaling

„DE SPANNEVOGEL"

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld

Tel. 1484

HENGELO (GLD)

ZONDAG 29 SEPT.

THE EVENING STARS

3 bars vol gezelligheid



Onze ouders,

A. J. HEBBEN

en

E. A. HEBBEN-ROELOFFZEN

zijn 25 jaar getrouwd op vrijdag 27 sept.

Om 10.30 uur zal een H. Mis worden opgedragen in de

parochiekerk van St Jan de Doper te Keijenburg.

Liesbeth - Gerrit

Margareth

Gerhard

Clemens

Ans

Ingrid

Monique

Richard

Steenderen, september 1974.

Voortseweg 9.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 15.30 uur in

zaal Winkelman te Keijenburg.

Vrijdag 27 september a.s. hopen wij met onze kinderen

en kleinkind ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

H. M. BANNINK

E. F. BANNINK-ROELOFSEN

Hengelo Gld. september 1974.

Banninkstraat 46.

Receptie van 3.30 tot 5 uur in zaal Concordia te

Hengelo Gld.

1949 1974

Maandag 30 september a.s. hopen wij

samen met onze kinderen ons 25-jarig

huwelijk te gedenken.

Van 3.30 tot 5 uur is er gelegenheid ons te

feliciteren in zaal „Concordia" te Hengelo.

B. J. LEBBINK

M. W. LEBBINK-TULP

Hengelo Gld, september 1974.

Raadhuisstraat 41.

WEGENS FAMILIEFEEST IS ONZE ZAAK

maandag 30 september

DE GEHELE DAG GESLOTEN

B. J. LEBBINK
MOLENAAR - HENGELO GLD

Aktiviteitencommissie „Ons Huis"
Disco '72

ORGANISEREN:

F I L M D A G
op zaterdag 28 sept.

's middags voor de schoolgaande jeugd

LACHPARADE '73

In de pauze zal de jeugd een versnapering worden aan
geboden.

Aanvang 14.30 uur Entree f 1.—

's Avonds voor alle leeftijden

WHISKY ALS WATER
Aanvang 20.00 uur Entree f 2.50

Voor leden van Disco '72 op vertoon van lidmaat-

schapskaart entree f 1.—

Jong politie-ambtenaar zoekt

KOSTHUIS
te Hengelo Gld, m.i.v. 1 oktober a.s.

Opgave aan postcommandant Rijkspolitie Hengelo Gld
Telefoon 1230

na 12 uur gesloten
Maandag 30 sept.

FA. BEUMKES
Raadhuisstraat - HENGELO GLD

Ga gewoon maar weer naar
MODEHUIS LANGELER

Daar is mode. Daar is veel.

Daar is het betere. Daar kiest U rustig.

Daar is 't niet duur

Allemaal ongewoon pretttige dingen

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Heden overleed nog vrij onverwacht in het Wilhelmina

ziekenhuis te Doetinchem, in de volle zekerheid des

geloofs, onze inniggeliefde moeder, groot- en over-

grootmoeder

HARMINA LENSELINK

weduwe van Willem Bruil

in de ouderdom van 77 jaar.

Hengelo Gld, A. H. Scheffer.Bruil

H. Scheffer

Zelhem, B. H. Nusselder-Bruil

G. J. Nusselder

Hengelo Gld, J. Bruil

A. H. Bruil-Berkelaar

Voorst bij Zutphen, A. H. Wilbrink-Bruil

A. J. Wilbrink

Hengelo Gld, H. J. Bruil

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 15 september 1974.

,,'t Altena", Lankhorsterstraat 9.

De begrafenis heeft 19 september plaats gehad op de

Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld.

VOOR EEN MOOI EN MODERN

B R U I D S B O E K E T
DAN NAAR DE

Fa. Wijnbergen
't VOORDELIGSTE ADRES

OP ALLERLEI GEBIED

Kom ook eens kijken in onze

verkoop-bloemenkas
Volop keus in

GROENE EN BLOEIENDE PLANTEN

Kijk iedere week naar onze

weekend-aanbieding

FA. WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

Heden heeft de Here vrij onverwacht tot Zich ge-

nomen, onze lieve vader, groot- en overgrootvader

BERNARD TE KULVE
weduwnaar van H. Scheffer

in de ouderdom van 90 jaar.

Hengelo Gld, H. te Kulve

Ruurlo, B. J. Wentink-te Kulve

H. G. Wentink

Hengelo Gld, H. B. Harmsen-te Kulve

G. Harmsen

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 20 september 1974.

Ruurloseweg 20.

De begrafenis zal heden dinsdag 24 september plaats

hebben op de Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld

om 13.00 uur.

Vreedzame demonstratie agrariërs

De onrust in de boeren- en tuinderswereld, die door de

crises-situatie hun inkomensposite bedreigd zien, heeft tot
allerlei vormen van a'kties geleid.
De georganiseerde boeren en tuinders vonden het tijd wor-

den om hun protest te laten horen. Op maandag 16 sept.

de dag die door de internationale organisaties, verenigd

in het Copa, was uitgeroepen tot de dag van land- en tuin-
bouw, werden een hoeveelheid vreedzame akties ontwikkeld

In Hengelo Gld, werden door de bestuurderen van navol-
gende organisaties besloten aan het college van B. en W.

der gemeente een officieel protest aan te bieden.
Het college kon zich zondermeer verenigen met de wijze

waarop de voorzitters H. Waarlo van de CBTB, J. Groot
Roessink van de GMvL, B. Menting van de ABTB Hengelo

en G. J. Niesink van de ABTB Keijenburg hun vreedzame

demonstratie hielden.

Ze waren zich als college bewust van de moeilijkheden, die

er momenteel in de land- en tuinbouw heersen, t.a.v. de

gederfde inkomens.

Toezegging werd gedaan om nog diezelfde dag een tele-

gram met de navolgende inhoud te verzenden aan de

Minister van Landbouw en de Tweede Kamer:

,,Heden, om 11.00 uur, hebben de voorzitter van de plaatse-
lijke CBTB, ABTB en GMvL, in een vreedzame demonstratie

ten gemeentehuize aan ons college hun ongerustheid over-

gebracht m.b.t. de inkomenspositie van de agrariërs en ver-
zocht dit ter kennis te brengen van de Minister van Land-
bouw en de Tweede Kamer". Burgemeester en wethouders

van Hengelo Gld.

Onder het motto ,,de tijd is voorbij, dat de boeren en tuin-
ders willen werken voor een appel en een ei", werd burge-

meester Quarles van Ufford, de wethouders G. J. Hiddink en

Th. H. Hooman, alsmede gemeentesecretaris W. C. Gieling,
een appel en een ei aangeboden. Een ludieke wijze van

protesteren.

Kerkdiensten

ZONDAG 29 SEPT.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Kabel
gezinsdienst

Goedo Herder Kapel
10 uur Ds Jansen

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

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

Vrfjz. HOT. Kerk

Geen dienst

ZondBQedlenst wijkverpleging
Zr Lucle Marie, telefoon 1315

Weekendlenct dierenartsen Steenderen

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

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

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

Te koop Renault 10 Major,
4-deurs, bouwj. 1971, verkeert

in prima staat. Vraagprijs

ƒ 2500.—. Te bevragen A.

Paalvast, Toldijkseweg 25,
Steenderen, Tel. tussen 8.30-

17.00 uur 08303-8313

Te koop 2 oliekachels, zaag-

machine met motor, melkkar

voor 8 bussen, alles in prima
staat. H. J. Hebben, School-

dijk 6, Baak, Tel. 05754-391

Te koop consumptie-aardappe
len. B. J. Memelink, bij 't Ker-

vel, Hengelo Gld, Tel. 05753-

1640

Te koop 25 are mais, partij
aardappelen (ƒ 6.— per half
mud). H. G. Megens, Kremers-

dijk 3, Hengelo Gld

Te koop prima consumptie-
aardappelen voor de winter-

opslag. Worden thuisbezorgd.

Prijs billijk. W. Maalderink,

„Tiller", Past. Thuisstraat 17,
Keijenburg

Te koop 2.10 ha snijmais nabij
de Slotsteeg. Briefjes inleve-

ren voor 27 sept. Gemeente-

werken, Regelinkstraat 5

Wilt u de hoogste prijs voor
uw nuchtere kalveren? Dan
naar Harry Waenink, Spal-

straat 51, Hengelo Gld, Tel.

1317

Te koop 12 fokvarkens, 5 a 6
maanden oud. G. H. Wolbrink,

Beekstraat 8, Hengelo Gld

Tel. 05753-2183



supermarkt

GROENTE EN FRUIT
Franse 98GOLDEN DELICIOUS kg '°

Hagelwitte QQ
CHAMPIGNONS 200 gr '°

Dikke kroppen SLA 2 voor OO

Nieuwe ZUURKOOL

Zoete DRUIVEN

SLIJTERIJ „DE ZON"

JONGE JENEVER Itr

PISANGAMBON fles

Sonnema BEERENBURGER
liter van 1275 voor

Slijtersbier

KELLERBIER 6 fles 240

UIT DE DIEPVRIES
Iglo kroketten 15 stuks slechts 199

Staaf Ms hele liter 149

Alle VIVO GLOEILAMPEN goedkoper

Vivo GLOEILAMPEN
75 en 100 watt

VLEES VERS VAN HET MES

3 ROOMSNITSELS

VERSE LEVER

DIK SPEK

Schouder

karbonade

VERSE BRAADWORST
RUNDERSTOOFLAPJES
CONTRA FILET

Puur mager

fricandeau

298

369

625

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG

NU HEEL KILO500 gr slechts
en met gratis kruiden

465
alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

150 gr snijworst
150 gr gekookte Gelderse
150 gr Paté de Grand Luxe

119 250 gr boerenleverworst 13Q
"l AA uit eiaen worstmakerii ^^ J

119

uit eigen worstmakerij

Grove rookworst
uit eigen worstmakerij per 100 gram 69

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 67

KARNEMELK Itr 59

CHOCOLADEVLA '/* Itr 64

BROOD EN BANKET

Gesneden

5 krentebollen

Roomboterkoek

CHIPOLATASNIT
in prachtig doosje

bruin

wit

87

90

129

159

319
Het wordt weer frisser Voor de jeugd

verrassend leuke truien
ja, echt voor slechts

1

Radion
grote plastic zak slechts 398

Pondje Bona

Bona margarine
2 kuipjes a 500 gr van 202 bij ons

Vivo korreloploskoffie 200 gr 445

Santura honing pot 279

Saroma alle smaken 3 pakjes 99

Liga junior geen 99 maar 79

Sisi sinas de bekende liter 79

Rosé de Fruits fles 198

Vivo fruitcocktail liter 189

Calvéslasaus van 216 bijons 186

Dreft wolwas van 550 voor 450
695een emmer vol

40 tulpen - 30 krokussen - kg narcissen

Knorr kippesoep slechts 49

Rexona deodorant van 650 bij ons 395

koffiemelk
halfvet Itr 139

Middel

vermicelli
pak 500 gram



Ook voor kleine elektr. huishoudelijke apparaten

Fa. Ordelman & Dijkman
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL 05753-1285

A. Groot Kormelink
OPTIEK

Spalstraat 27 - Hengelo Gld

Tel. 1771

WIJ HEBBEN EEN

SPECIALE AANBIEDING IN

WOL
Komt u maar eens kijken

Vanaf ƒ 1.-- per bol

B . G R O T E N H U Y S
Spalstraat 18 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1823

HEIJ1NK
HET ADRES VOOR UW

doe-het-zelf artikelen
HOUT, PLAATMATERIALEN, GEREEDSCHAPPEN

IJZERWAREN

„DE SPANNEVOGEL"

uw eigen spaarbank
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

rente *°*" 0/°
Assur.kantoor TIJKKEN

Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN
Tel. 05755-437

SPAARBANK

Voor:

Mc Cormlck
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS melksystemen
Tel. 05753-1964 BH Stallen

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

A A N B I E D I N G

Erres diepvrieskist

190 Itr van ƒ 748.— voor

Erres diepvrieskist

285 Itr van f 997.— voor

625.--

798.»
Zanussi diepvrieskist

395 Itr van ƒ 1099.— voor

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10 . HENGELO GLD

BIJZONDERE GEZINSDIENST IN DE NED. HERV. KERK

Op zondag 29 sept. zal er om 10 uur een gezinsdienst wor-
den gehouden, die bedoeld is als een symbolische start van
het winterwerk door de zondagschool, teenerdienst, C.J.V.
en jeugddienstcommissie.
Toch is het de bedoeling dat er als gezin naar de kerk ge-
gaan wordt.
Alleen de kinderen die afscheid nemen van de zondags-
school zullen bij elkaar zitten.
Geprobeerd wordt er een dienst van te maken, waarin alle
genoemde groepen aan hun trekken komen, waarbij de
nadruk zal worden gelegd op het samen gemeente zijn, ook
al uit zich dat in heel verschillende vormen.
De verwachting is heel veel gezinnen te kunnen begroeten.

KOLLEKTE KONINGIN WILHELMINA FONDS

De kollekte voor het Koningin Wilhelmina Fonds, ter bestrij-
ding van kanker, heeft in de gemeente Hengelo opgebracht
ƒ 7415,87.
Men is zowel gevers als kollektanten bijzonder erkentelijk
voor dit mooie resultaat ter bestrijding van de gevreesde
ziekte.

AKTIVITEIT IN „ONS HUIS"

Onder voorzitterschap van de heer Chr. Lubbers, die in deze
functie de heer J. van der Loo opvolgde, wegens diens ver-
trek naar Zwolle, besprak de aktiviteitencommissie van „Ons
Huis" plannen om in het komend seizoen weer aktiviteiten te
ontplooien.
Zo kwam als eerste uit de bus het plan om op zaterdag
28 sept. een filmdag te organiseren, waarbij Disco '72 haar
medewerking toezegde.
Deze filmdagen zijn bij de jeugd goed bekend, vandaar dat
er ditmaal een filmmiddag en -avond wordt georganiseerd.
De jongsten kunnen 's middags volop genieten van deaarts
grappenmakers Stan Laurel en Olivier Hardy, die het weer
al te bont maken.
Onder het motto Lachparade 1973 worden er films over
deze figuren gedraaid. In de pauze zal aan de jeugd een
versnapering worden aangeboden.
In de avondvoorstelling komt een avonturenfilm op het doek
met als titel Whisky als water. Dolkomische scènes doen
zich voor in deze film, waar ten tijde van oorlog een Schots
dorp zonder whisky komt te zitten en een schip, dat whisky
aanvoert, voor de kust strandt.
De entree voor beide voorstellingen is laag gehouden.
Leden van Disco '72 hebben tegen vertoon van hun lid_
maatschapskaart reductie op de entree 's avonds.
Men spreekt de wens uit, dat deze filmdag door een grote
opkomst, ook in de toekomst voor herhaling vatbaar blijkt.

Speciale aanbieding

KINDERLAARZEN

9.95 - 10.95 - 11.95
maten 22 t.e.m. 35

PANTALONKOÜSJES

nu slechts 1*50

Wullinks schoenhandel

Speciale aanbieding

baby maillots
4.95

H.J. B U U N K & Z N

Lotto Lotto

Maandformulieren
voor oktober vanaf heden verkrijgbaar.

Inleveren tot en met 3 oktober 's avonds 6 uur bij

sig.mag. Rietman
Spalstraat 19 - Hengelo Gld

Vergeet dit niet! S.V. Willem Teil

uw

De presidente van de plaatselijke Unie van Vrouwelijke Vrij-
willigers, mevr. van Dijke, kon op de eerste bejaarden bijeen
komst in het winterseizoen 1974-1975 een groot aantal be-
jaarden welkom heten.
Het waren „Jan en Jet" uit de Achterhoek die naar Hengelo
gekomen waren om voor de bejaarden een gezeillige middag
te verzorgen.
In dialect hielden ze hun voordracht welke afgewisseld werd
met zang en accordeonspel.
Een warm applaus was de dank van de bejaarden.
In de pauze werden loten verkocht, prijs was o.a. een sprei
Aan het einde van de middag werden de prijzen bekend ge-
maakt van de „Floralia". Voor de eerste prijs winnaar was
door de fa. Wijnbergen een plantje beschikbaar gesteld,
terwijl aan allen die een plantje ingeleverd hadden, een
kleine attentie werd uitgereikt.

EEN „SIKKEN"-OPDRACHT VOOR ZILVEREN PAAR

De heren bestuurderen van de carnavalsvereniging ,,de
Keidarpers" uit Keijenburg, hebben wel laten weten, content
te zijn met de uitnodiging voor de viering van een 25-jarig
huwelijksfeest.

Het 'betrof hier het echtpaar Fleming-Scheffer, St Janstraat,
Keijenburg. Daar de heer Fleming bestuurslid is van de ver-
eniging en ook eens als Prins Claus de scepter zwaaide
over het leutenrijk, moest er iets speciaals bedacht worden
Thuis zijnde in het maken van grappen, gingen de carnavals
bestuurderen bij elkaar zitten en werd er iets origineels uit-
geprakkizeerd.

De fam. Fleming kreeg een si"k aangeboden, op de avond
van het feest, maar wel met een speciale opdracht.

Ten eerste moest er volgens de ,,sikken"-opdracht een aan-
tal handtekeningen verzameld worden van kasteleins uit
Keijenburg, hetgeen op de avond na het feest dan ook
prompt gebeurde.

In optocht ging het gezelschap met de sik aan de lijn, en
voorzien van een luide ,,geitenbel" door het dorp, hetgeen
wel enig opzien baarde.

De opdracht naar behoren te hebben uitgevoerd, kreeg het
zilveren paar ten huize het cadeau in enveloppe aangeboden
door de penningmeester van ,,de Keidarpers", de heer H.
Weverink.

Dat de sik de tocht op prijs stelde liet hij onderweg o.m.
blijken door in een etablissement mede aan de bar plaats
te nemen, waar hij ook bijna nog een drankje proefde.

De ,,sikken"-opdracht luidt verder, dat de sik, voor de vol.
gende carnavalsfeesten in 1975, niet van eigenaar mag ver-
wisselen, anders gaat dit de fam. Fleming bij wijze van
weddenschappen enige halve liters bier en jenever kosten

De sik zelf, deed zich na het aanbieden van de enveloppe
met inhoud, tegoed aan de papierenroosjes, die de buurt
zo netjes gevlochten had.

Hengelo Gld • Kastanjelaan 1 - Tel. 05753-1294 • Veldhoek • Kapelweg 16 • Tel. 05736-369


