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A. GROOT KORMELIKK
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

Het bestaat niet
schoenen met een
kilometerteller
Maar u zou verbaasd zijn
hooveei kilometer u per
dan t? voet aflegt. Daarom
moeten uw schoenen, be-
halve modieus, ook goed
van pasvorm zijn. Cristall,
de schoen met de hielkom,
heeft een uitermate goede
pasvorm en kwaliteit.

U loopt kilometers langer op

O» modeschoen roet voatbed

Wullinks schoenhandei

M.i.v. MAANDAG 4 NOV. 1974 zal een

wekelijkse avond- en
nachtdienst

worden ingevoerd, beurtelings waargenomen door één

der plaatselijke huisartsen.

dr. Th. J. Hanrath

dr. F. Schreuder

dr. B. A. M Eijkelkamp

CLAM
UITGAVE:

Drukkerij WOLTERS

Kerkstraat 17 • Hengelo

Tel. 05753-1455

b.g.g. 125.?

Verschijnt dinsdags

60 jaar
november 1914 november 1974

Jubileumverkoop
VAN 30 OKI .M. 9 NOV.

Dames
Heren konfektie
Kinder

Koopcheques
Gezellig kijken, keuren en passen

op WOENSDAGMIDDAG 30 OKT.

van 14.00-17.00 uur

Bij iedere f 10.— aankoop krijgt U een cheque

van f 1.— kado (30 okt. t.e.m. 9 nov.)

Inleveren cheque t.e.m. 7 dec. 1974

KOFFIE EN FRISDRANKJE STAAN

VOOR U KLAAR!!!

Gratis ballonnen
voor de jeugd

KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD

Een feit is dat veel mensen met vermoeide benen doorlopen. Ze staan
te veel of hebben een begin van spatadervorming. Misschien omdat
ze 'n verwachting zijn. Terwijl benen juist zo goed beschermd

kunnen worden: gaat u eens naar de bandagist!_ __ ^_ _ »̂̂  ^̂ M •* • ^̂ B 1M • INUII I IV- I I v x r w i v j w i i . yuuL u Wlt9 liaai UQ h/dl
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u vindt daar LUXOVAR- Dat

elastische kousen die echte verantwoorde

steun geven. Daarbij toch modieus zijn.
Ze worden gemaakt door VARITEX in Haarlem,
breiers van therapeutische en modieuze
elastische kousen. Kousen die door vele

moc'eme artser> worden voorgeschreven
^'J verschillende soorten beenklachten.
^ moet zeker eens informatie vragen!

GLAS, VERF, BEHANG: WINKELMAN

Sportieve jongensmode
in broeken - truien enz.

Volop keus bij

GEBBNG
STEENDEREN

FANCY-FAIR „ONS HUIS" 1 en 2 november
ZATERDAGMIDDAG 2 NOV. KINDER FANCY-FAIR



Op maandag 4 november a.s. gedenken onze ouders

H. SPEKKINK

M. SPEKKINK-SCHIEVEN

hun 25-jarig huwelijk.

Dit hopen we samen te vieren op dinsdag 5 nov. a.s.

in zaal „Den Bremer" te Toldijk.

Martie en Gerry

Dinie en Bert

Inge

Henk

Willemien

Hengelo GId, oktober 1974.

Westerstraat 102.

Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot 4.30 uur in zaal

„Den Bremer" te Toldijk.

UW TERECHTE KEUS IN

donsbedden

wollen dekens

draion dekens
DOET U BIJ ONS IN DE COLLECTIE

OP HET GEBIED VAN

MEUBELEN
STAAN WIJ TOT UW DIENST

Wij gaan met U naar de toonzalen

Grootbod's
woninginrichting
TEL 05753-1469 - HENGELO GLD

CORDUROYBROEKEN
MATEN 122 T.E.M. 152

deze week ƒ 15.--

DERKSEN Goederenhal
SPALSTRAAT 32 - TEL. 1884

Rijwielen

geheel compleet ƒ 214.50
INRUIL MOGELIJK

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

GEVESTIGD:

Rentmeestersbureau

P. BREGMAN

Beheer en bemiddeling O.G.

Alle verzekeringen

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo GId - Tel. 05753-1565

ita
LMB Hengelo

Voor:

Mc Cormlck
tractoren

vestiging van

BOEKE-HEESTERS melksystemen
Tal. 05753-1964 OH Stallen

Weltevree met H.T.V.
Kastjekijken oftewel TV, geeft niet altijd ontspanning!

Men wil ook wel eens wat anders. Het amateurtoneel biedt hiervoor een boeiend

alternatief.

De Hengelose Toneel Vereniging H.T.V. heeft dit sinds jaar en dag ook begrepen

met goedverzorgde toneelavonden.

Op de zaterdagavonden 16 en 23 november
(de zaterdagavond mogelijk toch wel een uitgaansavond) heeft de HTV een aantal

toneelavonden vastgesteld in zaal Langeler te Hengelo GId

De voorbereidende studie van het op te voeren spel,

„Zo maar en veearts
is in volle gang.

Genoemd toneelstuk van Martin van Spaandonck boeit de toehoorders ongetwijfeld

van de eerste tot de laatste minuut.

De liefhebbers van toneel waarderen dit maar al te graag!

DE VOORVERKOOP VAN KAARTEN (ENTREE ƒ 2.—) IS GEOPEND BIJ:

Hotel Langeler, Spalstraat 5, Tel. 1212

Wolters Boekhandel, Kerkstraat 17, Tel. 1253

Café Wolbrink, Bleekstraat 3, Tel. 1340

Bovendien kaarten in voorverkoop bij de leden

HEEL VEEL TONEEL VREUGDE

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
UITGEZONDERD DOE-HET-ZELF ARTIKELEN, AFGEPRIJSDE

ARTIKELEN EN GRAMMOFOONPLATEN

„DE SPANNEVOGEL"

Ruurloseweg 2 - Hengelo GId

Tel. 1484

HENGELO (GLD)

ZONDAG 3 NOV.

SANG UND KLANG

Efel oliehaarden v.a. 570.--

Elektr. radiatorkachels v.a.
210.--

UIT VOORRAAD BIJ

„De Heide Smid"
Varsselseweg 41 . Hengelo GId - Tel. 05753-7271

DEELNEMER AGRADO 23-26 oktober

V A L H E L M
noodzaak!

Keuze uit meer dan 100 stuks

Fa. J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo GId

tel. 7278

MANDARIJNEN zonder pit
200lekkervoordelig 18 stuks

Jaffa Grape Fruit
vol vitaminen 5 stuks 149

Deze week

vers gesneden groente
UITZOEKEN: 2 pakken

2 kg harde uien 89
In onze verkoop-bloemenkas

volop BLOEMEN, PLANTEN, DROOG.

BLOEMEN en BLOEMBOLLEN tegen voor

delige prijzen

KOM, KIJK EN ZIET WAT

FA. WIJNBERGEN
U BIEDT

KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

Hengelo's Gemengd Koor

De stuif-es-in repetitie
van bovengenoemd koor zal nu plaats hebben op

dinsdag 12 nov. a.s.
's avonds 8 uur in zaal Langeler

leder die liefhebberij voor zang heeft is van harte

welkom

Veel meer
wooncomfort en gezelligheid in een huis,

voorzien van

centrale verwarming
Vraag vrijblijvend prijsopgave,

ook voor UW HUIS bij

gedipl gas, water, sanitair,
centrale verwarmings- en
electro-technisch installateur

WINTERS
Spalstraat 8-10 - Tel. 05753-1280

(Voor 65-plussers en minder validen mogelijkheid tot

Rijkssubsidie)

Nu 1/3 Rijkssubsidie
voor eigen woning, bij het aanschaffen en

plaatsen van

isolerende beglazing
THERMOPANE of tweeglas,

tot 31 december 1974

Op SCHILDERWERK ontvangt u in de periode van

18 november tot 7 maart een

premie van ƒ 20.--
per man per dag

Voor inlichtingen en vrijblijvende prijsopgave

SCHILDERSBEDRIJF

M. R. A. UITERWEERD
Z.-E.weg 121 - BAAK - Tel. 213

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

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

Restant partijen

kamertapijt
en

hoogpolig slaap-
kamertapijt
met interessante kortingen

Volle garantie - gratis gelegd

LUBBERS
woninginrichting

Tel. 05753-1286



supermarkt
GROENTE EN FRUIT

DOYENNé DU COMICE
de lekkerste handpeer kg

HARDE UIEN 2 kg 98

98

BAHMI PAKKET

BIJ 500 GRAM KLAPSTUK a 398

500 gram HUTSPOT

Pracht
JONATHANS 2

98

35

,98
SLIJTERIJ „DE ZON"

Vrijheid VIEUX Itr

Black Prince WHISKY fl. 1025

PISANGAMBON f L

ALvAiCAK ZOETE SPAANSE WIJN fles 525

hierbij fles Jus d'OrangeGRATIS

UIT DE DIEPVRIES

Iglo vissticks 10 st. van 265 voor 245

Spinazie pak 750 gr 109

De echte Supermakrt

de Vivo Supermarkt wint 't op punten

VLEES VERS VAN HET MES

3 GELDERSE SCHIJVEN
VERSE LEVER
Mager KLAPSTUK
HIERBIJ 500 GRAM HUTSPOT 35

Schouder

karbonade

145
198
398

VERSE BRAADWORST

OSSENSTAART

Mager FRRICANDEAU

Puur mager

298

248

445

575
Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG

500 gr slechts 249 NU HEEL KILO
en met gratis kruiden

465
alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

150 gr snijworst
150 gr gekookte Gelderse
200 gr boerenleverworst

129
109
98

100 gr rookvlees 119
Bakbloed worst 500 gr 148

Voor- en achterbouten. Diepvriesklaar. Eerste kwaliteit Scherp in prijs

BROOD EN BANKET
Gesneden bruin 92

wit 95
4 Deense koffiebroodjes 159
Belgische Galette van 95 voor 89

229

ZUIVE. VOORDE

VOL DAGMI .K

Magere van. of choc.vla Itr 89
UIT ONS NIEUWE VOLLEDIGE MONA ASSORTIMENT

Mona magere fruityoghurt 7 O
6 verschillende smaken y2 Itr van 99 voor *

4TOMPOUCEN

Voor onder uw trui of blousevoor onoer uw irui ot niouse •• f**± *•—

Dames en heren T-shirt m. lange mouw OOO

Brinta
per pak bij ons

Remia halvarine
kuipje van 71 bij ons

Vivo oploskoffie gr. pot 200 gr v. 485 v. 398

Frolic 500 gr 195 bijons 159

Nutricia bambix pak 88

Hero nectar abrikozen fles 245 bij onh 189

Vivo beter in merken

Hero appelmoes extra Itr geen 159 maar 99
Hero aardbeienconfiture geen 203 maar 169
Hero gevulde erwtensoep Itr geen 228 m. 169
Hero doperwtjes zeer fijn Itr 149

Witte Reus voordeelkoffer 445

Vernel wasverzachter 2 Itr van 330 v. 265

Gekleurde dweil 129

Enhuizer mergpijpjes

Groente - kip - tomaten

soep
3 pak no Beschuit

2 rol

K E R K D I E N S T EN
ZONDAG 3 NOV.

Ned. Herv. Kerk

9 uur Ds J. P. Kabel

10.30 uur Ds J. P. Kabel

doopbediening

'"•ow/U" Border Kapal
10.15 uur Ds J. Monteban

doopbediening

VrUz. HOT. Kerfc

Geen dienst

Weekenddienst doktoren

Dr Eijkelkamp, Tel. 2262

Voor spoedgevallen: zaterdags van 0-9.30

uur en zondags van 12-12.30 uur

Zonda0«dlen*t wijkverpleging

Zr Lucie Marie, Tel. 1543

Zondagsdienst dierenartsen

Inqaande zaterdagmorgen 10 u«i«

Dr Pieper. Tel. 05753-2002

Weekendlenst dierenartsen Steenderen

Dr S. Tichelman, Tel. 05755-665

RJC Kerk Hengelo G!d

Zaterdag 7 uur rum. H. Mto Zondag 8.30

uur Hoogmis. 10.30 uur H. Mie Door de

H. Ml» fl uur,

R K. Kerk Keljenburp

Zaterdag 7 uur n. m. H. Mie. Zondag 7.30

stille H Mis In Zelhem zaterdagavonde 8

uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mie. 11 uu?
PK.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld

Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:

elke dag van 9-10 uur en donderdags van

18-19 uur.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar en

spreekuur alle werkdagen van 8.30-9.30 uur.

Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. ...,

Maatschappelijk werk:

Spreekuur: dinsdag van 9-10 uur, Dr A.

Ariënsstraat 7, telefoon 05755-659

Gezinsverzorging:

Spreekuur: woensdag van 9-10 uur, Dr A.

Ariënsstraat 7, telefoon 05755-659

Bejaardenhulp:

Spreekuren: maandag t.e.m. vrijdag van 8.30

tot 9 uur, Dorpsstraat 10, tel. 05755-236

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922



ADVERTENTIE

GROEI EN BLOEI VAN MODEHUIS LANGELER

SPAMWEÊK
van 28 oktober tot en met 1 november

Kleine geschenken
onderhouden de vriendschap.
Wij stellen erg veel prijs op de prettige
relatie die wij hebben met onze cliënten. Daarom
doen wij elk jaar in de Spaarweek iets aardigs terug. In
de periode van 28 oktober tot en met 1 november ligt er voor iedere
spaarder -groot en klein- die onze bank bezoekt een aardige attentie
gereed. Als U komt is dat misschien ook een goede gelegenheid eens over
Uwspaarplannen te praten. Wij zullen U graag informeren over de vele
manieren waarop U bij ons kunt sparen. Ook hoe U -als U dat wenst- auto-
matisch kunt sparen. Spaart U nog niet bij ons? Als U in de Spaarweek
een spaarrekening opent met een eerste inleg van minstens f 10,-
schrijven wij een bedrag van f 5,- als premie bij.

Sparen doet U bij de ^^^

Rabobank S
de bank voor iedereen

Hengelo Gld - Kastanjelaan l - Tel. 05753-1294

Veldhoek - Kapelweg 16 - Tel. 05736-369

stype 8490
matrijs 8491

Wij zijn erg gelukkig met de

geboorte van ons zoontje en

broertje

FRANK ADRIAAN WILLEM

Ad Ridderhof

Marianne Ridderhof-
Jansen

Arne

Hengelo Gld, 17 okt. 1974.

Bleekstraat 14.

FRANK

Wegens omstandigheden zeg-

gen wij langs deze weg, harte,

lijk dank aan onze buren in de

wijk Noordink, voor de goede

vriendschap.

Ook op ons nieuwe adres blij-

ven wij gaarne contact met

hen onderhouden en wensen

een tot ziens.

Met vriendelijke groeten:

fam. W. Wasseveld

Hengelo Gld, Het Karspel 38.

GEVRAAGD vrouwelijke hulp

voor bruiloften en partijen en

zo nodig ook overdag.

Hotel Langeler, Spalstraat 5,

Hengelo Gld

B.z.a. jongeman (18 jaar) voor

werkzaamheden op vrijdag-

avond en/ of zaterdag. G. de

Gier, Roggetoren 2, Hengelo.

Met wie kan ik tegen vergoe-

ding meerijden naar Reesink,

Zutphen. Werktijden: maandag

t.e.m. vrijdag van 8.15 tot 17

uur. B. Heersink, Het Stapel-

broek 4, Linde-Vorden

WONINGRUIL Ruurlo-Hengelo

Aangeboden te Ruurlo: nieuw-

bouwwoning (Sophialaan).

H. Holmer, Sophialaan 19,

Ruurlo

Te koop vierdels van jonge

koe. Voorstuk ƒ 4.75, achter-

stuk ƒ 5.50 per kg. H. J. M.

Wissink, Olde Kaste 6, Hen-

gelo Gld, Tel. 2258

Wil degene die mijn weiderol
heeft meegenomen, in eigen

belang deze op dezelfde plaats

weer terugbrengen? De naam

is mij bekend. G. H. Scholten,

Ruurloseweg 79, Hengelo Gld

Te huur garageboxen. G. Lub-

bers, Schoolstraat 7, Hen-

gelo Gld, Tel. 1446

Te koop pl'm. 70 are knollen

H. J. Bosch, Wichmondseweg

22, Hengelo Gld

HEIDEPLANTEN

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

Wie heeft er op de bruiloft van

Gerrit Bruggink op 19 okt. j.l.

in zaal Langeler een lichte
regenjes met rode shawl mee-

genomen i.p.v. een regenjas

met alpinomuts. Gaarne ruilen

bij Geert Bruggink, Raadhuis-

straat 13, Hengelo Gld

Te koop best knolgroen
G. Memelink, Varkenshandel,

Bekveld

Te koop 75 are beste knollen
Th. J. Harmsen, Banninkstr. 24

Hengelo Gld

HANDEL

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-197$

uw eigen spaarbank
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

rente *°f 110/°
Assur.kantoor TIJKKEN

Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

SPAARBANK

Voor uw drukwerkverzorging

in Steenderen en omgeving

B. A. WENTINK
Paardestraat 2 - STEENDEREN - Tel. 05755-310

HUISARTSEN VOEREN WEKELIJKSE AVOND- EN NACHT-

DIENST IN TE HENGELO GLD

De Hengelose huisartsen gaan met ingang van 4 november

a.s. een wekelijkse avond- en nachtdienst invoeren, waarbij

om toerbeurt di'enst wordt gedaan door de huisartsen.

De huisarts die de weekendienst

heeft zal ook in de week daarvoor

de avond- en nachtdienst gaan ver-

vullen.
Ingaande 4 november a.s. zal dr.

Hanrath deze dienst hebben, met

dus ook de weekenddienst op zater

dag 9 en zondag 10 november, waar

na dr. Schreuder weer een avond-

en nachtdienst heeft, die weer wordt

opgevolgd door dr. Eijkelkamp en

zo vervolgens weer dr. Hanrath.

GEVEN VOOR LEVEN

Op 29 november a.s. zal het Konin-

gin Wilhelmina Fonds haar 25-jarig

bestaan vieren.
Omdat dit jaar ook de omroepver.

de NCRV 50 jaar bestaat, hebben de

beide jubilarissen besloten dit te

combineren tot één grote manifes-

tatie.
Er zal op de 29e nov. een landelijke

bliksemactie plaatsvinden met mede

werking van W en radio, waardoor

men hoopt 40 miljoen gulden te ver-

dienen.

Deze opbrengst zal besteed worden

aan de bestrijding van de Neder-

landse jeugdkanker, want helaas is

deze gevreesde ziekte ook onder de

jongeren veelal dodelijk .

COLLECTE NIERSTICHTING

4 t.e.m. 9 november

Er sterven vandaag nog mensen on-

nodig aan niervergiftiging door te-

kort aan kunstnieren en doordat er

te weinig nieren voor transplantatie

worden aangeboden.

Toch is ook dit jaar zowel het aantal

kunstnieren als het aantal nier trans-

plantaties toegenomen.

Maar ieder jaar komen er ca. 300

nieuwe patiënten bij, die het stadium

hebben bereikt, waarin behandeling

aan de kunstnier het laatste red-

middel is om hen in leven te houden.

Dit is één van de twee redenen, die

vergroting van het jaarlijks te ver-

richten aantal transplantaties nodig

maken. Want elke transplantatie

maakt plaats voor een nieuwe pa-

tent aan een bestaande kunstnier.

De tweede reden is, dat een geslaag

de transplantatie de betrokkene de

kans biedt op een beter, normaler

leven dan het gebonden bestaan van

de patiënt aan de kunstnier.

De opbrengst van de landelijke col-

lecte voor de Nier Stichting Neder-

land - 4 t.e.m. 9 november 1974 -

is bestemd voor

meer niertransplantaties, ook door

voorlichting over het afstaan van de

nieren na overlijden; meer kunstnie-

ren, ook voor thuisdialyse; meer
levensvreugde voor nierpatiënten;

meer onderzoek om nierziekten te

voorkomen

Modernisering in 1956

Totale verbouwing in 1971

Het 60 jarig bestaan van Modehuis Langeler, aan de Kerkstraat te Hengelo Gld,

geeft toch wel enige aanleiding terug te blikken op al datgene, dat voorafging aan

het nu bereikte jubileum.

Modehuis Langeler, voorheen een begrip onder de naam J. E. T. Langeler, vond z'n

beginpunt in het jaar 1914. In dat jaar startte genoemde Langeler de verkoop van

textiel, in het pand van de heer G. Onstenk, die hierin een café en een kruideniers-

winkel had gevestigd, van welke laatste de verkoop nog werd aangehouden tot 1956.

De verkoop van textiel nam snel grotere vormen aan, mede door het feit, dat J. E. T.

Langeler een frequent reisbezoek aflegde onder de uitgebreide klantenkring, ook

buiten de gemeentegrenzen.

Het verloop van die 60 jaren bestaan werd gekenmerkt door meerdere verbouwingen

en uitbreidingen. Door een allengs toegenomen winkelverkoop werd dit nood-

zakelijk.

Na invoeging van een koperen pui in 1937, volgde in 1956, een grotere verbouwing.

In dat jaar overleed ook de stichter der zaak, J. E. T. Langeler, waarna zijn zoon,

J. Langeler plotsklaps voor het feit stond de volledige bedrijfsvoering op zijn schou-

ders te nemen.

Met een vastberaden wil en doorzettingsvermogen gelukte dit.

Eind 1956 werd boven het bestaande gedeelte een uitbreiding gegeven met een

etage.

De etalages, welke reeds in 1937 van twee op vier waren gekomen, werden in 1962

wat betreft het aanzicht, op elkaar afgestemd.

Een belangrijke uitbreiding aan verkoopruimte werd verkregen in 1965, met ruim

160 m2 (100 m2 boven en 60 m2 onder). Van gesloten etalagekasten ging men gelijk

tijdig over op open etalages.

Geleidelijk aan werd gestreefd naar modernisering van in- en exterieur. Dit punt

kreeg nog meer aandacht in 1971. Na een grondige voorbereiding kon in 1971 een

moderne zaak gepresenteerd worden.

Het exterieur kreeg een opvallender aanzicht met de aanbreng van metaalplaten,

waarop bovendien neon-reclame verlichting werd aangebracht.

De indeling van de verkoopruimte werd moderner gemaakt, in de vorm van shops,

hetgeen de verkoopsfeer aanmerkelijk verhoogt, via het kopen in aparte afdelingen

Het huishoudtextiel werd uit het verkoopassortiment genomen.

Door al deze verbouwingen en uitbreidingen werd modehuis Langeler telkens in een

nieuw jasje gestoken, daarmee ook aangevend dat zij wat betreft haar assortiment in

dames-, heren- en kinderkonfektie ook bij de tijd blijft.


