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Verschijnt dinsdags

beauty-
case
Royaal rrtodel met
vakyerdeling.
In diverse kleuren.
Nu van f 13.95 voor
slechts

f9.95

VOUW
schaartje
Handig,
klein, scherp
en sterk: van Dea
roestvrij edelstaal.
Nu van f 7.95 voor
slechts

f5.75

mandje met
gastenzeep
Inhoud: 8 stuks.
Geur: fris, sportief.
Nu van f 7.50 voor
slechts

f4.95

Een
gevarieerde

GINKGO-selektie
stijlvolle (comfortabele

meubelen voor speciale
nazomerse prijzen!
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rH

LENSELINK

Manufacturen

Confectie

St Nicolaas doet toch
zijn inkopen bij

B. GROTENHUYS
Spalstraat 18 - HENGELO GLD
Telefoon 05753-1823
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zitvoordeel op zn best
dit ongewoon solide bankstel in karakteristieke oud-hollandse stijl. De be
kleding is uitgevoerd in een sterke, mooie acryl-streepstof. Sterk staaltje:
Wij geven 5 jaar garantie op de konstruktie van dit voortreffelijke
bankstel. SPECIALE NAZOMERPRIJS

De bijpassende eiken-fineer salontafel neemt u er
voordelig bij VOOR ƒ 230

STRAK EN TOCH SPEELS... Een bankstel in moder-
ne stijl. Zwart gelakt en bekleed met een kleurige
struktuurstof. 5 jaar garantie op de konstruktie!

V UW NAZOMERPRIJS

BANKSTEL IN PRACHTIG GRENEN. Zeer modern
maar niet modisch. Losse kussens voor een ekstra
lange levensduur. Stap nu over op grenen voor

de verrassende
v NAZOMER-VOORDEEL-PRIJS VAN

OPTIMAAL KOMFORT, ook voor extra grote gezins-
leden. Bankstel in ribcord met hoge rug. Geheel
overgestoffeerd. Klasse in klassiek.

NAZOMERPRIJS
Salontafel in mozaïek-fineer ƒ415

• :-

TWEE- DRIEZITS IN RIBCORD... Een Strak gestof
feerde, moderne kombinatie met 20 cm dikke zit-
kussens. Nu ekstra laag geprijsd in de

NAZOMER VOORDEEL-AKTIE

BETAALBARE LUXE, dit ongelofelijk mooie bankstel
bekleed met een verfijnde gobelinstof. Zeer kom-
fortabel door extra hoge rug. NAZOMERPRIJS

Lubbers woninginrichting
HENGELO GLD • TEL. 05753-1286

Versier uw huis want voor iedere bezoeker
van onze show is er een . . .

gratis pracht-poster
•v.v.---

Wie met St Nicolaas

met zilver of goud

voor de dag komt

en bij GROOT KORMELINK iets moois kiest, zal door de jaren

ervaren, hoe onvergetelijk het kado in goud of zilver zal blijken.

GROTE KEUZE IN

moderne zilveren, verzilverde en
doublé sieraden
GEEF EEN SIERAAD ALS SYMBOOL VAN GULHEID

A. GROOT KORMELINK
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 27 - HENGELO GLD - TEL. 1771

Sf Nicolaastijd Gezellige tijd

WAT SINT KAN SCHENKEN:

Schoenen
VOOR ELKE BEURS

LUXE

damestassen
Kindertasjes

Knielaarzen
ECHT LEER

Schooltassen
MET LEREN BINNEN-

VAK

Pantoffels
VOOR

GROOT EN KLEIN

Portemonnaies
Portefeuilles

Muilen
EEN GROTE SORTE-

RING

Rijbewijsetuis
Bama
haarsokken

KEUS GENOEG BI J

Wullinks Schoenhandel
Voor uw FAMILIE- en HANDELSDRUKWERK naar Drukkerij WOLTERS



Wij zijn zo ver
Onze afdeling van geschenken en huis-
houdelijke artikelen is aanzienlijk ver-
groot en gemoderniseerd!

Voor ons een reden om te starten met
speciale feestelijke aanbiedingen voor U!

Zie onze etalages en onze „Troefkrant"
speciale editie vol feestelijke geschenken

INSTALLATIEBEDRIJF

BESSELINK
HOEK RAADHUISSTRAAT-BANNINKSTRAAT

HENGELO GLD - TEL 05753-1215

„De Spannevogel"
NU OOK UW ADRES VOOR

grammofoonplaten en musicassettes
in de speciale sfeervolle hoek, waar u de platen door koptele-

foon superstereo kunt beluisteren

GROOT ASSORTIMENT GESCHENKEN O.A.

platenbonnen
PLATEN EN CASSETTEKOFFERS
DIVERSE SCHOONMAAKARTIKELEN
en leuke BOXEN om platen en cassettes in op te bergen

HEIJINK
Ruurloseweg 2
HENGELO GLD

Voor geschenken in de vorm van
Eau de Cologne
dozen zeep
lotions
af ter shaves
toilettassen

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

DE SINT ZOEKT ZIJN

electr. huishoudelijke apparaten
(groot en klein)

verlichting

afspeelapparatuur
uit bij

Fa. Ordelman & Dijkman

Sint en Piet
vinden in onze grote sor-
tering velerlei

G E S C H E N K E N

Ook voor u, dus komt u maar eens kijken

GROOTBOD

Inplaats van kaarten

HENORIKUS HAARING

en

SINI LENSELINK

hebben de eer U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voornemen
in het huwelijk te treden op donderdag 21 nov.
a.s. om 13.30 uur ten gemeentehuize te Hen-

gelo Gld.

.Kerkelijke inzegening om 14.15 uur in de Ned.
Herv. Kerk te Hengelo Gld door de weleerw.

heer Ds J. P. Kabel.

Hengelo Gld, Beunksteeg 2
Vorden, Vosheuvelweg 6
november 1974

Toekomstig adres: Beunksteeg 4, Hengelo G.

Receptie na de kerkdienst tot 17.00 uur in
zaal Concordia te Hengelo Gld.

1949 1974

Zaterdag 23 november hopen wij ons
zilveren huwelijksfeest te vieren.

H. BRUGGINK

M. H. BRUGGINK-HULSTIJN

Met de kinderen en onze familie zijn we
die dag in zaal Concordia en wij nodigen
U graag op onze receptie, welke wij
houden van 3 tot 4.30 uur.

Hengelo Gld, november 1974
Raadhuisstraat 19

Vanwege ons familiefeest is onze zaak

vrijdag 22 nov. na 6 uur en

zaterdag 23 nov.
de gehele dag gesloten

BAKKERIJ BRUGGINK
Raadhuisstraat 19 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1358

Gauw hoeft niet
maar 't mag wel
Sint kado's uit de kollektie bij MODEHUIS
LANGELER op tijd kiezen wil zeggen : uit het
meeste het mooiste kunnen kiezen.

Deelnemer St Nicolaas-actie

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

DEZE WEEK VITAMINENFEEST

200

200

20 mandarijnen
zoet en sappig zonder pit slechts

14 navelsinaasappelen
vol met sap lekker van smaak

2 kg sappige handperen 150
KOM OOK EENS KIJKEN IN ONZE VERKOOP-
BLOEMENKAS VOLOP

groene en bloeiende planten
OOK HET ADRES VOOR EEN MOOI EN MODERN

bruidsboeket

FA.WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

Ook bij Sint
GAAT NIETS BOVEN

EEN NIEUWE

BROMMER OF
FIETS

TOUR- EN SPORTRIJWIELEN

KINDER- EN KLEUTERFIETSEN

STEPS, DRIEWIELERS EN BROMMERS

in diverse modellen

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

Jeugd- en tienerkoor

HENGELO GLD

• Presentatie van heerlijke
zang o.l.v. Henk Fridsma

• zaterdag 23 nov. 19.30 uur

• in „Ons Huis", Beuken-
laan 30, Hengelo Gld

• Kaarten aan de zaal

HET SCHOOLACCORDEONORKEST VAN DE
MUZIEKSCHOOL DOETINCHEM
(o.l.v. A. BRUGGEMAN)

BIEDT EEN PRACHTIGE AANVULLING OP HET
PROGRAMMA

Kapsalon „ONDULA"
Steenderen

Wegens vakantie is de salon in STEENDEREN ge-
sloten

van maandag 25 t.e.m.
donderdag 28 nov.

De salon in Hengelo Gld is open.

Telefonische afspraken, ook voor Steenderen,
Tel. 05753-1292

Gezellig Sinterklaas-
inkopen doen?

Ja, dat kan allemaal bij ons

Wij besteden aandacht aan
U en Uw wensen

Een kleine greep uit onze kollektie

DONSBEDDEN EN OVERTREKKEN
GEKLEURDE EN

GEBORDUURDE LAKENS
GEBLOEMDE FLANELLEN LAKENS
SPREIEN
TAFELKLEDEN

ONTBIJTLAKENS
WEEKENDERS
HERENDASSEN
HANDDOEKEN

GASTENDOEKJES
enz. enz. enz.

MANUFACTUREN - WONINGINRICHTING

D I S B E R G E N
Ruurloseweg 17 - HENGELO GLD

De zaak
met de vele mogelijkheden

VOOR NUTTIGE

ST NICOLAASGESCHENKEN

HARMSEN
GEURTSEN

DENKT U AAN DE

op

schilder- en
behangwerk
f 20.— per man per dag

en voor

Thermopane-beglazing
33 1/3% korting

SCHILDERSBEDRIJF

STEEGE
Steenderenseweg 13 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1478
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KEURSLAGER

Keurslager van Burk brengt gezonde kost
die U niet teveel kost

De gehele week:

RUNDVLEES

500 gr magere stooflappen 548

2e 500 gram voor de halve prijs

250 gr malse bief stuk 398

500 gr klapstuk 398

500 gr mager hachévlees + kruiden 399

VLEESWAREN

250 gr boterhamworst

100 gr gekookte lever

150 gr tongeworst

150 gr hamworst

100 gr Paté Provencale

99

99

99

99

135

VARKENSVLEES

500 gr rib-of haaskarbonade

500 gr magere hamlappen

500 gr dik vet spek

500 gr dik bevleesde hips

Varkspootjes per stuk

378

498

198

298

50

KIPSPECIALITEITEN

500 gr verse kip

500 gr verse kuikenbouten
(zonder vet en vel)

298

398

SNACKS

10 grote fricandellen

10 kroketten

10 bitter ballen

3 heerlijke loempia's

325

325

99

299

Onze dagreklames:
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr verse worst 298
WOENSDAG:

500 gr gehakt + kruiden

1 kg nog voordeliger

500 gr rundergehakt speciaal

500 gr varkensgehakt speciaal

DONDERDAG:

500 gr malse varkenslappen

500 gr magere speklappen

348

188

VRIJDAG EN ZATERDAG:
500 gram
schouderkarbonade
500 gram
mager braad v lees
500 gram
mager poulet

269
498
448

Bij aankoop van een eigengemaakte rookworst 500 gram zuurkool voor 10 et

Keurslager van Burk • Tel. 1269

SPALSTRAAT

LICHTSTRAAT
S

De laatste weken van 1974 wordt het feestelijk
winkelen in de Spalstraat

De f eestverlichting wordt ontstoken.

Moderne winkels met een enorm assortiment.
Feestelijk versierd

Nou... dit jaar maar eens lekker dicht bij huis
blijven!!

Winkelcentrum Spalstraat
Geen parkeerproblemen

Geen parkeermeters

Maar wel gratis H KW St Nicolaasbonnen met kans
op een gratis reis

KOOP TIJDIG DE

L.P.
wereldsterren
ten bate van de aktie

Geven voor Leven

HEIJINK
UW PLATENZAAK

Hengelo Gld _ bij de kerk

Veescheermachines
schoonmaken, slijpen

Verkoop - inruil

Reparatie alle merken

SLIJPERIJ

JANSEN
Julianastraat25 - WEHL

Tel. 08347-1679

Allen die ons 40-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt,
zeggen wij heel hartelijk dank.

W. J. Spekkink
M. J. Spekkink-

Ruesink

Baak, november 1974.
„Brandsenberg".

Jonge onderwijzer zoekt met
a.s. vrouw naar woonruimte in
Hengelo Gld of directe om_
geving. Liefst enige kamers
met keuken of vrije etage.
Brieven onder no. P.B. 19 bur.
de Reclame

Te koop bandrecorder (4 spo-
ren) Philips, g.o.h. Th. Mullink
Prunusstraat 2a, Hengelo Gld

Te koop grote partij open-
haard blokken. Enzerink, Bek-
veld, Tel. 05753-1534

Te koop voor e.k. nog Jona-
than en goudreinetten.
M. J. Spekkink, Baak
Tel. 05754-458

TE KOOP pannen, stenen,onaf
gebikt, hout o.a. latten vanaf
20 et, ramen, deuren, kozijnen
puin. Heijink, Ruurloseweg 2,
Tel. 1484

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

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
Zaarbelinkdijk 3 - Keijenburg
Tel. 05753-1979

Denkt u aan de

WILDRIT

op zaterdag 23 nov.

Start 8 uur bij café

Wolbrink, Bleekstr.



HENGELO GLD

Ons nieuwe

zaaltje
is in gebruik genomen.

Iedereen is enthousiast over dit knusse, in
Oud-Hollandse stijl ingerichte gebouwtje,

geschikt voor partijtjes tot ca. 90 personen.
Dat aan een dergelijke ruimte grote be.
hoefte was, blijkt uit de diverse reserveringen
die we nu reeds genoteerd hebben.
Boek dus tijdig, wanneer U een feestje in het

verschiet hebt.
Ook te huur zonder bediening.
Ook voor verenigingsfeestjes, vergaderingen

enz. ideaal.
Na de aanbouw van o.a. een hal met garde-

robe volgt uitvoeriger bericht.

Wild-oriënteringsrit Hamové
zaterdag 23 nov. a.s.
Voor auto's motoren en bromfietsen

Start 8 uur vanaf
café Wolbrink

Inschrijving vanaf 7 uur aan de start

Indien mogelijk na afloop muziek

DESTNICOLAAS-ETALAGE
IS KLAAR

ZIE DE SPECIALE HOEK

donsbedden, dekens
spreien, matrassen
GESCHENKEN STAAN ER IN ALLE
SOORTEN, TEVEEL OM OP TE NOEMEN

ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE

UEIJiNK
„De Spannevogel"
RUURLOSEWEG 2 - HENGELO GLD

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)

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Vul nu uw diepvries met Ie kwaliteit

Voorhouten
zonder vet en been per kg T /•""

Achterbouten
zonder vet en been per kg f 0.25

Prijzen exclusief 4% BTW

KEURSLAGER VAN BURK
TEL 05753-1269

VOOR DE MEESTE KEUZE IN

L E D E R W A R E N
damestassen
leder en skai

portemonnaies
ook Porto Quick

portefeuilles
diplomatentassen
clippers - actetassen
OOK RUIM GESORTEERD IN

parapluies
pencils en opvouwbare
o.a. Kobold en
KNIRPS MET DE RODE PUNT

wandelstokken
steunstokken
regenkleding
enz. enz.

UW SPECIALIST IS EN BLIJFT

BOERMAN's LEDERWAREN
Spalstraat - Hengelo GId - Tel. 1379

Ook voor uw reparaties

Op binnenschilderwerk
ontvangt u in de periode van 18 nov. tot
7 maart

een premie van ƒ 20.--
per man per dag
minimaal 3 dagen

Voor inlichtingen schildersbedrijf

G. H A R M S E N
Ruurloseweg 20 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1513

Zoekt U een betrouwbare rijschool,

BEL DAN TEL 05753-2144,

AUTORIJSCHOOL

J A N D E N E K A M P
gediplomeerd VAMOR en M.l.

Methodisch lessysteem, door middel van een les-
rapport

SARINKKAMP 14 - HENGELO GLD

JUBILERENDE BILJARTVERENIGING CONCORDIA '54 OP
HET ACTIEVE PAD
Twintig verenigingsjaren heeft de biljartvereniging Concor-
dia '54 nu al bijgeschreven in haar registers. In al die jaren
van haar bestaan heeft de vereniging zich ten volle gewijd
aan de beoefening en verbreiding van de biljartsport, een
tak van sport, welke vooral in het oosten van het land een

grote opgang heeft gemaakt.
Dit jubileum zal niet zondermeer voorbijgaan.
De jaarlijkse stuif-in, die de biljartvereniging steeds op
Oudejaarsdag organiseert, wordt nu uitgebreid met meer
attrakties.
Naast het traditionele potbiljarten wil men er nu ook aan
toevoegen, ballerobiljarten, kunststoten, ballenwerpen, en
een schiettent.
Bij dit alles ziet de biljartvereniging Concordia '54 zich ge-
plaatst voor een uitgebreide organisatie. Dit heeft men er
gaarne voor over om op waardige wijze weer afscheid te
nemen van een dan bijna weer vervlogen jaar.
Deze ludieke wijze van instuiven wordt bij succesvolle deel
name aan de diverse spelen gehonoreerd met prachtige
prijzen.
Een vervolg van de jubileumherdenking is het jeugdtour-
nooi, dat mogelijk in de maanden januari en februari 1975
plaats zal gaan vinden.
De inschrijvingen hiervoor staan open voor hen, die nog
geen lid zijn van een biljartvereniging en niet ouder zijn dan
18 jaar. Deelname is kosteloos.
De opgave dient echter wel te geschieden voor 1 jan. 1975
J. Denkers, Hogenkampweg 32, Hengelo GId.
aan het clublokaal, Raadhuisstraat 36, Hengelo GId of bij

KINDERPOSTZEGELS ZIJN ER WEER
Ja, er kunnen weer kinderpostzegels gekocht worden.
Gouden zegels, want de kinderzegel is vijftig jaar oud dit jaar
Vanzelfsprekend hebt u in oktober al wat besteld bij de
schoolkinderen die bij u aanbelden. Een goede gewoonte
die u beslist niet ontrouw bent geworden.
De kinderzegels zijn ook te koop aan de loketten v.d. post-
kantoren en bij de stands van de plaatselijke comité's Ook
onze plaats heeft zo'n comité, zoals u weet.
De dames die er lid van zijn, hebben het er graag voor over
wat uren van hun tijd beschikbaar te stellen voor de verkoop
U 'kunt ze vinden in het postkantoor van 9 tot 12 uur en van
2 tot 3 uur op de volgende dagen 20, 22, 25, 27, 29 nov. en
2, 4, 6, 16, 18, 20, 23, 27, 30 dec. en 3 jan.
In de stand van het comité liggen behalve de gouden kinder-
kinderzegels ook wenskaarten op u te wachten. Kaarten voor
de Kerst en Oud en Nieuw. Mooie kaarten, dat weet u van
de vorige jaren.
Uw vrienden en verwanten in het buitenland zijn er ook gek
op. En als ze dan nog frankeert met kinderzegels, combi-
neert u de hartelijke geste van een Kerst- of Nieuwjaars-
wens met de hulp aan het kind-met-een-achterstand.
(Een tip: zeer gewild over de grens zijn de fraaie kaarten
met afbeeldingen van antieke tegels en met etsen en gra-
vures van Rembrandt. 't Is maar dat u het weet).
Bedankt namens de kinderen.

ZANG EN MUZIEK BIJ UITVOERING LES ENFANTS
Het jeugd- en tienerkoor „Les Enfants" dat nu reeds 3 jaar
bestaat heeft al verschillende malen van zich doen horen.
Nu reeds voor de 5e maal wordt een uitvoering verzorgd,
en wel op zaterdag 23 november in ,,Ons Huis" aan de
Beukenlaan te Hengelo GId.
Dirigent Henk Fridsma heeft zijn pupillen reeds danig
voorbereid op deze presentatie.
Het jeugd- en het tienerkoor zullen elk apart een onder-
deel uitvoeren, hetgeen ook weer nieuwe liedjes bevat.
Men is er in geslaagd de medewerking te verkrijgen van het
schoolaccordeon orkest van de muziekschool te Doetinchem
o.l.v. A. Bruggeman.
Bij dit orkest mag men spreken van enige radio- en TV-
bekendheid. Men maakte uitzendingen mee van KRO. VARA
en AVRO.
Het gehele programma zal worden besloten met een ge-
zamenlijk optreden van koor en orkest.
De begeleiding bij de zangstukken is in handen van A. Brug-
geman, piano en bas, E. Mokking, gitaar, R. v.d. Boogaard,
slagwerk, H. Fridsma, orgel.
De aanvang van de uitvoering is gesteld op half acht.
AANTREKKELIJKE ETALAGEWEDSTRIJD VAN START
MIDDENSTAND EN AMRO-BANK BEZIEN SPORT SPOR-
TIEF
Onder auspiciën van de Hengelose en Keijenborgse Win-
keliersvereniging organiseert de Amro-bank te Hengelo GId
van 20 nov. tot 7 dec. een originele etalage-zoekwedstrijd
onder de naam: Sport Sportief Bezien.
De deelname aan deze wedstrijd is vrij. Wie wil meedoen
heeft niets anders te doen dan op een wedstrijdformulier
(af te halen bij de de deelnemende winkeliers in Hengelo en
en Keijenborg of aan de balie van de Amro-bank) de spor-
ten te vermelden die in de etalages van de deelnemende
winkels op de een of andere manier zijn uitgebeeld.
Deelnemers die de wedstrijd Sport Sportief Bezien op de
juiste wijze hebben gespeeld en bovendien het op het wed-
strijdformulier vermelde rijmpje hebben aangevuld, maken
kans op een der volgende prijzen: 1e prijs sportfiets; 2e prijs
rubberboot; 3e prijs schaatsen; 4e prijs trainingspak; 5e prijs
vishengel; 6e prijs vishengel; 7e prijs sportschoenen; 8e
prijs voetbal; 9e prijs waardebon; 10e prijs waardebon;
11e prijs sporttrui; 12e prijs tafeltennisspel; 13e prijs porte-
monnaie; 14e prijs waardebon.
De prijsuitreiking zal op een nader te bepalen datum plaats
vinden in de Amro-bank. Niemand minder dan René Notten
heeft zich bereid verklaard de prijsuitreiking te verrichten.

TENTOONSTELLING „EXOKAN"
In dorphuis ,,De Horst" te Keijenburg zal op zaterdag 30 nov.
en zondag 1 dec. een grote tentoonstelling worden gehouden
van de vogelvereniging „Exokan"..
Juist ook door een steeds groter wordend aantal leden is
ook 't aantal inzendigen buitengewoon groot en zullen zeer
veel gevederde en gevleugelde dieren aanwezig zijn.
Naast dit alles is Exokan al geruime tijd bezig om het geheel
zo stemmig mogelijk te maken.
Daarom ook het advies: As het effe kan, kom dan naar
Exokan.

Rabobank C3
Hengelo GId • Kastanjelaan 1 • Tel. 05753-1294 • Veldhoek • Kapelweg 16 • Tel. 05736-369



Voor al uw auto-accessoires naar autobedrijf Herwers
o.a.
Achterruitverwarming

Alarm schakelaar

Automatten

Autoplaids

Anti-verblindingskapjes

Asbakken

Bandenspanningsmeters

Brilkokers

Car case pechtas

Deurvakjes

Helderzichtruiten

Hoofdsteunen

Interval schakelaar

Kinderzitjes

Lampensets

Gevarendriehoeken

Panoramaspiegels

Pechlampen

Rallylamphoesjes

Rugsteunen

Sleepkabels

Spiegels

Stuurwielhoezen

Temperatuurmeters

Uitlaatsierstukken

Veiligheidsgordels

enz. enz.

Verder zijn wij ruim gesorteerd in

ver-stralers - breedstralers - mistlampen, mist-achterlichten

DATSUN
Autobedrijf Herwers b.v
HENGELO GLD

HUMMELOSEWEG 10

TEL 05753-1263

DOETINCHEM

PLAKHORSTWEG 14

TEL. 08340.33055

HEROPENING
van onze geheel nieuwe dierenspeciaalzaak
op woensdag 27 nov., 's middags 3 uur

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR

aquariums - hengelsportartikelen - alle soorten voeders

ALS EXTRA ATTRACTIE ONTVANGT IEDERE BEZOEKER TIJDENS DE OPENING

een goudvis cadeau

A. LOONEN
SPALSTRAAT 12 - HENGELO GLD

TEVVENS VOOR UW ST NICOLAAS CADEAUS

De veilige,
bedrijfszekere,
fluisterende
vacuumpomp
komt van Surge Alamo
U kunt hem bekijken bij:

Boeke-Heesters bv
Hengelo, Gld (05753 -19 64).

EERSTE KINDERZEGEL

Vorige week dinsdag 12 nov. ging de
verkoop van kinderzegels weer van
start.
Het comité kinderpostzegels had hier-
toe een stand ingericht in het postkan-
toor te Hengelo Gld, waar men niet
alleen zegels kan kopen doch ook
zeer fraaie wenskaarten.
Op de foto verkopen de dames van het
comité de eerste zegels aan de burge-
meester van Hengelo Gld, Jhr Mr L. P.
Quarles van Ufford.
Elders in dit nummer in een ander be-
richt zijn de data vermeld waarop de
verkoop van zegels en wenskaarten
plaats vindt

GEMEENTENIEUWS

STRUKTUURPLAN VOOR DE OPENLUCHTREKREATIE
In opdracht van de gemeentebesturen van Hengelo, Ruurlo,
Vorden en Zelhem is thans gereed gekomen het ontwerp-
plan Basisstruktuur voor de openluchtrekreatie voor die ge-
meenten.
Vanaf 31 oktober j.l. ligt dit ontwerp gedurende 1 maand op
de gemeentesecretarie van de betrokken gemeenten ter In-
zage.
Voor de goede orde wordt er op gewezen, dat dit plan niet
verward mag worden met een bestemmingsplan, waarbij kon-
krete bestemmingen worden gelegd. In bedoeld struktuur-
plan worden slechts de hoofdlijnen aangegeven voor de
toekomstige ontwikkeling van de openluchtrekreatie in de
vier genoemde gemeenten. Realisering van plannen op het
gebied van de openluchtrekratie kan eerst geschieden na
aanpassing ter zake van de bestemmingsplannen buiten-
gebied. Ten aanzien van deze aanpassingen zullen eveneens
de wettelijk voorgeschreven procedures in acht worden ge-
nomen, d.w.z. tervisie-legging ontwerpwijzigingsplan, als-
mede de mogelijkheid tot indiening van bezwaren tegen de
desbetreffende wijzigingen.
Het thans gereed gekomen plan, hetwelk naar verwachting
in het voorjaar van 1975 aan de raden van de betrokken ge-
meenten ter vaststelling zal worden aangeboden, zal tevens
ingebracht worden als een onderdeel van het nog voor te
bereiden struktuurplan van het rekreatieschap „De Graaf-
schap".
Het plan van de vier gemeenten is tot stand gekomen na
uitvoerige ter discussie-stelling (zolas o.m. in de commissie
Quarles van Ufford, waarin o.a. agrariërs en landgoed-eige-
naren zijn vertegenwoordigd), door middel van een officiële
presentatie van het ontwerp alsmede door ter beschikbaar,
stelling aan een groot aantal hierbij betrokken instanties.
Het ontwerp is ook ter openbare lezing gelegd. De gezamen-
lijke gemeentebesturen hebben daaraan voorafgaande in-
spraakbijeenkomsten georganiseerd voor de diverse groe-
peringen van belanghebbenden.

VEILIG VERKEER
NEDERLAND

Vorige week stond in een be-
richt van Veilig Verkeer Neder
land, dat de verlichtingscon-
trole voor auto's op 14 nov.
zou plaats vinden. Dit was niet
juist, daar het op dinsdag 12
nov. reeds plaats vond, een
week eerder had de datum
goed in de krant gestaan.

Ruim 50 personen hebben de
verlichting laten controleren.

Deze verkeerde datum is een
fout onzerzijds en aan de men

sen die dus tevergeefs naar

de brandweergarage zijn ge-

gaan, bieden wij onze excuses

aan.
Denkt u ook aan de propa-

ganda-avond van het verbond

op donderdag 21 nov. in zaal

Wolbrink, Bleekstraat, Hen-

gelo Gld.

Op deze avond zal de heer

van Weelden tekst en uitleg

geven van de nieuwe regels

van de verkeerswet. Ook zal

een demonstratie met de be-

kende blaaspijpjes worden ge-

geven.

Komt allen naar deze zeer be-

langrijke avond, men zal u
van harte welkom heten.

CPB

Vorige week woensdag werd in „Ons Huis" vergaderd. De
presidente mevr. Dinkelman-Groot Roessink opende deze
avond door te laten zingen Ps 42 : 1. Na haar welkomswoord
zei zij verheugd te zijn, steeds weer nieuwe gezichten te
zien. In het bijzonder richtte zij het woord tot Ds v.d. Winden
uit Doetinchem, die zou spreken over het onderwerp: Schul-
dig binnen en buiten de gevangenis.
Mevr. Harmsen-Lebbink kreeg gelegenheid de notulen van de
vorige vergadering voor te lezen die weer keurig verzorgd
worden. Ook werden enkele mededelingen gedaan.
Voor de collecte: Geven voor leven hadden zich spontaan
dames van de GPB opgegeven.
Bij voldoende deelname zijn er plannen voor het voorjaar
een bloemschikcursus aan te vragen. Het Bondslied werd
met een plaat meegezongen.
Ds v.d. Winden begon hierna aan een inleiding over de
gevangenen. Hij las uit Cor. 2 en ging voor in gebed.
Plm 23 jaar was spreker met zijn werk als gevangenis-
predikant begonnen in Veenhuizen.
Thans is hij verbonden aan Nederheim (vroeger De Kruis-
berg). Hier houdt men korte bijeenkomsten met de gevange-
nen. Aan de hand van een dia-serie kreeg men een indruk
hoe de gebouwen er uitzagen.
Na de pauze met tractatie door mevr. Besselink_Haneveld
stelde de presidente de dames voor onder de kopjes te
kijken, of er een woordje met betrekking tot de Sint onder
geplakt was. Degene die een woord hadden mochten dan de
de komende St Nicolaasavond verzorgen.
Vervolgens beantwoordde Ds v.d. Winden schriftelijke vra-
gen.
De presidente dankte aan het eind van zijn uiteenzetting
Ds v.d. Winden hartelijk, waarna spreker eindigde met een
dankgebed.
Deze avond gaven zich 4 nieuwe leden op. 4 dec. hoopt
men de St Nicolaas avond te houden.

WAAROM EEN PEUTERSPEELZAAL?

Bij een onlangs gehouden enquête onder een 50-tal ouders
van 3-jarige kinderen in Hengelo Gld, is gebleken dat er ten
aanzien van een Peuterspeelzaal nog vele misvattingen
bestaan.
Afgezien van het feit, dat velen de prijs van f 3.50 per
ochtend te hoog vonden (helaas is hier nog weinig aan te
doen, gezien de geringe subsidie die wordt ontvangen),
waren er nogal wat opmerkingen als: een kind hoort bij de
moeder thuis; peuterspeelzaal, goed voor luie moeders;
er zijn voor hem/haar genoeg kinderen in de buurt om mee
te spelen.
Er zijn al veel onderzoekingen gedaan naar de invloed van
crèches, kinderdagverblijven en dergelijke, op jonge kin-
deren, o.a. door het ministerie van C.R.M.
Uit een rapport van de W.K.N. (Werkgemeenschap Kinder-
centra in Nederland), hieronder ressorteren ook de Peuter-
speelzalen, het volgende:

1 Belangrijkste periode voor de ontwikkeling van de intel-
ligentie is de eerste 4 jaren van het leven. Dat zijn dus de
jaren vóór de kleuterschool.

2 De peuter heeft zijn eigen leefwereld nodig, aangepast
aan zijn verlangens en mogelijkheden, zonder de beper-
kingen die hem in huis vaak opgelegd worden. De peuter-
speelzaal geeft hem de gelegenheid te knoeien, kliederen
en zich op allerlei manieren uit te leven.

3 De peuterspeelzaal laat hem ervaren, wat het is in een
groep te zijn. Hij ervaart zichzelf pas als een zelfstandig
wezen wanneer hij zich kan afzetten in een groep.

4 Een crèche of peuterspeelzaal kan de moeder nooit ver-
vangen maar wel aanvullen.
De moeder die het kind teveel aan zich wil binden, maakt
het onzeker en weerloos. Een soms onvermijdelijke schei-
ding (logeerpartij^ ziekenhuisopname) zal veel strubbelingen
geven.

5 Door tijdelijke scheiding staan moeder en kind weer fris
tegenover elkaar. Moeder kan wat extra aandacht geven
aan jonger broertje of zusje.

6 Het is van groot belang eventuele gedragsstoornissen bij
een kind zo vroeg mogelijk te signaleren. De moeder is
hier vaak niet toe in staat omdat ze a niet kan vergelijken
met andere kinderen van dezelfde leeftijd en b niet objec-
tief kan oordelen.
U bent van harte welkom, eens een kijkje te komen nemen
op de peuterspeelzaal. Ook met eventuele vragen kunt u
daar terecht of bij mevr van Hal, Fokkinkweg 19, Hengelo G
Tel. 2107.



Sint Nicolaastijd

vindt u mijterse mogelijkheden
in geschenken

Wij zijn ruim gesorteerd in allerhande GESCHENKEN op ons gebied als

luxe, huishoudelijke, textiel en
electrische artikelen

EN BIJ AANKOOP VAN UW SINTERKLAAS GESCHENK

zijn wij Uw Sinterklaas
U krijgt bij ons cadeau vanaf:
ƒ 5.— schroevendraaier; ƒ 10.— gulden zakdoek; ƒ 15.— gekleurde kaars; ƒ 20.—

flesopener; ƒ 35.— vaatdoek; ƒ 50.— handdoek; ƒ 75.— make up spiegel; ƒ 100.—

3 kop en schotels; ƒ 150.— bloemvaas; ƒ 200.— gebakstel; ƒ 400.— electrische

koffiemolen; ƒ 600.— electrisch strijkijzer; ƒ 800.— electrische W kan; ƒ 1000.—

sluimerwekker, electrische verlichting

Dit is beslist geen Zwarte Pietenspel maar
de cadeaus liggen reeds voor u klaar,
vanaf 19 nov. t.e.m. 5 dec.

•., ±,j>

Fa. Klein Lebbink
BAAK SE WEG 11 - WICHMOND

KOOPAVONDEN op 28 en 29 nov. en 2, 3 en 4 dec.

Het bovenstaande uitsluitend op winkelartikelen en è contant

Tevens vrije merkbenzine
Super voor slechts 92.4 et per liter

ALSTUBLIEF SINTERKLAAS

WINTERJASSEN

COATS

KOSTUUMS

KOLBERTS

PANTALONS

OVERHEMDEN

DASSEN

Deze en nog veel meer geschenken vindt u bij

modecentrum

GEBBING - Steenderen

VEEL GOEDE, BEKENDE

speelgoedmerken
IN DE

speelgoedcollectie
VAN DE

speelgoedzaak

Stevord

Zaterdag

23
november

Langeler

Hengelo Gld
Aanvang 20.00 uur

23 november 1974: Al weer zo'n avond vol ontspanning met
de opvoering van het levensechte toneelspel „Zo maar een
veearts". De inderdaad talrijke liefhebbers van toneel, heb-
ben er weet van welk een ontspanning het toneelspel u
bieden kan.
De Hengelose Toneel Vereniging H.T.V. behoeft hier niets
aan toe te voegen. Alleen maar een tip. Haast U, want het
heeft evenals bij de eerste uitvoering storm gelopen in de

voorverkoop.
Met dank voor uw medewerking en tot ziens
Vanwege de te verwachten toeloop is de zaal reeds vanaf
19.00 uur geopend.

PRACHTIGE CADEAUS IN

textiel
f

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

Kom kijken naar onze etalages

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

G E E R T S E E S I N G
is door het hof van St Nicolaas aangenomen als

De goede Sint heeft zijn plannen klaar, want hij kan met een

gerust hart kiezen uit het grote assortiment bij

SEESING
KERKSTRAAT 20 - KEIJENBURG - TEL 05753-1306

Deelnemer St Nicolaas-actie

Speciale sortering WOLLEN TAFELKLEDEN

SINERKL44S M£)RDT JARIG.,

EN DAARQ1/1 GEVEN \NIJ BLIJ J————^———-^—-—^—^— -— - - - . . r



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

BRUSSELS LOF 500 gr 98

STOOFPEREN

STOOFPREI

kg

kg

98
88

GOLDEN DELICIOUS 1AQ
2kg '~*J

Zoete A
MANDARIJNEN j

net kg

SLIJTERIJ „DE ZON"
De Sint geeft graag iets van de slijter

Geert van „de Zon" heeft leuke cadeaus

Vrijheid JENEVER Itr 945

ASBACH URALT v. 1950 v.1685

Cote du Rhone fles

UIT DE DIEPVRIES
Patatesfrites kg 149

119

VIVO EIEREN
no 3 10 stuks 169

VLEES VERS VAN HET MES

RUNDERSTOOFLAPPEN

165
169
369

Schouder

kiirliiiiiiiilc275

SAUCIJZEN
OSSENSTAART
Magere HAMLAPPEN

Mager

lïbstuk

389
259
449

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

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG

249 NU HEEL KILO500 gr slechts
en met gratis kruiden

465
alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

150 gr gebraden gehakt
100 gr casselerrib
150 gr Paté de Grand Luxe

109
129
129

150 gr magere ham

500 gr bakbloedworst
99

148
ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr J 5

Magere VANILLEVLA Itr 85
UIT ONS VOLLEDIGE MONA ASSORTIMENT

Puddingen met saus
diverse smaken van 49 voor 43

BROOD EN BANKET
Gesneden bruin 94

wit 97
Luxe stol met spijs 298
Roomboter banketstaaf 175

HAZELNOOTSNIT 329
Voor de echte zelfbaksters hebben wij van Bankje

BLADERDEEG pakje v.a. 290 AMANDELSPIJS 300 gr 442
Nergens zo voordelig

erwten-wortelen
literblik 99 elk 2e blik in voordeelvat slechts

A.Z. appelsap

Vivo thee

Hero tomatensoep

Perziken op sap

119

79

159

129

Raak sinas liter 75

Buitoni Melba toast pak 99

Blooker cacao 500 gr geen 390 maar 245

Appelmoes pot % Itr 59

Sunlight bontkracht voordeelkoffer

Silan wasverzachter van 552 bij ons 375

Vivo vaatwas

Jus d'Orange

Prachtige grote 50x95

badhanddoek
bij elke ƒ 25.- boodschappen geen 575 maar

Halfvolle

kofiilemeIk
heel liter

K E R K D I E N S T EN
ZONDAG 24 NOV.

Ned. Herv. Kerk

9 uur Ds Jansen

10.30 uur Ds Jansen

Goode Herder Kap»!
10.15 uur jeugddienst

VrIJr. Her». Keric

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

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
Voor spoedgevallen: zaterdags van 8-9.30
uur en zondags van 12-12.30 uur

Zondapedlenet wijkverpleging
Zr Lucie Marie, Tel. 1543

Zondagsdienct dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

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

Weekendlenst dierenartsen Steenderen
Dr S. Tlchelman, Tel. 05755-665

RJC Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mie. Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mie Door de
week H. Mto B uur.

R.K. Kerk Keljenbunj

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mie. Zondag 7.30
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 6
uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mie, 11 uur

PK.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld

fel. 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



Heropening
Op woensdag 20 november
's middags 2 uur
heropenen wij onze zaak in

textiel en woninginrichting
Van 4 tot 10 uur n.m. houden wij OPEN HUIS,
waarbij wij u uitnodigen

Donderdagmorgen 9 uur begint de verkoop
MAAR HOE . . . NAAST DE BEKENDE WINKELIERSBONNEN GEVEN WIJ BIJ
CONTANTE BETALING NOG

10% KORTING
IN DE VORM VAN WAARDEBONNEN

DEZE AKTIE DUURT T.E.M. 5 DECEMBER A.S.

U ziet het, liet wordt een waar St Nicolaasfestijn aan de
Landlustweg 30, bij de

Fa. B. Gosselink & Zn
STEENDEREN - TEL. O5755-288

Twee keals
in ut ni'js

Sinterkloas en Bat bunt un paar keals, die
zo af en toe nog wel ens in ut ni'js komt,
dit dan ten goede!
De goedgevige Sinterkloas is in de noa-
dagen van ut joar un geziene gast, die zo
oaveral opduukt, um zien kadootjes uut te
delen.
De harten goat sneller sloan as de goeie man
zien komst anmeldt.
De intocht van Sinterkloas geschiedt in Hen-
gel en Keijenborg op zoaterdag 23 nov.
Geleuf moar dat de kinders dan weer un
plezier zölt hebben.
Bat hef van Sinterkloas al wel un tip 'ekre-
gen, dat zien winkel in fietskarretjes, plof-
wielen en anverwante artikelen, vaker as ens
met un bezoek zal vereren.
Op fietsengebied zal e zien keus wel können
maken, want Bat duut in dat grei nog wel iets

Mochten de vaders en de moeders en kinders
hun verlangen al op papier willen zetten, now
dan köj bi'j Bat en Greet vast effen um de
deure loern. De grabbeltonne steet in de
winkel kloar, tut verhoging van de feest-
vreugde.

HANDEL IN GEMOTORISEERDE EN ONGEMOTORI-
SEERDE TWEEWIELERS

BAT ANNEVELDT
Pastoor Thuusstroate 7 - KEIJENBORG
Sprekhoorn 1296

Verbouwings-opruiming
EXTRA KOOPJES

LEUKE MEISJESHORLOGES

verschillende kleuren van 42.50 voor 38.25

DUIKERHORLOGES

voor de jongens van 55.— voor 49.50

DAMES DOUBLÉ HORLOGES

van 79.— voor 59.50

DAMES DOUBLÉ HORLOGES

van 99.— voor 69.75

JONGENS DOUBLÉ HORLOGES

van 82.50 voor 59.50

HEREN DOUBLÉ HORLOGE

van 110.— voor 65.--

SEIKO automatisch, stalen kast, dag-datum

van 288.— voor 198.--

SEIKO CHRONOGRAPH

van 369.— voor 269.--

STALEN HORLOGEBANDJES 17.50

REISWEKKERS vanaf 12.75

ZAANSE KLOK groot model

van 337.— voor 267.--

FA. K ö H L E R - W I S S I N K
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER

SPALSTRAAT 15 - HENGELO GLD

Wij hebben onze

ST NICOLAAS

ETALAGES
weer klaar

Voor jong en oud is er een grote keus o.a. in

geschenkverpakkingen

Speciale aanbieding

TIJDENS DE ST NICOLAAS

Kinder T-shirts
Corduroy broeken
Winterspijkerbroeken
MET AANTREKKELIJKE KORTINGEN

Nijenhuys
Hummeloseweg 8 - HENGELO GLD

Door gezamenlijke inkoop kunnen wij
u eind deze week aanbieden

jongens-
bootties
in 3 verschillende uit-
voeringen

Geen ƒ 45.--, maar al vanaf

ƒ 24.95

DERKSEN
G O E D E R E N H A L

Voor:

Mc Cormlck
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS melksystemen
Tal. 05753-1064 BH stallen

ook in het dorp vindt hij een stadse kollektie
en een keus voor iedere voet

Cadeaus weggeven dat doet Sint het liefst
daarom vult hij graag de schoen van ieder

JANSEN 't Schoenenhuis
heeft de schoen die U past

De dorpszaak met de stadse kollektie
RAADHUISSTRAAT 25 - HENGELO GLD - t.o. het gemeentehuis

f op donderdag 21 november a.s.

openen wij onze nieuwe

i

zelfbediening
speciale openings aanbieding

( kersenbrandewijn
een fles van

gratis

l

bij aankoop van / 25.— of meer aan levens
middelen

woensdagavond 20 november houden wij van 19
tot 20.30 uur open huis.
Uw bezoek zouden wij bijzonder op prijs stellen

FA. B. BEUMKES
Raadhuisstraat 53 - HENGELO GLD - Tel. 1453

hengelo <gid>
tel.O5753-1461

Zondag 24 nov.

The
Evening Stars


