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1919 2O februari

CHR. GEM. ZANGVER. 5

TE STEENDEREN

Jubileum-uituoering
op 20 februari 1 969 in zaal Concordia

te Steenderen

Medewerking verleent het Chr. Mannenkoor

uit Dinxperlo

„Con Spirito'

1969

Aanvang 8 uur Entree f 2.—

Receptie van 5 uur tot 6.30 uur

Uw N.M.S.-agent vertelt u graag alles over deze
aantrekkelijke spaarmogelijkheden en over de
nieuwe 6^% spaarbrieven.

Hengelo. Assur. en Makelaarskant. V^ttCI\l l w

Tramstraat 7 - Tel. 05753-1400

NEDERLANDSCHE

MIDDENSTANDS SPAARBANK

Voor uw belangstelling en mede-

leven, betoond voor en na het
overlijden van mijn lieve man en

onze lieve vader en opa

FREDERIK PELGRUM

mogen wij allen, in het bijzonder
Dr Schreuder en Zr Luttik, harte-

lijk dank zeggen.

Hengelo GId, februari 1969.
„Branderhorst" C 68.

Te koop een g.o.h. keukenkachel
bij A. Grotenhuis Molenkolkweg
12, Steenderen

Te koop z.g.a.n. 21/2 pits gastoe-
stel (voor aardgas) met veilig-
heidsaansluiting en een 1 pits
toestel (grote maat), ook voor
aardgas. Schnneider, Rusthuis,

Kastanjelaan, na 6 uur

Te koop een oliekachel en olie-
haard (merk Coleman) met leiding
en tanks. Bevragen Kastanjelaan
6, Hengelo GId

Voor ai uw verzekeringen: Bnitf Mten Meidoornslr. 4 Hengelo G

VlVO-voordeel
ondanks K.T.1V.

Spritsstukken 2 pak voor

Gesneden zoetzuurgezmsPot

109

van 66 voor T D

2 gezinsflessen van 156 voor 113

DoperwteiUddei II literblik 75

2e blik 65

2 blik van 138 voor 109

Hierbij 1 pakje MAGGI GROENTESOEP voor 50

Uitjes

Nasi goreng

zoet zuur literpot slechts V O

ik van 198 voor l D V

DIEPVRIESTREFFER

alleen cieze week

Haaskarbonaae 500

Boerenmetworst

Geldig van 12-19 febr.

SUETERS
VIVO ZELFBEDIENING Keijenburg

WIM SMITS

en

GERRY DERKSEN

geven u kennis van hun voorgenomen huwelijk,

waarvan de voltrekking zal plaats vinden op donder

dag 13 februari a.s. om 11 uur in de parochiekerk

van de H. Johannes de Doper te Keijenborg.

Ulft, Hogeweg 44

Keijenborg, St Janstraat 10 a

februari 1969

Toekomstig adres : St Janstraat 10 a, Keijenborg.

Receptie van 14.30 tot 15.30 uur in zaal Winkel-

man te Keijenborg.

DONDERDAG 13 FEBRUARI

de hele dag gesloten

Drogisterij DERKSEN
KEIJENBURG

GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding

enige leerjongens
voor onze meubelfabriek

Lubbers
Raadhuisstraat 36 - Tel. 1286

COOP. LANDBOUWVERENIGING

„DE VOLHARDING"
HENGELO GLD

Belangrijke voorlichtingsdag

voor de varkenshouderij

OP DONDERDAG 20 FEBR. A.S.

IN ZAAL CONCORDIA

AANVANG 9.30 UUR V.M.

PROGRAMMA :

* Korte dia-serie over de varkenshouderij met technische

informatie

* Perspectieven voor de afzet

door G. Sieders van de COVECO

* De meest voorkomende varkensziekten in de praktijk

door H. Eil, veearts

* Middagpauze

* Nieuwe methoden in de selectie voor de fokkerij

door H. Rietman, Hoofdass. A bij de R.L.V.D.

* Nieuwe mogelijkheden met betrekking tot de bedrijfsuit-

rusting door Ir. B J. Hot van het Cebeco

Na iedere 'inleiding is er volop gelegenheid tot discussie.

In de middagpauze zal erwtensoep worden geserveerd. Hier-

voor zullen wij consumptiekaarten verkrijgbaar stellen op ons

kantoor a f 1.- per persoon, tevens recht gevende op een

kop koffie en twee consumpties.

Gezien de sprekerslijst belooft het een zeer leerzame dag

te worden.

VAN HARTE WELKOM

En toch is RATERINK uw slager



Komt in Hengelo GId Openbare kleuterschool?
In zaal Langeler werd de jaarlijkse propa-
ganda-feestavond van de vereniging voor
openbaar onderwijs (voorheen was dit Volks
onderwijs) gehouden.
De voorzitter van de afdeling Hengelo GId
de heer J. Hulshoff, heette in zijn openings-
woord de vele aanwezigen hartelijk welkom
en wel in hetbijzonder de heer en mevrouw
Beumer uit Lochem. De heer Beumer zou
deze avond een kort propagandistisch toe-
spraakje houden. De heer Hulshoff besloot
zijn inleiding met de verassende mededeling
dat er voorbereidende bsprekingen zijn be-
gonnen om te komen tot de stichting van
een openbare kleuterschool in het dorp.
Vele ouders vinden het nl. een gemis dat
er in deze gemeente geen openbare kleuter
school is en het is daarom dat wij aan de
wens van vele ouders tegemoet willen
komen, door ons in te zetten om in deze
gemeente een openbare kleuterschool te
verwezenlijken, aldus spreker. Als de plan-
nen een vastere vorm hebben gekregen
zullen tezijnertijd hieromtrent nadere be-
richten volgen.
De heer Beumer belichtte hierna in een aan-
dachtig gevolgd betoog doel en streven van
de vereniging voor openbaar onderwijs,

VOO, welke vereniging per 1 januari 1969
in de plaats is gekomen van de vereniging
Volksonderwijs en Ouderraad.
Wij hebben in Hengelo GId een bekende
bejaardendansgroep De Klepperklumpkes
(uniek in Nederland) maar deze avond pre-
senteerde zich weer een urvieke dansgroep,
bstaande uit leerlingen van de hoogste
klassen der lagere school. Dit groepje
heeft al enige tijd geoefend onder leiding
de heer en mevr. Memelink en mevr. van
Dijke en de overbekende spölleman Karel
Salebrink, of zoals de jeugdige klepper-
klumpkes hem noemden, ome Karel. Deze
dansgroep oogstte met haar optreden vee!
succes. Vele oude dansen werden op voor-
treffelijke wijze uitgevoerd en verschillende
dansen werden door de aanwezigen mee-
gedanst, hiertoe uitgenodigd door de
jongens en meisjes. De initiatiefnemers
hiertoe komt een extra pluim toe dat ze in
zo korte tijd tot zo'n voortreffelijk resultaat
zijn gekomen. Na dit optreden hadden Gerrit
en Piet (The Meteors) zich achter hun
instrumenten geplaatst en zij wisten tot het
laatst een opperbeste stemming te schep-
pen met hun gevarieerde muziek die jong en
oud op de dansvloer lokte.

UITVOERING JEUGDCLUBS

De jeugdclubs te Varssel die hun bijeen-
komsten houden in het gebouw achter de
school te Varssel, hebben besloten dit jaar
hun uitvoering te doen plaatsvinden op
vrijdag en zaterdag 19 en 20 februari.
Door de leden wordt in een koortsachtig
tempo gewerkt, om het voor de uitvoering
bestemde programma, zo goed mogelijk op
peil te brengen.
Belangstellenden wordt aangeraden een
avond voor deze uitvoering, die in de school
te Varssel wordt gehouden, te reserveren.
Het bestuur heeft goede verwachtigen t.a.v.
het bezoek van deze avonden.

AUTO-CENTRALE BEZOEK

ZIEKENHUIS

Op een gehouden bijeenkomst kon pastoor
Reckers mededelen, dat indien men bij
ziekenbezoek aan de ziekenhuizen te Doe-
tinchem geen vervoer heeft, men zich dan
in verbinding kan stellen met pastoor Rec-
kers die zich bereid verklaarde een gunstige
regeling voor bezoek naar de ziekenhuizen
zo nodig te bewerkstelligen. Dit initiatief zal
zeker een sympathiek onthaal krijgen en
hopelijk zal men ook niet schromen een
beroep hierop te doen.

Kerkdiensten

ZONDAG 16 FEBR.

Ned. Herv. Kerk

9.00 uur ds. Jansen
10.30 uur ds. Jansen

Goede Herder Kapel

10 uur de heer Smit, Vorden

Vrijz. Herv. Kerk

5 uur Ds P. v. Arkel, Delden

R.K. Kerk Hengelo GId.

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 dokteren

Dr. Schreuder. telefoon 1266 b.g.g. 008

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Foeken, Hummelo, Tel. 08348-236

Maatschappelijk werkster

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

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

Zondagsdienst dierenartsen

Dr. van Nie telefoon (05754) 436 b.g.g. 008
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Touw-
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Met de komst van de sporthallen zijn er
ook voor de touwtreksport nieuwe moge-
lijkheden geschapen. Üm deze sport als bin-
nensport aan te passen, zijn slechts enkele-
wijzigingen nodig. De grasmat wordt ver-
vangen door smalle rubber lopers, waar de
spelers niet buiten mogen komen en de
zware veldschoenen of laarzen moeten de
plaats plaats inruimen voor gymschoenen.
Voor het overige blijven de spelregels
ongewijzigd, hoewel de tactiek een andere
instelling vereist als bij de veldsport. Door
de Ned. Touwtrekkersbond werd de moge-
lijkheid om de teams meer conditie bij te
brengen door het organiseren van indoor-
competities in sporthallen gretig aange-
grepen. Na het tournooi begin december in
Zutphen was er een zelfde evenement in de
Te Hiet-Scholtenhal te Borculo.
Alle bij de NTB aangesloten verenigingen
waren hier met een of meerdere ploegen
aanwezig. De organisatie was in handen van
de TTV Heure en Nettelhorst. Scheids-
rechter was de heer J. W. Markink en de
jury bestond uit de heren W. Weenk uit
Ruurlo en W. Wolbert uit Kranenburg. Ge-
durende de edstrijden werden de ploegen
luid aangemoedigd door de meegekomen
supporters terwijl de leiders en spelers zich
bij net aangeven van het ritme ook niet on-
betuigd lieten.
Hieronder volgen de uitslagen die de ploe-
gen uit Hengelo GId en omgeving behaalden
Van de 4 ploegen in de 640 klasse toonde
de nog jonge vereniging uit Bekveld zich de
sterkste. Met een zeer vlug trekritme en een
goede coaching werden de tegenstanders
overwonnen en alleen Warken kon een
beurt op zijn naam brengen. De eindstand
was: 1 Bekveld 6 pnt; 2 Medler 4 pnt;
3 Warken 4 pnt; 4 Heure 1 pnt.
Velswijk kwam in de A-klasse overtuigend
met 3 gewonnen wedstrijden op de eerste
plaats. Oosterwijk (Zelhem) werd goede
tweede met twee wedstrijden op zijn naam.
De B-klasse was het sterkst bezet. In deze
klasse bezette Bekveld een tweede plaats
met 8 pnt en Velswijk een vijfde plaats met
3 pnt.
In de C-klasse werd Oosterwijk 2 met drie
gewonnen wedstrijden en 6 pnt eerste. Bek-
veld 2 kwam niet verder dan 1 gewonnen
beurt en bezette met 1 pnt de laatste plaats.
Bij de jeugd streden de ploegen van EHTC,
Bekveld en Heure voor de overwinning. Bek-
veld wees de tegenstanders zonder pardon
terug en veroverde de jeugdbeker met
4 pnt.

DE HEER VOOGSGEERD NAM AFSCHEID

VAN DE DS J. L. PIERSONSCHOOL

Op vrijdag 31 januari j.l. nam de heer Voogs
geerd afscheid als onderwijzer van de
Ds J. L. Piersonschoo! in verband met zijn
benoeming tot hoofd der Chr. lagere school
te Oudenbosch (N.B.) Hierbij waren tegen-
woordig het schoolbestuur, de oudercom-
missie, het personeel en de leerlingen van
de vijfde klas. Het hoofd van de school, de
heer Hoogeveen, opende de bijeenkomst,
waarna hij tot de heer Voogsgeerd woorden
van dank richtte voor het vele goede werk
dat deze de afgelopen vijf jaar voor de
school had gedaan. Ook voor de onder-
vonden collegialiteit en de persoonlijk onder
vonden hulp en steun dankte het hoofd de
scheidende onderwijzer hartelijk. Vervolgens
was het woord aan de voorzitter van het
schoolbestuur, de heer H. Harmsen, die de
heer Voogsgeerd namens het bestuur be-
dankte voor de toewijding en plichtsbetrach-
ting die deze de afgelopen jaren in zijn werk
had betoond. Als blijk van waardering bood
hij de heer Voogsgeerd een boekenbon aan.
Dit laatste deed ook de voorzitter van de
oudercommissie, de heer A. Derksen, terwijl
mevr. Voogsgeerd een bloemetje geoffreerd
werd. Namens de ouders en de leerlingen
boden twee schoolkinderen de heer en mevr
Voogsgeerd een schemerlamp en een poef
als afscheidsgeschenk aan. De heer Voogs-
geerd bedankte alle sprekers voor de harte
lijke woorden en de prachtige geschenken,
waarna de heer Hoogeveen debijeenkomst
sloot.

BENOEMING TIJDELIJK ONDERWIJ. ER

In verband met het vertrek van de heer
Voogsgeerd werd voor de maand februari
tot tijdelijk onderwijzer aan de Ds J. L.
Piersonschool benoemd, de heer L. J. Jalink
te Doetinchem.

JAARVERGADERING CHR. GEM. ZANGVER

LOOFT DEN HEER

Vorige week hield de chr. gem. zangver.
Looft den Heer haar jaarlijkse ledenver-
gadering in Ons Huis, waar zij tevens haar
eerste repetitie hield.
Algemeen waren de leden de mening toe-
gedaan, wat betreft accomodatie, een ge-
riefelijke oefenruimte is verkregen, die aan
de eisen voldoet t.o.v. de oude kleuterschool
waar men zich de laatste jaren gelukkiger-
wijze heeft kunnen behelpen.
Door de presidente mevr. Boonstra-Haaring
werd de vergadering geopend. In een kort
openingswoord releveerde zij de gang van
zaken in de vereniging. Uit het jaarverslag
van de secretaris de heer H. B. Lubbers,
bleek dat afgelopen jaar voor de vereniging
rustig was verlopen.
Wel werd bij diverse gelegenheden vocale
medewerking verleend, en werd deelge-
nomen aan een zaalconcours te Rotterdam.
Hier werd een eervolle 2e prijs behaald. Be-
zien de ledenstand kon vermeld worden, dat
deze aardig op peil was gebleven. Wel
werd een oproep gedaan aktief te blijven
opdat de vereniging haar aktiviteiten op de
zelfde goede voet kan voortzettenn.
Van de zijde van de penningmeester werden
optimistische geluiden gehoord. De jaar-
rekening kon met een batig saldo afgesloten
worden.
In de komende kascommissie erd zitting ge
nomen door mevr. Lubbers-Lokamp en de
heer R. H. Pelskamp.
Onder het genot van enige verversingen
werden diverse mededelingen gedaan, o.a.
deelname aan een zangmiddag en -avond
te organiseren doo de ring Gelderse Achter
hoek.
De presidente sloot de vergadering met
dank aan de leden voor hun aanwezigheid
en de nuttige besprekingen.

üeel bezoek

ontspanning

Ons Huis

In het kader van de opening van het Herv.
Gemeentecentrum werd een drietal ont-
spanningsavonden verzorgd.
Op deze drie avonden, waarvan twee voor
ouderen en een voor de jeugd, werd in
ruime mate belangstelling getoond.
Diverse vernigingen hadden de uitnodiging
van de commissie, om aan deze ontspan-
ningsavonden mee te werken, gaarne aan-
vaard.
Door de chr. gem. zangver. Soli Deo Gloria
werd ten gehore gebracht het lied Bianca
terwijl de chr. zangver. Looft den Heer o.a.
uitvoerde psalm 100. Door de jongens- en
meisjesclubs werd op enkele avonden een
gedicht lied op Ons Huis gezongen.
Met het vrolijke lied Mama 'k wil een man
heb, besloot de gem. zangver. Excelsior
haar optreden op de derde avond.
Met veel plezier en ritmisch geklepper
deden de bejaarde dansers de Klepper-
klumpkes hun beentjes van de vloer gaan
onder aanvoering van de spölleman, Karel
Salebrink.
Op muziek van Mozart voerden enige leden
van de meisjesclub een lieflijke wals uit,
daarbij gekleed in historische kledij.
De chr. muziekver. Crescendo speelde enige
vrolijke marsen, met enkele walsjes, speciaal
geschreven voor harmonie.

Zowel op de jeugdavond als op de avond
voor de ouderen deden enkele dames v. d.
jeugdclub Varssel de avonden eer aan met
hun schetsje heilgymnastiek.
Een alleraardigste modeshow en een huise-
lijk schetsje kwamen voor rekening van de
meisjesclub.
In haar „karrebret" ontving de Herv. Instuif
conferencier Mart Spekkink en de Peruvi-
aanse gast Oscar Gomez Mendoza.
In de ,,en scène op de melkbus" werd de
voorzitter der stichting Herv. Gemeente-
centrum belaagd door een fel vragenvuur.
In de pauze werd een consumptie aangebo-
den door de commissie.
Na afloop bestond er gelegenheid het ge-
bouw en haar afdelingen te bezichtigen.
Zoals eerder reeds gepland was zal de
fancy-fair t.g.v. Ons Huis plaats vinden be-
gin maart en wel op vrijdag en zaterdag 7
en 8 maart.
Voor deze avond zijn plannen besproken om
zo aan trekkelijk mogelijke wedstrijdonder-
delen te vormen en zo de fancy-fair een
redelijke kans van slagen te geven.
De voorgenomen verloting is inmiddels van
start gegaan, waarvoor vele aantrekkelijke
prijzen beschikbaar zijn.

COMPETITIEWEDSTRIJDEN PAX

ZONDAG 16 FEBR.

Winterswijk 1 - PAX 1 2.30 uur

Te koop 2 bankstellen en een eethoek

(nieuw gestoffeerd) 's avonds na 6 uur A. J.

Nieuwenhuis, Z.-E.weg 19, Toldijk

VERKOOP KINDERPOSTZEGELS EN

-KAARTEN IN 1968

In het jaar 19G8 werd in de gemeennte
Hengelo GId voor een bedrag van f 1707,30
aan kinderkaarten en -postzegels gekocht.
Dit is ten opzichte van 1967 een stijging
van f 496,15. In 1967 werd voor f 1211,15
gekocht. Deze stijging is een verheugend
verschijnsel, want de opbrengst is voor een
goed doel.

Gladde
weg?
Pompend
penen

Voorkom de slip is nog altijd beter dan er
weeruit zien te komen. In deze tijd waarin
nu eenmaal een verhoogd slipgevaar aan-
wezig is (regen, mist, ijzel, sneeuw, vorst)
heeft de weggebruiker de plicht voor zijn
eigen veiligheid en die van anderen zijn
weggedrag aan te passen aan de omstandig
heden. Nog maar al te vaak kan men con-
stateren, dat bij een plotselinge regenbui
met onverminderde te hoge snelheid wordt
doorgereden, alsof geen verandering had
plaatsgevonden in een belangrijke gevaar-
bepalende factor.
Slippen ontstaat vaak uit een noodsituatie,
waarin plotseling geremd of uitgeweken
moet worden. Tot de voorzorgsmaatregelen
behoort daarom zoveel mogelijk voorkomen
in een dergelijkesituatie te geraken. Defen-
sief rijden is daarvoor van belang. Het tijdig
taxeren van het geen kan gebeuren geeft
de mogelijkheid tijdig het rijgedrag aan te
passen en noodsituaties te voorkomen.
Tijdig en geleidelijk remmen, niet te dicht
achter een voorrijder kruipen, geleidelijk
naar links gaan bij het inhalen, het niet te
snel naderen en ingaan van bochten enz.
zijn alle punten die het slipgevaar kunnen
reduceren.

Pompend remmen
Indien men op een gladde weg, door welke
oorzaak dan ook, een z.g. noodstop moet
maken, b.v. in files, is het aan te bevelen
pompend en in cadans te remmen. Door
pompend te remmen worden de wielen niet
constant geblokkeerd, waardoor de kans op
doorglijden wordt tegengegaan.

Hoe eruit te komen
Gaat het voertuig door welke oorzaak dan
ook toch slippen, danis de allereerste ver-
eiste, dat men als bestuurder met overleg
te werk gaat. Paniek is bij het slippen een
slechte raadgever. Overigens voor paniek is

geen tijd. Want als de slip optreedt moet
een aantal handelingen inhoog tempo uitge-
voerd worden.
Naarmate de snelheid van de auto groter
is, zal sneller moeten worden gehandeld
Een drietal regels dient men dan in acht te
om de slip te corrigeren,
nemen -.
1 Nooit remmen
2 Ontkoppelen
3 Bijsturen
Deze regels kunnen in het algemeen worden
toegepast. Er zijn enkele uitzonderingen,
maar deze kunnen in dit bestek buiten be-
schouwing blijven.

Nooit remmen

In het algemeen heeft een rollend wiel een
grotere weerstand op het wegdek dan een
slepend wiel. Van deze eigenschap dient
gebruik gemaakt te worden. De wielen
moeten blijven rollen.

Ontkoppelen

Zoals reeds opgemerkt is, heeft een vrij-
lopend wiel meer weerstand op de weg. Bij
het corrigeren van de slip dienen de voor-
waarden hiervoor zo gunstig mogelijk te zijn
Wordt ontkoppeld, dan schakelt men de
invloed van de motor op de gedreven wielen
uit, zodat bij voorbaat de mogelijkheid dat
de vertragende of versnellende werking van
de motor de slip verergert, wordt geëlimi-
neerd.

Sturen

Door de slip gaat de auto een andere koers
dan men wil. Het is dus zaak met het stuur
zoveel mogelijk corrigerend werk te doen.
Dit bijsturen mag niet abrupt of bruusk ge-
schieden. Onthoudt dat u altijd stuurt in de
richting die u wenst. Mocht het boven-
staande u voorkomen als een vrij eenvou-
dige zaak, dan waarschuwen wij u bij voor-

baat dat het corrigeren van slips een grote
mate van geoefendheid vereist. Voor het
onder de knie krijgen van de techniek van
de slip is eigenlijk maar één advies te geven
bezoek een anti-slipschool. Men moet aan
den lijve ondervonden hebben, wat het is
om in een slip te geraken en m enmoet met
instructie en onder controle van een ge-
speciaNseerde instructeur geoefend heb-
ben hoe uit de slip te geraken.
In ~het kader van de aktieGladde weg -
pompend remmen, worden automobilisten
geadviseerd de onderstaande regels in acht
te nemen :
- Indien men op een gladde weg, door welke
oorzaak dan ook, een z.g. noodstop moet
maken b.v. in files, is het aan te bevelen
pompend en in cadans te remmen. Door
pompend te remmen worden de wielen niet
constant geblokkeerd, waardoor de kans op
doorglijden wordt tegengegaan.
- Vermijd bruusk optrekken, evenals sterk
remmen of scherp sturen. Komt udoor de
een of andere oorzaak in moeilijkheden,
blijf dan kalm, rem niet, ontkoppel en stuur
snel in de richting waar u heen wilt.
- Kies op gladde wegen altijd de hoogste
versnelling die voor het toerental van de
motor toelaatbaar is. Hierdoor wordt de
kans op overdosering voorkomen.
- Draag zorg voor goede banden en vooral

'ook voor de juiste bandenspanning.
- Het verdient aanbeveling om zorg te dra-
gen dat de wielen goed zijn uitgelijnd.
Schokbrekers zijn van groot belang : ze zor-
gen voor het contact tussen band en weg
dek.
- Schenk aandacht aan de toestand van 'het
wegdek. Los zand en grint kunnen formi-
bele slips in de hand werken

Bronchiletten
Hoestdrank in tabletvorm. ƒ 1.~

Blijft uit de handen
van het slipspook

VERBOND VOOR VEILIG VERKEER



Zonder „prijsbeheersing" op de bres voor uw huishoudgeld

Uw kwaliteitsslager natuurlijk

uw superslager
pak 500 gram

Beschuit 2 rol van 76 voor

Unox groentesoep van 98 voor

Custard pak 200 gram van 39 voor

2 fles
Quich up
Chocoladekorrels Blooker kg

Friso bloem KG

Koffiemelk nterfies

89

149

hele fles

VIVO Pils

familiepak van 97 voor

3 fles

Spritskoeken 10 stuks 69 elk 2e pak

SPINAZIE .. ., 49elk 2e blik

Vruchtenwijn van de Zwarte Kip

van 425 voor

De supermarkt, uw groenteman
Harde spruitjes 500 gram

panklaar 500 gram 29
KGWaspeen

BLOEMKOOL

Laxton Superbe 2 kg

Spaanse sinaasappels Q

CITROENEN ..... 59
Grape fruits

voor

5 voor

3 voor

WEER EEN HELE WEEK VOORDEELVLEES

Verse braadworst "' "r°1>
elke 2e 500 gram

iets doorregen

Biefstuk tartaar 3 voor

Snitsels, panklaar

Mager poulet 349
hierbij een mergpijpje

Hamlapjes

Dik ribstuk

WOENSDAG EN DONDERDAG

mager

MAGERE

S

Vleesgehakt 198
hierbij een rol beschuit CHEA.TIS

VRIJDAG EN ZATERDAG

Pracht runderrollade
VANAF 349

ALLE VLEESPRUZEN PER 500 GRAM

Voor uw lekkerste boterham

150 gram Haagse leverworst

150 g ham
100 gram lever

100 gram metworst

500 g hakbloedworst 09



het adres voor de

doe-het-zelver

Coöp. Raiffeisenbank
Kastanjelaan 1

HENGELO GLD

Geliieve ALLE spaarbankboekjes

voor 15 februari a.s.
in te leveren voor rentebijschrijving

Men dien vooraf de nummers achter de serieletters

H.G. en J.S.W.

te noteren.

Vereniging tot Stichting en

Instandhouding van Scholen

met de Bijbel te Hengelo G

REKENINGEN over 1968 s.v.p. zo spoedig

mogelijk indienen bij de desbetreffende school-

hoofden.

Het bestuur

GROOTBOD

VOOR UW COMPLETE

Wij kunnen u leveren

VLOERBEDEKKINGEN - GORDIJNSTOFFEN

MEUBELEN - DEKENS

ENZ. ENZ.

REGELINKSTRAAT 1 - TEL 1469

Miniform kookplateaus
PASSEND OP ELKE KOELKAST

Fa Harmsen
Banninkstraat - Tel. 1220

ERKEND GASFITTER

MET SPOED GEVRAAGD

leerling-

stoffeerder

PRETTIGE WERKKRING

HELMINK - VORDEN
lutphenseweg 16 - Tel. 1514

Grote partijen OUD PAPIER

LOMPEN, METALEN of dergelijke

Even een seintje aan

SIMON DAALDER
DE HOOGSTE BETAALDER

ZUTPHEN - TEL. 05750-3039

HUISVROUWEN, OPGELET

GYMNASTIEK
voor u, iedere

donderdagavond
van 8.30 tot 9.00 uur

in de oude O.L.S., Ruurloseweg

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij een van de be-

stuursleden van de gymnastiekver. Achilles of op de oefen-

avond.

GEVRAAGD

een meisje voor winkel

en huishouding
Eventueel voor 3, 4 of 5 dagen per week

Aanmelden 's avonds na 6 uur

LEVENSMIDDtLENBEDRIJF

AALDERINK
Hoogstraat 38 Toldijk-Steenderen

Ponyclub „De Shetlandruiters"
TE HENGELO GLD

Houdt vrij op

ZATERDAG 22 FEBRUARI

voor het

Pony-avondconcours
in MANEGE „DE GOMPERT"

U ZIET HET BETER

DOOR EEN

HRIL
VAN

A. GROOT KORMELINK
HORLOGERIE GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 27 - HENGELO GLD - TEL. 1771

Hölsctier
chem. reinigen

s.-
KOSTUUM

of

MANTELKOSTUUM

Kwaliteitsbehandeling

HENGELO GLD - SPALSTRAAT 17 a - TEL. 1418

ANKER naaimachines

ZIG-ZAG en AUTOMATIC

Meermalen met goud bekroond

B. J. HULSHOF Hengelo Gld

Wegens deelname sanering midden- en kleinbedrijf is onze

ongeveer 100 jaar bestaande schoenhandel en reparatie-

inrichting ingaande

17 februari

opgeheven
Aan allen die wij tot onze klantenkring mochten rekenen onze

hartelijke dank.

H. A. G. ENZERINK
STEENDEREN

Vogels zijn ook uw vrienden l

Tot besluit van Carnaval

DINSDAG 18 FEBRUARI

Gecostumeerd •

£
+

|

MUZIEK IN CARNAVALSSTEMMING +

Allemaal tot ziens in zaal ^

O E E I K E B O O M :
KEIJENBURG •

DEGELIJK -
BETROUWBAAR

LENTFERINK
Spalstraat 7

Telefoon 1383

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Veel plezier? Goed!!!
Maar géén alcohol

bij snelverkeer

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsfoto's en
reportages

van DOLPHIJN

VOOR AL UW

NSTALLATIE-
EN

LOODGIETERSWERK
IS HET AANGEWEZEN ADRES

fa, ORDELMAN & DIJKMAN
SPALSTRAAT 14 HENGELO GLD TEL. 05753-1285

Zang of muziek een aangenaam en nuttig tijdverdrijf! Bent u al lid ?


