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En toch is RATERINK uw slager

De Raif ff eisenbank
is goed voor uw geld..

Uw kasgeld
bijvoorbeeld.

Bij de Raiffeisenbank kunt u uw
dagontvangsten vrijwaren voor brand

en diefstal. Bij de Raiffeisenbank
kunt u ook na sluitingstijd

terecht. Uw geld wordt dan veilig bewaard in onze
nachtkluis. Een bijzondere service. Een prettig gevoel.

R A I F F E I S E N B A N K

HENGELO GLD
Spaarbank «n atle bankzaken »

KASTANJELAAN 1 - TELEFOON 05753-1294

BIJKANTOOR: VELDHOEK - TELEFOON 05736-369

Film

dienst
PROFIL

ZELHEM

presenteert

Zaterdag 8 februari

Zaal Langeler - Hengelo GId

weer gieren, lachen en brullen
met de bekende Engelse frlmkomiek

Norman Wisdom
om zijn streken, in een film,
zowel voor groot als klein

Belofte maakt schuld

Ga deze film zien, het is de moeite waard

Aanvang 4 uur Entree f 1.50

Om 2 uur wordt er speciaal voor de kindneren gedraaid de
prachtige sprookjesfilm in kleuren

DOORNROOSJE
De tekst wordt hierbij in het Nederlands gesproken, dus voor
de kleinen zeer goed te volgen.

Entree f 0.75

ADVERTEER IN ,DE RECLAME'

Pittige host - zachte prijzen

500 gram 500 gram

500 gram

3 stuks FRICANDELLEN

3 stuks Beierse BRAADWORST

3 stuks SLAVINKEN

500 gram ROLLETJE

4 plakken BAKBLOEDWORST

3 pakjes

keorslager margarine

118

118

118

98

Keurslasers broodbeleg
Een Gelderse gekookte worst

Bakje HOOFDKAAS

100 gram NIERKAAS

100 gram VARKENFRICANDEAU

100 gram GEBRADEN GEHAKT

100 gram HAAGSE LEVERWORST

PAK D.E. KOFFIE EN

ROOKWORST

110

Varkenslappen

On»e dagreclames:

Maandag en dinsdag

VERSE WORST FIJN, 500 gram

VERSE WORST GROF, 500 gram

WOENSDAG

GEHAKT, 500 gram

2e 500 gram voor halve prijs
Donderdag

SPEKLAPPEN, 500 gram

DIK BEVLEESDE HIPS, 500 gram

Vrijdag en zaterdag

OSSESTAART, 500 gram

MALS RIBLAPPEN, 500 gram

KEURSLAftER VVV RURK Tel. 1269



oud naar meuu?

De noodzaak van vernieuwnig heeft ook voor vele verenigingen in Hengelo

een niet te ontkomen feit betekend.
De oude oefenruimten n.l. het verenigingslokaal, Schoolstraat (linksboven)
en de oude kleuterschool, Regelinkstraat (rechtsboven) beantwoordden
niet meer aan de eisen, die er aan gesteld mochten worden.
Met gezamenlijke inspanning werd naar betere oplossingen gezocht, die
uiteindelijk uitmondden in de stichting van een Hervormd Gemeentecentrum

Dit centrum, beter bekend als Ons Huis, werd op officiële wijze woensdag

29 januari aan het publiek gepresenteerd.
Met het doorknippen van een lint met een schaar, hem aangeboden door

Hupie Schouten en Laura Grotenhuis, stelde de voorzitter van de stichting
Herv. Gemeentecentrum, de heer F. Politiek, een historische daad.
Voor de vele verenigingen is er nu in een dringende behoefte voorzien,
en men kan zijn gasten op waardige wijze ontvangen.
Zowel voor de ouderen als voor de jeugd werden door diverse verenigin-
gen, die van het gebouw gebruik gaan maken, drie ontspanningsavonden

verzorgd.
Op de onderste foto het nieuwe gebouw op de Hoek Bleekstraat/Oude Vars

selseweg.

DOJE-MJET

I ie de wagentjes met afvalstukkenPLAATMATERIAAL en

HOUTMOEREN voor afvalprijzen

DOE-HET-:ELF-CENTRUM

Heijink kork - Tel. 1484

ZATERDAG 8 FEBRUARI

Grote BEAT-AVOND
van de CARNAVALSVERENIGING

„De Deurdraejers'
In

ZAAL SCHOENAKER
KRANENBURG

m.m.v. DE MASKERS

Aanvang 19.30 uur

OOK VOOR U

HEIIGELOSE
URIJDAGAUOIID
MARKT
De kaasspecialist komt
met

alle soorten
KAAS

o.a. 20+ kaas en dieetkaas

ledere week weer heerlijk
smullen van

Hoekstra8 VIS
Overbekende kwaliteit

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsfoto's en
reportages

van DOLPHIJN

Voor de vele gelukwensen, die wij

mochten ontvangen bij ons gou-
den huwelijksfeest, zeggen wij
langs deze weg onze hartelijke
dank.

D. Berendsen
A. F. Berendsen-

Lenderink

Hengelo Gld, februari 1969.
B 48.

Te koop wegens ontruiming van
een stuk grond

een partij hoog- en halfstam

4-jarige

uruchinomen
Tevens een partij

peppeienpoten
en Liempde wilg
N.A.K.B. plombe

"EER VOORDELIG

Boomkwekerij en tuinaanleg

ZONDAG 9 FEBR.
Ned. Herv. Kerk

10 uur de heer Smit, Vorden

19.30 uur Ds Muurling, Meerde
Jeugddienst

m.m.v. Wim van Oene, zang

Goede Herder Kapel

10.00 uur ds. Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk
Geen opgaaf ontvangen

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis 10.30 uur H. Mis. Door de
week H. Mis 8 uur.

R.K. Kerk Keyenburg
Zaterdag 7.30 uur n.m. H. Mis. Zondag v.m.
7.30 uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis. 11
uur stille H. Mis 6 uur n.m. stille H. Mis In
Zelhem in Ned. Herv. Kerk. ledere dag 7.15
uur en 8 uur v.m. stille H. Mis

Zondagsdienst doktoren
Dr. Hanrath. telefoon 1277 (b.g.g. 008)

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Lucie Marie, telefoon 1315

Maatschappelijk werkster
Mej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groene Kruisgebouw, telefoon 1397

Leidster gezinsverzorging
Mevr. B. Lubbers-Lljftögt. C 1, telefoon 1369

Zondagsdienst dierenartsen

Dr. Felix. telefoon (05755) 266 b.g.g. 008

COMPETITIEWEDSTRIJDEN PAX
ZONDAG 9 FEBR.

PAX 1 - VVO 1 2.30 uur

Sprinkhanen 2 - PAX 2 2.30 uur

Markelo 2 - PAX 3 2.30 uur

Ratti 3 - PAX 4 12 uur

PAX 5 - Ratti 2 12 uur

PAX 6 - VIOD 4 11 uur

JAARVERGADERING SOLI DEO GLORIA

In de school te Bekveld kwamen de leden
van de chr. gern. zangver. Soli Deo Gloria
voor de jaarlijkse ledenvergadering bijeen,
welke zich in een goede belangstelling
mocht verheugen.
Deze vergadering stond onder leiding van
de heer A. Maalderink, voorzitter der ver-
eniging. In zijn openingstoespraak heette
hij in het bijzonder welkom de dirigent de
heer van Neck en echtgenote.
Waarderende woorden werden gericht tot
de heer H. Korten, die 25 jaar actief zanger
was geweest.
Vanwege zijn zilveren jubileum werd hem
door de voorzitter het bondsinsigne opge-
speld. Hierna bracht de jubilaris voor de
aan hem uitgereikte 'insigne dank.
De notulen der vorige vergadering werden
gepresenteerd door de secretaresse, mevr.
Vervelde-Lubbers, die na voorlezing onver-
anderd werden goedgekeurd.
Door de penningmeester, de heer H. Olthof
werd een financieel overzicht van de vereni-
ging gegeven.
Uit de stand van de kas per 31 dec. bleek
er een klein nadelig saldo te zijn. Ver-
enigingstrouw is vooral in deze tijd een te
waarderen punt.
Uit de keurig bijgehouden absentielijst bleek
dat 4 leden een heel jaar ononderbroken
de repetities hadden bijgewoond. Deze
leden, de dames B. Lubbers en H. Cor-
tumme en de heren A. Maalderink en D.
Lijftogt kregen hiervoor een aardige attentie
aangeboden.
Na de pauze, waarin een traktatie werd
aangeboden, kwam het punt bestuursver-
kiezing aan de orde. Inplaats van mevr. Ver-
velde-Lubbers en de heer H. Olthof kwamen
in het bestuur mej. B. Lubbers en de heer
A. J. Derksen. De scheidende bestuursleden
werden voor hun vele goede werk dank
gebracht. De voorzitter bracht de dirigent
de heer van Neck dank voor zijn actieve
werk voor de vereniging en overhandigde
hem een enveloppe met inhoud.
Bij de rondvraag werd het punt deelname
concours besproken. Eensluidend werd over
eengekomen dit jaar niet deel te nemen,
aangezien de vereniging sinds kort met veel
nieuwe leden is uitgebreid.
Voor de volgende kascontrole kregen zitting
in de commissie mevr. Jansen-Boenink en
de heer A. Menkveld. De vergadering werd
beëidingd met het zingen van gez. 300A

MUZIKALE FEESTAVOND
Up enigszins andere wijze presenteerde de
Kon. Harm. Concordia haar uitvoering aan
leden en donateurs.
In een gezellig samenzijn zorgden de har-
monie e haar jeugdleden, dit in de vorm
van een goed draaiende blokfluitclub, voor
de goede muzikale afwisseling. Het bestuur
had de hoop gekoesterd met deze opzet
van haar uitvoering meer belangstelling te
kweken. Alhoewel er meer opkomst was
dan bij vorige uitvoeringen, beantwoordde
het toch niet geheel aan de verwachtingen.
Met veel belangstelling werd uitgekeken
naar het eerste enigszins offjLiele optreden
van de blokfluitclub, die onder de goede
leiding van de heer Gussinklo uit VarsseveiJ
redelijke prestaties heeft weten te boeken.
Vanwege het grote aantal leden dat deel
uitmaakt van de blokrluitclub.werd het pro-
gramma voor de blokfluiters in 3 groepen
verdeeld.
Diverse aardige nummers lieten de jeugdige
muzikanten horen. En zo als het bij een
groot koor betaamt. Ook hier was een solist
aanwezig die evenals alle anderen een ver
diend applaus ontving.
De Harmonie onder leiding van de heer
D. H. C. Helmink voerde hierna een selec-
tief samengesteld programma uit, dat di-
verse mooie maar ook moeilijke nummers
bevatte.
De compositie van Pi Scheffer Man about
town is een echt technisch stuk dat aan de
muzikanten hoge eisen stelt. Ondanks dat
het stuk minder goed in het gehoor ligt
werd hieraan de juiste interpretatie ge-
geven. Met veel elan werd het stuk L'Arlé-
sienne uitgevoerd, waarbij de solist W.
Boerman de fraaie solo voor zijn rekening
nam. Het keuze werk van het concours
te Losser, waarmee Concordia aldaar een
1e prijs behaalde, de 1e symphonie van
Saint-Saëns werd ook nu door het koor
op de juiste wijze uitgevoerd.

Hofstraat 7 - Hengelo - Tel. 1424

neus. keel.borst van vastzittend sltjm

INSPECTIE N.R.S.
MRIJ-veeslag, door inspecteur J. W. Nieu-
wenhuis te Steenderen.
Ingeschreven werden :stieren : van J. M.
Eenink, Gerda's Karolus b 77 def., Robinson
b V; E. W. Harmsen Elsjes Gustaaf b 76 def.;
J. B. Hiddink Karolus b-I- 80 def.; H. J. Wis-
sink Jonas b 77 def.; J. W. Wullink Rudolf
b- V, Gustaaf b V en Mina's Sjaak b V.
Koeien : Wed E. W. Bannink Tonny b- 74S
mej. W. G. Breukink Riet 4 b 77S; B. A.
Derksen Betsie b 75R; B. G. Harmsen
Ellie 1 b + 80R; B. G. Hebbink Henny b 78S;
C. J. Hiddink Corrie 3 b 78S; B. H. J. Kei-
holt Reina b 76S; J. G. Leisink (Vorden)
Janny b 76S; W. G. Luesiek Rozalien 5
b75H, Rozien b 76S; G. W. Lijftogt Marie
b77S; Gebr. Maalderink Roosje 5 b 78S;
J. R. Maalderink (Wichmond) Dina 13 b-73S
A. J. W. Mentink Trees 28 b 78S; D. J. Rege-
link Geeske 7 b 77S, Coba b-73R; H. W. L.
Groot Roessink Coba 11 b 75S; Joh. Ruesink
Dorien b-73R; J. Chr. Siemes Ansje b 76S;
Gebr. Stoltenborg Oortje b+ 81 S; A. R. H.
Wicherink Gemma 2 b+ SOS; G. J. M. Wis-
sink Annie 3 b78S; G. H. Wolbrink Gerrie
b-t- 80KS

Huisvesting voor fokvarkens
De UTD veevoederfabrieken hebben in haar
serie voorlichtingsboekjes voor de vee-, var-
kens- en pluimveehouderij weer een nieuwe
brochure toegevoegd.
Dit boekje onder de titel „Huisvesting voor
fokvarkens" is bedoeld als handleiding voor
de varkensfokker, en in het bijzonder voor
diegenen die overgaan tot uitbreiding en
modernisering.
Het is zorg dat er gestreefd wordt naar een
nog betere uitvoering der stallen, hetgeen
bij de hedendaagse specialisatie en het

werken met grotere eenheden ni . ••
denken is.
Door klimaatbeheersing in de stallen zijn
de kansen op ziekte- en sterfgevalen dan
ook geringer hetgeen uiteraard de opbrengst
ook ten goede komt.
Bij een eventuele uitbreiding of moderni-
sering is wel enige kennis vereist om de
te bouwen bedrijfsruimten zo effiiciënt en
economisch mogelijk te vestigen.
In voormelde brochure zijn alle etenswaardig
neden welke over het uitbreidings- en
moderniseringsonderdeel handelen.
In het boekje wordt ook nog een over-
zicht gegeven van wat UTD-stalservice aan
de varkensfokker te bieden heeft,
ledere geinteresseerde kan dit boekje aan
vragen bij de N.V. Veevoederfabriek UI ü-
Deltia te Maarssen.

DOLLE FRATSEN OP HET FILMDOEK
van de Engelse filmwereld komt binnenkort
Norman Wisdom de gekste fratsenmaker
in Hengelo Gld op het witte doek.
Door de filmondernneming Profil zal de film
onder de titel Belofte maakt schuld, waai m
Wisdom meespeelt, op zaterdag 8 febr. in
zaal Langeler gedraaid worden.
Norman Wisdom die in een weeshuis is aan
gesteld als manusje van alles, heeft aan
een weesjongen een auto beloofd, doch
heeft het geld ervoor niet.
Om daar toch aan te komen, neemt hij
allerlei karweitjes aan. Zo raakt hij in een
orkest verzeild, neemt deel aan een wandel-
wedstrijd, en meer vreemdsoortige avon-
turen.
Toch slaagt hij er in zijn belofte na te komen
Als de situatie zich voordoet dat het wees-
huis opgeheven zal worden, treedt Wisdom
op als reddende engel en weet dit nog
juist te verhinderen.
Voor de kleineren is er vanaf 2 uur een
prachtige sprookjesfilm in kleuren te zien.
Deze film van het bekende sprookje Doorn-
roosje zal zeker bij de kinderen aanslaan.
Voor hen zal de tekst goed te volgen zijn,
want er is bij de film een gesproken Neder
landse tekst.
Dat wordt dan a.s. zaterdag weer een ge-
zellige filmmiddag voor jong en oud. Om
4 uur zal gestart orden met de film van Nor-
man Wisdom.

WEER GEZELLIG INSTUIVEN
De Herv. Instuif van Hengelo Gld heeft haar
nieuwe seizoen ingez/.t met een gezellige
instuifavond in zaal Bruggink, die gezellig
versierd was. Helaas was deze keer minder
bezoek. Eigenlijk een beetje ondenkbaar ge-
zien de goede belangstelling voor vorige
avonden.
A.s. zaterdag 8 febr. kunnen de jongelui
weer gezellig instuiven, en de commissie
heeft goede vewachtingen t.o.v. het aantal
bezoekers. Dit eerste optreden in het Herv.
Gemeentecentrum zal muzikaal opgeluisterd
worden door de groep „The Savages" uit
R'heden. Over een gezamenlijke gespreks-
samenkomst op een weekend in het Wood-
brookershuis te Barchem, zullen bij defini-
tieve deelname nadere mededelingen ge-
daan worden.

PASFOTO7^"
voor alle doeleinden;
voor half een gemaakt
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

In alle gevallen blijft :

Uw verzekeringsman

Uw vertrouwensman

ADR. GROOT JEBBINK

Prunushof 21, Velswijk

Zelhem
Tel. 08344-414

HEMELVAARTSDAG GROOT PONY-
CÜNCOUHS
Ier gelegenheid van het 1U-jarig bestaan
van de ponyclub de Shetlandruiters, zal er
op donderdag 1b mei (Hemelvaartsdag) a.s.
een groo, u ponyconcours worden
georganiseerd. Van de federatie is mervoor
reeds goedkeuring verkregen.
Len en anuor deelde de voorzitter de heer
U. M. Wullink mede op de jaarlijkse .
inene vergadering in zaal bruggmk, waar
een onge»\end groot aantal stemgereu
leden aanwezig waren, zowel van de bnei-
landruiters als van de Landelijke Hijverem!
ging.
in zijn openingswoord heette de voorzitter
in hetbijzonder welkom de heer Huiterkamp,
secr. van de afdeling Gelderland en de heer
van Zytveld, manegehouder van de ma-
nege de Gompert en tevens instructeur van
de Landelijke Rijvereniging.
Vervolgens wierp de voerzitter een terugblik
op het afgelopen jaar en van de ponyclub
kunnen we zeggen dat deze nog steeds
groeit en bloeit, er werd goed werK ver-
richt en vele prijzen werden in de wacnt
gesleept. Sinds kort is ook de L.R. goed aan
de draai en de 14 leden hiervan oefenen
regelmatig en goed o.l.v. de heer van Zijt-
veld.De ponycluo oefent op het ogenbiiK
ook in de manege en wei o.l.v. de heer
btavast en mej. Maalderink.
Het jaarverslag van de secretaris de heer
Boers Uevestiyde ue woorden van de vour-
zitter dat het een druk en goed jaar voor
de vereniging is geweest. Het verslag her-
innerde aan de deelname aan het concours
te Locnern, de samengestelde streekwed-
strijden te Ruurlo, Borculo en Neede.
Hierbij werden vele prijzen gewonnen. Ver-
der werd er een oriënteringsrit gehouden
vanuit manege de (Jompert en een boeren-
kool-met-worst-gezelligneidsrit naar Ihee-
schenkerij net bikkelder.
Mej. Wiilemsen bracht een kort verslag uit
over de verrichtingen van de L.H. die pas
geleden een groot i ndoorconcours met
streekwedstrijden organiseerde in de ma-
nege, die zeer goed geslaagd mochten h
Het financieel verslag werd uitgebracht door
de heer H. Grootbod, bestuurslid. Uit dit ve^
slag bleek dat de vereniging er ook op fi-
nancieel gebied goed voorstaat, en dat de
penningmeester de heer H. Sanderman een
woord van hartelijke dank toekomt voor zijn
werkzaamheden. Bij monde van de heer H.
Wullink verklaarde deze mede namens de
heer Visscher, dat bij de controle de be-
scheiden van de penningmeester prima in
orde waren bevonden.
De heer H. Sanderman die van de oprichting
af deel van het bestuur heeft uitgemaakt,
waarvan vele jaren als penningmeester,
heeft nu bedankt als bestuuurslid, hetgeen
de vergadering met gemengde gevoelens
vernam van de voorzitter. Vanuit de vergade
ring werd aangedrongen om alsnog te trach-
ten de heer banderman in het besiuur terug
te krijgen. BIJ de bestuursverkiezing werd
de heer H.Klein Kranenbarg herkozen en
in de vacature H. Sanderman, werd notj
voorzien, maar dit punt werd aangehouden
tot de volgende algemene vergadering.
Door de heer Ruiterkamp werd vervolgens
een uiteenzetting gegeven otmrent de
nieuwe richtlijnen en waardering',
te houden provinciale kampioen
Dit jaar zullen de Gelderse kampi<
pen gehouden worden te Arnhem op 2 aug.
Het isde bedoeling er een groots paarde-
sport-festijn van te maken. De voorberei-
dende werkzaamheden hiervoor zijn reeds
in volle gang. Ue juryleden op deze kam-
pioenschappen zullen onderling geen over-
leg meer kunnen plegen, maar elk afzonder
lijk hun waardering met het omhoog steken
van een cijferbord kenbaar maken.
Vervolgens kwam het bestuursvoorstel aan-
gaande de L.R. Het bestuur wilde de pony-
club en L.R. onder één bestuur plaatsen.
Daar dit punt echter niet op de agenda
was geplaatst, werd vanuit de vergadering
bezwaar gemaakt dit nu op deze vergade-
ring te behandelen.Hun bezwaar was n.l.
dat niet alle leden op de vergadering aanwe
zig waren en zij dus niet op de hoogte zijn
van een en ander. Een eventuele stemming
over dit punt zou huns inziens reglementair
niet geoorloofd zijn.
De heer Huiterkamp werd door de vergade-
ring gevraagd zijn oordeel te geven over het
al ot niet samengaan onder één bestuur
van ponyclub en L.R. HIJ was van mening
dat als beide onder één bestuur gepi
worden dit de z.g. doorstroming van pony-
ruiter naar L.H. vergemakkelijkt. De over-
gang gaat dan soepeler. Wei achtte hij het
wenselijk om voor de L.R. dan een advies-
bestuur in te stellen.
De heren Visscher en Voskamp werden aan
gewezen voor de controle op de boeken
voor het jaar 1969.
Door de H. Grootbod werd een financieel
verslag gegeven aangaande de bouw van
kantine met boxen. Het bleek dat het actie-
comité reeds voor een groot deel de beno-
digde gelden bijeen gebracht heeft met de
gehouden verloting en nieuwjaarsrolletjesver
koop.Zaterdag 22 februari zal men een in-
doorconcours worden gehouden in manege
de Gompert. Indien mogelijk zullen hier ook
nog van elke ver één achttal aan kunnen
deelnemen.
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan
zal er op Hemelvaartsdag een groot natio-
naal concours georganiseerd worden. Ver
der zullen er mogelijk nog oriënterings- en
gezelligheidsritjes georganiseerd worden.
Op de volgende vergadering zal ook een be-
spreking plaats vinden omtrent de uniforme
kleding van de ponyruiters.
Na de rondvraag waarbij nog enkele interne
vragen gesteld waren en beanwoord, sloot
de voorzitter deze vergadering met dank
aan de leden voor hun komst. Hij wekte
allen op om de a.s. buitengewone leden-
vergadering ook te bezoeken.

O HENGELO'S TOREN
De hoog boven alles uitstekende toren
van de Herv. Kerk is in de loop der eeuwen
al vele malen genoemd en geroemd.
Zo ook in geschrift. Thans hangt onder de
toren een fraaie gecalligrafeerde plaat in
een lijst vervat, waarop de volgende bloem
lezing op de toren vermeld staat.
,,O, oude grijze toren
Hield steeds hier trouw de wacht
Wij zullen voor u zorgen
Tot in het verste nageslacht".
Deze bloemlezing is eenn spreuk uit de
14e eeuw en is op fijnzinnige wijze door de
heer E. Lubbers, oud-koster der Herv. Kerk
in sierlijke letter getekend en door hem
aangeboden aan de gemeenschap.



is voordeliger, kan voordeliger, wordt nog voordeliger door modern zakendoen

mum
per pak van

Augurkjes y2-üter pot

Erwtensoep Anton Hunink - literblik

Speksnijbonen literbhk

DEZE WEEK

2 grote flessen geen 0,6 maar 0,7 liter 98
degoeie

Frambozen bessen jam t0ch nog

«les van 68 voor

Shot gazeuse 2 fles

De dozen waren niet zo vlug aan te slepen
Daarom nog één keer

blik 69 - elk 2e blik

Maximum 4 blik

Café nor pak 59 2 pak

Zak 1 50 gram

VIVO Chips familiezak

Capucijners
3/4-lter pot slechts

De supermarkt, uw groenteman

zware krop 2 voor

WITLOF
HEEL KILO 98

Rode kool tafelklaar 500 gram

Koolraap

Conference 2 kg

GOLDEN DËÏiciÖÜS 89
(2 KG)

Sinaasappels 7 voor

Citroenen berstens vol vitaminen
5 voor

Dalende varkensprijzen betekent in de superslagerij

dalende prijzen
DE GEHELE WEEK

M l! l! IIU l! l!
Rib en haas nu voor

Runderlapjes ieU doorregen

Verse braadworst 238 elke 2e 500 gram

Dik bevleesde hips 500 gram

Hamlapjes

Schouderkarbonade

pracht mager NU WEER

Mager ribstuk

Verse lever

Biefstuk tartaar 3 voor

WOENSDAG

Pracht

mager 69
WOENSDAG EN DONDERDAG

Vleesgehakt 193 2e 500 gram

VRIJDAG EN ZATERDAG

Biefstuk botermals

Varkensfricandeau

Ossestaart

250 gram

ALLE VLEESPRUZEN PER 500 GRAM

5O

Voor uw lekkerste boterham

100 gram hamworst

100 gram rookvlees

150 gram boerenmetworst

200 gram Gelderse kookworst 69
U mag kiezen deze week:

Heel leverworstje
Heel bloedworstje

Heel smeerworstje



Gemeente Hengelo Gld

Spreekuur wethouders
Ter kennis van de ingezetenen wordt gebracht, dat door de

wethouders dezer gemeente op vrijdagavond 7 februrai a.s.

geen spreekuur zal worden gehouden.

Hengelo Gld, 29 januari 1969.

Het gemeentebestuur

Gevraagd voor direkt:

hulpmonteur
(centrale verwarming)

Grotenliuys
warmtetechniek

Hengelo Gld, Wichmondseweg

D 126 a - Tel. 05753-1885

Hengelo Gld

Te koop ongeveer

2.14 ha zeer goed weiland
gunstig gelegen nabij Eugelink
aan de Varsselseweg

Vrij te aanvaarden

Inlichtingen :

D. WALGEMOED, makelaar
E 21 - Tel. 05753-1338

Ga eens gezellig uit

Op zaterdag 8 ffebr.
naar

zaal „den Bremer'
te Toldijk, voor een

op tonen van het bekendeorkest

Telstar Combo

Koopt nu behang
voor het komende voorjaar

extra voordelig

Een grote partij behang in 30 verschillende dessins gaan wij

nu verkopen met

3O pet korting
zo lang de voorraad strekt

DE ZAAK MET HET GROOTSTE ASSORTIMENT

LENSELINK
Kerkstraat 1 Tel. 1300 Hengelo Gld

DROGISTERIJ - VERFHANDEL - SCHILDERSBEDRIJF

Speciale aanbieding
voor dubbel weekend

Van 8 t.e.m. 15 ffebr.

Bankstellen-show
met mini-mini prijzen

Zie ook onze toonzaal boven met vele modellen en lage

PRIJZEN

Hei |ink WONINGINRICHTING

bij de kerk

V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS

m6GP SUCCGS • . . . Ook voor theorie-lessen Poelsweg 47 - Keyenburg - Tel. 1307

ZATERDAG 8 FEBRUARI

is er weer

Instuifavond
van de HERV. INSTUIF

Hengelo Gld

Aanvang 7.30 uur

il„Ons Huis'
Bleekstraat 6 - Hengelo Gld

m.m.v. „The Savages"

Oranjever. Vierakker-Wichmond

DANSEN
OP ZATERDAG 8 FEBRUARI

IN HET ST LUDGERUSGEBOUW TE VIERAKKER

Aanvang 7 uur

Toegang voorbehouden

Orkest: The Midnight Stars

Het bestuur

Postduivenver. „Steeds sneller"
houdt weer

schieten, sjoelen

en balgooien

OP VRIJDAG 7 FEBRUARI

IN ZAAL BOOLTINK, KEIJENBURG

H.H. Veehouders
Vanwege veel bestelling gevraagd

zware goedsoortise r.b. vaarskalveren
VOOR HOGE PRIJZEN

IIA KIK Y JOJLIJVK
Tel. 1454 - Bekveld

Tevens uw alom bekende aders voor

stierkalveren

Gevraagd een meisje of werkster
die mij enkele halve dagen in het
huishouden wil helpen Mevr. Over
veld, Leliestraat 2 Hengelo Gld

Biedt zich aan meisje voor zater-
dags, 14 jaar, ass.kl. huishoud-
school. Inl. bureau dezes

Gevraagd interne hulp in de huis-
houding in doktersgezin met 3
jonge kinderen.Geen praktijk aan

huis.
Mevr. Heslinga
Marines Naefflaan 3, Lochem
Tel. 05730-2488

Gevraagd net winkelmeisje
G. J. ten Arve, Spalstraat 16
Hengelo Gld

Reparatie KUNSTGEBITTEN, vlug
goed en goedkoop. P/a Maan-
straat 7, HengeloGld

Te koop een zeer goed onder-
houden klassiek bankstel, ge-
schikt voor grote kamer, billijke
prijs. Rozenstraat 5 b, Hengelo G

Te koop boormachine B. & D..
8 mm, wegens aanschaf grotere.
Ruurloseweg 34 a Hengelo Gld

Te koop een z.g.a.n. oliehaard
met grote tank (860 l). C. J.
Engbers, Bleekstraat 8.

Te koop zang- en kleurkanaries
(mannen). G. J. Slotboom, E 79,
Hengelo Gld, niet op zondag

Dennen te koop (fijnspar) voor
beplanting, in diverse lengtes. Te
bevragen bij G. H. Hissink, Tel.
1744

Te koop 5 peppels. H. Dijkman
E 95, Ruurloseweg, Hengelo Gld

VOOR UW TUIN

uit voorraad leverbaar

sierheesters
coniferen
rozen
vruchtbomen
bosplantsoen
vaste planten
gazongras-

zaad

Levering van

Asef produkten
als stalmest, compost

Boomkwekerij en tuinaanleg

G. J. Halira & Zn
Hofstraat 7 - Hengelo - Tel. 1424

Tot Woenstla9 kunt u n°9 profiteren van onze/~*r-4i BI-»

DE KANS extra koopjes
Zie etalages en kijkt binnen nog even

Schröder

Een bijzondere kombinatie
geeft bijzondere resultaten...

EN
UTD-KALVERKORREL

een kombinatie met
bijzondere resultaten:
krachtige groei, sterk beenwerk
en een goede pensontwikkeling
van Uw kalveren. Zo goedkoop
mogelijk! Dét worden straks
krachtige, goed gebouwde
koeien, met lange levensduur
en een hoge melkproduktie.

rV'
r oplosbaar

l

Vitafok de goedkoopste oplossing voor de
beste opfok.... en UTD-Kalverkorrel hoort er bij!

t

Ui T D voort tot winst/ i
VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond 0̂? (05754) 270


