
38e jaargang no 44

RECL
Dinsdag 4 nov. 1969

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

Philips diepvriezers
455 liter nu met 2OO.— korting

Nog 1 ESTA DIEPVRIEZER, 420 liter met zeer

kleine lakbeschadiging van f 898.— nu voor

Koelkasten
op alle voorradige modellen van Philips, Erres,

Esta, Zanussi en Siemens

1O pet korting

ISleetro grammofoons
in houten kast vanaf 99.--

Nog enkele overjarige ERRES grammofoons

met diamant van f 169. — voor

Cassette reeorders
voor opnemen en weergeven, met microfoon-

batterijen en ingebouwde netvoeding, 1000 mw

uitgangsvermogen, van f 245. — nu voor

185.--

Transistor radio's
enorme keuze, zeer veel extra aanbiedingen

ook weer voorradig met Europaband (Luxem-

burg-Veronica). Zie etalage

Kamer radio's
met F.M. vanaf 139-
Loewe Opta STEREO RADIO, 2x6 watt met

grote luidsprekerboxen van f 698.— nu

Televisie-apparaten

74.5O

met inruil vanaf

61 cm beeld, houten kast, druktoetsafstemming

m.i. vanaf

KleH.r. dekens
3 jaar garantie, vanaf

KOOP BIJ DE VAKMAN

U HEBT ER GEMAK VAN

ELIESE
TEL. 264 - BAAK

F I A T

Een naam van vertrouwen

voor iedere
autoliefhebber

Voor elk wat wils

Van personenwagen t.e.m.

bestel

Gaarne verstrekken wij U vrijblijvend inlich-

tingen.

Stapt U gerust eens bij ons binnen en maak

een proefrit, o.a. met de populaire 128

GARAGE

HENK WIENDELS
SHELL SERVICE-STATION

Ruurloseweg 50 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-1871

SERVICE

ZOEK UW VOORDEEL BIJ

VIVO
Bubble Up

Jonge kaas

Augurken

Bleekwater

Ananas

2 fles van 154 voor

volvet 500 gram

grote pot

literfles

literblik

109

229

109

69

139

Gesorteerde vruchten
aardbeien, kersen, frambozen 3 blik .Z 17

Erwten-wortelen J. Fris tliterblik 69

2e blik 59

Tomatensoep Unox per blik nu

Bakbloedworst

Boterhamworst

500 gram

250 gram

79

119

75

5-12 nov.

VIVO ZELFBEDIENING Keijenburg

Unie v. Vrouwelijke Vrijwilligers
afdeling Hengelo GId

VERKOOPMIDDAG
ten bate van het Bejaardenwerk

woensdag 12 nov. a.s.
van 2-5 uur in zaal BRUGGINK

U komt toch ook? Een ieder is van harte welkom

Het bestuur

GEEN KIL BED?

met een electr. deken v.a.

WINTERS SPALSTRAAT 8-10

GROTE PAARDENMARKT
(KOLDEMARKT)

woensdag 12 nov

TE HENGELO GLD

AANKOOP PRIJZEN VOOR DE VERLOTING

Marktver.

'• -ï

McCORMICK

INTERNATIONAL Eén begrip

Landb. Mech. Bedr. „Hengelo11 n.v.
ZELHEMSEWEG 30 TELEFOON 05753-1964-1859

*www

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 worsl 248
3 stuks

Gelderse schijven 98
3 stuks

Beierse braaduiorsl 98

Woensdag

500 gram

GEHAKT 198

l Kg nog voordeliger 299
Hierbij:

blik

appelmoes 75

ALS EXTRA REKLAME DE GEHELE WEEK :

500 GRAM

liiirlinlm met kruiden 298
DONDERDAG

3 stuks

500 gram

178Tartaar
250 gram

echte bielstuh 298

uaiKenslappen 298
500 gram

dikke uleesribbeljes 125
Vrijdag en zaterdag

malse runderrollade soo gram

magere runderlappen

schouderkarbonade 500 gram

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

OSSESTAART, 500 gram

NIERPASTEI, 150 gram

GEKOOKTE TONG, 100 gram

Voor- en achterbouten tegen scherp concurrerende prijzen

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Nationale
kampioenschappen
BILJARTEN KNBB

Ereklasse Anker Kader 47/1
te Hengelo GId
van 6 t.e.m. 9 nov. 1969

AANVANGSUREN DER WEDSTRIJDEN:

ALLE DAGEN 14.00 EN 20.00 UUR

HOTEL CONCORDIA
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461 - Hengelo GId

Voorverkoop der kaarten vanaf heden aan de zaal



Inplaats van kaarten

JAN TUSSEN

RIA TAKEN

hebben de eer U, namens hun ouders, kennis

te geven van hun huwelijk, waarvan de inzegening

zal plaats hebben op donderdag 13 november

om 13.30 uur in de parochiekerk te Vierakker.

Wichmond, Lankhorsterstraat 3

Vierakker, Vierakkersestraatweg 41

november 1969

Toekomstig adres: Helmichstraat 19, Baak

Receptie van 15.30-16.30 uur in hotel Herfkens

te Baak.

DRAAGT

LIHHII Ï A K K L E D I Ï G
ZIT PERFEKT -STAAT KORREKT

Lentferink
Spalstraat 7 - HENGELO GLD

Op maandag 10 november D.V. hopen onze geliefde ouders

en grootouders

G. SCHUERINK

en

E. SCHUERINK-REMMELINK

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun

dankbare kinderen en kleinkinderen.

Hengelo G!d, november 1969.

„'t Holte" D 26.

Gelegenheid tot feliciteren van 2.30-4.00 uur in zaal Langeler

te Hengelo Gld.

FILMVOORSTELLING
voor de jeugd van klein tot groot

zaterdag 8 nov.
OM 2.30 UUR IN „ONS HUIS"

aan de Beukenlaan

Vertoond wordt de film

De geschiedenis van

de kleine Moek
Geheel in kleur

De voorstelling wordt verzorgd in samenwerking met de
Stichting Filmkring Oostelijk Gelderland

ENTREE f 1.—

Inplaats van kaarten

Op dinsdag 11 november hopen onze ouders en grootouders

TH. JOLING

en

A. M. JOLING-DERKSEN

hun 50-jarig huwelijk te herdenken.

Ter gelegenheid hiervan wordt een H. Mis opgedragen om

10.30 uur in de r.k. parochiekerk St Martinus te Baak.

Baak, november 1969.

Wichmondseweg 4.

Receptie va>n 14.30-16.00 uur in zaal Herfkens te Baak.

VOOR

parfumerie
NAAR

BOOLTINK
STEENDEREN

Wij zijn verhuisd
van Spalstraat 30 naar

Spalstraat 25

U kunt ons bereiken op de lekink naast
Brandweergarage.

Wij hopen dat wij ook daar u naar te-
vredenheid kunnen helpen

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

A. B. UIOLSINK - TOilKIE II01TEN
Telefoon 05753-1961

GEMS Metaalwerken n.v.
VORDEN

Zutphenseweg 1-12 - Tel.05752-1546

heeft plaats voor:

Jonge medewerker bedrijfs-
bureau
voor lichte administratieve werkzaam
heden. Leeftijd ± 17 jaar.

medewerker bedrijfsbureau
wiens taak het zal zijn uit de nacal-
culaties gegevens te verzamelen voor
de kostprijsberekening. Opleiding
Mulo, Mavo, UTS of gelijkwaardig

Mondelinge, telefonische of schriftelijke sollicitaties svp
met vermelding van de verlangde functie

BUFFET

uiterst luxe uitvoering,

tijdelijk van f 575.— voor

f 432.-

exkl. BTW

-II 1:1-7,1:1,1
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 05752-1486

Voor GASVERWARMING

gediplomeerd gastechnisch installateur

WINTERS SPALSTRAAT 8-10

MAJOOR v.d. VEER SPRAK VOOR NVEV

De bijeenkomst in zaal Brugginkwerd na het openingswoord van

de presidente door haar ingeleid met een praatje over de betekenis

van sterren op de koelkast in verband met de duurzaamheid van de

gerechten. Daarna was het woord aan majoor van de Veer uit

Brummen, die sprak over ,,Straf en vergeving". Uitvoerig werden

de vele facetten van dit moeilijke onderwerp behandeld zodat er

na de pauze een gemeenschappelijk gesprek ontstond waarbij het

jeugdprobleem vanzelfsprekend betrokken werd.

En toch is RATERiNK uw slager
V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
ES . . . . Qok voor theorie-lessen Poelsweg 47 - Keyenburg - Tel. 1307

WAAROM: EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

Elke dag gebeuren er ongelukken. Ongelukken op straat, op ver-

keerswegen, in bedrijven, in huis enz.

Overal en op elk moment van de dag kan er een ongeluk gebeuren.

Alleen al in het verkeer vallen jaarlijks bijna 3000 doden; en om

nog maar te zwijgen over de vele tienduizenden gewonden. Af-

schuwelijke getallen, waarachter een onnoembare hoeveelheid leed

ligt verscholen. Nog triester worden deze getallen als u weet dat

per jaar 10-20% van het aantal ongevalsslachtoffers overlijdt, om-

dat er geen, of niet tijdig, goede eerste hulp werd verleend. Enkele

eenvoudige handelingen hadden voor velen redding kunnen

brengen

't Klinkt ongelooflijk, maar de meeste mensen weten absoluut niet

wat ze moeten doen als ze onverhoopt met een ongeval te maken

krijgen. En juist de allereerste ogenblikken na een ongeval zijn zo

enorm belangrijk. Zelfs de kleinste ongevallen kunnen grote en

nare gevolgen hebben als niet meteen eerste hulp wordt verleend

Het aantal ongelukken stijgt onrustbarend en 't gekke is dat de

meeste mensen daar toch nogal zorgeloos over denken. Als er wat

gebeurt, zo redeneert men, dan roep ik wel een dokter. Jawel, maar

een dokter staat ook niet achter de deur en intussen ligt daar -

hulpeloos - het slachtoffer: uw kind, een huisgenoot, een 'mede-

mens. Kostbare tijd gaat verloren. Minuten, waarin de toestand

van het slachtoffer kan verergeren

Weet U wat u moet doen als u onverhoopt met een ongeluk te

maken krijgt? Slechts 1 op de 150 Nederlanders is in het bezit van

een EHBO-diploma. Dat is veel te weinig en het is daarom dat de

afdeling Hengelo Gld van de Kon. EHBO in de 2e helft van januari

a.s. zal starten met een EHBO-cursus nieuwe stijl, 2x sneller dan

vroeger!! Geen overtollige leerstof, geen onnodige verbanden, maar

moderne en regelrechte eerste hulp verlening.

Docent van de EHBO-cursus nieuwe stijl is de plaatselijke arts

dokter Schreuder.

Zij die zich voor deze cursus opgeven kunnen dan eind maart 1970

examen doen.

De lessen worden 's avonds gegeven, duren ± 2 uur; 1 uur theorie

en 1 uur pracktijk.

Rijbewijsexamen?

Wist u dat in de nabije toekomst van de candidaten voor het

rijbewijsexamen een elementaire kennis van eerste hulp bij onge

lukken gevraagd wordt?

Meer EHBO-ers betekent: minder ongelukken en het is daarom dat

wij u opwekken bovenbedoelde cursus te volgen. Voor bijzonder-

heden omtrent aanmelding enz. verwijzen wij naar de advertentie

in het volgende nummer van dit blad en naar de folder die u

thuisbezorgd krijgt.

NIEUWBOUW GARAGE WIENDELS

Met een uitbreiding tot ruim 400 m2 heeft de fa. Wiendels, garage-

bedrijf aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld, in een dringende be-

hoefte aan bedrijfsruimte voorzien.

De officiële opening van nieuwbouw vond vrijdag 17 oktober plaats.

Als importeur van de FIAT stelde de heer Lang jr de nieuwe be-

drijfsruimte officieel voor het publiek open, door middel van het

doorknippen van een lint. Deze symbolische gebeurtenis werd door

vele aanwezigen van nabij gevolgd.

De fa. Wiendels heeft door uitbreiding van haar bedrijf met nieuw-

bouw nu ook auto- en benzineverkoop in haar branche opgenomen.

Ter gelegenheid van de opening werd een meerdaagse show ge-

organiseerd, waarop de nieuwe modellen van FIAT getoond werden,

o.m. FIAT 128, een elegant model in gebruiksklasse, de 500, 600

850 (3 modellen). 124 (4 modellen, 125 primula, 128 bestel.

In de nieuwe bedrijfshal zal de aanwezige apparatuur uitbreiding

ondergaan door aanschaf van enige hydraulische bruggen, voor

nog meer verbeterde service.

Aan de verbouwing werkten mede: A. J. Rondeel, metselwerk;

M. Momberg, Veldhoek, timmerwerk; fa. Horstink, ijzerconstructies;

Winters, elektr. instal., terwijl de betegeling en aanleg riolering

werd uitgevoerd door de heer Wiendels sr.

VERKOOPMIDDAG UW

U herinnert zich toch nog wel de gezellige verkoopmiddag van

vorig jaar? Ook nu is er weer een verkoopmiddag ten bate van het

Bejaardenwerk. Maanden lang is er hard gewerkt en er ligt dan

ook een grote voorraad handwerken, huishoudelijke artikelen enz.

klaar. Natuurlijk is het prettig als alles vlot verkocht wordt. U

helpt toch? Tot ziens dan op 12 november van 2-5 uur i zaal

Bruggink.

JEUGDFILM IN „ONS HUIS"

Kleine Moek woont in het oosten van de wereld en omdat hij een

beetje mismaakt is, wil niemand iets met hem te maken hebben.

Wanneer zijn vader sterft, vlucht Moek de woestijn in en hij vindt

daar een toverstokje en een paar pantoffels, waardoor hij ineens

heel hard kan lopen. En dan beleeft hij veel avonturen, komt bij de

Sultan in dienst, wordt door een boze raadsman weer weggejaagd

en vlucht opnieuw.

De avonturen zijn echter nog lang niet voorbij en tenslotte begrijpt

kleine Moek dat goud en rijkdom niet het belangrijkste zijn, maar

dat juist vriendschap en anderen helpen de mensen gelukkig

kunnen maken.

Het is één van de bekende jeugdfilms uit de Rank-serie, een waar-

borg voor en verantwoorde en goede ontspanning. Zie verder de

advertentie.

VIER COÖPERATIEVE VERENIGINGEN GAAN BINNENKORT
SAMENWERKEN

De coöperatieve verenigingen De Volharding te Hengelo Gld, de

Eendracht te Vorden, Ons Belang te Linde en Ruurlo te Ruurlo

hebben besloten per 1 juli volgend jaar over te gaan tot gemeen-

schappelijke exploitatie van hun bedrijven.

In een buitengewone algemene ledenvergadering, die tegelijkertijd

is gehouden hebben de leden van de vier verenigingen besloten

met ingang van 1 juli 1970 hun bedrijven in gemeenschappelijke

exploitatie voort te zetten.

Van hun zelfstandige coöperaties uit zal een topcoöperatie worden

opgericht om op die manier de krachten te bundelen. In gezamen-

lijk verband hebben de vier verenigingen een jaarlijkse omzet van

ongeveer 27 miljoen gulden, een mengvoederproduktie van ca.

55.000 ton en een omzet aan kunstmeststoffen, brandstoffen, ruw-

voeders enz. van meer dan 20.000 ton.

De nieuwe Verenigde Landbouwcoöperaties (de naam is nog niet

bekend) beschikt op iedere vestigingsplaats over goed ingerichte

mengvoederfabrieken met perserij voor het maken van korrels

en brokken, inrichtingen voor het afleveren van voeders in

bulk, flinke opslagcapaciteit van graansilo's en opslagloodsen en

een prima expeditie-apparaat.

Elke vereniging beschikt over een winkel voor gereedschappen en

bedrijfsbenodigdheden, terwijl in Ruurlo en Linde tevens een

smederij is gevestigd. Door samen te werken zal het totale

produktie-, opslag-, vervoers- en verkoopapparaat zo efficiënt

mogelijk kunnen worden benut.

Ook zal de voorlichtingsdienst worden gebundeld en meer gespeci-

aliseerd.Een voordeel is dat het werkgebied van de nieuwe VLC

binnen een relatief kleine straal ligt, waarbinnen men de ver-

koopactiviteit, de voorlichting en de begeleiding van het hele

pakket van leveringen wil intensiveren.

Grote aandacht zal worden geschonken aan het contact met de

leden en de afnemer. Met elkaar zullen de vier verenigingen in

de nieuwe samenwerkingsvorm een sterke positie innemen om in

de groeiende ontwikkelingen bij te blijven en aan de snelle ver-

anderingen het hoofd te kunnen bieden. De dagelijkse leiding zal

berusten bij een nieuwe directie, die wordt gevormd uit de

huidige directeuren.

Drukwerk nodig?

vraagt prijsopgave

bij WOLTERS

GEZAMENLIJKE AANSCHAF MATERIALEN

De alhier bestaande chr meisjesclub ,,de Zonnestraaltjes" en de

jongensclub „Jong Hengelo" die tot op heden al veel samen organi-

seerden, o.a. enkele clubavonden, kamp en jaarfeest, gaan deze

samenwerking nog verder doorvoeren en wel in de aanschaf van

spelmateriaal en inventaris voor ht clublokaal in ,,Ons Huis". Dat

een en ander veel geld kost is duidelijk, maar men meent dat dit in

het belang van de jeugd verantwoord is. De eerder genoemde

samenwerking werkt natuurlijk aanzienlijk kostenbesparend. De

leiding is er zich van bewust dat niet alles nieuw aangeschaft zal

kunnen worden. In dit verband zijn dan ook gezelschapsspelen en

ander spelmateriaal, wat u thuis toch niet meer gebruikt, van harte

welkom. Een berichtje aan de leiding uer telefoon, is voldoende

Tel. 1253 of 1202) en het wordt bij u thuis afgehaald. Zij hoopt dat

er gehoor zal worden gegeven aan de oproep van de leiding en

wensen hen succes in en met hun clublokaal in ,,Ons Huis".

GESLAAGD

Aan de LTS te Doetinchem- slaagde voor het vakdiploma Smecona

sector landbouwmachines W. H. Ellenkamp.

Hengelose Toneeluerenioing
Op zaterdag 19 november TONEELAVOND
in zaal Langeler, te Hengelo Gld

Toneelspel in 3 bedrijven

om de liefde
(Drost)

Aanvang 8 uur. Zaal open 7.30 uur.

Entree 11.50. Geen plaatsbespreken

Kerkdiensten

Ned. Herv. Kerk
WOENSDAG 5 NOV.

7.30 uur n. m. ds Jansen

dankstond voor het gewas

ZONDAG 9 NOV.

8.30 uur Jeugddienst

10.00 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
WOENSDAG 5 NOV.

7.30 uur n. m. ds Wiersma

dankstond voor het gewas

ZONDAG 9 NOV.
10.00 uur ds. Klopman

Vrijz. Herv. Kerk
5 uur Ds Lamberts

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis 10.30 uur H. Ml8. 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. Hanrath. telefoon 1277

Zondagsdlenst wijkverpleging
Zr. Luttik, Tel. 1397

munHRRDT'S
HOOFDPIJN POEDERS
werken verrassend

Hoofdleidster Gezinsverzorging

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

05752-1772 (mej. Kersten)

Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

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

Zondagsdlenst dierenartsen
Dr. Eil telefoon (05753) 1420 b.g.g. 008

o. Voor
* Baby
JPOEDER - CRÈME - OLIE - ZEEP

Landskampioenschap
in Hengelo Gld
Nog enkele dagen dan staat er m Hengelc
en speciaal in hotel Concordia aan de Raad
straat iets te gebeuren op nationaal niveau
Zoals we reeds meldden m onze vorige
nummer vind' van donderdag 6 t.e m. ?on-
aag 9 nov. het tournooi plaats om het lands
kampioenschap biljarten met als inzet de
titel in de Ereklasse Anker Kader 4/ /1.
Voor de landstitel zijn vele gegadigden van
wie onze streekgenoot Hans Vuitink op pa-
pier de meeste kans maakt, l och moeten
ook de andere deelnemers niet uitgevlakt
worden. Een van Nijnatten, Bessems, Ja-
cobs, Sundquest en anderen moeten in
slaat geacht worden een landstitel te kun-
nen l ehalen.

Voor Vuitink staat er uiteraard zijn vorig
jaar behaalde titel op het spel. Ongetwijfeld
zullen vele supporters hem in dit streven
van nabij willen steunen.
De gemiddelde grens die voor enkele jaren
terug op 8 lag, is nu gekomen op 12 het
geen toch wel een bewijs is dat de kwali-
teit van de biljartsport met sprongen om-
hoog is gegaanHieraan is niet vreemd de
jeugdopleiding die vanuit de bond op vele
plaatsen reeds wordt gedaan. Het district
Doetinchem heeft goede hoop dat binnen
niet al te lange tijd ook in haar omgeving
met een dergelijke opleiding gestart kan
worden

De wedstrijden zullen verspeeld worden op
grote matchtafels welke gratis geplaatst
zullen worden door de Belgische biljartfa-
briek Horemans, waarop met door de KNBB
gekeurde compositieballen gespeeld zal
worden.

De aanwezigen zullen door middel van een
tribune in de zaal waar de wedstrijden
plaats vinden, het tournooi zo sfeervol
mogelijk kunnen volgen.
Van de RONO en NOS radio is definitief
toezegging verkregen dat in hun uitzen-
dingen ruim aandacht aan het kampioen-
schap besteed zal worden. Het commen-
taar voor de NOS radio zal verzorgd
worden door Ben de Graaf. Alhoewel de
televisie nog niet toegezegd heeft mag er
toch vrijwel zeker op gerekend worden dat
ook via i V aandacht aan het titeltournooi
in het Gelderse Hengelo besteed zal worden
Naast de heer Franpois als wedstrijdleider
zullen door de KNBB aangestelde arbiters
als toezichthouders op de diverse duels
fungeren. Als vertegenwoordiger van de
KNBB treedt op de heer H. Voorenkamp
uit Lochem, hoofdbestuurslid, en tevens
voorzitter van het gewest Oost.
Als technisch commissaris zal aanwezig
zijn de heer de Kleine uit Zwolle, vader van
de bekende biljarter Henk de Kleine.
De wedstrijden zullen op donderdag 6 nov.
's middags om half twee officieel worden
geopend door de heer G. J. Hiddink, loco-
burgemeester van Hengelo Gld, waarbij
diverse officiële personenn, ook van biljart
instanties vertegenwoordigd zullen zijn.
Na afloop van het tournooi zal aan de
winnaar de gouden medaille worden uitge-
reikt, naast vele andere mooie prijzen die
op het spel staan, voor alle deelnemers.
Voor Hengelo is dit nationaal tournooi bin
nen haar grenzen een groots gebeuren, dat
niet iedere dag plaats vindt.
Als grootste biljartplaats in het dsitrict
Doetinchem met ruim 140 aktieve biljarters
is men dan ook zeker trots dat een biljart-
vereniging uit Hengelo Gld dit tournooi
mag organiseren, namens de KNBB.
Proficiat aan de jubilerende biljartvereni-
ging Concordia '54.

neus, keel, borst van vastzittend sltjm



Voor de vele blijken van mede-

leven, ondervonden tijdens de

ziekte en na het overlijden van

onze lieve man, vader, en opa

HENDRIK VAN DEN BARG

betuigen wij onze welgemeende

dank, in het bijzonder aan dokter

Schreuder, buren en faimlie.

Uit aller naam:

Wed. H. W. v.d. Barg-

Haverkamp

Hengelo Gld, november 1969.

Rozenstraat 7.

Gevraagd net winkelmeisje
wegens huwelijk der tegenwoor-

dige. Levensmiddelenbedrijf

G, J Meenink, Raadhuisstraat

42, Hengelo Gld - Tel. 1260

Biedt zich aan r.k. meisje voor

2 dagen per week. B. Weverink

Michelstraat 15, Zelhem

Vraagt allen woensdag

12 nov- Oliebollen Ons Huis

Te koop mannetjeskanaries
Elsman, Prunusstraat 11, Hengelo

Verloren gouden herenring, om-

geving Bleek. Tegen beloning te-

rug te bezorgen. Prunusstr. 12

Te koop bruin lederen jas, hand-
schoenen en helm. G. J. van
Laarhoven, Zelledijk14, Hengelo

Ter overname aangeboden paar

Quick voetbalschoenen maat 71/2

(nieuw; prijs verloting). Kerkstr.

17, Hengelo Gld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

GLASWOL

3-4-6 cm

alles voorradig

DOE-HET-ZELF CENTRUM
Harmsen

Tel. 1486 - Vorden

Verloren slinger melkmachine
van Scharfdijk naar kruispunt

Varsselse school op maandag 27

okt. Bruil „de Wisselt" Tel. 7251

Te koop consumptie-aardappelen

(pimpernel) G. Langeler E 37

Hengelo Gld

Te koop stoppelknollen bij gebr.

Hilderink, café, Kerkstraat 11

Keijenburg

Te koop 45 are knollen bij B.

R. Otten, C 48, Hengelo

Te koop 1 ha knolgroen. G. J.

Harmsen ..Reerink" Hengelo Gld

Te koop '-70 are knollen bij

J. Bruil, Lankhorsterstraat D 119

Hengelo Gld

Te koop voederbieten. G. A. te
Slaa, Krommedijk D 78 Hengelo

Te koop 8 roodbonte nieuwmelkte

koeien, 20-26 liter melk per dag

Veehandel Vlogman, Vorden

Tel. 05752-1287

Wie wil nu geld
verdienen?
KOOP BIJ

„DE HEIDE SMID"
Voor beursprijs

DIEPVRIESKISTEN

20 tot 30% korting
Zolang de voorraad strekt
5 jaar garantie

KRUIWAGENS
alle modellen v.a. 67.50

Voor uw trekker of auto
ANTI-VRIES (de goeie)

per liter 2.50

Met minder liters anti-vries meer

zekerheid
Let dus niet altijd op de prijs

BETONMOLEN 75 liter 315.—

AFA ACCU's de beste, niet de

goedkoopste

7 st. PLASTIC EMMERS nu 10.—

SIROCCO KAPPEN voor trekkers

ZEUGENKOOIEN

DROOGVOEDERBAK varkens

BANKSCHROEF v.a. 22.—

GEBR. WISSELINK
F 61 - Varssel - Hengelo Gld

Tel. 05753-7271

BEHANG

3 halen, 2 betalen

DOE-HET-ZELF CENTRUM

Harmsen

MOETEN UW FOTO'S
vakwerk zijn

dan Druidsioto's en
reportages

van DOLPHIJN

l

Het Koopcentrum van Hengelo. Op de bres voor voordeelprijzen

WINTERKOST VOOR ZOMERPRIJS
NIEUWE OOGST

!rnine
ionen PAK 500 GRAM

Appelmoes

VIVO slaolie

Tomatenpuree

BLIK

FLES

5 BLIKJ ES

148

Cacao PAK 250 GRAM 98
Lucifers EXTRA VOORDELIG

VIVO augurken % LITER

Limonadesiroop FLES

3 PAK

1O9

Pinda
kaas

PER POT

Doperwten ZEER FIJN VAN 125 VOOR 1O9

Fruitrollen 3 VOOR

Pepermuntrollen 3 V00r

99Sunkist
Raak Up

5 BEKERS SLECHTS

LITER 63 2e FLES

VOLVETTE HALF BELEGEN

500 GRAM 219
LUXE GEDECOREERDELUAt UtUtUUHttHLJt •••V ^^"^. *̂̂ ^

Kop en schotel 79U
DOOS MET ZES STUKS

DE SUPERMARKT

uw groenteman
Brussels lof „„,..„ 75
Andijvie GEEL HART KG

Harde spruitjes KG

Koolraap TAFELKLAAR 500 GRAM 19
Golden delicious iy2 KG

Mandarijntjes ZONDER PIT B VOOR

Perssinaasappels 12 VOOR 149

Goudreinetten 3 KG 99

HET RUNDVEE NAAR DE STALLEN, DE PRIJZEN GAAN VALLEN

De sii|)mla»ïT brengt lagere rundveeprijzen
DE GEHELE WEEK

K
ZONDER BEEN

Verse braadworst 243 ELKE 2e 500 GRAM

Verse lever

Ossestaart 229
3 slavinken 98 3 tartaar

3 Gelderse schijven 98 3 ballen gehakt

Roomsnitzels p. stuk

BOTERZACHTE

ÏÏHSTIIÏ
250 GRAM

Runderlapjes IETS DOORREGEN

Alles voor de erwtensoep Volop voorradig

WOENSDAG EN DONDERDAG

Dikke vleesribbetjes

Dik spek

198 ELKE 2e 500 GRAM
159

hierbij rol beschuit

VRIJDAG EN ZATERDAG

Dik ribstuk

Mager soepvlees MET GRATIS MERGPIJPJE

HEERLIJK MALSE

Sucadelapjes

Mager dikke lende

Schouderkarbonade 279
Voor- en achterbouten voor uw diepvries. Alles
1e kwaliteit, vakkundig behandeld. Nu 't voordeligst

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Voor uu} lekkerste boterham l

100 gram gebraden gehakt 45

Heel bloedworstje 89 Heel Hausmacher

Heel Saksje 89 Heel A'dams leverworstje

100 gram gekookte ham 59
Ook u hopen wij

te mogen begroeten Braaidemonstratie dinsdag 11 november
14.30 en 19.30 uur
Zaal CONCORDIA



1 duims geschaafde en geploegde

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld.

ook 's nachts
Kent u de nachtkluis van de Raiffeisenbank al?
Na sluitingstijd van de bank kunt u uw geld in
de nachtkluis deponeren, waarin het veilig
bewaard wordt.

Uw dagontvangsten zijn dan beveiligd tegen
g brand, diefstal of verlies. Een rustig gevoel!

Wilt u inlichtingen, kom dan eens praten.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Grote partijen QUD PAPIER

LOMPEN, METALEN of dergelijke

Even een seintje aan

SIMON DAALDER
DE HOOGSTE BETAALDER

ZUTPHEN - TEL. 05750-3039
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i Met UTD Jumbobiks is varkensf 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 varkens fokker!

D voert tot winst/

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond ̂ D? (05754) 270

Ie soort iiu f O.5O

per m2, exkl. BTW

Alles uit voorraad

CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Telefoon 1486

Gemeente Hengelo Gld

De burgemeester van Hengelo Gld maakt bekend, dat in-

gaande 3 november 1969 gedurende één maand voor een

ieder op de gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken,

ter inzage ligt het bestemmingsplan „dorp Hengelo 1968",

vastgesteld bij raadsbesluit van13 augustus 1968, alsmede

het besluit van gedeputeerde staten van Gelderland, dd.

13 oktober 1969, nr. 6486/256-3303, waarbij dit plan gedeel-

telijk werd goedgekeurd.

Goedkeuring werd onthouden aan:

1 de op de plankaart met een rode lijn omgrensde plange-

deelten;

2 de volgende bepalingen van de tot het plan behorende

voorschriften:

artikel 31; de laatste volzin van lid 1 van de artikelen 35,

36 en 39; artikel 40, leden 3 en 5 en van lid 4 de zinsnede

„met inachtneming van de gestelde maximum hoogte in

het derde lid" en de woorden ,,en derde"; artikel 42, leden

3 en 5 en van het 4e lid de zinsnede ,, met inachtneming

van de gestelde maximum hoogte in het derde lid" en de

woorden „en derde" artikel 45, lid 3, sub a; artikel 48;

artikel 49, lid 8; artikel 51, lid 6 en artikel 52, de zinsnede

;,en niet nakoming van de voorwaarden, verbonden aan

een vergunning of vrijstelling, als bedoeld in de artikelen

50, 2e en 3e lid en 51, 4e en 7e lid"

Beroep tegen dit goedkeuringsbesluit kan gedurende boven-

genoemde termijn schriftelijk worden ingesteld door hen, die

zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot

gedeputeerde staten hebben gewend.

Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwaren

heeft tegen onthouding van goedkeuring door gedeputeerde

staten aan het op de plankaart met een rode lijn omgrensde

plangedeelten en aan de hierboven genoemde bepalingen

van de tot het plan behorende voorschriften.

De beroepschriften moeten worden gericht aan H.M. de

Koningin en kunnen worden ingediend bij de Minister van

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Hengelo Gld, 31 oktober 1969.

De burgemeester voornoemd,

G. J. Hiddink. loco

VOOR

huishoudelijke artikelen
NAAR

BOOLTINK
STEENDEREN

Diepvries-

te duur?

20-30 pet korting

...» K HEIDE:
Hengelo Gld - Varssel F 61 - Tel. 05753-7271
Halle Heide - Tel. 08343-218

P.S.: VANWEGE MASSA-INKOOP

fantasie katoenen

DAMES-
BROEKJES

met kant of boord
maten 58 t/m50

Fa J. H. KLEM

n i:N <• i: 1,0 4-1,n
TE KOOP:

Een zeer goed onderhouden

boerderij
met 5.72.10 ha prima bouw- en weiland

Eventueel ook in gedeelten te koop (boerderij met
1.80.00 ha).

Gebouwen: voor- en achterhuis met annex varkensschuur,
schuur v. bergpl.. 2 ruime kippenhokken en garage.
Aanvaarding ongeveer half december a.s.

Een goed onderhouden

boerderijtje
met schuur, kippenhok en 55 are weiland, erf en tuin.
Zeer gunstig gelegen aan de harde weg

Aanvaarding ongeveer half december a.s.

Inlichtingen:

D. WALGEMOED
Makelaar - E 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1338

Ondervind het

aan den lijve

KEURIG GEKLEED GAAN DOOR

fïil.\li
MANUFACTUREN

STEENDEREN

Zowel voor dames als voor heren

1e klas kleding
in vele modetinten

't Gaat over
de Ringweg

Gezellig goed kiezen uit het mooiste en het

heel vele in gouden ringen is de wens van elk

paar dat naar GROOT KORMELINK komt.

Kies deze Ring-weg en het zit met uw per-

soonlijke wensen rond.

A. GROOT KORMELINK
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 27 - TEL. 1771 - HENGELO GLD

BTU KEUKENS UIT

VOORRAAD

l ,FVi : i t l t t Al t

Als extra aanbieding

kunststof keuken

200 cm lang ƒ 415.— exkl. BTW

roest vrij stalen

blad

ter waarde van f 210.—

< . l t \ l IS

Verder voorradig

KEUKENS
150 cm, 170 cm, 180 cm, 200 cm
220 cm lang

Natuurlijk

UOK-IIKT-XUJLJF

CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - -Vorden
Telefoon 05752-1486

spaar bij de N.M.S.

informeer bij uw N.M.S.-agent te

Steenderen

Ass.kant. Tijkken, Dr. Alph. Arriënsstraat 6

NEDERLANDSCHE

MIDDENSTANDS SPAARBANK


