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Kerstklanken
Kerstmis! O gezegende en waardevolle tijd

Met beloften voor nu en in eeuwigheid!

Over heel de wereld klinken liederen

in heilige sfeer

Elk jaar terugkerend,

ook in deze decembermaand weer.

Velen willen die stemmen

nu niet meer verstaan

Om zonder meer in deze rumoerige tijd

verder te gaan

Uren van stilte zoals eens

in de dagen van weleer

Kent het tegenwoordige geslacht

immers niet meer.

Maar als opdracht blijft de kerstboodschap

van eeuwen geleden

Op deze aarde steeds doorklinken,

ook voor de mensen van heden!

U.G.D.

charmant uni,tergal

NACHTHEMD

TE KOOP:

NIEUW TE BOUWEN

PREMIEWONINGEN
MET GARAGE

2 onder 1 kap; te Hengelo en Keijenburg

KOOPSOM vanaf f 41.000,—

Premie totaal ruim ƒ 8000,— ten gunste

van koper

INLICHTINGEN:

mak.kantoor Beunk & Niesink
Rozenstraat 3 - Hengelo GId - Tel. 1532

Aannemersbedrijf Besselink
Keijenburg - Tel. 1327

„DE HEIDE SMID"

SPECIALITEIT IN :

Betonmolens

Goudland ploegen

Kruiwagens

Zeugenkooien

Diepvriezers

Koelkasten

Wasautomaten

Inkuilschoppen

Banden - accu's

Itho ventilatoren

Klompen - laarzen

Anti-vries - lampen

Droogvoederbak

(varkens en biggen)

Jola kunstmeststrooiers

Deze artikelen voor scherpe

prijzen met KORTINGEN van

15 fel 40%
:ot 31 december

Andere artikelen ook 15% korting

GEBR.
Tel. 05753-7271 - Varssel F 61

NOG EENMAAL
KAAS KOPEN
in dit jaar bij de bekende

kaasman van Hengelo's

avondmarkt, en wel op

heden DINSDAG-

avond 23 de<

De kaasman wenst u pret-

tige feestdagen en tot ziens

in 1970, en dan weer een

heel jaar lang smullen van

zijn kwaliteitskaas.

Landbouw-

Mechanisatiebedrijf „Hengelo GId" N.V
WENST U ALLEN

PRETTIGE KERSTDAGEN

In het afgelopen seizoen mochten wij

veel leveranties en reparaties voor U

verrichten.

Hartelijk dank hiervoor.

Ook in het komende jaar willen wij

U gaarne weer van dienst zijn met

onze bekende service en adviezen op

het g-bied van landbouwmechanisatie.

LANDBOUW-MECHANISATIEBEDRIJF

ffHengelo GId" N. V
McCORMICK

OFFICIAL INTERNATIONAL8 DEALER

Zelhemseweg 30 Telefoon (05753) 1964-1859

Gemeente Hengelo GId
De burgemeester van Hengelo GId maakt, ter voldoening aan

het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, bekend, dat het besluit van Gedeputeerde Staten
van de provincie Gelderland d.d. 13 oktober 1969, nr. 6486/
256-3303, waarbij het bij raadsbesluit van 13 augustus 1968
vastgestelde bestemmingsplan „dorp Hengelo 1968" gedeel-
telij! is goedgekeurd, onherroepelijk is geworden.

Vermeld plan ligt ter gemeentesecretarie, afdeling algemene
zaken, voor een ieder ter inzage.

Hengelo GId, 23 december 1969.

De burgemeester voornoemd,

G. J. Hiddink, loco

Kerkstraat 11 - Hengelo GId

Tel. 1235

Gevraagd hulp

In de

huishouding

NU GOEDKOPER DAN OOI1

Blauwe ASBEST GOLFPIA1 !N
lengten 153 - 183 - 213 - 248 cm direkt uit eigen voorraad leverbaar

DOE-HIT-ZI .F-CENTRUM
HARMSEN - SCHOOLSTRAAT 6 - VORDEN - T .. 1486



Kerstfeest U.V.V.
In een stemmig versierde zaal vierden de dames van U.V.V. kerst-
feest met de Hengelose bejaarden. In haar openingswoord sprak
de presidente, mevr. van Dijke, over het Kerstlicht, dat voor ieder-
een, oud en jong. ziek of alleen op de aarde kwam. Hierna volgde
een liturgie, waarbij door het bejaardenkoor onderleiding van de
heer Staring voortreffelijk werd gezongen. Na de pauze, waarin
getracteerd werd op koffie met appelgebak, voerden enkele dames
van U.V.V. met medewerking van de heren Aalberts en Lenselink
een kerstspel op: „Het licht schijnt overal". Het spel werd ingeleid
door een kinderkoor onderleiding van de heren Kleve en Tijdink.
Heel mooi was de zang van deze kinderen. Nadat door de meisjes-
club aan alle bejaarden een Kerstbakje was uitgereikt, dankte
mevr. van Dijke allen die op welke wijze dan ook meegewerkt
hadden. Met het zingen van „Ere zij God" werd de middag besloten.

Kerstfeest N.V.E.V.
Als ieder jaar was de zaal vol toen woensdag in zaal Concordia de
Kerstviering plaats vond. Mevr. van Hengel sprak een waardevol
Kerstwoord uit waarna het Kerstgebeuren in woord en beeld werd
weergegeven, begeleid door schitterende zang van de dames
Kersten en Jolij. Na de pauze gaf het kinderzangkoor onder leiding
van de heer Kleve met de heer Tijdink als organist enkele zang-
nummers wat de inleiding was van het Kerstspel „Het licht schijnt
overal" dat zeer verdienstelijk werd gespeeld. Na de pauze zongen
genoemde dames nog een paar nummers en werd deze sfeervolle
avond besloten met het zingen van een Danklied.

Rondgang op Kerstavond
Zoals eider jaar gebruikelijk zullen door de chr. muziekver. Cres-
cendo op verschilende plaatsen in Hengelo Gld kerstliederen ten
gehore worden gebracht
De plaatsen van samenkomst en tijd zijn als volgt: 7.30 uur Rusthuis
(Kastanjelaan), 3.00 uur C.L.V. „De Volharding" (Spalstraat); 8.15
uur hoek Ruurloseweg/Bleekstraat (Heijink); 8.30 uur hoek Vorden-
seweg/Wichmondseweg (Meenink).

Concert rond Kerstgebeuren
In een gezamenlijke bijeenkomst verzorgden donderdagavond de
Kon. Harm. Concordia en de R.K. gem. zangver. St Ceacilia een
Kerstconcert in de St Willibrorduskerk.
Afwisselend voerden het muziekkorps en het zangkoor resp.
o.l.v. D.H.C. Helmink en Ch. de Leeuw diverse liederen uit.
In arrangementen van L Blaauw speelde Concordia o.m.: Hoe zal
ik u ontvangen, Gloria in Excelsis Deo.
Sancta Ceacilia voerde bekende kerstliederen uit, bewerking
L. Toebosch, w.o. De boodschap van Maria, Nu zijt wellekome.
Tot slot traden muziek en zang tesarnen op.. Alhoewel de op-
komst bij dit kerstconcert groter was als vorig jaar, had deze
nog wel groter kunnen zijn.
Met een dankbaar gevoel voor dit mooie concert en kennisnemend
van de boodschap, die 'in de gespeelde en gezongen liederen werd
weergegeven, keerden de aanwezigen huiswaarts.

De H.T.V. draait verder
Gestimuleerd door het grote succes van haar eerste eigen uit-
voering in Hengelo Gld, brengt de Hengelose Toneelclub op zater-
dag 27 december een herhaling van het toneelspel „Angst om de
liefde".
Deze uitvoering in zaal Langeler zal naar verwachting weer door
velen worden bezocht, dus wil men deze avond een plaatsje be-
machtigen, zal men op tijd moeten komen.
Het spel, dat op de eerste avond, 15 november, werd geboden,
stond op hoog peil.
Een kundige regie droeg er zorg voor dat het gegeven in het
stuk volledig overkwam bij de aanwezigen.
Voor het jaar 1969 ten einde loopt wil de Hengelose Toneelclub in
het oude jaar vele ingezetenen nog een keer een gezonde ontspan-
ning bezorgen.

Invention in nieuwe behuizing
De discobar Invention, welke al enige maanden met succes draaide,
op het toneel in zaal Concordia, heeft naar een nieuwe behuizing
uitgezien. Deze werd gevonden in een openkomende ruimte naast
het cafetaria waardoor over meer vloeroppervlakte beschikt kan
.•• '.-den. Deze grotere ruimte Is ook echt wel nodig, doordat de-

nieuw te plaatsen bar vele malen groter is dan de bestaande.
Evenals de bar welke zeer stemmig is uitgevoerd, is ook de aan-
kleding van de bar-ruimte zeer stemmingsvol uitgevoerd.
De verlichtingsornamenten zijn heel keurig verwerkt in ouderwetse
wagenwielen, terwijl ook diverse bezienswaardige voorwerpen ver-
spreid geplaatst worden aan de wanden en op de vloer, zoals een
antieke paardeploeg.
Met de komende feestdagen in zicht heeft de leiding van de bar, die
zal gaan heten discotheek „Invention" het plan opgevat om de
opening te laten vallen op 2e Kerstdag, waardoor velen in de ge-
legenheid zullen zijn, een kijkje te komen nemen.
De discotheek is geopend op zaterdagsavonds en zondagsmiddags
tot en met zondagsavonds.
In het reglement van orde is opgenomen de eis, beneden 16 jaar
geen toegang waaraan onder geen beding zal worden getornd door
de leiding, die de verwachting uitspreekt dat ook vele ouderen een
kijkje zullen komen nemen, waar hun kinderen vertier zoeken.

Een brood vol met krenten

De familie Regelink-Vervelde, Vordenseweg 36, keek onlangs wel
even op toen hun kennissen op bijzondere wijze op bezoek kwamen
Zij kwamen n.l. achter de deur heen met een reusachtig krente-
brood. Plotsklaps herinnerde de familie zich weer de weddenschap
die de kennissenkring enige maanden terug gesloten had, dat
indien het door het gezin Regelink verwachte kind een dochter zou
zijn, er een krentebrood op tafel zou komen.
Alhoewel 'het kind al diverse levensdagen achter zijn naam had
staan, waren de kennissen de weddenschap nog lang niet vergeten.
Zoals vorengenoemd voerden zij dan ook hun „smakelijke" plan
uit.
Met de feestdagen in het vooruitzicht behoeft het gezin Regelink
beslist nie bang te zijn, dat er geen brood op de tafel komt.
Met de talloze krenten alleen al in het brood kan men zich vele
dagen te goed doen.

WANSINK
De superknallers in herhaling

200 GRAM

2 KG 89
IEDER ZIJN EIGEN FLESJE

EXOTA of «DU ÜP
7 FLESJES 98 HEEL KRAT 24 FLES

BAKMEEL
70 ELK 2e PAK

ROZIJNEN 500 GRAM 79
PITTIGE FRANSE

FLES 225

fles

Kiiasi'iii'iiiii'o's 25
75 CT 2e PAK

VOOR OUD EN NIEUW

VERSE

WOENSDAG ^ ^̂ ^ ^^

Ï L E E S G K H A R T 159
198 ELKE 2e 500 GRAM

Haas-, Rib-, en Schouderkarbonade
Volop Kant en klaar ballen gehakt,

Biefstuk tartaar, Bami en Nasi
EN NATUURLIJK VOOR DE BEKENDE SUPERMARKTPRIJZEN

99 Knakworsl 79150 GRAM

POT 8 STUKS

AANBIEDINGEN GELDIG TOT EN MET 31 DECEMBER Zie verder de kleurige VIVO-foldei

Graag willen wij U allen prettige feestdagen toewensen en een goed begin van het jaar 1970

*tEL HEIL EN ZEGEN



In plaats van kaarten

D. KLEIN BLEUMINK

en

B. J. KLEIN BLEUMINK-KUIJPERS

hopen op zaterdag 27 december a.s. hun 40-jarig

huwelijk te herdenken.

Hengelo Gld, december 1969.

E 39c.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00-16.30 uur in

café-restaurant ,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)

te Vorden.

Zeer speciale KERSTAANBIEDING

PANTY-NYLONS 1.95

2e Kerstdag

Opening
van de nieuwe en uitgebreide

DISCOTHEEK

„INVENTION
(naast cafetaria CONCORDIA
Raadhuisstraat, Hengelo Gld)

Vrij enfree

•* TOEGANG ONDER
VOORBEHOUD

Houtverkoop Hackfort
Daar er GEEN HOUTVERKOOP OP HACKFORT wordt ge-

houden, kunnen diegenen, die hout op stam of aan een per-

ceel wensen te kopen, hiervan opgave doen bij aan

D. J. Walgemoed
E 40 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1421

ANKER naaimachines

ZIG-ZAG EN AUTOMATIC

VELE MALEN MET GOUD BEKROOND

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

B. J. HULSHOF - Henselo Gld

Bij vrieskoude is een

TRAININGSPAK
de prettigste dracht die u tegen de kou beschermt.

Schröder
levert u die in diverse kwaliteiten

BIJ DE KERK

J. G. v. Dijke, tandarts

GEEN SPREEKUUR
VAN MAANDAG 29 DEC. 1969

T.E.M. VRIJDAG 2 JANUARI 1970

Spoedgevallen tandarts Edens, Vorden. Uitsluitend op het

spreekuur van9-10 uur, behalve zaterdags.

TE KOOP:

VRIJSTAAND

dubbel woonhuis
met ong. 500 m2 tuin.

Zeer gunstig gelegen aan de Spalstraat

Eén helft vrij te aanvaarden

de andere helft ongeveer 1 dec. 1971

Inlichtingen:

D.Walgemoed, makelaar
E 21 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1338

ZATERDAG 27 DEC. NA 1 UUR

GESLOTEN wegens familiefeest

G. R. v. Neck
ViVO ZELFBEDIENING

Hengelose Toneel Vereniging

Door de vele aanvragen en op veelvuldig verzoek een

heropvoering
van het toneelstuk

Angst om de liefde
EEN TONEELAVOND VOOR IEDEREEN

OP ZATERDAG 27 DECEMBER 1969

IN ZAAL LANGELER

Aanvang 8 uur precies. Zaal open 7.15 uur

ENTREE f 1.50. Geen plaatsbespreken

Kaarten in voorverkoop vanaf heden bij hotel Langeler en

bij de spelers.

Personen boven 65 jaar kunnen zich meld envoor een plaats
bij H. Berendsen, Tel. 7239. Gaarne vroegtijdig opgeven

Wij wensen allen prettige Kerstdagen

VOOR AL UW

ken
CAFÉ-RESTAURANT

v.d. Weer
Bestellingen worden gaarne thuisbezorgd
Telefoon 1252

Vanaf deze plaats

wensen we gaarne

iedereen toe

PRETTIGE

KERSTDAGEN

Drukker i j Wolten
Nog één nummer van

de wekelijkse uitave :
HF PPPI A MP ^a woensc'a9 24 dec. om

9 uur v.m. kunnen geen
En dan beginnen wij advertenties meer worden

met frisse moed aan de aangenomen voor het num

nieuwe jaargang 1 970 mer van 30 dec. a.s.

WEGENS INVENTARISATIE is onze zaak

GESLOTEN

op 1, 2 en 3 januari

Tevens wensen wij u een gelukkig Nieuwjaar

HARMSEN & GEURTSEN
DE SPECIAALZAAK

IN RIJWIELEN EN BROMMERS

HENGELO GLD

Te Hengelo Gld meisje of juffrouw A M
Alles voor een „knallend

voor de huishouding gevraagd " |DXA/_D|/,
voor dag of dag en nacht, zelf- uiteinde, zoals VUURWERK

standig kunnende werken, hoog en nieuwjaarskaarten ver-

loon. Brieven onder no. 51 bur. krijgbaar bij WOLTERS
de Reclame ~~~

Te koop Erreswasmachine met
verwarming. St Janstraat 16,
Keijenburg

Te koop een paar jongensschaat-

sen, Hoge Noren met schoen,
maat 40. B. Groot Wassink C 15
Hengelo Gld

Te koop jonge konijnen, VI. R.
bij H. Klein Haneveld Varssel
F 29a
Te koop 2 toom biggen. N. Leb-
bink, B 94, Hengelo Gld

ALLE SOORTEN

vuurwerk
(KURKDROOG)

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. GJBIJENHOF<•••
Hummeloseweg 7 - Hengelo Gld

VELSSWIJK (bij Zelhem)

Prunushof 18:

Moderne

Vrijstaande

woning
met garage

Ind.: beg. gr.: hal, keu-
ken, bijkeuken, woonkamer
1 slpk., douche; 1e verd.:
2 slpks.

Grondopp. ca. 430 m2. Ge-
bouwd in 1964.

Aanvaarding in overleg

MAK.KANTOOR

PETERS N.V.
Lid N.B.M.

Zutphen - Tel. 05750-5747
b.g.g. 05756-1801

Kerkdiensten
—MAfltti
Ned. Herv. Kerk

24 DEC.

23.00 uur Ds Jansen

25 DEC.

10 uur Ds van Thiel

26 DEC.

10.00 uur Ds Jansen

28 DEC.

10 uur Ds van Thiel

Goede Herder Kapel

25 DEC.

10 uur Ds Klopman

26 DEC.

10.00 uur da. van Thiel

28 DEC.

10.00 uur ds. Klopman

25 DEC.

Vrljz. Herv. Kerk

4 uur Ds P. W. van Arkel

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

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.

Zondagsdlenst doktoren

25 en 26 DEC.

Dr. Schreuder, telefoon 1266

27 en 28 DEC.

Dr. Hanrath. telefoon 1277

Spreekuur en boodschappen (alleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10.00 uur

Zondagsdlenst wijkverpleging

25, 26 , 27 en 28 DEC.

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 Krulnaebouw. telefoon 1397

Zondagsdlenst dierenartsen

25 DEC.

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

26 DEC.

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

27 en 28 DEC.

Dr. Felix. telefoon (0575&) 266 b.g.g. 008

Wilt u met de feestdagen
de champagne-kurken even
hard laten knallen als uw
vuurwerk, goed, dat kan.
Maar denk dan wel even aan
onderstaand advies:



ZONDAG 28 DECEMBER

DANSEN

Zaal WINKELMAN
KEIJENBURG

AANVANG 7 UUR

ORKEST: THE EVENING STARS

Tevens wensen wij allen Zalig Kerstfeest en Nieuwjaar

Inning Kerkelijke Bijdrage
OP 31 DEC. (Oudejaardsdag)

in „ONS HUIS", Beukenlaan 30 van 9-12 uur

of door overschrijving op postrekening no.

905358 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente

Slytery

Demming
SPALSTRAAT 11

DRANKEN
VINDT U IN ONZE SLIJTERIJ

VAN DE BESTE MERKEN

ALS U 1265 BELT

bezorgen wij U gaarne thuis

Nu naast onze prima OCHIDEE panty-kwalitiet brengen wij

ook een UITERST VOORDELIGE PANTYKOUS VAN

2 paar voor f S

Schröder BIJ DE KERK

Voor de feestdagen

DANSEN
VOOR GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

zaterdag 27 dec.
AANVANG 7 UUR

ORKEST: MELODICA'S

ZAAL SUSEBEEK
Ruurloseweg 42 - Wolfersveen-Zelhem

Een manchet met een onderscheiding. De manchet van een Kenmore
Spanofix overhemd l Een prachtig overhemd - een practisch overhemd.
Want hoe U het wast en hoe U het droogt: de extra versterkte boord
en manchetten blijven altijd perfect l
KENMORE VINDT U BIJ:

r EENMOBE-(
OVERHEMDEN DIE ZICH ONDERSCHEIDEN \

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

onn

Kras of
schram
op uw
auto?
Werk 'm weg!
Verbluffend
eenvoudig met
SikkensAutoflex
Sneldrogend.
Autolak die u zelf,
met een kwastje,
aanbrengt. Precies
op kleur spiegelglad,
geen kwaststreek
te zien! In 240
standaardkleuren.

5IKKEN5

autolakken

LENSELINK
Drogisterij - Verfhandel

HENGELO GLD

TE KOOP

RESTANT

SCHAATSEN

EN RESTANT

VUURWERK

VOOR HALVE PRIJS

HARMSEN
NOORDINK

MOETEN UW FOTO'S

vakwerk zijn

dan bruidsfoto's en
reporlaoe,s

van DOLPHIJN

kwaliteitsdranken

café-slijterij „DE ZON
G. BRUGGINK

Bestellingen gaarne vroegtijdig opgeven

Wij wensen u prettige kerstdagen

en gelukkig nieuwjaar

Oudejaarsavond vanaf 8 uur en nieuwjaarsdag

na de middag gesloten

-

Gemeente Hengelo Gld

Herijken van maten en gewichten
De aandacht van belanghebbenden wordt erop gevestigd,
dat op 20 en 21 januari 1970 in de zaal van hotel 't Averenck
Th. J. Michels, Spalstraat 45, alhier, wederom herijk van

maten en gewichten zal plaats vinden.
Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat deze herkeuring

verplicht is gesteld.
Het gemeentebestuur van Hengelo

BESTEL TIJDIG UW

oliebollen

sneeuwballen

appelflansen

H. BRUGGINK
Raadhuisstraat Tel. 1358

Gemeente Hengelo Gld

Ophalen huisvuil
l<n verband met het feit, dat zowel de 1e Kerstdag als de
Nieuwjaarsdag op een donderdag zullen vaHen, zal het huis-
vuil op die dagen NIET worden opgehaald.
Dit zal geschieden:
a in de dorpen Hengelo en Keijenborg op de zaterdagen

27 december 1969 en 3 januari 1970
b i>n Varssel en in de Veldhoek op woensdagMORGEN

24 december 1969 en op vrijdag 2 januari 1970
Het ophalen zal op een wat vroeger tijdstip plaatsvinden dan

normaal.

Hengelo, 15 december 1969

Het Gemeentebestuur

Voor de a.s. feestdagen

oitblie- en wafelysers

electr. bakovens

kerstverlichting

WINTERS
SPALSTRAAT8-10

Prettige Kerstdagen en

een voorspoedig 1970 gewenst

ZOJUIST ONTVANGEN

zeer grote partij % duims

geschaafde en geploegde

PLANKIEN
beslist Ie soort.

Nu nog in alle lengten voorradig

Zeer voordelig

Doe-het-zelf-centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Telefoon 1486


