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De koude tijd komt aan!
Wacht niet langer, maar bestel NU uw benodigde

brandstoffen
Wij leveren U alle soorten, zowel in vaste als
vloeibare vorm.

Tevens

gas
voor koken en verwarming (vrij van statiegeld).

BENZINE
voor auto's, motoren en bromfietsen

RUWVOEDERS
weidehooi, gedorsen hooi en stro

Uw adres voor

konijnenkorrels, vogelzaden

Krachtvoeders voor vogels en fa-
zanten

C.L.V, „DE VOLHARDING"
Spalstraat 37 Hengelo Gld Tel. 1713

Onze winkel is ook zaterdags geopend van 9.00
tot 11.30 uur v.m.

DE KOOPLUI op de

HengelOSe URIJDAGAUOnD-MARKT
heten u van harte welkom!

U KUNT ER O.A. TERECHT VOOR

1e kwaliteit kaas (in alle soorten)

vis van de van ouds bekende
visboer

Ook bloemen op uw markt

Steeds verse groenten en fruit

Zij zullen u gaarne van dienst zijn!

Woensdag 13 sept. a.s.
's middags 16.00 uur

heropenen
wij onze

GEMODERNISEERDE SIAGERIJ
Als speciale openingsreclame t.e.m. 16 sept.

Schoudercarbonade

Speklappen

Verse metworst

f 2-75 per 500 gram

f 1 75 per 500 gram

f 2 5O per 500 gram

Doorregen runderlappen f 2-5O per 500 gram

Riblappen

Boterhamworst

Gekookte ham

Pekelvlees

f 3-75 per 500 gram

f O-75 per 250 gram

f O-7O per 100 gram

f O-75 per 100 gram

Als klap op de vuurpijl
Bij aankoop van f 5.-

een heerlijke

leverworst cadeau

SLAGERIJ DRIEVER
BAAK Telefoon 262



Nu in een „gezellige" noodwinkel....

Straks in een „moderne" supermarkt

Komt U eens kijken. Ons gehele assortiment nu reeds in supermarkt-sfeer.

Tegen prijzen die U steeds weer meevallen.

Afdeling levensmiddelen

Aardbeien op sap
l i terbl ik

BUBBLE UP

CHOCOMEL

gezinsfles van 73 voor

li terf les van 87 voor

109
Droogk. rijst

pak l kg van 125 voor

Vivo bier
4 fles van 116 voor

Mars repen 3 stuks van 75 voor 69

Helwa rumstaafjes pak van 85 voor 69

Betuwe aardbeienjam pot van 124 voor 116

Perziken op sap literblik van 159 voor 129

Erwten-wortelen
l i terbl ik van 65 voor

Afdeling fijne vleeswaren
Gebraden gehakt 100 gram

Boterhamworst 150 gram 49

Gelardeerde lever 100 gram 68

ElKe koper in onze uieesuiarenaldelino
een Gelderse rookworst

onvan 119 voor ^7<E9

Afdeling fruit
Sinaasappelen Sunkist 10 voor 179

James Grieve handappel 4 X ' / a kg 99

Afdeling diepvries

Verse worst
40 et goedkoper van 220 voor 18O

Gehakt
30 et goedkoper van 195 voor 165

Uit onze wijnhoek:
Onze beroemde

landwijnArtagnan
Alleen deze week van 235 voor

Bovendien bij al Uw aankopen gratis VIVO-wapentjes

elk 2e blik

Haring in tomatensaus

heel blik van 92 voor

WANSINK'S VIVO ZELFBEDIENING
Waar U voor zo weinig zo veel ontvangt

Aanbiedingen geldig van 1 3 tot 20 september

Leren jassen en vesten
De ideale dracht

voor de koude perioden

B, J, Hulshof - Hengelo Gld

De nieuwe uiinterkoiieklie is binnen n

sweaters - truien

vesten

B. W* Grotenhuys A Zn
Spalstraat 18 Telefoon 1823

Met grote dankbaarheid en
vreugde geven wij kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje

Johan Dirk

B. Regelink
J. B. Regelink-

Poorterman
Henk - Ineke
Leidi - Dieni

Hengelo Gld, 5 sept. 1967.
Korte Hofstraat 6.

Dicky

Gevraagd net dagmeisje
van half acht tot half vier.
Zondags vrij. Hotel-restau-
rant „De Hollandse Tuin"
Houtmarkt, Zutphen

Gevraagd een net meisje
voor dinsdag, woensdag en
zaterdag. Bakkerij Tijdink,
Spalstraat Hengelo Gld

Gevraagd hulp in de huis-
houding. Liefst 18 jaar of
ouder. Zelfstandig kunnende
werken. Mevr Hanrath
Kastanjelaan 7, Hengelo G.

B.z.a net meisje Liefst in
winkel, leeftijd 16 jaar
H. ter Maat, D 117

Hengelo Gld

B.z.a. jongeman, als bij-
rijder of voor pakhuiswerk,
tuin of plantsoenwerk.
Brieven ondei no 37 bureau
de Reclame

WEGGELOPEN zwart-grijs
gestreept poesje. Kinderen
zeer verdrietig. Rozenstr. 15
Tel. 1787

Te koop z.g.a.n. Beckers
oliehaard en een Beckers
kolenhaard. v. d. Berg
Pr Beat i ixs t raal 2 Zutphen

Te koop g.o.h. kinderwa-
gen. Kerkstr . 13, Hengelo

Gevraagd klein kippenhok
voor 10 kippen, met of zon-
der ren. Tevens te koop een
paar Pola rolschaatsen
Pijl, Arriënsstraat 54, Steen
deren, Tel 05754-419

Te koop een r.b. dragende
maal, 22 sept. a.d.t. bij A.
F. Hoebink, B 87, Hengelo

Te koop een r.b. dragende
vaars, 15 sept. a.d.t. bij
G. F. Wicherink, Kroezerij-
weg 3, Keijenburg

Te koop 2-jarige goudfa-
zanten (l haan en 3 hen-
nen). J. Wolbrink, D 104
Hengelo Gld, Tel. 1575

Geld. Mij. van Landbouw
op reis

6 september 's morgens vroeg
vertrok een gezelschap uit Hengelo Gld
Na de voorafgaande regendag

viel het weer erg mee
Hlet werd een bijzonder afwisselende tocht
Die door het Bestuur perfekt was uitgezocht
Eerst werd naar ,,de Cannenburg"

in Vaassen gereden

Een oud kasteel met een roemrijk verleden
De vriendelijke gids leidde ons

even door de middeleeuwen heen
Waarvan in dit historische

inter ieur nog niet alles verdween
Daarna zijn wij rechtstreeks

de Flevopolder ingegaan
Om in Dronthen onze

boterhammen naar binnen te slaan
Het bezoek aan de boerderij van

Regelink in het nieuw gewonnen land

Was voor de meesten van
ons zeker zeer interessant

Een uitleg van de voorzit ter over
het coiabinen hier was de moeite waard

En we zagen met eigen ogen
hoe het tarwezaad werd vergaard

Op de rit langs het uitgestrekte
Flevo- en ook Veluwemeer

Gaan de gedachten t e r u g
naar de Zuiderzee van weleer

De chauffeur voerde ons handig

door de nauwe Elburger pooit
En zette daarna de reis

naar de Veluwse heidevelden voort
In hotel Modern te Loenen

werd een diner, dat er wezen mocht
Het slot van een bijzonder geslaagde tocht
Een woord van dank

namens de aanwezige leden
Want zij zijn zonder uitzondering

allen zeer tevreden

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruiüsioio's en
reportaoë's

van DOLPHUN

COÖPERATIEVE

Raitfeisenbank
Kastanjelaan 1 - Hengelo Gld

Door Uw werkgever Uw salaris te laten overmaken

naar een privé-rekening bij de Raiffeisenbank kunt u

al Uw betalingen, zoals huren, belastingen, telefoon,
waterleiding, enz. kosteloos laten uitvoeren.

Spaarbank met volledige bankservice

Aangepaste prijzen!
•¥• Een elektr ische telmachine

voor nog geen 300 gulden

^ Een goede kofferschr i j f -
machine voor slechts

Ook dit vindt U in onze grote collectie

schrijfmachines
telmachines

(l 298.-)
179 gulden

Kantoorinstallatiebedrijf
v. Nispenstraat 6-8, Doetinchem
Telefoon 3000

Kammenfabriek NIEUWVELD N.V.
Industrieweg 4

GEVRAAGD:

VORDEN Telefoon 05752-1733

geschoold en
ongeschoold personeel

voor afdeling alluminiumbewerking

•¥• Knippers

¥ Ponsers

+ Zagers

•¥> Slijpers

* Polijsters

-¥> Automatenbedieners

Geen vakkennis vereist - Zeer hoog loon - Koffie en thee gratis - Prettige
werkkring - Werkkleding gratis - Interessante spaarregeling - Reisgeldver-
goeding

Aanmelding dagelijks aan de fabriek

PASFOTO'S
voor alle doeleinden;
voor hal f een gemaakt
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

PROFITEER

uan de uieekendreciame
van vrijdagmiddag

tot zaterdagavond

Snijbloemen en
potplanten

vanaf

75 et
per bos en per pot

FaM.lulinbergen&Zii

Pas-foto's
klaar terwijl u wacht

BINNEN 1 MINUUT

Geldig voor
pas - rijbewijs - enz.

ALLEEN bij

Foto-Filmbedrijf

REESINCK
Nieuwstad 37

ZUTPHEN
Tel. 05750-2129

Meer dan 100 jaar in dienst

van de fotografie

rijwielen
bromfietsen

Diverse modellen en prijsklassen

FA. J. TH. SLOTBOOM • Tel. 7270

Fllt schoenen
voor jongens en meisjes

(meisjes ook in suède)
1/2 jaar garantie op de gehele schoen

Wullinks Schoenhandel
Kerkstraat Vordenseweg

GEBOORTEKAARTEN ?
Wij kunnen u een moderne collectie tonen

DRUKKERIJ WOLTERS



DAMES,
U kunt echt gekleed gaan op uw

brommer met

bromfietskleding
In leuke kleuren. Uit voorraad leverbaar

Harmsen & Geurtsen
De speciaalzaak

voor rijwielen brommers

Ruurloseweg 29 Hengelo Gld

Gemeente Hengelo Gld

Voorbereidingsbesluit

De burgemeester van Hengelo Gld maakt ingevolge
artikel 22, lid 2 van de Wet op de Ruimtel i jke Orde-
ning bekend, dat ingaande 12 september 1967 ter ge-
meentesekretarie - afdeling algemene zaken - voor een
ieder ter inzage ligt het besluit van de raad dier ge-
meente d.d 5 september 1967, no. 119-1-1, houdende
verklaring, dat de herziening van het ui tbreidingsplan
in onderdelen voor het dorp Hengelo, laa t s te l i jk vast-
gesteld bij raadsbesluit d.d. 26 april 1962 en gedeel-
te l i jk goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gel-
derland op 22 mei 1963 onder no. 3012/150-3307 -
betrekking hebbende op het gebied zoals is aangegeven
op een bij voormeld besluit behorende en gewaarmerkte
kaart - wordt voorbereid.

Hengelo Gld, 12 september 1967

De burgemeester voornoemd,

G. J. Hiddink, loco

Gemeente Hengelo Gld

Dinsdag 19 september
is het gemeentehuis voor het publiek gesloten

IICONCORDIA" HENGELO GLD

Zaterdag 16 sept. a.s.

dansen
Orkest: „The Dukes"

GEVESTIGD:

Raadhuisstraat 33 - Hengelo Gld

Konfektiebedrijf ,Arfie'
Wij maken :

japonnen - pakjes

rokken enz.

en vragen daarvoor

naaisters
en meisjes
die hiervoor opgeleid willen worden

Aanmelding dagelijks van 8-5.30 uur , Tel. 1382

VLOERBEDEKKINGEN

GORDIJNSTOFFEN

VITRAGES

MATRASSEN

DEKENS

Wij hebben dit voor U in voorraad. Komt
U het eens bekijken.

CROOTBOD

Hervormde Jeugdraad

Instuiff
op zaterdag 1 6 september 1 967

in zaal Bruggink te Hengelo Gld

Aanvang 's avonds 7.30 uur

Muzikale medewerking:

„de Shaogies"

Polyether - Dracacel matrassen
Kapokkussens

Olga en Diolen kussens

LENTFERINK • Spalstraat 7

KERKDIENSTEN
Zondag 17 sapt.

Ned. Herv. Kerk

8.30 en 10 uur Ds van Thiel.

Goede Herder Kapel
10 uur Ds Jansen

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur eerw. heer Vroegindewey,

LCK

R.K. Kerk Hengelo üld
Zondags 7.30 en 10.45 uur H. Mis.
9.15 uur Hoogmis, 7 uur n.ni. Lot. •
de week H. Missen om 8 uur

R.K. kerk KeiJ6nburC

ledere dag 7 en 8 uur Mis.
7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur
Zondags 6 uur H. Mis in de Ned. Herv.
Kerk te Zelhem.

Zondagsdlei bt Doktoren

Dr Schreuder. tel. 1266 (b.y.g, 00*1

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Luttik (Tel. 1397)

Maatschappelijk werkster:
Mej. M. Kersten. Spreekuur: dinsdagmidd? '
4-5 uur. Groene Kruisgebouw, tel. 1397

Leidster gezinsverzorging
Mevr. B. Lubbers-Lijftogt, C 1. telef. 13bl'

Zondag&dlen&t Ui»rwnartH*>i>
Hengelo-Stesnderen

Ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr van Nie. Tel. 05754 436

Competitiewedstrijden „PAX •
Zondag 17 sept.

Pax 1 — Varsseveld 1 2.3i
Gendringen 2 — Pax 2 2 uui
Pax 3—Terborg 2 12 u»t
Gaand. Boys 3 — Pax 4 12.30 u
Pax 5—Keyenburgse Boys 4 12 uu

Zondagschool Vrijz. He:

Hervatting lessen
zondag 1 7 september

Alle kinderen om 9.30 uur

nieuwe leerlingeu hartelijk welk.

Rijkspostspaarbank
Gedurende de maand augustus werd er h.
de Rijkspostspaarbank te Hengelo Gld
spaargelden ingelegd voor een bedrag
f 19.333,80 In diezelfde maand werd ten
betaald f 15.683,09.
Dat is du» een oversparing van f 3650,.

Herv. Jeugdraad start
met winterprogramma

Nu de winterperperiode weer nadert ziic
er weer diverse besprekingen gevoerd t .a ,v.
de samenstelling van haar programma.
In 't komende seizoen zullen naar alle waar-
schijnlijkheid de leden van de cabaretgroep
,,Cross over the Bridge' uit Maassluis ook
weer een avond verzorgen. Deze groep is
vorige keer goed ontvangen Hun repertoii v
bevat zowel ernst als luim
De inzet van het winterprogramma vormt
'n instuifavond op zaterdag 16 septeml t r ir
zaal Bruggink. Muzikale medewerking komt
van ,,de Shaogies" uit Lichtenvoorde.
een~uitbreiding ondergaan hebben.


