
38e jaargang no 25 Dinsdag 24 juni 1969

m

Verschijnt iedere dinsdag - Uitgave: DRUKKERIJ WOLTERS Hengelo GId - Telefoon 05753-1455 - Giro 916479

Vakantieregeling
Hengelose Bakkers

30 juni te.m. 12 juli HEKKELMAN/v.d. WEER

14 juli te.m. 19 juli TIJDINK

21 juli te.m. 26 juli TIJDINK/MEENINK/DEMMING

28 juli te.m. 2 aug. MEENINK/BRUGGINK/DEMMING

4aug. te.m. 9 aug. BRUGGINK/KREUNEN

llaug. te.m. 16 aug. KREUNEN

Vanwege de vakanties zal er in de periode van 30 juni te.m.

16 augustus

geen brood bezorgd worden

in de kom van het dorp

METAALINDUSTRIE

WISSELINK
HALLE - HENGELO GLD

Bij ons is plaats voor

flinke
jongens
(± 16 tot 20 jaar) die weten wat aanpakken

betekent; o.a. jongelui met L.T.S.-diploma en

ongeschoolden.

Geboden wordt: goede beloning, vast werk,

goede sociale perspectieven.

Aanmelding kan geschieden dagelijks ook na

6 uur: Tel. 08343-218 of Tel. 05753-7271

HET NIEUWE

volautomatische
brilleglas

Veel zon DONKER glas Geen zon LICHT glas

Ook in alle sterkte

Vraagt inlichtingen bij UW OPTICIEN

André Kohier
FA. KÖHLER-WISSINK OPTIEK

ZIE ETALAGES

MEUBELFABRIEK

LENSELINK N.V
Vordenseweg 40a - Hengelo GId

VRAAGT VOOR DIRECT:

allround machinale

houtbewerkers

onge mannen
van 16-23 jaar voor opleiding in diverse

afdelingen.

SOLLICITATIES:

mondeling of schriftelijk aan ons kantoor,

Vordenseweg 40 a.

Heijink
geeft een goed advies

voor uw

doe-het-zelf karweitjes

DOE-HET-ZELF CENTRUM

„De Spannevogel"
bij de Kerk

Gevraagd een net meisje voor

hulp m huishouding en winkel.

Winters, Spalstraat 8, Hengelo G

Biedt zich aan meisje (15 jaar)

voor hele dagen. Brieven onder

no. H 13, bureau de Reclame

TE KOOP
ZUNDAPP '65 en'66
KREIDLER '66
GAZELLE GRANT
SOLEX
GAZELLE BERINI, automatisch

j. TH. SLOTBOOM, B 98

Hengelo GId

Te koop goed onderhouden

Vespa scooter GS. Baakseweg

C 10, Hackfort-Vorden,

na 18 uur; tel. 05752-1296

Te koop koolraap- en boeren-
koolplanten. A. J. Rondeel, C 2

Te koop alle soorten koolplanten,
vrij van knolvoet en behandeld

tegen draaihartigheid.

Tevens preiplanten, behandeld

tegen de preimot. Niesink, Past.

Thuisstraat 10, Keijenburg

Te koop jonge konijnen en een

drachtig konijn, VI. Reus.

Gebr. Remmelink, E 71, Tel. 1319

Tankgas, Diesel-

olie

Petroleum
extra lage prijzen

G. Weulen Kranenbars
VORDEN - Tel 05752-1217-1811

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

-Cenfrale verwarming

- Gas- en oliesfoolcinsfallaties

Buldog poetsmiddelen
Iets nieuws POETST FANTASTISCH

Wordt u gratis gedemonstreerd

Geen UREN meer poetsen, mi'ar enkele minuten

Garage Regelink Korte Hof straat 6 - Telefoon 1573

Kermis Hengelo GId /tf

CONCORDIA
BRENGT WEER EEN PROGRAMMA VOOR IEDEREEN

WOENSDAG wDE HEIKREK ELS'*

VRIJDAG DE VAN OUDS BEKENDE

gezellige avond met The Moodchers

ZATERDAG PANSEN met The Moodchers

KAARTEN VOOR DE HEIKREKELS a f 5.— VANAF A.S. ZATERDAG AAN DE ZAAL

uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidstoto's en
reportages

van DOLPHIJN

Garage Regelink

autowasserette

reparatie

banden, accu's

enz.
Korte Hof straat 6 - Telefoon 1573

Bakkersvakantie

30 iuni u. 12 juli

Hekhelman • ui meer

TH. J. HANRATH, arts

AFWEZIG

VAN 28 JUNI TOT 14 JULI

Waarneming Dr Schreuder

DE NIEUWE

Miele wasautomaat 428
Voor 4y2 kg was

Centrifugering met hoog toerental

Roestvrij stalen trommel

Geheel geëmailleerde mantel

TIJDELIJKE PRIJS f 895.-

Winters
ERKENDE MIELE SERVICE

Spalstraat 8-10

Per 1 juli

gaan de prijzen van

de dranken omhoog

PROFITEER deze week nog van de

oude prijzen

WIJ HEBBEN ALLE SOORTEN

DRANKEN VOOR U

Slijterij DEMMING
SPALSTRAAT 11 - TEL. 1265

En toch is RATERINK uw slager

31 aug.: MOTORWEGRACES Hengelo GId - Circuit Varssel

ZELHEM

TE KOOP ruim 2.40 ha

goed weiland
Gelegen in de Winkelshoek.

Vrij te aanvaarden 1 november a.s.

INLICHTINGEN:

D. WALGEMOED, makelaar
E 21 - Hengelo GId - 05753-1338

Wegens vakantie

van 5 t.e.m. 12 juli

kunnen grote reparaties door de geringe per-

soneelsbezetting

niet worden verricht

Voor kleine reparaties blijft de werkplaats open

Garage HENK WIENDELS
Ruurloseweg 50 - Tel. 1871

Wegens vakantie is onze

damessalon gesloten

van 15 t.e.m. 26 juli
(Boodschappen kunnen worden aangenomen).

A. LURYINK'S Kapsaion
Tel. 05753-1298 - KEIJENBURG

Heilbron meubelen n.u.
OOETINCHEM

vraagt:

naaisters/coupeuses
In ons meubelstoffenatelier is plaats voor enige

nette jongedames. Hun werkzaamheden bestaan

uit het knippen en stikken van meubelstoffen

op de modernste naaimachines.

meubelmaker
Deze moet in staat zijn zelfstandig van tekening

te werken, doch eveneens bereid zijn in serie-

produktie mee te werken en daarin leiding te

geven aan jeugdige medewerkers.

ALGEMENE INFORMATIE:

In onze moderne meubelfabriek maken wij kwaliteit zit-

meubelen. Niet het goedkope massa-produkt, maar een

meubel, dat met zorg, yakmanschap en aandacht gemaakt

wordt. Wij werken niet op tariefsystemen, maar u verdient bij

ons een hoog vast weekloon. Daarnaast verstrekken wij

gratis bedrijfskleding, volledige reiskostenvergoeding, uit-

stekende sociale voorzieningen en winstuitkeringen.

Met uw vakantie-afspraken houden wij rekening.

U kunt dagelijks terecht op ons kantoor, Fabriekstraat 26 te

Doetinchem. Tel. 5100.

Informaties worden 's avonds na 19.00 uur ook verstrekt door

onze bedrijfsleider, de heer H. Klompenhouwer, Lichtenvoord-

sestraat 31-11 te Aalten. Tel. 05437-3542.

WIST U DAT ONZE

L.R. Hengelo

reeds 16 leden telt

Er wordt gelest in manege „De Gompert" o.l.v. de heer van

Zijtveld.

U bent van harte welkom in ons ledental.

INLICHTINGEN in manege „De Gompert" of bij de heer

D. M. Wullink, D 136, Tel. 1427



WIM VRUGGINK

en

MANNEKE BOSMAN

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders

kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk,

waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden op

donderdag 26 juni a.s om 11 uur ten gemeente-

huize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14 uur in de Ned. Herv.

Kerk te Vorden door de weieerwaarde heer

Ds J. J. van Thiel van Hengelo Gld.

Vorden, B 67

Hengelo Gld, E 55

juni 1969

Toekomstig adres: B 67, Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17 uur in café-restaurant

'Concordia te Hengelo Gld

„De Heide Smid

Bij ons is plaats voor een

ii

flinke jongeman
die zich wil bekwamen in

landbouwwerktuigen

en tractoren

Een vereiste is zelfstandig te kunnen werken

Geboden wordt: prettige werkkring, goed loon,

gunstige arbeidsvoorwaarden.

Wie interesse voelt voor deze baan, gelieve

contact op te nemen met:

Gebr. WISSELINK
Varssel F 61 - HENGELO GLD - Tel. 05753-7271

GESLAAGDEN

Aan de Rijkskweekschool te Doetinchem slaagde voor de onder-

wijzersakte L. Mijers;H. W. Zweers slaagde voor autogeen lassen

aan de LTS te Doetinchem; voor het Mulo-diploma A slaagden van

de prot. chr. scholengemeenschap te Doetichem H. Smeitink, mej.

H. Lubbers, H. A. Klein Obbink (met middenstandsdiploma).; van de

gemeentelijke scholengemeenschap te Doetinchem slaagden voor

het Mulo-diploma R. Kreunen, H. D. Kraasenberg, R. G. J. Duijm;

aande huishoudschoolte Ulft slaagden de dames E. de Gier, A. Tol-

kamp en A. Stapelbroek (Zelhem) voor het INAS-diploma.

Bruint mét en zonder zon
beschermt
tegen
zonnebrand

Pigma
derm

HET ONDERLINGE PAARDENFONDS HAD GOED JAAR

In hotel Langeler hield het Onderlinge, Paardenfons een algemene

ledenvergadering onder voorzitterschap van de heer D. J. Harmsen.

Na zijn welkomswoord herdacht de voorzitter, de overleden taxateur

de heer F. Pelgrum. Hij schetste de overledene als een ijverig en

plichtsbetrachtend mens. De heer Pelgrum was vanaf 4 juni 1936

taxateur als opvolger van zijn vader. De vereniging is hem vee!

dank verschuldigd.Uit de rekening en verantwoording van de pen-

ningmeester, de heer D. Walgemeod bleek dat het voor het fonds

een goed jaar is geweest. Aan premie en inleg werd ontvangen

ƒ 5083,75, voor afgekeurde paarden ƒ 1868,74 en aan rente ƒ 879,20

Totaal ƒ 7831,69. De totaal-uitgaven bedroegen ƒ 6178,59, zodat een

winst werd gemaakt van ƒ 1653,10. In het afgelopen jaar zijn gestor-

ven 1 werkpaard en 2 pony's, terwijl 2 werkpaarden werden afge-

keurd. Hiervoor werd in totaal uitbetaald ƒ 4972,34, gemiddeld

ƒ 994.— per paard. Het saldo van de vereniging bedroeg op 30 april

1969 ƒ 21101,29. De vereniging telde op 30 april 1969 met 198 paar-

den voor een totaal verzekerd bedrag van ƒ 212525,—. Het gemid-

deld verzekerd bedrag per paard bedroeg ƒ 1075,—. In 1968 f 1040.

'Het premiebedrag werd eveneens als vorig jaar vastgesteld op

2%. Voor pony's die hoger verzekerd zijn dan ƒ 750.— werd het

premiebedrag vastgesteld op 3%. De heren B. G. Hukker en

J. Harmsen die kas en bescheiden van de penningmeester hadden

gecontroleerd, verklaarden alles in orde bevonden te hebben. De

voorzitter dankte de penningmeester voor zijn nauwkeurige admini-

stratie. Als nieuwe leden voor de kas-controle werden aangewezen

de heren D. J. Smeitink en H. Pelskamp. Bij het punt bestuursver-

kiezing werd de heer D. Walgemoed herkozen en werd in de

vacature van de heer Pelgrum gekozen de heer J. Harmsen, E 56a.

Bij de rondvraag vroeg een der aanwezigen hoe lang men nog lid

bleef als men geen paard meer had. Daar dit punt niet op de agen-

da stond kon hierover geen besluit worden genomen en zal het be-

stuur in een volgende vergadering met een desbetreffend voorste!

'komen. Hierna sloot de voorzitter met een woord van dank voor de

opkomst de vergadering.

CARBOVIT tegen maag-
en darmstoornissen.

MUGOLIN • (reukloos)

ter voorkoming van muggebeten.

OP REIS

IN HET TOUW

Co!< de aktieve TTV Velswijk, die nog maar jong in haar bestaan is

heeft het aangedurfd een tournooi op touw te zetten. Zondag 15 juni

was het rond café Evers in de Velswijk dan ook een drukte van be-

lang, zowel van deelnemers, maar ook zeer zeker van bezoekers.

Alle ploegen, die deel uit maken van de NTB, waren aangetreden

om elkaar te bekampen voor de nodige punten v.h. nationale kam-

pioenschap. Voeg bij het zware werk van het trekken aan het touw

de zomerse temperaturen, dan valt te begrijpen, dat er menig zweet

•druppeltje is gevallen. Met ere hebben ze het gedaan, die touwtrek-

'kers. In totaal waren er 30 ploegen die hun beste beentje voor

moesten zetten, om zich niet over de streep te laten trekken.Uit de

touwtrekploegen uit deze streek Bekveld, Oosterwijk en de orga-

niserende vereniging Velswijk kwamen nog wel mannetjesputters

voort, die hun kunnen in de veschillende gewichtsklassen toonden.

Een eresaluut hierbij aan de ,,voorschreeuwers" die hun ploegen

letterlijk en figuurlijk aan het lijntje wisten te houden. Gezien de uit-

slagen zit er voor de ploegen uit deze streek nog wel een moge-

lijkheid in om nationale eer te verwerven. Dit zou op zijn beurt

weer stimulerend werken voor het kweken van belangstelling voor

deze stoere sport. De eerstvolgende punten kunnen op 6 juli bij

elkaar getrokken worden tijdens een tournooi op de Bruil te Ruurlo.

Het koopcentrum in vakantietijd

Prachtig droogkokende Siam

Rijsl
HEEL KG

Deze week slechts

Leverpastei 3 BLIKJES

Abrikozenjam DE GOEIE

Makreel In olie BLIK 200 GRAM

Calvé mayonaise
TUBE VAN 75 VOOR

VIVO gazeuse 2 GEZINSFLESSEN

Krentebrood met spijs ?oo GRAM

Spercieboontjes

59

LITERBLIK

POT 450 GRAM VAN 75 VOOR

Luxe snoep melange 250 GRAM

Reine Victoria pruimen % LITERPOT

Roland margarine 4 PAKJES

Monaco vruchtenwijn LITER

(|IM Hl' 100
3 GEZINSFLESSEN

De supermarkt, uw proenteman
Sla, dikke krop 2 VOOR

Tomaten
HEEL KG

Grote komkommer

Andijvie KG

KG

1/2 KG

89
Sunkist sinaasappels / V O O R 11O

Red delicious soo GRAM

Deze week RUNDVLEESWEEK
De beste kwaliteit stukken goedkoper bij uw superslager

DE GEHELE WEEK

MAGERE

Verse braadworst 233 ELKE 2e

Dik Spek 500 GRAM

500 GRAM

PUUR MAGERE mm f^f^

dihhe lende 4Z9
WOENSDAG EN DONDERDAG

Magere speklapjes

IETS DOORREGEN

rniiderlap
Dik bevleesde ribbetjes

vleesgehaht
198 ELKE 2e 500 GRAM

VRIJDAG EN ZATERDAG

Rosbief

250 GRAM

Schouderkarbonade

ALLE VLEESPPRIJZEN PER 500 GRAM

Voor uw lekkerste boterham

100 gram snïjworst

100 gram rookvlees

150 gram metworst
150 gram Saks. leverworst

98

PEPSI m 49
FLES 79 ELKE 2e FLES

KAKELVERS, ZO VAN DE BOER, NERGENS GOEDKOPER

10 VOOR 129
ZONDAG 29 JUNI

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur ds Jansen

bed. H. Avondmaal

10.00 uur ds. Jansen

bed. H. Avondmaal

Goede Herder Kapel
10.00 uur ds. van Thiel

Rusthuis Herv. Gem.
8.30 uur ds. van Thiel

bed. H. Avondmaal

Vrijz. Herv. Kerk
Geen opgaaf ontvangen

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

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

munHRRDT'S
HOOFDPIJN POEDERS

Zondagsdienst doktoren
Dr. Schreuder, telefoon 1266 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

Zondagsdienst dierenartsen
Dr. van Nie telefoon (05754) 436 b.g.g. 008

Reparatie en ver
koop TV

KOTTKAMP
Westerstraat 20 - Hengelo Gld

(Werkplaats Leliestraat 9)

Tel. 05753-1912

Jongeman, 20 jaar zoekt werk

voor de zaterdag. In bezit van rij-

bewijs B-E. Asterstraat 19.

Hengelo Gld

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539


