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Verschijnt iedere dinsdag

Dinsdag 18 maart 1969

CLAN
Uitgave: DRUKKERIJ WOLTERS Hengelo GId Telefoon 05753-1455 Giro 964791

Verlovingsrir 1 4-en 1 8-karaats moderne en klassieke
modellen, met of zonder brillant

K3I l T l" E? 1̂ 1
Horlogerie - Goud - Zilver
STEENDEREN

Koopjes bij de VIVO

Spritsstukken 2 Pak van 10 stuks
EXTRA ! 1

QUICK Up 2 gezinsflessen, alleen deze week

2 gezinsflessen
Joy vruchtenlimonade van HO voor

Ananasstukjes î biik

K.V. nasi-goreng uterbuk van 193 V0or

Patates frites ' g«>ot p^k van 9s v°°r

Gesneden zoetzuur 1 g^e P0t

HANDIG VERPAKT

SPerziebonen-wortelen-doperwten
3 blikjes

SPOTGOEDKOOP ! ! !

Diepvriesspinazie pak soogram

Rode bieten LITERPOT

119

79

119

119

159

69

52

169

59

70

Aanbiedingen geldig van 19-26 maart

SUETERS
VIVO ZELFBEDIENING Keijenburg

Dansavond
voor gehuwden en verloofden

ten bate van

GYMNASTIEKVER. W l ^
W «klWi

zaterdag 22 maart

ZAAL HEERSINK, Wolfersveen

Orkest : „DE MELODICA'S

FILMDIENST „PROFIL"
ZELHEM

Dat wordt weer een plezierige middag voor de jeugd bij het
zien van

DE NIEUWE AVONTUREN VAN

DIK TROM
ZATERDAG 22 MAART A.S. 2 'uur n.m.

ZAAL LANGELER - HENGELO GLD

ENTREE f 1.00 - Kaarten in voorverkoop bij Wlïerg Boek-

handel Laatste voorstelling voor de jeugd in dit seizoen.

HEIJINK r Doe"het"zelf Centrum
de kerk

Wat brengt voorjaar 1969
VOOR UW WONING

Oardisette:

PLOEG stoffen:

Silvestertapijt:

Yerosol:

Heuga-tapijt:

Boussac stoffen

Ado vitrage:

Van al deze merkartikelen

Hengelo GId en omgeving.

ken voorraad aan.

glasgordijnen met loodveter. Nu in 6 breedtes en meerdere

dessins, effen en gedessineerd.

Gratis folder in de winkel verkrijgbaar.

Dessins aangepast aan de tijd van nu.

Zowel modern als klassiek.

En, U kent de kwaliteit ('t Is PLOEG).

tapijt met garantie, dat het goed is. Een bijzondere kollektie

van ongekende veelzijdigheid.

Reeds vanaf ƒ 85.— kamerbreed.

Zonweringsgordijnen, die opgang maken.

In 3 kwaliteiten en vele kleuren, apart, leuk.

Heugafelt, -flor, -laine.

Nadere toelichting lijkt ons overbodig.

Uit het land waar de mode gemaakt wordt.

Gordijnen, die net iets aparter zijn.

de merk vitrage met de gouden draad.

Iets unieks.

. Uitgekiend meubelprogramma.

Voor iedereen, niet duur, wel goed.

3000 m2 toonruimte in Hengelo GId en Ruurlo.

d.w.z. 100 bankstellen, om van de rest maar niet te spreken.

hebben wij de alleenverkoop voor

Tevens houden wij van alle mer-

L DB 6 E R S wiHiiiiginricliliiif
Raadhuisstraat 33 - HENGELO GLD - Tel. 1286

BRILLE Uitgebreide keuze monturen,
in de laatste modellen en kleuren RUTTEN's OPTIEK - STEENDEREN

•¥> Erkend leverancier voor alle ziekenfondsen

W AT ETE» WE VANDAAG?

KEURSLAOER De keurslager geeft 't antwoord!r

Maandag en dinsdag

500 gram fijne verse worst

500 gram grove verse worst

100 gram snijworst

Woensdag

500 gram gehakt + kruiden

l kg nog voordeliger

150 gram nierpastei

299

Donderdag

500 gram malse varkenslappen

500 gram magere speklappen

500 gram vleesribbetjes

150 gram leverkaas
149

D

D
D
n
D
D
D
D
D

Vrijdag en zaterdag

500 G SCHOUDERKARBONADE 278
500 gram soepvlees (m.kl.b.)

500 gram ossestaart

500 gram Friki haantjes

500 gram riblappen

150 gram gebraden gehakt

150 gram gekookte worst

150 gram gebraden (ricandeau

418

11O

De hele week

1 kg bakbloedworst

Bij aankoop van een rookworst

PAK ZUURKOOL VOOR 9 CT

KEURSLAGER VAN BURK Telefoon 05753-1269

HENGELO GLD



Voor Uw medeleven, betoond tijdens de ziekte en na het over

lijden van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en oma

GERRITJE TE HENNEPE

echtgenote van Willem Schierboom

mogen wij door deze oprecht dank zeggen.

Uit aller naam :

W. Schierboom

Hengelo Gld, maart 1969.

Wichmondseweg 27.

En toch is RATERINK uw slager

Bij inschrijving te koop : een perceel bouwland, vrij van pacht

gelegen bij de Varsselse molen, achter de smid, ter grootte

van 0.40.60 ha. Kosten voor koper. Inschrijving vóór26 maart

a.s. op Huize Zelle, Hengelo Gld, alwaar ook inlichtingen

zijn te verkrijgen.

ZATERDAG 22 MAART A.S.

GROTE

DIT MAG U
NIET MISSEN

indoortouwtrekwedstrijden
IN MANEGE „DE GOMPERT"

AANVANG 19.30 UUR PRECIES

Deelname door alle bij de NTB aangesloten verenigingen

Uw adres voor alle soorten

gereedschappen
DOE-HET-ZELF-CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hengelo Gld

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Gemeente Hengelo Gld
Burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo Gld brengen
ter openbare kennis, dat een exemplaar van het ontwerp van de
eerste wijziging van de legger van de wegen, met overzichtskaart,
alsmede een ontwerp van de voorgenomen wijzigingen, ter pro-

vinciale griffie te Arnhem, voor een ieder ter inzage zal worden

gelegd van 1 april tot en met 12 mei 1969.
Bezwaarschriften tegen de voorgenomen wijzigingen kunnen bij het
college van Gedeputeerde Staten, Huis der Provincie, Arnhem,
worden ingediend. De ingediende bezwaarschriften worden bij het
ontwerp van de legger en het ontwerp van de daarin aan te
brengen wijzigingen voor een ieder ter inzage gelegd.
De bezwaarschriften kunnen worden toegelicht en bezwaren kunnen
mede worden ingebracht op een door of vanwege Gedeputeerde
Staten in het Huis der Provincie aan de Markt te Arnhem te
houden zitting op dinsdag 13 mei 1969, om 10.00 uur.

Hengelo Gld, 18 maart 1969.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Th. Mackay, burgemeester
W. C. GieHng, secretaris

Gompept'
Gompertweg B 30 a - HENGELO GLD

Komt U eens een KOPJE KOFFIE DRINKEN in onze

welke door haar gezelligheid al in verre omtrek bekendheid geniet.
Tevens kunt U hier dan de verrichtingen gadeslaan van ruiiers en
amazones.

DAGELIJKS GEOPEND VAN 10.00-24.00 UUR

J. van Zij t vel d HENGELO GLD - TEL. 05753-1933

langeler
KERKSTRAAT 11

HENGELO GLD

TEL. 05753-1235

GEVRAAGD

verkoopster
Enige ervaring strekt tot aanbeveling.

Aanmelden 's avonds tussen 19-20 uur

Gt>rn*
99 voor uw leven !

IDEAAL OM OOK TE BEZITTEN

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10

U ZIET HET BETER MET EEN

bril
VAN

A, GROOT KORMELINK
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 27 - TEL. 1771 - HENGELO GLD

ANKER naaimachines

ZIG ZAG en AUTOMATIC

Vele malen met goud bekroond

B. J. HULSHOF • HENGELO GLD

De nieuwe voorjaarsn^pdelEen

in onze

Setterlaine serie
zijn weer aangekomen,

O.A. VESTEN, PULLOVERS met korte mouw of mouwloos

DE NIEUWSTE MODETINTEN

- Steenderen
DE MANUFACTURIER

DIE U KLEEDT VAN TOP TOT TEEN

MODERNE

kostuums - kolberts

pantalons - regencoats

Lentferink
SPALSTRAAT 7 - TEL 1383

Gezellig een avondje uit!
Maak tevens kans op één van de vele mooie

prijzen in onze traditionele

schiet-, balgooi- en
ballero-wedstrijden

VRIJDAG 21 MAART A.S.

ZAAL BOOLTINK - KEIJENBURG

Postduivenvereniging
II

Steeds Sneller"

Bond voor Premievrij Staatspensioen
AFDELING HENGELO GLD

OP ZATERDAG 29 MAART A.S.

IN ZAAL LANGELER AANVANG 7.30 UUR. ZAAL OPEN 7 UUR

*SPREKER : DRS. BRUINS UIT ARNHEM

*Opgevoerd wordt door de Hengelose Toneelclub het blijspel in 3 bedrijven :

SCHOONMOEDER UIT DUIZEND

Willem Scholte, ambtenaar

G reet, zijn vrouw

Piet, hun zoon

Oma Scholte

Oom Jan, oom van Greet

Verhoen, huiseigenaar

Loekie Vermeer, actrice

Bep Goudemans, vriendinnetje van Piet

door Tiep Mossinkhof

Geert Houtman

Mevr. Meijerman-Langwerden

Jan Hendriksen

mevr. Langwerden

Harrie Weverink

Johan Oldenhave

Mientje Weustenenk

Riet Hoebink

BIJ ons vindt U
een rijke collectie

H.UUUNK&ZN
RAADHUISSTRAAT 5

HENGELO GLD

PLASTIC

golfplaten
122X66

155X66

183X66

213X66

f 3.85

f 4.85

f 5.85

f 6.85

HARMSEN
Banninkstraat 4 - Hengelo

Tel. 1220

Gld

Te koop Simca 1300 bouwjaar
1965. Berkenlaan 64, Hengelo G

Te koop een goed onderhouden
Heinkel toerist, 19000 km gelopen

bouwjaar 1965
B. Sueters, klompenmakerij, Keij-
enburg

Te koop rijzadel, 2 bromfietsen,
goed onderhouden. Vordenseweg

15, Hengelo Gld

Te koop wasmachine met ver-
warming. J. ten Have, Maanstraat

2, Hengelo Gld

Te koop bij inschrijving ± 1% ha
weide- en bouwland, gelegen aan
de Venneweg, Dunsborg B -16,

Hengelo Gld Briefjes inleveren
t/m maandag'24 maart 's avonds
voor 8 uur bij H. J. Jansen F 60

Varssel, Hengelo Gld

Te koop een r.b. dragende vaars,
24 maart a.d.t. J. W. Zieverink,
Wichmondseweg 4, Hengelo Gld

Ie koop r.b. pink, 1'/2 Jaar

Tevens gevraagd een foxhond
of spaniel. E. J. Kremer, B 42,
Hengelo Gld

ZONDAG 23 MAART

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur ds Jansen
10.00 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
10.00 uur ds. van Thiel

Vrijz. Herv. Kerk
Geen opgaaf ontvangen

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

R.K. Kerk Keyenburg
Zaterdag 7.30 uur n.m. H. Mis. Zondag v.m.
/.30 uur stille H. Mis, 9.30 uur H. Mis, 11
jur stille H. Mis 6 uur n.m. stille H. Mis In
Zelhem in Ned. Herv. Kerk. ledere dag 7.15
jur 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

Zondagsdienst dierenartsen
Dr. Felix, telefoon (0575&J 266 b.g.g. 008

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

GEEN EERSTE KIEVITSEI
Zoals u in de dagbladen hebt kunnen lezen,
heeft Hare Majesteit de Koningin, zij het
met alle waardering voor de gevoelens
van sympathie, welke uit het aanbieden
van het eerste kievitsei spraken, besloten
deze sinds vele jaren bestaande traditie te
beëindigen. De overwegingen welke de
Koningin tot deze beslissing hebben ge-
leid kunnen stellig gezocht worden in een
steeds toenemende bezorgdheid voor de
bedreiging der natuur en zij hebben de
Commissaris de Koningin in ons gewest
doen besluiten eenzelfde gedragslijn te
volgen.
De jacht naar het „eerste kievitsei van

elderland" heeft daarmede haar zin ver-
loren.
Mij conformerende aan het besluit van de
hoogste gezagsdragers in land en provincie
zal ik ook, zij het met spijt, breken met deze
Nederlandse traditie.

De burgemeester van Hengelo Gld
T. P. Baron Mackay

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

COMPETITIEWEDSTRIJDEN PAX
ZONDAG 23 MAART

RKGVV 2 - PAX 2 2.30 uur

PAX 3 - Zutphania 3 2 uur

PAX 4 - Angerlo V. 3 12 uur

VERHOOGDE ACTIVITEIT IN MANEGE
,DE GOMPERT"

dinds het tijdstip dat manege ,De Gomperi
ce Hengelo Gld haar poorten opende, is
er in üie tussentijd al neel wat veranderd,
uestart werd met 14 paarden en een aantal
pony.s.
Het aunial paarden is gestegen tot 24, het-
geen een verheugend verscmjnse! is voor
de beneerder de neer J. van Zijtveld.
Üok de landelijke rijverenigingen hebben
iun weg weten te vinden naar de manege,
n de achter ons liggende winterperiode
eerden diverse ruitercursussen georga-
seerd waarbij o.a. betrokken waren de

Zelhem, LHV Varsseveld en de LRV
^ieuwent-Harreveld.
Je organisatoren en deelnemers waren zeer
evreden over deze gehouden cursussen

Je aan de manege verbonden rijvereniging
nouJt iedere week haar oerenprogran

Jij. Eveneens wordt er in de manege ge-
oefend door de LHV Keijenburg, alsmedt
joor de nengelose ponyruitercjes, plm. 3t

evenveel plezier ir

EMEENTE HENGELO GLD
De inwoners der gemeente Hengelo Gld wor
den er op gewezen, dat vanaf 6 maert 1969
op de gebruikelijke plaatsen een bekend- spQ

making is aanbracht betreffende de be-
strijding der aardappelmoeheid. ^en

leder, die zulks aangaat, wordt verzocht c'ie '
iervan kennis te nemen. dach

gevir
RAPPENMAKERIJ DOOR DIK TROM Med.

Vour de jeugd van Hengelo Gld en omstre kamf
ken wordt het zaterdag 22 maart weer moto

gezellige middag.
Dan zal namenlijk de filmdienst Profil uit 9een

Zelhem een prachtige film draaien over reder
de bekende kinderfiguur Dik Trom, het Met

geesteskind van de schrijver Joh. C. Kievit Gerri
n deze oerechte Hollandse film zal Dik moto

Trom weer allerlei problemen scheppen stevi<
/oor zijn omgeving door de dolste avon- 's st

uren. aan t
De verwachting is gewettigd dat het deze En vi

niddag weer druk zal worden. Kaarten zijn van <
•'j o k in voorverkoop te verkrijgen bij zorge

Boekhandel Wolters, waar eveens de gekek de (J
avonturen van Dik Trom in boekvorm zijn Deze
e verkrijgen.

VOORLICHTENDE TAAK VAN DE ANWB

er vc
rit rij
Dege
kan 2

n go.ai., die met
de ring verschijnen,
/oor Delangsteilenden is de mogelijkheio
leopend om vanuu de speciale ruiierbai
e verrichtingen van de ruiters en ,
es gade te slaan,
/elen heoben het pleziei om de ruiter-
port van dichtbij te bezien al in practijk
ebracnt. Nog dagelijks komen er nieuwe
elangstehenden bij. Alhoewel „De Gom-
ert" naar hoofdbestaan heeft als manege
vorden er ook andere bedrijvigheden uit-

i, o.a. organisatie van volleybal-
den, hen ander aspect op spurtiei

ebied vindt de 22e maart plaats in de
nanege. Dan kan men namenlijk getuige
ijn van een echte stoere sport, het tou /••
ekken, dat ook in deze omstreken steeds

meer in zwang komt.
oor de maand september staat ook een
elangrijke gebeurtenis op net programma :
laats vinden van de Int. Windmolenralley
'anaf de manege zullen start en finish
an de Veteraan Motoren Club, waarvan
nze plaatsgenoot, de heer H. Kreunen
én van de grote animatoren van is .
en in het afgelopen jaar met succes ge-
omen proef van de ruiterkampen heeft
e leiding van de manege doen besluiter
eze kampen in de komende vakantie-
eriode eveneens weer te verzorgen,
ele kinderen vinden hierin een plezierige
ombmatie van vakantie en beoefening var
e ruitersport. Er zijn op de gehouden ruitei
ampen zelfs kinderen geweest, van ver
ver onze grenzen, o.a. Zwitserland en
ra n k rij k.
oor de liefhebbers en verdere belang
tellenden wordt nog geattendeerd op het
elangrijke indoor-ponyconcours dat op
e Paasdag zal worden georganiseerd,
r wordt dan 's middags om 1 uur gestar

met dressuurwedstrijden en hetavondpro-
ramma begint om 7 uur.
oor de rijtijden van de diverse vereni-
ingen kan men zich wenden tot de beheer
er van de manege, de heer van Zijtveld

De filmavond welke de ANWB vorige week straal
aresenteerde in bondshotel Langeler trok aanm
luiten verwachting veel belangstelling. Voor
Het doet, dat de Kon. Ned. Toeristenbond weer
zich stelt door het geven van dergelijke biede
nstructieve avonden, beantwoordde hier weer
olkomen aan zijn doel.

De aanwezigen kregen een duidelijk over- De te
zicht van hetgeen er omgaat in het uitge- na zi_
jreide bestuursapparaat van de ANWB, met profcl
iaar wijdvertakte contacten. zijn 1
Aan het begin van de avond begroette de team.
leer van de Waal, bondspresentator, in het DvVS
oijzonder de heer van Hengel en echtge- gelijk
note, dit vanwege het feit dat de heer van Notie
Hengel in Hengelo Gld de functie van metee
plaatselijk consul van de ANWB bekleedt, derde
Spreker onderstreepte met enkele duide- bloed
ijke voorbeelden de belangrijkheid van een Dvvö
.aak als die van een consul. wist t

Te koop eenr.b. pink, 13 maand
en 3 vierdels van een jonge dik
bedeesde koe. H. van Beek,
Lankhorsterstraat, tel. 1361

Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reporlage.s

van DOLPHIJN

Veel

GELD
verdienen...
Door voor U en Uw kinderen een

japon te maken van de nieuwste

stoffen
in effen, ruit, streep, in verschil-

lende tinten.

ZOJUIST ONTVANGEN

Ga eens kijken

Schilder
BIJ DE KERK

•••»•»••*••*•••••»•••»••»»•»••»•»•

hallo
men
de uil

WIJ hebben Fabeltjesland-gordijnstof*
bedrukt met vela vrolijke vriendjes uit
Fabeltjeslandl Fondkleurcn oranje, goud
en groen. Slechts / 6,95 per meter

WONINGINRICHTING

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HEIÜINK
BIJ DE KERK

RUURLOSEWEG 2 - TEL. 1484

J
• *•»««•«! •»•«!• • • * « • « • « « » • • « «MM»

een twaalf kleuren

Oe ANWB die in 1893 het levenslicht aan- aan. \
schouwde, heeft in de periode van haar de r
oestaan een geweldige vlucht genomen, metee
Begonnen als een eenvoudige bond voor pen. t
wielrijders, is ze nu zorgdrager voor het Jorigb
toerisme in de ruimste zin des woords. niet <
Zo zorgt de ANWB voor een complete be- voor '
wegwijzering in ons land en vormt de WW hené
een onmisbare hulp bij pech onderweg, ploeg,
Op buitenlandse reizen is de internationale |and <
reis- en kredietbrief van de ANWB een niet
weg te denken document achter welke de Als m
alarmcentrale vande ANWB met haar hele

taf garant staat. dat d<
De prachtige autoroutes die de ANWB grote
leeft uitgezet, waarvan enkele in samenwer Naast
king met de Duitse ADAC, zijn in ons land Velsw
al volkomen ingeburgerd. richt
\/ia een prachtige dia-serie waren de taken Zelhei
van de ANWB op uitnemende wijze waar Wanni
e nemen, waarbij een verduidelijkend com treder

mentaar van de heer van de Waal volgde kleurii
Enige instructiefilms in samenwerking met der te
SHELL-Nederland toonden aan hoe men Gezie
zich in het hedendaagse verkeer heeft te getrac
gedragen, zowel op het platteland als in lijntje
de bergen. trekke
In de zaal was 'n eenvoudige verkoopstand en bh
ingericht, waarin men een overzicht kreeg (jp di
van alle Bondsuitgaven.

BIJNA 80-JARIGE EXCELSIOR
NOG KERNGEZOND
In

zijn v *
enigin
NlD

deel i
Uit grrepetitiezaal Langeler hield de zang- en ,, y

toneelver. Excelsior haar jaarlijkse alge- ,
mene vergadering onder voorzitterschap '
/an de heer M. Aalberts.
Na het openingswoord van de voorzitter
volgde het jaarverslag van de secretaresse rje „,

van s

mevr. Teerink-Oldenhave. Uit dit jaarver- gelo
slag kregen de leden een duidelijk over- yvercj
zicht van de verschillende activiteiten in de sp
net afgelopen jaar. De voorzitter dankte nastje

haar voor het keurige verslag. De pen- prakti
ningmeester, de heer Holtes, liet ook een |ederë
prettig geluid horen. Het bleek dat de in- qroep

komsten de uitgaven ruimschoots hebben
Kunnen dekken. Dit is mogelijk dank zij de |enjqe

gemeentelijke subsidiie, de bijdrage uit rjoor

net Anjerfonds en de oud papier-actie. huisvr
Ook de penningmeester werd dank gezegd nujse|
voor zijn zuinige beheer.
In aansluiting hierop deelde de voorzitter ̂  ^
mede dat het gemeentelijk subsidie voor dit
jaar jets hoger is gepland en waarvoor hy
net gemeentebestuur hartelijk dank zegde. L3Oi><L
BIJ de bestuursverkiezing werd mevr. Wun- PENS
dermk tot nieuw bestuurslid gekozen. Zij DOO,

t secretariaat van mevr. Teerink over- vry st

nemen die deze taak wegens drukte graag beraai
m andere handen zag overgaan. een p

verenigingspiano begint last te krijgen Deze
van ouderdomsverschijnselen, zodat hier- Lange
voor t.z.t. een oplossing gevonden moet rjrs g
worden. Eén van de leden, die op dit ge- bestut
bied een kenner is, werd opgedragen uit te komst
zien naar een andere piano. De voorzitter tjek i

sprak de hoop uit dat voor het 80-jarig breng
bestaan in 1970 de oude piano vervangen worcit
s. ïonee

Wat dit 80-jarig bestaan betreft waren alle jn S[L

eden van mening dat er dan iets bijzonders de pe
moet gebeuren. Het bestuur deelde de duizer
mening van de leden "en zal op korte ter- |ose -
mijn met plannen voor een speciaal jubi- deel \
eum-programma komen. Wat of er uit de weer
ous zal komen, is nog niet te zeggen, maar toon

net zal wel iets bijzonders worden en reeds
nu stelde de voorzitter alle leden een f

drukke tijd in het vooruitzicht. UITVC
Dit jaar zal er weer een zangers-contact- Op c
avond worden gehouden. De heer Hekkei- muzie
man, die de oud paier-actie behartigt, haar i
deelde mede dat nog lang niet alle leden ciële
deze actie steunen door hun oude kranten ,,Ons
en tijdschriften bij hem af te geven. Vooral dat zi
met het jubileum in het vooruitzicht is er bereic
veel geld nodig. Vandaar dat hij deze Het j<
actie extra onder de aandacht van de leden treder
bracht. numm
Aan het einde van de vergadering bracht Door
de voorzitter andk aan de fam. Langeler in stu
de voorzitter dank aan de fam. Langeler Op 2«
verzorging. uitvoe



TSEI
tien hebt kunnen lezen,

de Koningin, zij het
3 voor de gevoelens
<e uit het aanbieden
tsei spraken, besloten
n bestaande traditie te
srwegingen welke de
jeslissing hebben ge-
ezocht worden in een
bezorgdheid voor de
ur en zij hebben de
ningin in ons gewest
zelrde gedragslijn te

„eerste kievitsei van
aarmede haar zin ver-

ian het besluit van de
rs in land en provincie
spijt, breken met deze

ster van Hengelo Gld
Jaron Mackay

O GLD

eente Hengelo Gld wor
lat vanaf 6 maert 1969

Heden werd plotseling van ons weg-

genomen in het Withelmina zieken-

huis te Doetinchem, na een kort-

stondige ziekte, onze inniggeliefde

vader, groot- en overgrootvader

GERRIT ENZERINK

wed.n. van Fredrika Lenselink

in de ouderdom van ruim 84 jaar.

Diep betreurd door ons allen

fam. Wesselink

fam. Knoef

Hengelo Gld, 14 maart 1969.
„Rustenburg" B 49.

De teraardebestelling zal plaats vin-

den op dinsdag 18 maart op de Alg.

Begraafplaats te Hengelo Gld

SPORT IN HET KORT
betreffende de be- ,_

elmoeheid en ecnte snelheidssport als motorcross,
igaat, wordt verzocht die °P landelijk niveau nog te weinig aan-

dacht krijgt, heeft in Hengelo Gld en om-
geving grote belangstelling.

>OOR DIK TROM Mede door het feit dat in Hengelo Gld de
lengelo Gld en omstre kampioen van Nederland in de 500 cc klas
rdag 22 maart weer motorcross, Gerrit Wolsink, woont, zijn er

talrijke motorsportenthousiasten die bijna
e filmdienst Profil uit 9een wedstrijd overslaan waar ook ver-
je film draaien over reden, ook in het buitenland zijn zij paraat,
guur Dik Trom, het Met de oprichting van de supportersclub
ichrijver Joh. C. Kievit Gerrit Wolsink is de aandacht voor de
ollandse film zal Dik motorcross nog weer een beetje ver-
problemen scheppen stevigd. Deze club die al vele leden telt

door de dolste avon- is steeds in de weer om haar favoriet
aan te moedigen,

ewettigd dat het deze E-n van de vele activiteiten die het bestuur
l worden. Kaarten zijn van de supportersclub onplooit is het ver-
oop te verkrijgen bij zorgen van een busreis van supporters naar
waar eveens de gekek de Grand Prix te Norg op zondag 18 mei.
rom in boekvorm zijn Deze busreis zal zijn beslag vinden mits

er voldoende deelname voor bestaat. Ger-
rit rijdt namelijk deze wedstrijd mee.

WAM np AMXA/R Degene die belangstelling hiervoor heeft
' kan zich opgeven bij café Wolbrink, Bleek-

le ANWB vorige week straat 3, tel. 1340. Hier kan men zich ook
cishotel Langeler trok aanmelden als lid van de supportersclub.
ee! belangstelling. Voor zondag 13 april heeft de HAMOVE
\. Ned. Toeristenbond weer een interessant motorspektakel te
geven van dergelijke bieden. Gezien het programma belooft het
, beantwoordde hier weer druk te worden op 't Zand.
iel.
m een duidelijk over- De talentrijke voetballer René Notten heeft
omgaat in het uitge- na zijn overgang van PAX naar de semi-

iat van de ANWB, met profclub FC ïwente al reeds enige malen
pacten. zijn balletje mogen trappen in het hoofd
t avond begroette de team. l oen onlangs de bekerwedstrijd tegen
fidspresentator, in het DvVS na normale speeltijd eindigde in een
,n Hengel en echtge- gelijkspel, moest er verlengd worden.
I feit dat de heer van Notien moest toen tevens invallen en gaf

de functie van meteen al zijn visitekaartje af, door in de
ANWB bekleedt, derde minuut van de verlenging de bal koel

met enkele duide- bloedig acnter doelman Jongbloed van
ngrijkheid van een DvVS te plaatsen. Aangezien DWS gelijk

>nsul. wist te maken, kwam het op srafschoppen
het levenslicht aan- aan. Waarop de topspelers van FC Twente

}e periode van haar de hele week oefenden, moest René
je vlucht genomen, meteen ook nog zorgen voor de strafschop
ivoudige bond voor pen. Als specialist deed hij het net achter

>rgdrager voor het Jongbloed bollen. Aan hem heeft het beslist
zin des woords. niet gelegen dat FC Twente uitgeteld is

een complete be- voor de' KNVB-beker.
|nd en vormt de WW hené zal ook deel uit maken van de Twente

pech onderweg, ploeg, wanneer deze op een trip door Enge-
de internationale |and enige wedstrijden zal spelen,

in de ANWB een niet
Rent achter welke de Als men een sport zoekt waar het letterlijk
IWWB met haar hele en figuurlijk op mankracht aankomt, dan is

dat de touwtreksport, die in deze omgeving
s die de ANWB grote opgang maakt.
nkele in samenwer Naast net ontstaan van de touwtrekver.
C, zijn in ons land Velswijk, zijn er ook touwtrekver. opge-

jrd. richt m Uosterwijk, onder de gemeente
^serie waren de taken Zelnem en te BeKveld.
tnemende wijze waar Wanneer de touwtrekkers naar buiten op-

verduidelijkend com treden zijn zij in unirorm gekleed in hun
van de Waal volgde kleurige snirts met opdruK van de naam
i samenwerking met der touwtrekveremging.
iden aan hoe men (Jezien het enthousiasme waarmee steeds
|se verkeer heeft te getracht wort de tegenstanders over het
iet platteland als in lijntje te terkken, zal de sport van het touw-

trekken ook in de toekomst blijven groeien
/oudige verkoopstand en bloeien.
een overzicht kreeg (jp de 22e maart zal men getuige kunnen

zijn van een krachtmeting waarbij alle ver-
enigingen uit dit district van de bij de

SlOR N l u> aangesloten verenigingen aan zullen
deel nemen.

fer hield de zang- en ̂  Qrote feest vindt plaats in manege „De
alae- GomPert - waar de touwtrekkers hun spier-

der ^SSnSS^'^nji eens terdege op de proef kun-
nen stellen en het publiek kan genieten

dS'van de voorzittervan spannende wedstrijden.

van de secretaresse De gymnastiekvereniging Achilles te Hen-
jve. dit jaarver-ge]o G|d.dje zjcn a, ve|e jaren lheeft be_
i een duidelijk over- yvercj voor een gezonde ontwikkeling van

ten in de spieren, heeft nu ook het idee van gym-
De voorzitter dankte nastlek voor huisvrouwen metterdaad in
je verslag. De pen- praktljk gebracht.

!en ledere donderdag avond gaat een hele

ruimschoots hebben tiek|OKaal om zjcn daar met jjver weer
mogelijk dank zij de |enjger te maken

ntDoor al deze oefeningen zal moeder de
huisvrouw misschien nog sneller haar

T werd dank gezegd hujse|jjk werk at Kunnen maken, zodat
eer- vader dan 's avonds na thuiskomst gezellig
deelde de voorzitter 2jjn krgntje kgn |ezen

;elijk subsidie voor dit
>land en waarvoor hij
hartelijk dank zegde. BO.>iü VAN PREMIEVRIJ STAATS-
:ing werd mevr. Wun- PENSIOEN HOUDT FEESTAVOND
ituursiid gekozen. Zij DOÜI net bestuur van de Bond voor premie-
in mevr. Teerink over- vnj staatspensioen, afd. Hengelo Gld, is na
wegens drukte graag beraad besloten op zaterdag 29 maart a.s.
overgaan. een propaganda-feestavond te houden,

begint last te krijgen Qeze avond zal plaats vinden in zaal
lijnselen, zodat hier- Langeler.
ising gevonden moet r_)rs B,-UJS Ujt Arnhem, lid van het landelijk
leden, die op dit ge- bestuur van de bond zal op deze bijeen-
erd opgedragen uit te komst spreken over de sociale problema-

piano. De voorzitter tjek| d|e net bejaard zijn met zich mee-
Jat voor het 80-jarig brengt. Het tweede gedeelte van de avond
>ude piano vervangen W0rdt weer verzorgd door de Hengelose

Toneelclub, die speciaal voor deze avond
ian betreft waren alle j.n studie heeft genomen het blijspel met
er dan iets bijzonders de passende titel,, Een schoonmoeder uit

bestuur deelde de duizend" van Piet Mossinkhof. De Henge-
~en zal op korte ter- |ose Toneelclub, die voorheen een onder-

or een speciaal jubi- deel vormde van de Bond, krijgt hiermede
en. Wat of er uit de weer de gelegenheid haar kunnen ten
j niet te zeggen, maar toon te spreiden.
ders worden en reeds
itter alle leden een
Huitzicht. UITVOERINGEN CRESCENDO

een zangers-contact- Op donderdag 27 maart gaat de chr.
den. De heer Hekkei- muziekver. Crescendo te Hengelo Gld weer
paier-actie behartigt, haar uitvoeringen geven. Deze uitvoering in
j lang niet alle leden ciële presentatie zijn van het jeugdkoor,
oor hun oude kranten ,,Ons Huis" zal dan tevens de eerste offi-
m af te geven. Vooral dat zich al geruime tijd hierop heeft voor-
het vooruitzicht is er bereid.
andaar dat hij deze Het jeugdkoor zal op deze uitvoering op-
landacht van de leden treden ols aparte groep, en zodoende enige

nummers tengehore brengen.
Ie vergadering bracht Door het grote koor zijn diverse numers
ian de fam. Langeler in studie genomen,
[an de fam. Langeler Op 2e Paasdag hoopt men dan een tweede

uitvoering te geven, eveneens in ,,Ons Huis"

begint het voorjaar met feestelijke verrassingen...

Koopman's

l
van 71 voor

Heinz erwtensoep van 108 voor

KOOSVICee vitaminesiroop van 193 voor

Spinazie üterbük

Appelsap 2 grote

flessen

Slaolie

Ananas

Taartbodem

fles

literblik

van 176 voor

RIJST
droogkokend

heel kilo

Gesorteerd fruit 3 buk

SpritS per pak

met naadje slechts 149

Peli wifwas geen 83 maar69
Al iets voor Uw Paasdagen

Echte Zwarte Kip vruchtenwijn

van 450 voor

De supermarkt, uw proenteman
mooie krop 2 voor

nieuwe oogst 500 gram

tafelklaar

500 gram 39
voorBloedsinaasappels &

Golden delicious (groot) iy2kg

GRAPE FRUITS 3 voor

Conference 1 V2 kg

Vrijdag en zaterdag

II 89
Elke groente of fruitklant

2 gezinflesssenH\ola 69

DALENDE VARKENSPRIJZEN maken

het mogelijk, dat uw superslager ons

kwaliteitsvlees nog voordeliger kan
brengen.
Maandag t.e.m. donderdag

Hachévlees

Biefstuk tartaar 3 voor

\(w braadworst
grof, 238 elke 2e 500 gram

Mager poulet

Biefstuk om te zuigen 250 gram

Woensdag en donderdag

Dik bevleesde

Volop voorradig

Vleesgehakt ,98 2e 500 gr

Vrijdag en zaterdag

Mager ribstuk

Heerlijke runderrollade vanaf

IEDERE VLEESKLANT

karbonaie
ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Voor utr lekkerste boterham

100 gram gekookte lever

100 gram palingworst

150 gram snijworst 79
59

150 gram boterhamworst

Heel Saksisch leverworstje

Bij 2 zakjes vleeswaren

gebraden gehakt
groot blik, 425 gram



Reserveer 1PRIL voor de van het

NED. ROODE KRUIS

Gero Zilmeta
biedt keus voor elke beurs

en voor elke smaak. Het door en door vlek-

vrije Gerometaal behoeft nooit te worden ge-

poetst en is nagenoeg onverslijtbaar.

Kleur, vlekvrijheid en duurzaamheid worden

door de Gerofabriek zonder enige beperking

gegarandeerd.

Komt u vrijblijvend eens kijken bij

Bennie Besselink
KEIJENBURG

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDS SPAARBANK
Nu ook in STEENDEREN

^^^ ^^ ^^^

4'/2% met drie maanden opzegging
5'/2% met zes maanden opzegging
6% met twaalf maanden opzegging

rente
over dagelijks
opvraagbaar geld

en... 3 gulden cadeau
als eerste inleg op uw N MS spaarboekje

Admin. kant.: ASSURANTIEKANTOOR TIJKKEN
Dr. Alph. Ariënsstraat 6, tel. 05755-437

Geopend: maandag en woensdag van 14.00-16.00 uur,
vrijdag van 19.00-21.00 uur en
zaterdag van 9.00-11.00 uur

EN VOLGENS AFSPRAAK

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK
680 vestigingen in Nederland

Een keur van exclu-
sieve costuums
voor de man, die
de hoogste eisen
stelt. Volmaakte
coupe, moderne
stoffen. Kom eens
passen bij:

Kerkstraat 11

Tel. 1235

Vereniging

voor

Vreemdelingen-
verkeer

Algemene ledenvergadering
OP MAANDAG 24 MAART 1969

8 UUR, IN ZAAL MICHELS

AGENDA:

1 Opening.

2 Notulen

3 Jaarverslag secretaris.

4 Jaarverslag penningmeester.

5 Benoeming kascommissie.

6 Bestuursverkiezing. Aftredend B. Heerink en F. J. F. M.

Herwers, die herkiesbaar zijn.

7 Voorstel tot contributieverhoging.

8 Bespreking zomerplannen.

9 Rondvraag.

10 Sluiting.

Hierna zullen door de heer R. Kreunen dia's van oud en

nieuw Hengelo worden vertoond, waaraan een herkennings-

wedstrijd verbonden is, waarvoor door V.V.V. prijzen be-

schikbaar zijn gesteld.

AAN DE LEDEN VAN DE

Hengelose en Keijenburgse

Winkeliersvereniging

Collega's

Volgende week houdt de plaatselijke V.V.V. weer

haar ledenvergadering. loals U weet werkt onze

winkeliersver, vaak met V.V.V. samen; sinds enige

jaren hebben een tweetal winkeliers als vertegen-

woordiger van de winkeliersver, zitting in het

bestuur van V.V.V. Waar mogelijk geeft onze ver-

eniging ook financiële steun aan het V.V.V.-werk.

Maar ook uw morele steun zal door het V.V.V.-

bestuur op prijs worden gesteld. Het is daarom dat

wij onze leden opwekken tot het bezoeken van de

ledenvergadering van V.V.V. (U bent toch lid ?)

Kom zelf meedenken en meepraten over het V.V.V.

werk, dat toch zeker ook een winkeliersbelang

is!

U wordt verwacht op MAANDAG 24 MAART,

8 uur in zaal Michels.

Het bestuur van de

Hengelose en Keijenburgse Winkeliersver.

Gefooortekaarien ?

DRUKKERIJ WOLTERS

WIE KWALITEIT BOVEN DE PRIJS STELT START

HET NIEUWE SEIZOEN MET EEN

MCCORMICK
INTERNATIONAL

tractor
Uit onze unieke serie o.a. 323 - 423 - 523 - 624

Wij staan steeds voor U klaar met onze service-dienst

Ook regelmatig goede inruiltractoren onder garantie

Vergeet niet de „topper" van het jaar, de bekende

PZ cyclomaaier
2-TROMMEL

En vanzelfsprekend alle andere werktuigen o.a. PERSEN

TROMMELSCHUDDERS - MESTWAGENS - LADEWAGENS

KUNSTMESTSTROOIERS enz. enz.

Tevens gebruikte

tractoren en werktuigen
onder garantie o.a. :

1 D 514 met kopp. omvormer

2 D 432 met exact hefinr.

1 D 430 met maaibalk

1 D 324 met maaibalk

1 D 217 met maaibalk

1 D 219 met maaibalk en hefinr.

1 David Brown 880

1 David Brown 25 D

2 M.F. 35 met maaibalk

2 B 46 hogedruk persen

1 F 5-91 lagedruk pers

5 cultivatoren + ploegen

1 Colman maisverhakselaar

6 diverse hooibouwwerktuigen

2 cyclomaaiers 4-trommels

1 cyclomaaier 2-trommels

2 kooi wielen 11 X 28 - 11 X 36

L.NI.B. ..HENGELO GUT N.V.'• ff
IELHEMSEWEG 30 - HENGELO GLD Telefoon 05753-1964-1859 - Vertegenw. 08350-4465

De Raïf ff eisenbank
is goed voor uw geld...

Ook voor het geld
van9de Zilvervloot'.

Wie bij ons spaart met het Ideaal-
Spaarplan 'de Zilvervloot' krijgt

natuurlijk rente. Maar de overheid doet
er nog een schepje bovenop:

10% premie over het gespaarde én de
aantrekkelijke bankrente. Dus een gulden cadeau bij elk tientje.

Dèt is de Zilvervloot. Hét spaarplan voor jonge mensen van
15 t/m 20 jaar. Kom morgen eens langs. Voor inlichtingen.

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

HENGELO GLD
(Spaarbank «n al!« bankzaken

KASTANJELAAN 1 - TELEFOON 05753-1294

BIJKANTOOR: VELDHOEK - TELEFOON 05736-369


