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ZOEK UW VOORDEEL BIJ

VIVO

Droogkokende rijst

Verse spedilaas
nu per 1/2 blik

Potgrond

Appelmoes

2 zak

98

169

72

Jonker Fris literblik 69

2e blik 59

Pindakaas „Mac" Per P0t

Mentos 3 rollen

Luycks augurken grote P0t

Yoy vruchtenlimonade
2 fles van 140 voor

LAATSTE KEER

Qukk Up 3 fles

98

69

149

89

100

GROTE VOORRAAD

matrassen
en

dekens

1 METERSLANGE ROL C bJSCUJtS 85

Diepvriesspinazie deze week van 94 voor 69

Schouderham per 100 gram 79

Geldig van 8-15 okt.

SUETERS
VIVO ZELFBEDIENING Keijenburg

Zie toonzaal boven

Heijink
„DE SPANNEVOGEL"

TE KOOP

bromfietsen
Gazelle '67, 4 versnellingen,
Zündapp '67 en '64.

J. TH. SLOTBOOM

B 98 - Hengelo G

Te koop nieuwe gevelgash?.ird
Niesink, Uilenesterstraat C 110a

Keijenburg

Te koop 2 kolenconvectors,
z.g.a.n., wegens aanschaf gas.

A. R. H. Wicherink, Kroezerij-

weg 3, Keijenburg

Te koop 4 binnenramen met glas
120x65 cm, voor schuur of werk-

plaats. Te bevragen Kruisbergse-

weg 50, Velswijk

Te koop eetaardappelen, Pimper-

nel. Joh. Waarle, Beatrixlaan 1

Hengelo GId

Te koop 12 roodbonte nieuw-
melkte koeien, 20-26 liter melk

per dag. Veehandel Vlogman

\Xorden, Tel. 05752-1287

Te koop roodbonte vaars, 17 okt.

a.d. telling. A. F. Hoebink, Hum-

meloseweg 17, Hengelo GId

TE KOOP konijnen, graspark'f ten

bandvmk. W. Lubbers, C 1,

Hengelo GId, Tel. 05753-1369

Te koop herdershond 11/2 jaar oud

zeer waaks en betrouwbaar bij

kinderen. H. Garretsen F 101 b,

Veldhoek, Hengelo GId

Te koop 1 toom beste biggen
W. H. Luesink, F 52, Hengelo GId

Door zeer grote aankoop

1 duims geschaafd en geploegd met lichte waan, bij ons slechts ƒ 5.75 per
vierkante meter, exkl. BTW

5 x 10 cm met lichte waan, nu ƒ 1.29 per strekkende meter

5 x 7 cm met lichte waan, nu ƒ 1.05 per strekkende meter, exkl. BTW

Asbestboard
250 x 120 cm , dik 3,2mm, van 31 tot 100 platen bij ons f 6.25 per plaat
exkl. BTW

Kunststof aanrecht met roestvrij stalen blad
200 cm, 4 kastjes + 2 laden bij ons f 410.—. Zonder blad ƒ 290.—,
exkl. BTW Verder alle maten

Alle soorten origineel Deco»wall
(triplex met groef) b.v. eiken, teak, essen, mansonia, lengte 2.20 m
f 11.85 per vierkante meter per volle plaat exkl. BTW

DEZE PRIJZEN GELDEN VOOR GEHAALD EN CONTANT

Vraag bij ons eens naar die bekende

Vervefal Verf
Speciaal voor de doe-het-zelver.

Verder alle soorten GEREEDSCHAPPEN, SPIJKERS, SCHROEVEN, LIJM

Wij hebben alles voor de doe-het-zelf man of vrouw.

Ruime parkeerplaats achter, via Bleekstraat, langs Wolbrink komt u bij ons.
Achter de winkel en magazijn waar u kunt parkeren en eventueel inladen.

Doe-het-zelf centrum

HEIJINK „DE SPANNEVOGEL'
TEL. 05753-1484

V A N B U R K
K E U R S L A G E R - S P E C I A L I S T

KEURSLAGER BIEDT U

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag"

500 gram

Verse morst 198
3 stuks

Gelderse schijven 98
3 stuks

198

Woensdag

500 gram

GEHAKT 198

l hg nog voordeliger 299
Hierbij:

250 gram

gek. worst 98

ALS EXTRA REKLAME DE GEHELE WEEK :

500 GRAM

malse varkenslappen298
DONDERDAG

3 stuks

Tartaar

500 gram

178
magere spehlappen 188

3 stuks 500 gram

Beierse üraadworsl 125 flihhe vleesriimeiles 98
Vrijdag en zaterdag

Diepvries haantjes ± i kg

schouderkarbonade 500 gram

SOEPVLEES (m.kl.b.), 500 gram

OSSESTAART, 500 gram

NIERPASTEI, 150 gram

LEVERKAAS, 150 gram

Voor- en achterbouten

tegen scherp concurrerende prijzen

VLEESSPECIALIST V A N B U R K
K E U R S L A G E R

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSUGER

Voor het scheren van uw vee

G. KNOEF„De Rustenberg"
B 49 - HENGELO GLD

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

WIJ HEBBEN ONZE ZAAK

gemoderniseerd

NAAR AANLEIDING HIERVAN GEVEN WIJ

1O pet horting
VAN WOENSDAG 8 T.E.M. ZATERDAG 18 OKTOBER

LENTFERINK
CONFECTIE - MODES BONNETERIE - WERKKLEDING

SPALSTRAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 1383



Heden nam de Here nog onverwacht uit ons midden weg,

onze lieve moeder en grootmoeder

HENDRIKA KELHOLT

weduwe van R. B. Lenselink

in de gezegende ouderdom van bijna 80 jaar.

,,De Heer is mijn Herder"

Fam. Luesink

Fam. Enzerink

Vorden, 29 sept. 1969.

,,de Bolderhorst".

De begrafenis heeft plaats gehad op de Alg. Begraafplaats

te Hengelo Gld.

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot bijwoning van de

JEUGDDIENST
op zondag 12 okt. a.s.
om 8.30 uur v.m.

in de Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld

Voorganger: Ds Kraaijenbrink van Vorden

Onderwerp: „M'n ouwelui en ik"

Solozang van Helene Steenbergen (Halle)

ZONDAG 12 OKT

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Kraaijenbrink, Vorden

Jeugddienst
10.00 uur Ds van Thiel

Goede Herder Kapel
10.00 uur Ds Jansen

bed. H. Avondmaal

Rusthuis Herv. Gem.
8.30 uur ds Jansen

bed. H. Avondmaal

GEVESTIGD ALS

makelaar en taxateur

van onroerende goederen

Adr. Groot Jebbink
Velswijk (Zelhem) - Prunushof 21 - Tel. 08344-414

Als zodanig beëdigd door de Arrondissements Recht-
bank te Arnhem 25 september 1969 voor het verlenen
van bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten
van overeenkomsten als koop en verkoop, het ver-
richten van taxaties, daden van beheer enz.

Gaarne bied ik U in dezen mijn diensten aan alsmede voor
al uw

verzekeringen - financieringen

Nederlands Hervormd Bejaardencentrum
HENGELO GLD

Wij hebben een leuke afwisselende werkkring voor

flinke jongedames
in ons fonkelnieuwe bejaardencentrum

Er zijn nog plaatsen vrij in de volgende functies:

Leidinggevende kracht voor de huishouding

Een bejaardenverzorgster

Juffrouw voor de linnenkamer

Meisjes voor de huishouding

Voor internen zijn leuke flatjes beschikbaar

Sollicitaties voor 18 okt. 1969 te richten aan de directrice

Zr. J. L. Luttik, Kastanjelaan 2b, Hengelo Gld

VANAF HEDEN

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT

LANGELER

woensdagsmiddags
gesloten

van 1.30-18.00 uur

0

DE AUTOMATIEK BLIJFT WEL GEOPEND

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

BEAT-, RYTHM- EN SOULCLUB

PRIMEUR ! ! !

Voor het eerst in deze omgeving

OSCAR BENTON
BLUES BAND

ZATERDAG 11 OKT.

ZAAL CONCORDIA HENGELO GLD

Coöp. Raiffeisenbanlc
„VORDEN"

Op ons kantoor is plaats voor eer»

mede werker (ster)
Goede vooropleiding, bij voorkeur op middelbaar niveau

is vereist.

Wij bieden naast een aantrekkelijk salaris, een goede pen-

sioenregeling en een gunstige bedrijfsspaarregeling.

Schriftelijke sollicitaties t/m 15 okt. ten kantore der bank

Ruurloseweg 21.

Grote partijen QUD PAPIER

LOMPEN, METALEN of dergelijke

Even een seintje aan

SIMON DAALDER
DE HOOGSTE BETAALDER

ZUTPHEN - TEL. 05750-3039

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. Mie

Zondagsdienst doktoren
Spreekuur en boodschappen (alleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10.00 uur

Dr. Hanrath, telefoon 1277

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Foeken, Hummelo, Tel. 08348-236

Maatschappelijk werkster
Mej M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag

4-5 uur Groene Kruisgebouw, telefoon 1397

Hoofdleidster Gezinsverzorging

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

05752-1772 (mej. Kersten)

Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

Zondagsdienst dierenartsen
•lefoon (0575&) 266 b.g.g. 008

In ; i l lc gevallen blijft :
Uw verzekeringsman

Uw vertrouwensman

ADR. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem

TH (i«:U4-114

MOETEN UW FOTO'S
vakwerk zijn

dan bruidsloio's en
reportages

van DOLPHIJN

Bezorg steeds

vroegtijdig Uw
Advertentie»

Nederlands Hervormd Bejaardencentrum
HENGELO GLD

Naast de offertes van de, door de L.H.B, geadviseerde, ge-

specialiseerde bedrijven, wil het bestuur van bovengenoemd

centrum toch de Hengelose leveranciers in de gelegenheid

stellen op het gebied van de algemene inrichting mede te

dingen naar de verzorging van enkele onderdelen.

De bescheiden liggen ter inzage op donderdag 9 oktober

a.s. van 10 tot 12 uur in ,.Ons Huis".

Het bestuur

i£xW

sterke Twentse
kwaliteit gladde

LAKENSenSLOPEN
150/250 7.93
180/250 9.95
slopen 2voor 4.60

Fa J. H. KLEM

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld...
uw spaargeld bijvoorbeeld
De Raiffeisenbank heeft voor iedereen de juiste
spaarvorm.

Voor de kleuters bijvoorbeeld spaarbusjes en voor
de schooljeugd het schoolsporen.
Voor jongeren van 15 t/m 20 jaar is er „De
Zilvervloot" met 10 % premie over het gespaarde
bedrag plus de rente.

Daarnaast de gewone spaarrekeningen, de termijn-
spaarrekeningen, verzekerd sparen en het aantrek-
kelijke Premiespaarplan. Ook voor bedrijfsspaar-
regelingen en ae spaarregelingen voor ambtenaren
kunt u bij de Raiffeisenbank terecht.

Keuze genoeg, komt u eens praten!

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan 1, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

AKTIE IN SUPPORTERSCLUB

T.g.v. diverse bestemmingen heeft de supportersclub „Gerrit Wol-

sink" akties op touw gezet om beter in de financiële middelen te

geraken.

Een van de akties is een verloting welke onlangs werd uitge-

schreven. De start van deze verloting is veelbelovend, want enige

honderden zijn ondanks de nog maar net begonnen verkoopperiode

al van de hand gegaan.

Illustrerend is de aktiviteit waarmee een van de leden van de

supportersclub loten aan de man bracht. Bij een bezoek onlangs

aan een voetbalwedstrijd gelukte het hem in het stadion eventjes

zo grif tientallen loten van de hand te doen.

Dit is een teken voor vele anderenom niet ten achter te blijven en

een lot te kopen. De hoofdprijs blijft een gok waard. Ter beschik-

king staat een heren- of eventueel damesrijwiel, met daarnaast nog

enige hele mooie prijzen.

De supportersclub zou zeer ingenomen zijn als de haar gestelde

doelen kunnen slagen, waarbij ook u een steentje zou kunnen bij-

dragen.

Kijk onderstaand lijstje even na waar loten zijn te verkrijgen:

hotel Leemreis, feestgebouw Concordia, café v.d. Weer, café

Wolbrink, kapper Wuestenenk, Wolters Boekhandel

COLLECTE KANKERBESTRIJDING

De collecte voor het Koningin Wilhelmina Fonds heeft niet zoals

abusievelijk werd vermeld ƒ 3376,85 opgebracht maar ƒ 3316,85.

BEËDIGD

Op 25 sept. werd onze oud-plaatsgenoot, de heer Adr. Groot Jeb-

bink, thans wonende te Zelhem te Arnhem beëdigd tot makelaar en

taxateur in onroerende goederen.

GESLAAGD

Voor het patroonsdiploma dameskapster slaagde te Arnhem mej.

H. Bruggink.

Aan de Rijkskweekschool te Doetinchem slaagde voor de hoofdakte

de heer H. Th. Klein Reesinck te Keijenburg.

~Brön chïl ettën~
Hoestdrank in tabletvorm. ƒ 1.-

VERFRAAING WINKELPAND

Door wijziging van de winkelpui heeft de fa. Lentferink, Spalstraat

te Hengelo Gld aan haar zaak een nieuw aanzicht gegeven.

Bij de nieuwe situatie is nog meer glas verwerkt, dan voorheen.

Doordat de etalages aan de achterzijde geheel open zijn, wordt de

inkijk hiermede aanzienlijk verbeterd.

Het voorfront wordt door een luifel extra opgesierdr waarbij de

onderzijde gelijk is aan het plafond boven de etalagevlakten, be-

staande uit houten schrootjes

In het plafond zijn precies achter de etalageruiten de spotlights

keurig weggewerkt, welke evenals de TL-verlichting, aan de onder-

zijde afgekapt, voor een goede lichtsfeer bij avon'd kunnen zorg-

dragen.

De wanden en de vloeren van de etalageruimten zijn uitgevoerd in

biljartgroen en bruin, geheel naar eigen idee, hetgeen een goede

combinatie vormt. Een lage stelling van de etalagevloeren geeft

aan de opstelling van de te etaleren artikelen een beter overzicht.

Aan de verbouwingwerkten rnee: A. J. Rondeel, metselwerk; fa.

Reugebrink-Besselink, timmerwerk; fa. Horstink, ijzerconstructies;

W. G. Winkelman, schilderwerk: A. Winters, elektr. installaties.

Huidverzorging
zacht-zuiver-gezond

PUROL en P U ROL-poeder

ZANGERSAVOND IN „ONS HUIS"

In grote waren de leden van de zangkoren welke onder leiding

staan van de heer J .W. van Neck uit Zutphen bijeengekomen voor

een zangersavond in ,,0ns Huis" te Hengelo Gld.

Als gastvrouw trad op de chr. gem. zangver. ,,Soli Deo Gloria"

te Bekveld. Voorzitter A. Maalderink sprak in zijn openings'woord

zijn verheugenis uit over het feit dat /ovelen gehoor hadden ge-

in de uitnodiging voor deze zangersavond.

Op deze avond waren de navolgende koren aanwe?ig: Gorssels

gemengd koor.Zanglust Empe, Ons Genoegen, Larense Broek,

en de organiserende vereniging zelf. Ter afwisseling werkte aan

deze avond mee de muziekver. Crescendo met haar jeugdkoor.

Voor de pauze zongen de koren ieder twee nummers, die een ge-

i neutrale beoordeling kregen van de heer B. Veldkamp uit

Zutphen. In zijn betoog vertelde de heer Veldkamp dat over het

-J gezongen was. Hij sprak zijn waardering uil

er koor zijn oir; ; ] heefl, hetgeen zeer te waarderen is.

Uiteraard bestond er verschil in uitvoering tussen de diverse koren

Voor de pauze bracht het jeugkoor van Crescendo enige nummers

ten gehore o.l.v. haar nieuwe dirigent de heer G. Kempers uit

Aalten. De voorzitter van Soli Deo Gloria wenste de dirigent veel

succes en sprak de hoop uit dat Crescendo nog veel plezier van

haar jeugdkorps mocht hebben.

Na de pauze zongen de koren nogmaals enige nummers, dit ge-

deelte was zonder beoordeling, hetgeen viel te merken dat de

koren veel vrijer zongen.

Als afsluiting speelde muziekver. Crescendo een 3-tal nummers.

Namens de deelnemende koren bracht de voorzitter van het

Gorssels gemengd koor de heer H. ücsterveld dank voor de

goede organisatie en verklaarde dat het een voor allen leerzame

avond was geweest.

In het dankwoord aan het slot van de avond werd ook mevr. van

Neckbetrokken, onder aanijieding van een prachtig boeket bloemen

Met het zingen van de Avongzang werd deze zeer geslaagde zan-

gersavond besloten.

UITWISSELING ZANGKOREN

Uitgaande van de r.k. zangver. ,,Sancta Ceacilia" vond er in zaal

Leemreis te Hengelo Gld een geanimeerde bijeenkomst plaats

waarbij te gast waren enige zangkoren uit Duitsland, waarmee

reeds eerder kontakten waren gelegd. De zangkoren Singgemein-

schaft en Liederkranz, resp. afkomstig uit Kleef en Essen, hadden

in hun bagage een opperbeste stemming en veel plezier meege-

bracht. Het was de voorzitter van Sancta Ceacilia, de heer W.

in Hengelo Gld te kunnen toeroepen.

Geurtzen, dan ook een genoegen de vrolijke gasten een welkom

Afwisselend werden op deze avond door de koren nummers ten

beste gegeven. Hierbij zij opgemerkt dat de Duitse koren, vooral

het de mannenstemmen zijn die op de voorgrond treden.

Na afloop van het officiële gedeelte verbleef het gezelschap nog

geruime tijd bijeen, om te genieten van heerlijke opperette-

melodieën. Met deze ontmoetingstvond is beslist niet het laatste

kontakt gelegd met de koren uit het buurland. Het ttgt in de be-

doeling op 29 november deel te nemen aan de lustrumviering van

de Singgemeinschaft uit Kleef.



Het Koopcentrum van Hengelo Een gemak onder één dak

DAT SCHEELT TE VEEL

nu 3 paar voor

literpotUitjes

Soepballetjes

Doperwtjes ZEER FIJN LITERBLIK

2 BLIK

119

Oploskoffie Old liin 998
FAMILIEPOT 200 GRAM ^M%^^^

Druivensap SIEBRAND

SIEBRAND VAN 98 VOOR

Prodent tandpasta 2 TUBES
toiletzeep GRATIS

TEO, DIVERSE SMAKEN

Maizena

Marpol

Vermicelli

400 GRAM GEEN 64 MAAR

PLASTIC BUS VAN 165 VOOR

500 GRAM

BESCHUIT 2 ROL 69
Tomatensoep BLIK

Fruit assorti 3 BLIKJES

69

149

DE SUPERMARKT UW GROENTEMAII

MDLJÏIE HEEL KG 69
SLA

Waspeen

2 VOOR

KG

HUTSPOT =r 25
James Greaves 2 KG

Bonne Louise (HANDPEER) iy2 KG

Tomaten KG

i
Sinaasappels i 179

DENK NU AL AAN UW

inti-vries
LITERBUS 275

Kwaliteit en vlug geholpen
alleen hij uw superslager

DE GEHELE WEEK

RIB en HAAS

Schouderkarbonade

Verse braadworst 243 ELKE 2e soo GRAM

Mager poulet met GRATIS
mergpijpje 379

Gezouten dik spek 149

WOENSDAG EN DONDERDAG

Dikke vleesribbetjes 119

ELKE 2e 500 GRAM 159
VRIJDAG EN ZATERDAG

Varkensrollade

Biefstuk

429

250 GRAM

439
Vlug klaar altyd welkom

3 slavinken 119 3 ballen gehakt 115

3 tartaar 176 3 paneés 89

3 Gelderse schijven 98 1 roomsnitzel 89

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Fijnste vleeswaren maken uw lekkerste boterham

I0(l pin 69
100 gram rookvlees

150 gram Berliner leverworst

PST . . NIET VERDER VERTELLEN

Kakelverse
eieren 1O voor



Wie wil gratis
(door onze voordelige winter-inkoop)

Banden

Accu
9
 s

laten monteren en bovendien 25 pet korting

laten monteren en bovendien

en ff 5.— voor
uw oude accu

Winterjassen laten monteren en bovendien 10 pet korting
laten bijvullen en u betaalt voor elke

bijgevulde liter antivries f 3.—

Traktor ZITTINGKUSSENS, zolang de voorraad strekt van f 25.- voor 117.50

Deze aanbieding geldt tot 1 januari 197O

aan ons bedrijf en contant

Binnenkort kunt u uw traktor gratis laten testen, ook PK's. Hiervoor gaarne telefonische opgave aan ons bedrijf 05753-1 964

ER KOMT EEN LEUKE PLAATS VRIJ ALS

VERKOOPSTER
IN ONZE SUPERMARKT

Welk flink meisje wil die innemen?

Wansink YIYO Supermarkt

WIJ ONTVANGEN WOENSDAG 8 OKT.

a f 0.10 per kg

B. J. LEBBINK
MOLENAAR - HENGELO GLD

Geef een GAZELLE
AAN UW KINDEREN

SOLIDE, STABIELE SLIJTVASTE FIETSEN

Fa. J. Th. Slotboom
B 98 - HENGELO GLD

Met UTD Jumbobiks is varkens! okken
dubbel lonend: zie de praktijk

Gesprekken met varkensfokkers door het hele land toonden zonder
omslag: er zit muziek in de varkensfokkerij en UTD speelt daarbij
een sterke rol. Adviezen, stalservice, voorlichting, financiering en
tenslotte het kwaliteitsvoer Jumbobiks.Harde praktijk is nog altijd

het beste bewijs; ook voor de varkensfokker!

D voert tot winst/

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^D? (05754) 270

En toch is RATERINK

uw slager

Autolahhen
VOOR KWAST EN SPUIT

Honderden kleuren in voorraad, ook in kleine busjes

•TiCiai pl*Dlïiei* de beschermende laag voor hardnekkige roestplekken

•VO • USY verwijdert roest radicaal van uw chroomwerk

Spuitplamuur
Kwastplamuur

W cl S 11 printer Grondlak, tevens plamuur

Autoplamuur R00d en grijs

\*HaSSIS COafflllCJ Beschermt onderkant van uw wagen

Afplakband
Schuurpapier

Pyrmoplast
Polygupa
Epoxykit

VULMIDDELEN VOOR DEUKEN

Droogt snel

repareert doorgeroest metaal

zit vast op elke ondergrond

LENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TELEFOON 1300


