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kan Sint \ i<-ol;i:is beter slagen clan bij

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - SCHOOLSTRAAT 6 - VORDEN - TEL 1486

ONGEKENDE SORTERING

w.o. boormachines (Skil) Indola, Black en Decker. Hamers, nijptangen, handzagen, beitels,
sets beitels, schroevendraaiers, bankschroeven, winkelhakert, zwaaihaken, steeksleutels,

ringsleutels, dopsleutels, waterpassen enz. enz. enz.

Figuurzaagbeugels zowel los als in cadeauverpakking. Ook hebben wij honderden figuurzaag-

voorbeelden plus het benodigde triplex.

Verdien tientallen guldens met C + 1 zelfbouwmeubelen. Vraag naar onze kleurencatalogus.

ontvangt u ook bij aankoop van onze toch alzo voordelige aanbieding
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Wij leveren kunststof keukens uit voorraad

Tijdelijk
bij aakoop van keuken lang 100 cm, 150 cm, 170 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm

vanaf t 1O5.- - roestvrijstalen blad GRATIS

XKEK I-UXE BUFFET

geen f 575.— .tijdelijk f 4:32.-

I/UXE BUFFET geen f 330.- ^TU f 23O.-

Prijzen exklusief BTW

Mocht u, uit ons zeer uitgebreid assortiment artikelen niet kunnen beslissen, geen nood.

Wij hebben voor u

(waarde zelf te bepalen) gemakkelijker kan het niet.

VERDER HET ADRES VOOR ALLE

BOUWMATERIALEN
Zojuist weer ontvangen, zeer grote partij

JMleiiw Zweeds vuren planken
geschaafd en geploegd 1 duim dik. Nog alle lengten voorradig.

BESLIST Ie SOORT NU ƒ 6.50 PER VIERKANTE METER exklusief BTW

ISOLATIEMATERIAAL
2-3-4-6 cm dik. Vele afmetingen

BINNENDEUREN EN KOZIJNEN
in voorraad

HAR1>ROAR1> - ZACHTBOARD

AKBESTBOARD alles voorradig

Ook maken wij bouwtekeningen en verzorgen

iiw bouwaanvrageii

Vraagt vrijblijvend inlichtingen

En toch is RATERINK uw slager

Loopt niet met bedrukte gezichten

Laat

STEVORD
uw zorgen verlichten

Want als u daar kijkt

Of iets er u lijkt

Dan hoeft dat tot niets te verplichten

Grote Paardenmarkt
ST NICOLAASMARKT

woensdag 3 dec.
TE HENGELO GLD

Aankoop levende have voor de verloting
Marktvereniging

CADEAUS

DE GROOTSTE SORTERING

dames- en herenschoenen
JDT DE SINT BIJ

Wullinks Schoenhandel

Speciale si nicolaasaanbiedingen
GELDIG TOT 6 DEC.

Kop en schotel van f 3.50 voor f 2.50
Kop en schotel van f 2.50 voor f 1.95
Suikercoupe met verzilverde voet en kiontjestang

van ƒ 13.95 voor f 8.95
Keukenstoelen met skai bekleding van f 39.95

voor f 34.95
Droogautomaten van f 312.— voor f 275.—

vraag vrijblijvend demonstratie
Laarzen: f 2.— korting op alle maten
Haarsokken: ƒ1.— korting op alle maten
Klusjeskast met 9 laadjes van f 14.50 voor ƒ 8.95
Auto thermometers van f 4.65 voor f 3.50
Set schroevendraaiers van f 4.25 voor f 3.25
Indola boormachine met diverse hulpstukken

van f 84.— voor f 75.95
SPEELGOED:

Tractor met voorlader van f 5.95 voor ƒ 4.50
Tractor met aanhanger en 2 vrachtauto's

van f 2.95 voor f 2.10
Fabeltjeskrant schilderijtje van f 1.25 voor f 0.70
Linda popjes van f 1.55 voor f 1.10
Groot poppenledikant van ƒ 15.90 voor f 12.50

GRATIS BALLEROBONNEN OF HOEFIJZERZEGELS

W. J. fen BROEK
Wolfsstraat 2 - BAAK - Tel. 05754-206

heropent op

woensdagmiddag 26 nov.

te 14.30 uur, de geheel vernieuwde

dames- en kintier

confectie-afdeling

In verband hiermede woensdagmorgen

GESLOTEN

Ook 's avonds van 7-9 uur kunt u een kijkje
komen nemen.

Kerkstraat 11 - Hengelo GId

Geschenken
VAN BLIJVENDE WAARDE

vindt u in

goud en zilver

HORLOGES

DOUBLÉ ARTIKELEN

KLOKKEN

VERREKIJKERS - BAROMETERS

Fa.
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

CADEAUS

enhuis Jansen
CADEAUS CADEAUS



DIK LUITEN

en

ADA KLEIN HESSELINK

hebben de eer U, namens de ouders kennis te

geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan

de voltrekking D.V. zal plaatsvinden op 28 nov.

om 11 uur ten gemeentehuize te Dinxperlo.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de Geref.

Kerk te Dinxperlo door de weieerwaarde heer

Ds Th. P. van Belzen.

Hengelo Gld, E 39 b

Dinxperlo, Varsseveldseweg 1

november 1969

Toekomstig adres: Klaversdijk 75, Blddinghuizen

(Oost Flevoland)

Gelegenheid tot feliciteren van 15.45-17.30 uur

in zaal Bruggink, De Heurne bij Dinxperlo.

GETROUWD:

Büsingen,

ANNEKE HULSHOFF

en

HANS WALDVOGEL

i november 1969.

Toekomstig adres:

Kirchweg 47 - 8245 Feuerthalen (Z.)

Hengelose Toneelvereniging
Wat was het fijn om weer een toneelspel (Angst om de
liefde) op te kunnen voeren voor een volle zaal.
Door uw aller komst werd het voor ons een groot succes.
Jammer voor die velen, die geen plaatsje meer konden
bemachtigen.
We zullen trachten binnen niet al te lange tijd een herop-
voering te doen plaatsvinden.
Gaarne willen we nog een woord van dank richten tot de
fa. Lubbers voor het beschikbaar stellen van toneelmeubels,
alsmede de heer en mevrouw Langeler voor de goede ver-
zorging tijdens derepetities, waarbij nooit de koffie ontbrak.
Tenslotte dank aan iedereen, die op welke wijze dan ook
hebben bijgedragen tot het welslagen van onze toneelavond.

Spelers en speelsters

H.T.V.
EEN 2e TONEELAVOND WAAR-

SCHIJNLIJK 27 DECEMBER

Aornt zoch spölgrei veur alle blagen

Maor hie hoeven beslist niet te klagen

Hie zoch zich gien bult ,

Hie bewaarn zien geduld,

Want bi'j

STEVORD
daor konne wel slagen

Waf zal de Sint

ze dn jaar weer eens geven?

Ja, het probleem van ieder jaar, maar laat de Sint dan eerst

bij ons komen kijken, daar vindt U een grote sortering

DAMES- EN KINDERKLEDING

TRAININGSPAKKEN, kinder, dames, heren'

MAILLOTS

HANDSCHOENEN

NACHTGOED

PANTALONS

HUISHOUDGOED enz. enz.

En vergeet vooral niet onze grote sortering

STOFFEN

Schröder BIJ DE KERK

ECHT EEN VERRASSING

een tas, portemonnaie

of portefeuille van

Wullinks Schoenhandel

De Sint komt zo zoetjes op jaren

Het reizen dat heeft z'n bezwaren

Hij blijft dicht bij huis

Voelt bij

STEVORD
zich thuis

En kan ook nog guldens besparen!

tem

fraaiejaequard
[BADHANDDOEK

50/90 2T5

wraei.iu *\ e E
handje ÜJÖO

tafel HififtjeKOHtfiK

VOOR

nuttige en goedkope

S( falaas
geschenken
NAAR

Franken
in BAAK

Voor de vele wijze van belang-
stelling, die hebben bijgedragen
om ons 40-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag te maken,
zeggen wij langs deze weg onze
hartelijke dank.

G. J. Willems
J. L. D. Willems-

Bouwman

Hengelo Gld november 1969.

Hiermede betuigen wij allen, die
ons 50-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag hebben
gemaakt, onze hartelijke dank.

D. J. Bosch
W. L. Bosoh-Maalderink

Hengelo Gld, november 1969
E 78.

Daar het ons onmogelijk is om
lieder persoonlijk te bedanken
voor het medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van
onze lieve zoon, broer en neef

BEN

zeggen wij langs deze weg onze
hartelijke dank.

fam. Winkelman

Hengelo Gld, november 1969
E 82.

PETROLEUM

Extra lage prijzen

G. WEULEN KRANENBARG
Vorden - Tel. 05752-1217 of 1811

UW ADRES VOOR:

Meubelplaat, triplex, hard-
board, asbestboard, deco-
wall, gaatjesboard, trespa
bovenbladen

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF

KOTTKAMP
TV reparatie
en verkoop

Leliestraat 9, Hengelo Gld

Tel. 05450-1076

Hout-veredeling?

Neem SADOLINS

Uw adres:

DOE-HET-ZELF CENTRUM
H. G. BIJENHOF

KEUKENBUFFETTEN

met eierklokje, verlichting

f 456.50 incl BTW

DOE-HET-ZELF CENTRUM
H. G.BUENHOF

MOETEN UW FOTO'S
vakwerk zijn

dan hruidsioto's en
reportages

van DOLPHIJN
Te koop z.g.a.n. langzaamwasser
+ verwarming. Prunusstraat 13

Te koop 4 dragende gelten,
Yorkshire, begin december a.d.t.
en 2 vierdels van een dikke koe
H. Zents Varssel F 73, Tel. 7203

VARKENSSTALLEN

Vraagt onze prijzen

G. WEULEN KRANENBARG
Vorden

Te koop goed onderhouden uit-
neembare kinderwagen, donkerbl.
Prunusstraat 23, Hengelo Gld

VERLOREN een leesbril vanaf
Wansink VIVO naar Hummelose-
weg 22. Terug te bezorgen bij
Wed. Eugelink

Voor SIERBESLAG

Uw adres

DOE-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

BIJVERDIENSTE
Wij zoeken personen die zich
willen belasten met 't verzamelen
van plaatselijke of regionale uit-
gaven met advertenties.
Hiermee worden vooral clubbla-
den en verenigingsbladen be-
doeld. Interessante beloning.

Inlichtingen:
Bureau DRIESPAN N.V.

Pasca'lstraat 4, Heerhugowaard,
Tel. (02267) 2682/2722

H.B.O. l OLIE spotprijs

G. WEULEN KRANENBARG
Vorden - Tel. 05752-1217 of 1811

Kerkdiensten

Nad. Hei-v. Kerk
ZONDAG 30 NOV.

8 30 uur ds. van Thlel
10.00 uur Ds van Thiel

Goede Herder Kapel
10.00 uur Ds Jansen

Vrijz. Herv. Kerk
5 uur Ds M. G. Sterringa

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 uu'

R.K. Kerk Keyenburg
Zaterdag 7.30 uur n.m. H. Mis. Zondag v.m
7.30 uur stille H. Mis, 930 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. etJIle H Ml»

Zondagsdfenst doktoren
Spreekuur en boodschappen (alleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10.00 uur
Dr. Hanrath, telefoon 1277

Zondagsdlenut wijkverpleging
Zr. Lucie Marie, telefoon 1315

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 Kruisgebouw, telefoon 1397

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

D
BIJ VERKOUDHEDEN
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OPENBARE KENNISGEVING

De burgemeester der gemeente Hengelo Gld brengt hierbij ter
openbare kennis, dat op de eerste maandag van elke maand om
12.03 uur door de .BB.-sirene proef-alarm zal worden gegeven.

Hengelo Gld, 20 november 1969

De burgemeester van Hengelo Gld,

G. J. Hiddink, loco

KNOLLEN te koop aan de Zelhemseweg. B. A. Luesink, Bruinderink
Telefoon 1261

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot Stef Disbergen slaagde te Utrecht voor het
diploma complete woninginrichting.

Bronchiletten
Hoestdrank in tabletvorm. ƒ 1.—

VERKOOPMIDDAG U.V.V.

De verkoopmiddag van U.V.V. is wel een groot succes geweest Wat
was het er gezelHg! Al voor twee uur waren er mensen en het ging
direct geweldig, alle stands en spelen vonden gretig aftrek. Een
woord van dank aan allen die op welke wijze dan ook meegewerkt
hebben aan het welslagen van deze verkoopmiddag. De sprei is
gevallen op lot no. 90 en het kleed op lot no. 84. Het aantal stuivers
bedroeg 2953. De naam van de pop was l L O N A. Het aantal
steken van het kussen waren er 11535.

munHRRDT'S
HOOFDPIJN POEDERS

50 JAAR C.L.V. „DE VOLHARDING"

Begonnen als kleine bestelvereniging, geboren uit nood der tijden,
is ,,De Volharding" nu gegroeid tot een zaak met een omzet van
ƒ 6.000.000,— per jaar.
Vooral na de oorlog is de zaak tot groter bloei gekomen door de
ontwikkeling in de veredelingsproduktie.
Momenteel beschikt ,,De Volhardig" over een moderne veevoeder-
fabriek met perserij voor voeders in korrel- en brokvorm; flinke
sflo- en zolo'erruimte voor de opslag van granen en andere grond-
stoffen en gereed produkt. Verder een ruime loods voor kunstmest-
stoffen, ruwvoeders en brandstoffen en een prima vervoersapparaat
Een bulkinstallatie is aanwezig voor aflevering van voeders in bulk.
De laatste tijd komt buikontvangst steeds meer in de belangstelling:
momenteel wordt per week al ongeveer 120.000kg ,,los" afgeleverd,
terwijl daarbij vast staat dat dit binnenkort belangrijk zal toenemen.
Voor de afdeling bestrijdingsmiddelen is bij de verbouwing van de
grote loods een opslagruimte hiervoor ingericht, geheel aangepast
aan de strenge eisen die t.o. hiervan de Bestrijdingsmiddelenwet en
de Arbeidsinspectie stelt. Een zeer overzichtelijke en gescheiden op-
slag van het grote assortiment bestrijdigsmiddelen is hierdoor moge-
lijk geworden. Twee trekkerspuiten zijn aanwezig om bespuitingen
uit te voeren. Door de goede inrichting is deze afdeling de eer te
beurt gevallen als voorbeeld te dienen voor een voorlichtingsfilm,
waarin de opslag, de afgifte en het verspuiten van bestrijdings-
middelen zijn opgenomen.
Bovendien beschikt ,,De Volhardig" over een winkel in gereedschap
pen benodigdheden, tuinartikelen, vogelvoeders etc., die zich qua
omzet in een stormachtige ontwikkeling mag verheugen.
De leden van ,,De Volharding" zijn ook goed met de tijd meege-
gaan: Er zijnde laatstetijd een flink aantal mestschuren en fok-
schuren voor varkens verezen, terwijl anderen bestaande ruimten
hebben gemoderniseerd. De rundveehouderij heeft veel aandacht
gehad nieuwe stallen zijn gebouwd en veel bestaande stallen
zijn 'naar de eisen van de tijd ingericht. De pluimveehouderij, als
onderdeel van de gemengde zandbedrijven, is sterk teruggelopen.
In de plaats daarvan zijn nieuwe battenjhokken gekomen bij een
zestal leden, in aantallen van 4.000 tot 6.000 stuks.
Verder kan genoemd worden dat „De Volharding" nog een aantal
vermeerderingsbedrijven, kuikenmesterijen en grote opfokbedrijven
voor kuikens onder haar leden/afnemers telt.
Dat men in de ontwikkeling goed is bijgebleven bewijst wel het feit
dat thans van elders excursies komen om de bedrijven te bezichti-
gen om daar hun licht op te steken (o.a. zelfs uit Tjecho-Slowakije
en Ghana). Evenals dat voor 50 jaar het geval was, zal de coöpe-
ratie voor de boeren van nu en voor hen die in de toekomst boer
hopen te worden van grote betekenis zijn en blijven.



Koopcentum van Hengelo met grote verrassingen

BEBEKEND MERK

Groente
Tomaten soep
PER PAKJE 62 ELK 2e PAK

Erwtensoep California BLIK VAN ?8 VOOR

Zure haring ZONDER GRAAT POT

VIVO augurken PER POT

Speeulaas
Kleutertaai GROTE ZAK

Gevuld speculaas

Cadum shampoo

GEZINSPAK

VAN 245 VOOR

LITERBLIK 79 ELK 2e BLIK

Witte Reus

Unox Pick-ups

KOFFER 3 KG

BLIKJE

9 VOOR

119

Pennywafels

VIVO chips 79
FAMILIEBAAL

VIVO Up

NATUREL OF PAPRIKA

LITERFLES VAN 54 VOOR

Van de Sint, te kust en te keur
KRUIDNOOTJES 200 gram 59 et + 10 gratis zegels
TAAIPOPJES, 10 stuks 65 et + 10 gratis zegels
CHOCOLADE SIGARETTEN 3 pakjes 98 et + 10 gratis zegels
SINT NICOLAASSCHUIM zak 49 et + 10 gratis zegels
ST NICOLAAS INPAKPAPIER 2 rol 99 et
CHOCOLADE LETTERS 100 et + 20 gratis zegels

EN NOG VEEL MEER GEZELLIG GEBRACHT

De Supermarkt uw Groenteman

Koolraap KANT EN KLAAR GESNEDEN

500 GRAM 19
Groene kooi KG

Andijvie KG

KEIHARDE

KG 89Spruitjes
Golden delicious 2 KG

Conference handpeer KG

Sinaasappels »r, 149
Goudreinetten 3 KG

DE SUPERSLAGER speelt voor SINTERKLAAS

GRATIS NASI PROEVEN
DE GEHELE WEEK

TER KENNISMAKING

EIGEN FABRIKAAT

500 GRAM

Ossestaart

Mager poulet

ONZE MACHTIG LEKKERE

Rosbief of dikke lende

l

VLUG KLAAR ALTIJD WELKOM

3 slavinken

3 tartaar

119 3 Gelderse schijven 1O9

3 Hamburgers

WOENSDAG EN DONDERDAG

ONZE PFHMA

198 ELKE 2e 500 GRAM

Dikke vleesribbetjes ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Magere speklapjes

Hips VOOR DE ERWTENSOEP

VRIJDAG EN ZATERDAG

mager ribstuk

Schenkel MET BEEN

Magere hamlapjes
ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

versLekkerste vleeswaren, altgd

200 gram zure zult
200 gram bloedworst

200 gram snijworst

100 gram palingworst

500 gram bakbloedworst

FLES 3.50

fles 10,-
En GRATIS schoentje zetten voor alle kinderen tot 10 jaar. Is jouw schoentje er ook al bij ?



CLV. „DE VOLHARDING" Hengelo

In verband met ons jubileum is de zaak

donderdag 27 nov. na de middag

ST NICOLAAS GESCHENKEN

TEXTIEL

H. J. BUUNK & ZN

Onze speciaal opgeleide
vedcoopsters weten alles van pasvorm.

Zij adviseren u graag.

Pastumttc

Broche korset met Veter en
zjjsluiting.
In drie heupwijdten per maat.
In wit. 29,75

Korset met binnenband van
stevige korset-satin.
In drie heupwiïdten per maat.
In saumon 37,75

WIJ ZOEKEN VOOR ONS BEDRIJF TE LOCHEM

EEN

ONDERHOUDSMONTEUR
Voor deze funktie vragen wij iemand die speciaal

zal worden belast met elektrotechnisch en mechanisch

reparatiewerk.

Bezit van diploma V.E.V. Elektrotechniek is gewenst.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de

direktie van de

N.V. TWENTSCHE
KABELFABRIEK
HAAKSBERGEN - Telefoon 05427-2255

DE TIJD IS WEER AANGEBROKEN

dat St Nicolaas het weer druk heeft en hij met al zijn Pieten

de grootste moeite doet iedereen van cadeautjes te

voorzien.

En zoals elk ander jaar maakt de Sint ook dit jaar weer

keuze uit de

GROTE KOLLEKTIE

H. A. M. BESSELINK - Keijenburg

ACCOUNTANTSKANTOOR

BEUNK & NIESINK
Hengelo Gld - Rozenstraat 3 - Tel. 1532

VRAAGT:

jonge mannelijke

administratieve kracht
Vereist: Mulo-diploma en enige kennis van boekhouden

Sollicitaties aan bovengenoemd adres

DAT HOORT ERBIJ

pantoffels of laarzen

Wullinks Schoenhandel

Wenken voor

St Nicolaasgeschenken

BEELDIGE

Triumph lingerie en nachtkleding
ook voor u mevrouw

PANTY-NYLON MET BIJPASSENDE SLIP

Grote sortering in

handwerken en wol

H. C. JANSEN WEG
heeft 't, St Nicolaas geeft 't

WICHMONDSEWEG 1

Rebus goed

Gratis boek
met 430 illustraties in 4 kleuren

BIJ AANKOOP VAN EEN

Skil boormachine
EEN WAARDEVOL BEZIT

VOOR IEDERE DOE-HET-ZELVER

HARMSEN
HENGELO GLD

Aankomst van
St Nicolaas

op zaterdag 29 nov.
om half twee bij bij VIVO-winkelier

D. SUETERS te Keijenburg

om 3 uur bij GARAGE HERWERS te Hengelo G

Waag een kansje en schat het totaalgewicht van alle zwarte
Pieten, die de Sint vergezellen.

VUL DIT IN:

Het totaalgewicht aan Zwarte Pieten schat ik op

kg

Naam :

Adres :

Plaats : .

Gooi uw briefje in de bus die in de optocht meegevoerd
wordt. Deze bussen blijven beschikbaar voor uw gewicht-
opgave tot die zaterdagavond 8 uur. Na de optocht staan
ze in Hengelo Gld voor hotel Langeler en in Keijenburg voor
Centra-winkelier Jos Besselink.

ZORG VOOR WARME VOETEN, ZEGT SINT

wollen sokken

Wullinks Schoenhandel

SINT EN PIET horen bij elkaar
Als twee jonge mensen tot de ontdekkingzijn

gekomen, dat ze bij elkaar horen, mag het van

ons een 5 december verlovingsfeest worden.

En daarbij horen ook:

RINGEN VAN

A. Groot Kormelink
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 27 - TEL. 1771 - HENGELO GLD

Voor de schoonmaak een

nieuw VERFJE

Probeer het eens met onze

kwaliteiten Polydor en K 3

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H.G. BIJENHOF

GEGALV. GOLFPLATEN

SPOORBIELS

Goedkoop

G. WEULEN KRANENBARG
Vorden

DIESELOLIE 13 et per liter

Kwantum korting

G. WEULEN KRANENBARG

Vorden

KEUKENKASTJES

ideaal voor de huisvrouw

Ook in bouwpakketten

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF


