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lONDAG 1 JUNI

dansen
AANVANG 7 UUR

w [AAI WINKELMAN . KEIJENBURG

ORKEST: TELSTARS

SPECIALE AANBIEDING

grotenhuys - warmtetechniek
Wichmondseweg D 126 a - Tel. 05753-1885 - HENGELO GLD

-Centrale verwarming

- Gas- en olies!ookinstallaties

Zaterdag 31 mei zitten ze weer aan de waterkant

Uw viskolfer al bijsevuld l
ZO NIET?

DAN NAAR DE HENGELSPORTWINKEL

H. HULSTIJN
RAADHUISSTRAAT 16

WERPHENGELS - WERPMOLENS

BAMBOEHENGELS - SLUITHENGELS

3 en 4 delen 3 en 4 delen

JAPANSE HENGELSTOKKEN

JONGENSHENGELSTOKKEN

LEEFNETTEN - SCHEPNETTEN

in staal en nylon

VISSTOELTJES

Verder ALLE ONDERDELEN voor de hengel-

sport

H.H. Landbouwers
DOOR AANSCHAF VAN EEN

opraapladewagen
houden wij ons aanbevolen om dit werk voor

u te verrichten.

Tevens het adres voor

grasmaaien en schudden
met trommelschudder

LOONBEDRIJF

G. R. BEUNK
HENGELO GLD - TEL. 1503

WINKELMAN
SCHILDERSBEDRIJF

Veemarktstraat 2 - Tel. 1364

IN VERF, BEHANG, GLAS, GEREEDSCHAPPEN

VERF van het bekende merk SUPRALUX

LAKVERF voor binnen f 4.75, grote bus

LAKVERF voor buiten f 5.65, grote bus

GULDENS GOEDKOPER DAN ELK ANDER MERK

Zij die zich nog niet hebben opgegeven voor het

schoorsteenvegen

verzoeken wij dit spoedig te doen.

Ook zij die gas stoken moeten in de gaten houden of de

schoorsteen schoon is.

B. J. LEBBINK
Tel. 05753-1226

Tankgas, Diesel-

olie

Petroleum
extra lage prijzen

C. Weulen Kranenbarg
VORDEN - Tel 05752-1217-1811

Sponning-
schrootjes

DOE-HET-I ELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg - HENGELO GLD

TE KOOP

1 BSA motorrijwiel 1957

1 HONDA 50 c.c. motor, nieuw

1 JAWA 250 c.c. motor 1967

1 TYPHOON Blitz

1 TYPHOON Tymathiek

1 GAZELLE JLO, 2 versnellingen

1 HONDA, model litlle

1 SOLEX

2 meisjesrijwielen z.g.a.n.

A. B. WOLSINK
Spalstraat 30

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Meisje huishoudschool biedt zich

aan als hulp in de vakantie.

Adres bureau de Reclame

Aangeboden net kosthuis, even-

tueel met huiselijk verkeer.

Brieven onder no. 21 bureau

de Reclame

Moeten uw toto's
v kwerk zijn

dan bruidsfolo's en
reportages

van DOLPHIJN

Cement
1-20 zakken f 3.95 per zak

21-60 zakken f 3.90 per zak

51-100 zakken f 3.85 per zak

Bovenstaande prijzen zijn alleen

*an toepassing indien afgehaald

en bij betaling a contant.

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

Reparatie en ver
koop TV

KOTTKAMP
Westerstraat 20 - Hengelo GId

(Werkplaats Leliestraat 9}

En toch is RATERINK uw slager

Te koop gebruikte vorkjesschud-
ders, 1 centrifugaal kuns.mest-

strooier voor paard en eer aan-

hangwagentje.
A J. BESSELINK, Hummelose-

weg 3a, Hengelo GId, Tel. 1396

Te koop antieke buffetkast. A. B.

Wolsink, Spalstraat 25, Tel 1961

Te koop wasmachine met ver-

warming, Pelgrim. W. Aelders,

Hummeloseweg 38a, Hengelo G

Te koop caravan, prijs ƒ P25.—

J. de Jong, Banninkstraa- 33,

Hengelo GId, 's avonds na 7 uur

Te koop in prima staat 'ijnde

kinderwagen. Banninkstraat 16,

Hengelo GId

Te koop 1-roedige berg, 1 z.q.a.n.

vee-opzet, 2 verplegingswi -n

8x32. P. Kasteel, F 34, Tel.

Te koop bosfazanteieren. J. Wa-

genvoort, D 64, Hengelo GId

Broedeieren van krielkippen te

koop. Leliestraat 24, Hengelo GId

Te koop jonge konijnen, drachtig

konijn, 6 leggende krielkippen +

haan. Herman Eskes, Voortseweg

3, Toldijk

Vloerbedekking
VINYL OP VILT

Slechts f 5.75 per m2

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

De kaasman biedt u op

HENGELOSE
VRIJDAGAVONDMARKT
Extra kaasreclame

4 pakjes
MARGARINE 95

GEVRAAGD
één of meer percelen waar we hoogzand uit kunnen halen.

Mocht u bos hebben waar zand uit kan, wij weten nog iemand

die ± 1 ha wil inplanten

B. J. LEBBINK
Tel. 05753-1226

Reis Oostenrijk
In de bus voor de reis naar Oostenrijk is nog plaats voor

6 personen
Inlichtingen en opgave bij

M. W. v.d. Haar, Westerstraat 16

H. A. Seinen, Westerstraat 102, Tel. 1962

Groene Kruis

De leden van het Groene Kruis afd Hengelo GId worden ver-

zocht de

contributie over 1969
te betalen ten kantore van de Coöp. Raiffeisenbank te Hen-

gelo GId, Kastanjelaan 1

Hiervoor wordt zitting gehouden van 2 t.e.m. 6 juni 1969

telkens van v.m. 9 tot 12.30 uur en n.m. van 2 tot 3 uur.

In het bijkantoor in de Veldhoek Kapelweg: dinsdag 3 juni

en donderdag 5 juni 1969 telkens van n.m. 3 tot 5 uur.

De contributie ten gunste van het Groene Kruis kan ook

betaald worden op giro no. 929748 t.n.v. Coöp. Raiffeisen-

bank, Kastanjelaan 1 te Hengelo GId.

De contributie bedraagt voor een enkel gezin ƒ 15.— en

voor een dubbel gezin 2x ƒ 11.25 = ƒ 22.50.

Tevens gelegenheid voor jonggehuwden zich op te geven als

lid. Na 6 maanden getrouwd te zijn moet ƒ 30.— inleggeld

worden betaald.

De bode,

G. M. HARMSEN

Oproeping tot bijwoning der

ALGEMENE VERGADERING
van de COÖP. RAIFFEISENBANK HENGELO GLD

te Hengelo GId

op MAANDAG 2 JUNI 1969, 's avonds 8 uur

PRECIES, in hotel Langeler te Hengelo GId

Punten van behandeling :

1. Opening.

2. Aanwijzing van een sekretaris.

3. Notulen.

4. Statutenwijziging.
N.B. Het ontwerp-gewijzigde statuten ligt ten kantore

der bank ter inzage voor de leden tot na afloop der

vergadering.

5. Wijziging huishoudelijk reglement.

N.B. Het ontwerp-gewijzigd huishoudelijk reglement ligt ten

kantore der bank ter inzage voor de leden tot na afloop

der vergadering.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

N.B. leder lid dat ter vergadering komt ontvangt een presentie-

geld van ƒ 2,—. Volgens art. 40 der statuten kunnen slechts

leden der bank, hun echtgenoten of meerderjarige kinderen

als gemachtigde optreden, doch niemand kan meer dan één-

maal presentiegeld ontvangen.
Het bestuur

H.H. Landbouwers
Wilt u de hoogste prijs voor uw

nuchtere vaars- of
stierkalveren
rood- of zwartbent; tevens voor uw

groot vee
Dan naar

HARRI : WAENINK iei. 05753-131?

H. J. AALDERINK

M. M. AALDERINK-JANSEN

hebben het genoegen u kennis te geven van hun

25-jarig huwelijk op zaterdag 24 mei a.s.

Zij hopen deze dag te herdenken op donderdag

29 mei.

Toldijk, mei 1969.

Hoogstraat 39.

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 3-5

uur in zaal „den Bremer", Z.-E.weg, Toldijk.

Inplaats van kaarten

F. W. SILVOLD

en

L. SILVOLD-ELLENKAMP

hopen met hun kinderen en kleinkinderen op

zaterdag 31 mei 1969 de dag te herdenken van

hun 40-jarig huwelijk.

Hengelo GId, mei 1969.

,,De Moshommelte" F 51.

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30-5 uur ir. hotel

Langeler te Hengelo GId.

VOOR UW

RIJWIEL of BROMMER
NIEUW OF GEBRUIKT, NAAR

A. B. WOLSINK
SPALSTRAAT 30 - TEL 1961

Zo maar eens geven
Zonder enige reden eens met iets aparts van

de juwelier thuis komen voor haar, die altijd

klaar staat voor man en gezin.

Als u dat wilt, wil GROOT KORMELINK u

graag helpen.

Dat hoeft niet véél geld te kosten.

A. Groot Kormelinh
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 27 - HENGELO GLD - TEL 1771

Speciale aanbieding

HEREN OVERHEMDEN, wit

HEREN OVERHEMDEN, crème en bleu

9.95

10 eo

Adverteer in de Reclame

Uitslag verloting

ponyclub „De Shetlandruiters"
Prijs Lotnummer

1 PONY

2 PONYZADEL

3 TUINPARASOL

4 ROOKSTANDAARD

5 KUSSEN

6 SNOEISCHAAR

7 ZAKLANTAARN

8 PAPIERMAND

9 TUINHARK

10 TUINSTOEL

11 THEELICHT

12 THEELICHT

13 WATERKETEL

14 PECHLAMP

15 TUINSPROEIER

16 BLOEMENGIETER

17 PEDAALEMMER

18 WASMAND

1941

1710

341

340

298

645

2863

1508

389

1255

615

2581

2191

129

2029

1492

1423

454

HEREN WEEKENDERS, diverse kleuren H

JONGENS OVERHEMDEN, wit, crème en bleu 8

Schröder „„„,
HAAST U ! 1 1

.20

.90

KERK

Vlug een rijbewijs??

dan naar

VAMOR gediplomeerde autorijschool

A. LOONEN
Rozenhof laan 29 - Hengelo GId - Tel. 1845
11 ' ' ' "'" "'""" ' ' ""

WIJ LESSEN OOK MET DAF 44

Plaatselijke theorielessen

"'""



voor modern winkelen Bespaart tijd en geld

SUPERSTUNT

dood
grote spuitbus

slechts
289

Celstofluiers

Leverpastei

Honig soepen

PILS

van 125 voor

3 blik

div. smaken blik

Hero, fijn

Uitjes literpot

Limonadesiroop

4 fles

van 1 20

slechts

99

flosetpapier
Pak 4 rol 69

Elk 2e pak

Old Inn Oploskoffie pot 200 gram 2

Burgemeesters Spritskoekje Kreijenbroek 250 gr

Roland margarine 4 pak

Rozijnen PRACHTIGE pak 250 gr 49

Limonade-gazeuse

EXOTA
Per fles 49 Elke 2e fles

De Supermarkt UW groenteman
Spinazie

ANDIJVIE

Mooie komkommer

KG

KG

TOMATEN 500 gram

Golden delicious EXTRA KG

Sinaasappels 7 voor

PRACHTIGE

t AARDBEIEN PT^.
Amerikaanse appels 500 gr

Goed vlees en vlug klaar

Natuurlijk bij de S

DE GEHELE WEEK

Runderlapjes

Dik spek

iets doorregen

bij de sla

GEPANEERDE

Slavinken

Panée's

VLEESRIBBETJES

3 voor

3 voor

119

VERSE GROVE

elke 2e 500 gram

WOENSDAG EN DONDERDAG

Magere speklapjes

Vleesgehakt 93 elke 2e 500 gram

tee lever |09
VRIJDAG EN ZATERDAG

Karbonade

Hamlapjes

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Voor uw lekkerste boterham

150 gram palingworst

100 gram rookvlees

150 g boterham worst
200 gram zure zult

LEUKE KOP EN SIWKL
SLECHTS 129

Kerkdiensten
HM*

Ned. Herv. Kerk

ZONDAG 1 JUNI

8.30 uur Ds van Thiei

10.00 uur Ds van Thiel

Goede Herder Kapel
10 uur Eerwaarde heer Smit, Vorden

Vrijz. Herv. Kerk
5 uur Ds van Arkel

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-Lljftogt, C 1. telefoon 1369

Zondagsdienst dierenartsen
Dr. Felix, telefoon (05755) 266 b.g.g. 008

ledere maandag-MORGEN verkrijgbaar

de SPORT - krant
Kerkstraat 1 7 Hengelo Gld

WOLTERS BOEKHANDEL

Met grote vreugde en dank aan God geven wij
kennis van de geboorte van onze dochter

ANGELA

Bij het H. Doopsel zal zij de namen ontvangen

Angela Willemina Maria

G. Massop
W. Massop-Manders

Baak, 22 mei 1969.
Z.-E.weg 42.

OM:ET COÖP. RAIFFFEISENBANK GESTEGEN TOT OVER
DE HONDERD MILJOEN
In het afgelopen boekjaar is de totaal omzet van de coöp.
Raiffeisenbank te Hengelo Gld gestegen tot ƒ 102.936.123,88

Vorig boekjaar bedroeg de totaal omzet circa ƒ 85.000.000
een stijging dus van ruim 17 miljoen.

Op de algemene vergadering van de bank in zaal Langeler

gehouden, deelde de heer J. C. Geertsma in zijn openings-
woord mede, dat het voor de bank een bijzonder goed jaar
is geweest. Bijzondere gebeurtenissen deden zich niet voor.

% van alle spaargelden in ons land komt bij de Centrale
Bank in Utrecht en de daarbij aangesloten banken terecht.

De toename van de spaargelden is voor de bank zeer belang-
rijk, want daardoor is ook een ruimere mogelijkheid van kre-
dietverlening aanwezig, al staat deze kredietverlening steeds

onder toezicht van de Nederlandse Bank, welke bank nauw-
gezet toezicht op de handhaving van de waarde van de munt
eenheid houdt.

In het vervolg van zijn toespraak zei de heer Geertsma o.m.
nog dat het bestuur blij is dat het tijdig voorzieningen heeft
getroffen voor de toenemende drukte aan hetbankgebouw
en mogelijk moet er in de toekomst nog een bedieningsloket
bijgemaakt worden. Het bestuur is ook zeer verheugd met het
openen van haar bijkantoor in

zonder goed loopt en dus in
beschouwen het als een nuttig
Hierna werd door de direkteur
ning en verantwoording gedaar
aan we het volgende ontlener

met 51 en bedroeg op het einde van het boekjaar 340;
spaargelden stegen tot een totaalbedrag van ƒ 16.252.764,41

het bedrag aan voorschotten en hypotheken steeg tot
ƒ 6.073.407,67: in lopende rekening was te vorderen het be-
drag f 12.472.073,38; in lopende rekening was verschuldigd
ƒ 2.411.739,87; het winstsaldo bedroeg ƒ 16.990,18; het

reservefonds (gewone reserve) bedraagt ƒ 585.227,98, het
balanstotaal bedraagt ƒ 16.664.504,28; het totaal van de mu-
taties van alle rekeningen bedraagt ƒ 102.936.123,88, waar-
door de totaalomzet in 1968 met ruim 17 miljoen is gestegen.
Op voorstel van het bestuur werd besloten de gemaakte
winst te storten in het reservefonds.

Aan de volgende verenigingen en/of instellingen werd voor
1969 subsidie toegekend: Het Groene Kruis ƒ 200.—; Bijen-
verening De Vooruitgang ƒ 10.—; gymnastiekver. Achilles

ƒ25.—; Varkensverz.fonds ƒ 50.—; Stichting 1940-'45
ƒ 50.—; Stichting vierde Prinsenkind f 25.—; Voetbalver.
PAX ƒ 25.— ; VVV ƒ 100—; (dit bedrag werd ter vergade-
ring op een vraag van de heer C. Minnée van f 25.— op
ƒ 100.— gebracht) Autotocht bejaarden f 25.—; Roode Kruis
Hengelo Gld ƒ 50.—; EHBO ƒ 25.—; Ver. v. Bedrijfsvoor-
lichting in de landbouw ƒ 100.—; Rundveefokdag MRIJ-vee-

slag ƒ 50,—; Ereschuld en Dankbaarheid ƒ 25.—; Verbond
v. Veilig Verkeer f 15.—; Autofonds wijkzuster Groene Kruis
ƒ 25.—; UW ƒ 50.—; Brandweerver, ƒ 15.—; R.K. EHBO ƒ 15

Pluimvee- en Konijnenver, ƒ 15.—; Bedrijfsverzorgingsdienst
in de Landbouw ƒ 100.—; Nutsbibliotheek ƒ 50.—; Ponyclub
de Shetlandruiters ƒ 50.—; Kon. Harm. Concordia ƒ 25.—;
muziekver. Crescendo ƒ 25.—; totaal subsidies ƒ 1145.—
Bij de bestuursverkiezing werd de heer H. Maalderink met
ruime meerderheid herkoi en, evenals het lid van de Raad van
Toezicht de heer G. Lenselink. Daar geen 2/3 van de leden

ter vergadering aanwezig was werd het punt statutenwijziging
en het punt wijziging huish. reglement na door de voorzitter
te zijn voorgelezen en toegelicht aangehouden volgende ver-
gadering, welke zal worden gehouden op maandag 2 juni

Bedoelde punten houden in wijzigingen om de statuten en
het huish. reglement meer aan te passen aan de gewijzigde
omstandigheden. De rondvraag leverde weinig stof ter be-
spreking op, waarna de voorozitter de vergadering sloot
dank aan de leden voor hun komst.

FEESTELIJKE OUDERAVOND O.L.S.

Zelden was zaal Langeler zo druk bezet bij een feestelijke
ouderavond van de openbare lagere school dorp. Het aan-
vangsuur dat op half acht was bepaald behoefde nauwelijks
te worden overschreden, hetgeen op zich zelf al een winst-
punt is, want vaak is het zo dat er gewacht wordt op een
enigszins bezette zaal. Het hoofd der school de heer Dijkstra
heette dan om half acht de tjokvolle zaal hartelijk welkom en
wel in het bijzonder de heer Hooman, wethouder van onder-
wijs. Verder kwam de heer Dijkstra niet, want midden in zijn
toespraak werd hij onderbroken door een 2-tal jongens uit
de hoogste klassen, die het verdere gedeelte van de opening
als programmapunt, overnamen. Het gehele programma van
deze avond werd vervolgens door de leerlingen aangekon-
digd en uitgevoerd. Alle klassen kwamen hierin aan hun trek
met skeches, voordracht zang en muziek.

Het was verrassend te zien met welk een vrijheid deze school
jeugd zich over het podium bewoog en met welk een elan zij
hun zegje deden.

Het onderwijzend personeel heeft met de oudercommissie
hiermede een bijzonder goed resultaat geoogst, niet alleen
voor het uit het hoofd leren van het programma, maar boven-

dien voor de manier waarop het gebracht werd. Alle hulde
voor deze dames en heren. Plankenkoorts zoals zo vaak bij
ouderen voorkomt, zagen wij hier zogenaamd niet.

Het blokfluitgroepje, iets geheel nieuws, oogstte met haar op-
treden ook bijzonder veel bijval van de aanwezigen.

Ook de verschillende zangklasjes hebben laten horen dat er
voor de toekomst nog wel goede zangers zijn.

Het optreden van de boerendansgroep van de schooljeugd,
uniek in Nederland, vormde het sluitsuk van deze uitzonder-
lijk goed geslaagde ouderavond. Deze dansgroep staat onder
leiding van, zoals de jeugd zegt, ome Karel, t.w. de alom
bekende spölleman Karel Salebrink.

HARMSEN & GEURTSEN
De Speciaalzaak

voor

rijwielen

brommers


