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Heren en junior kostuums

sportkolberts - pantalons
in alle maten en dessins

Spalstraat 7 - Tel. 1383

Koninginnefeest - Hengelo G

WOENSDAG 30 APRIL

dansen
Concordia vanaf 3 uur orkest „De Zweervers"

Zaal Langeler vanaf 6 uur orkest „The Wanderers"

Verzilvering v. vac.bonnen

voor land- en bouwarbeiders

OP VRIJDAG 25 APRIL om 8 uur

bij J. Berendsen, lekink 12

Het bestuur NCB

A-1 gebruikte wagens

TAUNUS 12M

TAUNUS 17M

CORSAIR

17M COMBI

12M COMBI

CORTINA

ZODIAC

OPEL REKORD

RENAULT R10

ANGLIA ESTATE CAR

TAUNUS12M

RENAULT R8

TRABANT

CORTINA

AUTO UNION

F.T. 900 STANDAARD BUS

FIAT BESTEL

Financiering mogelijk

Doetinchemse Autohandel n.u.
OFFICIAL

1966

1965

1964

1965

1964

1966

1967

1963

1966

1963

1966

1964

1965

1963

1966

1966

1966

DEALER

Terborgseweg 20-22 - DOETINCHEM - Tel. 08340-4747

Het bestuur van het

Hervormd Bejaardencentrum
te Hengelo maakt bekend dat

lij, die belangstelling hebben om in het bejaarden-

centrum te gaan wonen,

OPGEVEN KUNNEN

bij de secretaris, de heer P. Tiesinga, Ruurlose-

weg 61 te Hengelo GId.

Opname staat open voor alle gezindten.

Alle gewenste inlichtingen worden gaarne gegeven door de

bestuursleden.

VERHUIZING

DE NUTSBILIOTHEEK
zal met ingang van 25 APRIL A.S.

overgeplaatst worden van

REGELINKSTRAAT 5

naar OKM HUIS
Beukenlaan te Hengelo GId

De uitgiftetijden zullen zijn:

IEDERE VRIJDAG van 3.30-4.30 uur en van 7-6 uur

Wat eten we vandaag?

KEURSLAGER

Maandag «n dinsdag

500 gram fijne verse worst

500 gram grove verse worst

150 gram nierpastei

Vrijdag en zaterdag

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram gehakt + kruiden

l kg nog voordeliger

150 gram gekookte worst

500 G

500 G

299

Donderdag

dikke vleesribbetjes 98500 G

(1 kg per klant)

500 gram magere speklappen

500 gram malse varkenslappen

150 gram tongeworst

magere runderlappen 298

SCHOUOERKARBONADE 28S
500 gram Friki haantjes

500 gram soepvlees (m.kl.b.)

Eén Saksische leverworst

150 gram hamworst

150 gram leverkaas

100 gram snijworst

GRATIS unieke

MENU-SCHIJF
bij f 25.— kassabons

mogelijkheden l

KEUR8L AGER V A \ IIIIIK Telefoon 05753-1269

HENGELO GLD



WIM WULLINK

en

HENNY PELSKAMP

hebben de eer U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen

huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats
hebben op vrijdag 25 april a.s. om 1.30 uur ten

gemeentehuize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de Ned. Herv.
Kerk te Hengelo Gld door de weieerwaarde heer

Ds J. J. van Thiel.

Hengelo Gld, E 9

Hengelo Gld, D 95
april 1969

Toekomstig adres: Fokkinkweg 21, Hengelo Gld

Receptie van 3.30- 5 uur in zaal Concordia te

Hengelo Gld.

'Bivo
IN ORANJESTEMMING

VOOR KONINGINEDAG

GRATIS FEESTTOETERS MET PLUIM

bij aankoop van _.
2 ntersfiessen Sisi vruchtenlimonade
1e fles 79 2e fles 79

'deale mix-dranki LITERSFLES 59

Cdfé

ij i LITERSFLES dtroen-brandewijn 298

v. Melle per pak slechts 49

1 Üterfles van 175 voor 79

Diepvsiesspinazie i g*** gezin.Pak 99

Sperciebonen

UitJGS

Bloemenaarde

65

literpot, zoetzuur 105

2 zak 69

VLEESWARENAANBIEDING

Palingworst
Tongeworst

150 gram 79

100 gram 5 O

Geldig van 23 tot 30 april

SUETERS
VIVO ZELFBEDIENING Keijenburg

BEDEVAART NAAR BANNEUX

De jaarlijkse bedevaart naar het bedevaartsooro Banneux is dit
jaar vastgesteld op zaterdag 3 mei.
De tocht heen en terug zal gemaakt worden per bus. De aanvang
van de reis zal zijn ± 9.30 uur, terwijl men op zondag 24 mei om
om 10.30 uur weer in Hengelo Gld hoopt te arriveren.
De reisroute zal leiden lange mooie wegen door het prachtige
natuurschoon van Limburg en België.

Belangstellenden kunnen zich opgeven tot en met uiterlijk donder-
dag 24 april. Inlichtingen worden gaarne verstrekt aan navolgend
adres, waar men zich ook op kan geven:
Mevr. Gerrits, lekink 2a, Hengelo Gld, Tel. 05753-1727, b.g.g. 1400
Het ligt in de bedoeling te overnachten in Banneux.

HUISVROUWEN WEEST PRIJSBEWUST

Door de afd. Hengelo Gld van het NVEV werd aan haar leden
een interessante lezing aangeboden over het onderwerp prijsbewust
zijn.

In zaal Michels hield mevr. Oppentocht-Kloet een interessante
lezing, waarin deze een waarschuwend geluid liet horen t.o.v. de
geweldige aanbiedingenreeks, die uiteraard als opzet hebben, voor
betreffende maatschappijen meer omzet te leveren.
Voor de huisvrouw is het geen gemakkelijke taak om prijsbewust
te blijven en voorbij te gaan aan beinvloeding meer te kopen
dan de noodzakelijke dingen.
Het is een taak prijsverschillen in de dagelijkse dingen niet zonder-
meer over het hoofd te zien en dat bij grotere artikelen vooral ge-
let wordt op de service en garantie.
Voor haar boeiende betoog kreeg spreekster een fleurige attentie
aangeboden. Door de presidente mevr. van Hengel werd haar een
boeket bloemen overhandigd.
Aan mej. Schepers, die als gast aanwezig was, werd verzocht
de dank over te brengen aan de Streekverbetering, door welks
voornoemde avond was aangeboden.

DAMES OP DE TOER

Met veel enthousiasme en natuurlijk ook een beetje naijver op hun

mannelijke collega-coureurs zullen zondag 11 mei a.s. een dertigtal
dames in de oranjewieleerronde van Keijenburg, trachten naam te

maken als echte pedaleurs.
Deze beroemde dames maken deel uit van de speciale ploeg van de
KNWU. Een dame op een fiets is een alledaags verschijnsel, maar
een dame op een wielrenfiets is een sportieve prestatie, hetgeen
voor velen aanleiding kan zijn die zondag een kijkje te nemen
naar de ronde van Keijenburg, die zal worden georgansieerd in
samenwerking met de RCS Steenderen.
Voor het sportieve element zullen de dames ongetwijfeld hun beste
beentje op het pedaal voorzetten, om hun „mannetje" te kunnen
staan.

ZONDAG 27 APRIL

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur ds. van Thiel

10.00 uur Ds van Thiel

Goede Herder Kapel

10.00 uur ds. Jansen

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

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 dokteren

Dr. Schreuder, telefoon 126eVg.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. Eil telefoon (05753) 1420 b.g.g. 008

COMPETITIEWEDSTRIJDEN PAX

ZONDAG 27 APRIL

Sprinkhanen 2 - PAX 2 12 uur

Socii 3 - PAX 4 12 uur

Steenderen 3 - PAX 5 12 uur

Heren

regenkleding

Prijzen vanaf

Ontvangen het nieuwste
deel van Hallo meneer
de Uil, beter bekend als

Fabeltjes-
krant

Voor de liefhebbers

van sportieve boeken
interessante uitgaven

Motocross 1969

Schaatskampioenen

R A C E N
deze uitgave over motor-
en autorace gaat kinnen-

kort verschijnen

Boekhandel woliers
Kerkstr. 17 (t.o. N.H. Kerk)

Hengelo Gld

Goed laar uoor Hengelose markten
Op de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging tot bevorde-
ring van het marktwezen en andere openbare belangen in de ge-

meente Hengelo Gld. gehouden in zaal Bruggink, deelde de voor-
zitter de heer G. Harmsen na zijn openingswoord mede dat het
afgelopen jaar voor de vereniging een zeer goed jaar is geweest.

Er was nog weer meer aanvoer van paarden dan het voorgaande
jaar en dan wel in het bijzonder de z.g. speciale markten. Het is

trouwens een wereldverschijnsel dat er een opgaande lijn is in het
aantal paarden. Zo heeft de verenigde staten van Amerika het aan-
tal paarden sinds 1963 zien verdubbelen. Het is niet meer zoals
vroeger dat het hier de werkpaarden betreft, maar meer het luxe

rij- en sportpaard. Ook in ons land is deze opgaande lijn te zien,

vooral als we zien , het aantal maneges, dat als paddestoelen uit
de grond rijst. Ook in Hengelo Gld hebben we gelukkig zo'n
manege en nog wel der grootsten van ons land.

Hierna volgde het jaarverslag van de secretaris de heer D. J. Walge-
moed, die in een uitgebreid verslag de gehouden markten in 1968
behandelde en waaruit bleek dat de aanvoer van paarden weer

belangrijk is toegenomen en waarbij de Knollenmarkt wel de
grootste aanvoor sinds jaren beleefde.

De verloting, met een aantal van 12500 loten verliep weer vlot.

Alle loten werden verkocht en het verslag bevatte woorden van
dank aan het adres van de penningmeester voor diens grote aan-
deel in het welslagen van de verloting.
Het ledental bedraagt thans 215.

Het financieel verslag van de heer C. Minnée gaf een goed beeld

van inkomsten en uitgaven, evenals van de begroting voor 1969.

Bij monde van de heer H. Voskamp, verklaarde de controle com-

missie de bescheiden van de pennigmeester prima in orde bevonden

te hebben. De voorzitter dankte de secretaris en de penningmeester
voor hun werkzaamheden in het afgelopen jaar. Ook dankte hij
mevr. Minnée voor het vele werk dat ook zij voor de verloting

heeft gedaan. In de nieuwe controlecommissie werden herbenoemd
de heren J. C. Geertsma, H. B. Jansen en H. Voskamp.

Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden A. Jansen,
G. Lenselink en J. Herwers herkozen.

Hierna werden de overgebleven prijzen van de verloting bij opbod
door de heer van Keulen verkocht.
Bij de bestuursmededelingen kregen de leden te horen dat dit jaar

de keuringen van de Kon. Ver. Het Nederlands Trekpaard tijdens de
de kermis in Hengelo Gld zullen worden gehouden.
Het bestuur is hiermede zeer vereerd.
Het standwerkersconcours zal weer worden georganiseerd door
de VVV.

Bij al de keuringen e.d. heeft de marktvereinging veel steun van
het gemeente bestuur en de technische dienst van de gemeente
en het bestuur is voor deze steun bijzonder dankbaar.

Bij de rondvraag sprak de heer Gr. Waenink, als één van de oudste
leden een woord van lof aan het adres van het marktbestuur voor
het vele nuttige werk dat dit bestur doet om de Hengelose markten

in stand en tot meerdere bloei te brengen.
Hierna sloot de voorzitter de geanimeerde vergadering.

FLEURIGE MODETINTEN

De aanvang van een nieuw seizoen is ook een aspect in de mode-
wereld, die gepaard gaat met de inbreng van vele nieuwe ideeën.

Op de gezamenlijke modeshow van modehuis Langeler en schoenen
huis Jansen, waren veel nieuwtjes op modegebied te aanschouwen

in zaal Concordia.
Door een deskundige staf fvan mannequins en dressmen werd met

veel flair een veelzijdige mode getoond.
Voorkomende kleuren in de komende mode zijn marineblauw, in
combinatie met wit, turqquoois-blauw, tomaatrood, beige-cognac,

welke kleur ook in de mode voor de man een voorname rol
speelt.
Een pluspunt naast de vele schakeringen vormt de veel zijdige be-
werking van de stoffen, o.a. door diagonale naadlijnen, knoop-
garneringen van metalen knopen, extra plooilijnen, een sierlijke

tres op voor- en achterpand, de chanel-mode.
Voor de dames is er in de komende mode een hoeveelheid te bie-
den deux-pièces, complets, japonnen, regenkleding, jacks.
De tendens, dat ook oudere dames zich jeugdig kunnen kleden,
heeft zich in de mode voortgezet door goede kleurschakeringen en

vlotte bewerkingen van de stoffen.
Een goede pasvorm, waar een goede foundation mede debet is,

speelt hierbij uiteraard een voorname rol.
Van de stof Crimplaine jersey toonden de mannequins een fleurige
kollektie positiekleding, geimporteerd uit Londen.
Wat betreft de mode voor de 'man is de kleur beige-cognac op de
voorgrond tredend. De Oxford-kollektie en stijlgroep Groningen
vielen op de show te bewonderen.
Ook de kindermode werd niet vergeten. Vlotte jurkjes in trevira,
diolen loft en katoen, alsmede tricotblazers en helanca jongens-
combinaties gaven een speelse wending aan de show.
Bij alle getoonde modellen vormde het gedragen schoeisel een
passende combinatie. Een gevraagde schoensoort is vervaardigd
uit corfam.

Veel leuke modelletjes in schoentjes met open hiel en blokhakje
werden geshowd.
De komende zomertijd brengt gelegenheid te over voor het dragen
van sandalets, sandalen of andere vlotte zomerschoenen.
Voor de heren is er een keur in vlot schoeisel voor de komende
mode, waarbij de schoenen een sportief karakter dragen.
De kinderschoen is een artikel waaraan goede aandacht besteed
moet worden. Een goede schoen helpt ter bevordering van een
goede lichaamsgroei, waarbij merken als Piédro, Pediform een
grote verdienste hebben.
Een leuke kollektie tassen, vervaardigd uit fistram, skai en leder,
kreeg ook de nodige aandacht.
Een waardig slot van de show vormde de bruidsstoet.
Het geheel werd sfeervol begeleid door muziek van een electro-
nisch orgel.

Een tobbe vol zorgen



«UNSINK
Modern Winkelen! Natuurlijk, U ook, want het loont de moeite!

van 80 voor69
Leverpastei

Chofris

Sardientjes

Bloemenaarde

3 blikjes

chocolademelk literfles

2 blikjes

Spercïebonen

Quick Up

Taartbodem

2 zakken deze week

literblik

2 grote flessen

van 176 voor

Aard'
beien
literblik 149
Mayonaise grote tube

Abrikozenjam de

Frou-frou van 65 voor

Vruchtenhagel

liter

dubbel 400 gram pak

kleurboeken 98

De
supermarkt uw groenteman
Worteltjes

RABARBER

Radijsjes

BLOEMKOOL

J af f a s 7 VOOR

Laxton appels KG

KG

Volop nieuwe oogst

KG

BOS

KG

Pracht golden delicious

ELKE GROENTE OF FRUITKLANT

ANANAS LlTERBLlK 119

De
superslager

levert de

bewijzen, en kraakt de

PRIJZEN

Verse lever

Verse braadworst GROF 238 ELKE 2e soo GRAM

Runder-
lapjes

IETS DOORREGEN

POULET

Mager braadstuk

SLAVINKEN 3 VOOR 109
WOENSDAG EN DONDERDAG

Dik bevleesde ribbetjes

ïleesgehakt
198 ELKE 2e 500 GRAM 159

VRIJDAG EN ZATERDAG

Ossestaart

269
Dikke rib

NERGENS VOOR DAT GELD

PUUR MAGER

liirki'iislï'ii'iiiiilraii
ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Voor n ir lekkerste boterham

100 gram tongeworst 59
1OO gram paliiigworst 59

1OO gram l,i: V Kit 74

15O gram snijworst 89

200 g boerenleverworst 69

Inii lili'iilimoïiiiüY M

BOVENDIEN BIJ ELKE FLES

LITERFLES 79 ELKE 2e FLES

leeslioeter gratis



WOENSDAG 30 APRIL KONINGINNEDAG

dansen
VANAF 10 UUR

ORKEST: „THE EVENING STARS"

Zaal Winkelman Keijenburg

Marijnen 9
s

nieuwe serie

WAS-AUTOMATEN
MAIYNEM

Model populair
CAP. 4y2 KG WAS

met centrifugewerking, 400 toeren

8 volautomatische wasprogramma's

INRUIL

SPECIALE PRIJS

572.--

75—

Model luxe
CAP. 41/2 KG WAS

met centrifugewerking, 400 toeren

(speciale centrifugering voor fijne was)

10 volautomatische wasprogramma's

INRUIL

672.-

75.-

Model super luxe
CAP. 5 KG WAS

met centrifugewerking, 550 toeren

spaarschakeling voor 2, 3, 4 kg was

10 volautomatische wasprograma's

INRUIL

SPECIALE PRIJS

772.

75

WINTERS Spalstraat 8-10

Neem
er nog een gehaakt

zomervestje
bijl

Speciale aanbieding VESTJES NU 9.80 PER STUK

Schröder bij de kerk

Dieselolie 15 et p.ltr
incl. BTW

G. WEULEN KRANENBARG

Vorden - Tel. 1217 of 1811

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop BMW motor, bouwjaar
1955, g.o.h.. A. J. M. v.d. Bos,
Molenstraat 13, Keijenburg

Te koop prima JAWA motor
250 cc, bouwjaar 1967, slechts
9000km gelopen, niet van nieuw
te onderscheiden.
A. van Burg, Westerstraat 48,
Hengelo Gld, Tel. 1952

TE KOOP
1 KREIDLER

1 BATAVUS

1 KAPTEIN MOBYLETTE

A. J. GOOSSENS Hengelose-

straat 5, Keijenburg, Tel. 1992

Te koop prima 2-pits butagasstel
's avonds na 6 uur, Prunusstr. 23
Hengelo Gld

Te koop — 60 jonge peppels,
staan te Hengelo Gld. J. Jolink,
Boekeltweg 6, Doetinchem

Te koop eetaardappelen. Kervelse
weg7, Hengelo Gld

Te koop jonge hennen, zwartjes
en doorlopend 4 weekse jonge
haantjes. H. Hermans, Tramstraat
6, Hengelo Gld

Te koop 15 jonge konijnen (Nieuw
Zeelanders) 5 O.l. duiven en 3
fazanten, 2 hennen en 1 haan
G. H. Wolbrink D 104, Tel 1575

voor uw tuin-

gereedschap

naar

J. H. JANSSEN & ZN
St Janstraat 9 - Keijenburg

RUIME SORTERING

tegen concurrerende prijzen

Motor-

gazonmachines
(Benzinemotor)

al vanaf

f 198.—
incl. BTW

J. H. JANSSEN & ZN
St Janstraat 9 - Keijenburg

v<oftten tw tot /
v k werk zijn

dan bruidsfoto's en
reportage,s

van DOLPHIJN

H.B.O. I
lage prijzen - kwantum korting

G. WEULEN KRANENBARG

Vorden - Tel. 05752-1217 of 1811

T.L armaturen

lamp en starter
nu f 15.95

DOE-HET-~ELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

In alle gevallen blijft :
Uw verzekeringsman

Uw vertrouwensman

ADR. GROOT JEBBINK

Prunushof 21, Velswijk
Zelhem
Tel. 08344-414

Voor de feestdagen gelegenheid tot

verzilveren van vac. bonnen
OP MAANDAG 28 APRIL van 7.30-9 uur

bij A. Hulstijn, Vordenseweg 27, Hengelo Gld

Het bestuur ANB

IIDen Bremer"
TOLDIJK

DANSEN
30 APRIL KONINGINNEDAG

Orkest : SCALA COMBO

met zang van Lidia Beek

Aanvang 7 uur

Gelegenheid tot het machinaal

laten

breien
van truien, vesten enz in diverse

steken, eventueel incl. benodigd

breigaren.
Inl. Menkveld, D 83. Hengelo G

Tel. 05753.1399

Tevens GRATIS puin verkrijgbaar

VOOR

Grasperkscheerders

Motorgazonmaaiers

Tuinmeubelen

Afrasteringsartikelen
„Motto" puntdraad

Fa J. Th. SLOTBOOM
B 98 H engelo Gld

Koelkasten
140 liter

f 223.—
incl. BTW

J. H. JANSSEN & ZN
St Janstraat 9 - Keijenburg

Vloerbedekking

VINYL OP VILT

Slechts f 5.75 per m2

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

Spoorbiels

Gegalv.golf platen

lage prijzen

G. WEULEN KRANENBARG

Vorden

Cement

SPECIALE AANBIEDING

1- 20 zakken f 3.95 per zak

21-60 zakken f 3.90 per zak

61-100 zakken f 3.85 per zak

Bovenstaande prijzen zijn alleen

van toepassing indien afgehaald

en bij betaling a contant.

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

En toch is RATERINK uw slager

Verloofden hebben

een eigen geeffeest

Elkaar ringen geven als symbool van beloven

en verloven.

GROOT KORMELINK geeft u gezellige voor-

lichting bij uw ringenkeuze, in een prettige sfeer

van eensgezind kiezen.

A. Groot Kormelink
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 27 - Tel. 1771 - HENGELO GLD

Grote Paardenmarkt Meimarkt

woensdag 30 april

te Hengelo Gld

f 150.- gratis aan prijzen
Van 10-11 uur worden waardebonnen aandames uitgegeven,

die uitsluitend op de markt besteed mog enworden.

Marktvereniging

De Raif ff eisenbank
is goed voor uw geld..
Uw salaris

bijvoorbeeld.

Verdien geld met uw salaris l
Laat het overschrijven naar een

,31/2%-rente dragende privé-rekenlng.
De Raiffeisenbank beheert uw

salaris zorgvuldig; ontvangt en betaalt
In uw opdracht; houdt u op de hoogte

van de stand van zaken zonder dat u daarvoor
kosten In rekening worden gebracht Dat Is Raiffeisenbank-servlce.

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

HENGELO GLD
Spaarbank en all* bankzaken

KASTANJELAAN 1 - TELEFOON 05753-1294

BIJKANTOOR: VELDHOEK - TELEFOON 05736-369


