
38e jaargang no 37 Dinsdag 16 sept. 1969

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

Door inruil: regelmatig gebruikte tractoren en werktuigen
1 Mc Cormick D 214 met maaibalk

1 Mc Cormick D 217 met maaibalk

en ploeg

2 M.F. 28 met maaibalk

1 M.F. 35 met maaibalk

1 Zetor 2011 met ploeg, 1430 uur

1 Renault Super 40 pk, 1680 uur

1 Mc Cormick D432 met ploeg

1 Mc Cormick D 430

TEVENS VELE

werktuigen
w.o. PLOEGEN, MESTWAGENS

e CORIV1I CK
TEVENS GEVRAAGD WEGENS VAKATURE

KANTOORHULP

Landb. M. Mr. „IHELO GLD" II
ZELHEMSEWEG 30 - TEL. 05753-1964-1859 Vert. 08350-4465

Alles wat u maar nodig hebt voor

verven
o.a. Polydor verf in glans en mat;
Albastine stopverf en plamuur;
Verdunning, lakken en beits, ver-
nis, speciale kleurbeits voor bui-
tenwerk
Bekende Smaic verfreiniging
Alle soorten verfkwasten, pla-
muurmessen, stopmessen, verf-
krabbers, schuurpapier
Watervaste en veegvaste muur-
ver' van het vertrouwde merk K 3

DCf-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
PASFOTO'S

voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

Ze zijn er weer, de

Hengelose
Marktloten
(Goedgekeurd bij besluit van de Minister van

Justitie d.d. 22 aug. 1969 no. L.O. 670-084-138)

Aantal uit te geven loten 12.500

Prijs per lot ƒ 1.—

Hoofdprijs een paard
Tweede prijs een New Forest of Welsh pony

verder tenminste 5 Shetlandse pony's, schapen,

en andere levende have, gebruiksartikelen,

land- en tuinbouwgereedschappen enz.

Wederverkopers kunnen vanaf heden alleen
op werkdagen loten afhalen bij de penning-

meester

C. MINNEE
HOFSTRAAT 6

Aan kinderen worden géén loten afgegeven.

Het bestuur

Grote Paarden- en Entermarkt
(St. Michielsmarkt)

OP WOENSDAG 24 SEPT.

te HENGELO GLD

GROTE ENTERKEURING
VAN WARM- EN KOUDBLOEDPAARDEN

Tijdens de markt

Enterkeuring
van de afd. Gelderland van het Nederlands

Trekpaard

f 150.— gratis aan prijzen
Van 10—11 uur worden waardebonnen uitgegeven, die

uitsluitend op de markt besteed mogen worden.

Marktvereniging

Verzilveren vakantiebonnen
voor 1% uitkering ineens

OP DONDERDAG 18 SEPT. 1969

's avonds 8 uur bij

W. LIMBEEK, St Janstraat 63

Het bestuur NKBB

Binnendeuren

Binnendeurkozijnen

in voorraad

Buitenkozijnen

maken wij in elke gewenste

maat

Zeer korte levertijd

Ook maken wij bouwteke-

ningen en verzorgen bouw-

aanvragen

Voor verdere inlichtingen?

Breng vrijblijvend een

bezoek

Telefoon 05752-1486

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Vorden

H.H. Jagers
Evenals voorgaande jaren ont-

vangen wij weer uw

partij wild
U ontvangt de

hoogste prijs

Grote partijen worden afgehaald

PLUIMVEE- EN WILDHANDEL

J. FRANKEN
Hengelo GId - Tel. 1295

CEMENT

1 t.m. 20 zak

ƒ 3.55 per zak

21 t.m. 60 zak

f 3.48 per zak

61 t.m. 100 zak

ƒ 3.44 per zak

exkl. BTW

Alleen geldig indien afge-

haald en betaling a kontant

DOE-HET-ZELF

CENTRUM

Tel. 05752-1486 - Vorden

GELEGENHEID tot het plaatsen
van

caravans off
karretjes

Inl.: 's avonds na 7 uur
Tel. 08344-427

TE KOOP

een zo goed als nieuwe

AEG wasmachine
met verwarming en wringer

W. FREERICKS, Korenbloem-

straat 18, Hengelo GId

VOLKSFEEST VARSSEL
VRIJDAG 19 SEPT. 1969

1.30 uur Spelen voor de Varsselse kinderen

7.45 uur Opvoering van het toneelstuk

Het vrolijke tankstation
door Jong Gelre, Ruurlo

ZATERDAG 20 SEPT. 1969

1.00 uur Aanvang alle Volksspelen o.a.

Vogelschieten (herrn) a ƒ 2.—

Vogelgooien (dames) a ƒ 1.50

Schijfschieten (heren) 3 kaarten a ƒ 1.—

Belschieten (heren) a ƒ 1.50

Ringrijden (dames en heren) a ƒ 1.50

Doeltrappen (dames) a ƒ 1.—

Kegelbaan (dames en heren) a ƒ 1.—

Pijlwerpen (dames en heren) a ƒ 0.50

5.00 uur Prijsuitreiking

7.30 uur DANSEN

op muziek van Orkest SJ6Ö6S

In de pauze: Huldiging van de koning

Beide dagen draaimolen/zweefmolen en schiettent op het
terrein

de grote mode in schoenen

MET BIJPASSENDE TAS

DE NIEUWSTE MODELLEN BIJ

Wullinks Sdioenhandel

En dan van zo laat

tot zo laat . . . .
Plannen voor elke dag en de tijdsindeling
daarvan eisen een goed secuur uurwerk van
GROOT KORMELINK
Of dat nu een klok is of een horlogereen
slagen naar uw zin is absoluut zeker.
Wie de kollektie komt zien, kan dat beamen.

l GROOT KORU
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 27 - TEL. 1771 - HENGELO GLD

H.H. Landbouwers
Voor de a.s. maisoogst staan wij tot uw be-
schikking met de nieuwe

maishakselaar
LOONBEDRIJF

J. B. ENZERINK

Kijk!
OM DEZE REDENEN KOOPT

U BETER EEN MIELE BIJ

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10 - HENGELO GLD

Erkende MIELE service

Ruime garantie

Deskundige en praktische voorlichting

Verantwoorde plaatsing en aansluiting
op electriciteit en water

Te combineren met MIELE droger

Miele wasautomaat 41/2 kg
Volautomatisch met centrifuge

werking, hoog toerental

type 428 1O7O.—

type 412 1245.—

type 416 1345.—

type 421 1495.—

MIELE IN ALLE OPZICHTEN VERUIT SUPERIEUR
(INRUIL MOGELIJK)

SCHROTEN

2.4 x 10.5 cm

verschillende lengten

ƒ 0.63 per meter

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF

CENTRUM

Tel. 05752-1486 - Vorden

„DE HEIDE SMID"
VARSSEL - HENGELO GLD

Een oude naam, die past in deze
tijd; niet alleen verkopen maar
ook repareren

AANBIEDING o.a.

Senior melkmachine
Stalmat Vasto Ubo (gratis leggen)
Drijfmestroosters (de echte goeie)
Hangnylon compleet vanaf f 18.31
Drinkbakjes vanaf f 29.50 (ook
voor aanleg)
Zware zeugenkooi geverfd f 87.50
Bij 4 stuks, samen f 340.—
Jola kunstmeststrooier, de beste
en goedkoopste ƒ 515.—
1 gebruikte Vicon pendelstrooier

nu ƒ 325.—
5 stalen spanten, 8 m lang, 2 m

hoog, 3/4 buis, in één koop
slechts ƒ 150.—

Reco achterlader, tevens sloot-
reiniger vanaf f 505.—, voor alle
trekkers
Knollenplukmachines Hola

Lengerich
Olietanks, 600 liter, met vleugel-
pomp, reeds vanaf f 170.—
Voetpomp Jumbo vanaf f 27.—
Veescheerapparaat (o.a. Wolse-
ley) ook te gebruiken als slijp-
of boormachine
Lastransformators vanaf f 334.—
Betonmolens vanaf f 325.—
Stalvenitilators Itho, Emi, ook voor
berekening
Verlichtingsbalk, alles compleet

slechts ƒ 75.—

SPECIALE AANBIEDING

Gereedschaptas Gedore, 23-delig
speciaal voor de boerderij en
doe-het-zelvers f 115.— nu f 94.-
1 pak spijkers, van alles wat,
a 5 kg, normaal f 9.— nu

slechts f 2.5O

GEUR. NISSEIM
F 61 Tel. 05753-7271

Tel. 05753-1534

P.S. Wat wij niet voorradig meer
hebben: levering binnen 24 uur

ASBEST GOLFPLATEN

vanaf f 3.90 per m2

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF

CENTRUM

Harmsen

Tel. 05752-1486 - Vorden

GOMA GRUPROOSTER
in gietijzer en staal, dubbelgelest

en volbad-verzinkt.

Tevens het aangewezen adres voor

INDtANA STALVLOIIREN.
HANGKETTINGEN, HANGNYLONS,
e;i.:. enz.

GOMA Metaalwarenfabriek
Ruurioseweg B 103, Hengelo GId

Telefoon 05753-1660

1 duims geschaafde en

geploegde planken

(met lichte waan)

NU f 5.90 per m2

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF

CENTRUM

Schoolstraat 6 - Vorden

Telefoon 05752-1486

MOETEN UW FOTO'S
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reporlage,s

van DOLPHIJN
Gratis puin verkrijgbaar.
H. Schouten, D 104a

Biedt zich aan werkster voor 3

dagen per week. Adres bur dezes

Langs deze weg willen wij een

ieder hartelijk dank zeggen voor

de vele geschenken, bloemen en

felicitaties, die wij bij ons huwe-

lijk mochten ontvangen.

H. Wijnbergen

G. Wijnbergen-Egbers

Hengelo GId, sept. 1969.

Kerkstraat 13

Te koop grijze kolenconvector
W. van Onna, Kerkstraat 7

Hengelo GId

Mahonie kasten

100 cm breed afgelakt

half hang half leg

NU f 120.— per stuk

DOE-HET-ZELF

CENTRUM

Harmsen

Vorden

BEAT, RHYTM

EN SOUL CLUB Square

Zaterdag 20 sept.

ZAAL CONCORDIA - HENGELO GLD

Voor het eerst sinds lange tijd weer in deze

omgeving

Brain Box
En toch is

RATERIIMK
uw slager



tem

prima kwaliteit

FLANELLEN
LAKENS

zacht en warm
wit en pastei

AAT 150/110 7.75

MAAT 175/Z10 9.25

otel Mce&jewHtóK

FRAAIE PRESTATIE

Op een concours van de ofdeling Oost Gelderland voor bloemsier-

kunst te Lochem, behaalde onze plaatsgenoot J. Wijnbergen een

2e prijs in de afdeling bruidsboeketten.

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot A. W. H. Winters, Spalstraat 8, slaagde te

Gouda voor het Gawalo patroonsdiploma, gastechnisch en water-

technisch installateur.

BILJARTSPORT TE HENGELO GLD OP NATIONAAL NIVEAU

Nog slechts een korte tijd verwijderd zijn de data, waarop binnen

de grenzen van Hengelo Gld een verwoede strijd wordt uitgevoch-

ten op het groene laken met als inzet de nationale titel in het Anker

kader 47/2.

Op 6, 7, 8 en 9 november zullen in zaal Concordia vele prominenten

hun beste beentje gaan voorzetten in voornoemd titeltournooi

waarvoor de dit jaar 15 jaar bestaande biljartvereniging Concordia

'54 de vererende uitnodiging kreeg van de KNBB, dit te gaan

organiseren.

Een van de grote kanshebbers voor de titel, streekgenoot Hans

Vultink, heeft zijn deelname definitief bevestigd. Deze biljart-

matador, uit Groenlo, heeft al veel lauweren geoogst en zal

uiteraard bij de komende kampioensstrijd veel bijval en steun

van streekgenoten kunnen verwachten, bij de verdediging van zijn

vorig jaar behaalde titel

De organisatie brengt uiteraard veel werk mee. De leden van de b.v.

Concordia zijn dan ook al enige maanden bezig met het uitwerken

van de opgestelde plannen, betreffende de begeleiding van het

tournooi. Veel besprekingen zijn reeds gaande over de juiste op-

stelling van de biljarts en de juiste indeling van de we d strijd ruimte

Om de publieke belangstelling voor dit komende tournooi zoveel

mogelijk op te vangen, ligt het in de bedoeling in de wedstrijdruimte

tribunes op te stellen. Hierover zijn reeds besprekingen gaande met

gemeentelijke instanties, welks morele steun bij de organisatie van

een dergelijk groots tournooi voor deze omgeving onontbeerlijk is.

Na veel voorbesprekingen hebben de organisatoren de toezegging

kunnen verkrijgen van NOS en RONO, dat aan het tournooi ruime

aandacht zal worden geschonken.

De belangstelling voor de kampioensstrijd is zeer groot Veel

adhaesiebetuigingen kwamen bij het secretariaat van de organi-

serende vereniging binnen. Hieruit valt toch wel de belangrijkheid

voor de plaats van en nationaal titel tournooi af te lezen.

KAMPPIOENEN AAN HET TOUW

Met frisse moed maakten de Nederlandse afvaardingen maandag

15 september een aanvang met de reis naar Ierland, waar zal

worden deelgenomen aan de wereldkampioenschappen touwtrekken.

De deelnemende Nederlandse ploegen Medler (Vorden), Heure

(Borculo), EHTC (Eerbeek) en Bekveld (Hengelo Gld) maken de

oversteek per boot vanuit Ostende, waarbij ook door Engeland

gereisd zal worden.

Na aankomst woensdag in Ierland zullen de ploegen zich terdege

gaan voorbereiden op de komende wereldkampioenschappen te

Cork, gelegen aan de zuidpunt van Ierland.

En dat de intentie er is om eventueel een wereldtitel in de wacht

te slepen, getuige het trainingsscheman dat de technische com-

missie van de NTB heeft opgesteld voor de heren „lijntrekkers"

aan het touw.

Een uitermate belangrijk onderdeel hieruit is de vorming van de

juiste conditie met niet te vergeten het taktische aspect van de touw

trekkerij.. Op vrijdag 19 sept. zullen EHTC enBekveld hun krachten

beproeven in de open kampioenschappen, terwijl op zaterdag

20 sept. voor de ploegen Medler en Heure de eer op het spel

staat hun nationale titels een verlengstuk te geven.

Door de ontelbaar vele supporters die noodgedwogen in Neder-

land moeten achterblijven, zal er natuurlijk druk geduimd worden

voor een zo eervol mogelijk resultaat. Zowel door de deelnemers

als door de leiding van de afvaardiging wordt met gerechtvaardigd

optimisme de kansen voor de wereldtitel afgewogen.

De leiding van het gezelschap zal in handen zijn van de heren

Markink (Borculo) en Wolbert (Vorden), resp. voorzitter en secr.-

penningmeester van de Nederlandse Touwtrek Bond.

Welgemoed hoopt men op 22 sept. met wellicht kampioenstitels

op zak in Nederland terug te keren.

De reis naar Ierland zal eveneens worden meegemaakt door een

Nederlands televisieteam, die opnamen zal maken, die zullen

worden uitgezonden in het TV-programma Brandpunt-buitenspel.

Lenselink NV in feestkleed
Voor directie, commissarissen en personeel van Lenselink NV,

meubelindustrie te Hengelo Gld was j.l. vrijdag 12 sept. een gedenk-

waardige dag. Op deze da-g werd namelijk de nieuw gebouwde

bedrijfshal officieel geopend door loco-burgemeester G. J. Hiddink

van Hengelo Gld terwijl de heer M. Lenselink, voorheen directielid

werd geïnstalleerd als commissaris der NV. De directie zal voortaan

erd worden door de heer E. L. v.d. Broek, welke reeds ge-

durende 2 jaar samen met de heer Lenselink het directie-team

vormde. De opening van de nieuwe bedrijfshal is een mijlpaal in

de geschiedenis van dit gestadig groeiende bedrijf, dat ondanks

zware buitenlandse concurrentie steeds beter in de markt komt

te liggen. Na de oorlogsjaren startte de heer Lenselink in 1946

op kleine schaal met de fabricage van meubelen, daarbij terzijde

gestaan door twee personeelsleden. Mede door de steeds grotere

vraag naar haar produkten moest het bedrijf zich gaan uitbreiden

waardoor uiteraard steeds meer personeel in dienst kon worden

genomen. Het personeelsbestand bedroeg in het jaar 1964 in het

jaar dat het bedrijf van familiebedrijf werd omgezet in een NV,

30 werknemers, welks aantal door de vestiging van de nieuwe hal

aanmerkelijk uitgebreid zal worden in de toekomst. Mede in verband

hiermede staat de verkregen afsluiting op grote schaal van lang-

lopende orders.. De bedrijfsgebouwen beslaan inclusief de nieuwe

hal (1100 m2) nu een oppervlakte van ruim 2000 m2. In het nieuwe

gedeelte zullen worden ondergebracht de afdelingen stoffeerderij en

afwerking, tevens eindcontrole. Vanaf deze plaats wensen we alle

medewerkers van dit bedrijf veel succestoe.

Het Koopcentrum van Hengelo. Een volledig assortiment gezellig gebracht.

Maggi soep
Kip
Groente
Tomaten 71

ELK 2e PAKJE

half

Sperciebonen
Koude pudding
Frou-Frou

Beschuit
Mars chocolade
Pepermunt
Fruitrollen

3 pak

geen 65 maar

2 ROL

i
Pak 500 gram

VIVO pils 2 Euroflessen

Ananas 2 blikjes
VIVO koffie (vacuüm) van 190 voor

en nog 25 zegels gratis

Joy limonade
Appelmoes

2 FLES 89
2 voor

familiepak 450 gram

frambozen-bessenwijn 249
literkruik

Frambozen-bessen
met jonge jenever

LITER 289
per krop

gesneden

500 gram

Komkommer

Ital. druiven "«•' ̂
Outspan sinaasappels 8 stuks

Perssinaasappels 14 stuks

Elke groente of fruitklant

James Greaves 3 k9

Elke groente- off fruitklant

fles Jus d'Orange 79

Rundvl
bij de Superslager

DE GEHELE WEEK

K
Verse WOrst 248 elke 2e 500 gram

Lever om te bakken off koken

Gelderse schijven 3 stuks

Biefstuk tartaar 3 $tuks

Gehaktballen 3 stuks panklaar

Slavinken groot 3 stuks

250 gram

WOENSDAG EN DONDERDAG

elke 2e 500 gram

IDJeS zolang de voorraad strekt

Speklappen
1O8

VRIJDAG EN ZATERDAG

Rosbief

Karbonade

Runderlappen

Ossestaart

i

ALLE VLEESPRUZEN PER 500 GRAM

Voordeel vleeswaren

100 gram palingworst

100 gram rookvlees

200 gram gesn. leverworst

500 gram bakbloedworst

Ook de gehele week

-|- 500 gram zuurkool

ZONDAG 21 SEPT.

Ned. Herv. Kerk
10.00 uur Ds Jansen

8.30 uur ds Jansen

Goede Herder Kapel
10.00 uur ds. Wiersma

Voor
->V Baby

POEDER - CRÈME - OLIE - ZEEP

Vrijz. Herv. Kerk
5 uur Ds D. A. Brinkerink

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

Zondagsdlenst doktoren
Spreekuur en boodschappen (alleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10.00 uur

Dr. Schreuder, telefoon 1266

Zondagsdlenst wijkverpleging
Zr. Luttik, Tel. 1397

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

Hoofdleidster Gezinsverzorging

Mej. H. LenseHnk, D 19, Tel. 1216, b.g.g.

05752-1772 (mej. Kersten)

Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

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

munHRRDT'S
HOOFDPIJN POEDERS

Over land
Over zee

Of door de lucht!!

Allen op naar het
duel der matadoren
op zondag 21 sept.

Steenderen-PAX
Bovenal supporters


