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WAT 1969 ALZO BRACHT
Als op 31 december de wijzers het middernachtelijk uur bereiken,

is weer een jaar geschiedenis geworden. Men wil dan wei in ogen-

schouw nemen, wat er alzo gebeurde rn het voorbije jaar.

Met een beetje bevreesdheid werd de intrede in het toen nieuwe

jaar 1969 gedaan. Het probleem dat velen in de ban hield, was de

BTW, die per 1 januari voor iedereen ging gelden. Als we zo

over een jaar werken dit BTW-probleem bekijken, valt het nog

we'l mee. en zijn we door de noodzaak dat het niet anders is, er al

mee gewend geraakt.

Voor Hengelo en omgeving heeft het jaar 1969 toch ook weer enige

gebeurtenissen opgeleverd, waarbij wij even stH willen blijven staan

In het voorjaar kon na vele jaren van praten en plannen maken

eindelijk een wens werkelijkheid worden. Op donderdag 29 januari

werd het Herv Gemeentecentrum aan de Beukenlaan officieel in

gebruik genomen. Door de noodzaak waren vele verenigingen

gedwongen elders onderdak te zoeken, hetgeen in dit gemeente-

centrum, in de volksmond beter bekend als ,,Ons Huis", opnieuw

werd gevonden. D eaktiecommissie die zich op meerdere fronten

tg.v. ,,Ons Huis" beijverde, zorgde voor een gedenkwaardige start.

Op een steenworp afstand van dit centrum ligt het omvangrijke

bejaardencentrum ,,de Bleike", waarvan de afbouw eind dit jaar

gereed kwam. In het begin van 1970 hoopt men de eerste be-

woners te ontvangen. Door dit bejaardencentrum kwam er op per-

soonlijk vlak enige verschuiving. Het Groene Kruis zag node zuster

Luttik vertrekken, vanwege haar benoeming tot directrice van

het vorengenoemde bejaardencentrum.

In een speciale bijeenkomst namen de ingezetenen afscheid van

haar als wijkverpleegster, waarvoor zij ruim 9 jaar haar beste

krachten had gegeven.

Dankzij de Burgerzinlening kon in dit jaar ook de stoot worden

gegeven voor de bouw van een nieuw gemeentelijk gymnastiek-

lokaal, dat in de toekomst zijn bestemming zal vinden bij de O.L.

School aan de Rozenstraat.

Ook in Keijenburg kwam errige verandering. De grote boerenhof

stede „De Neyssinck" aan de Neyssinckkampweg moest plaats

maken voor een nieuw te bouwen R.K. lagere school, doordat de

huidige school volkomen ongeschikt is om in de toekomst nog

langer les te geven. Voor Keijenburg en omgeving zal begin 1970

het verlossende moment zijn gekomen, dat men deze nieuwe school

in gebruik kan nemen, en een brandend probleem tot het verleden

gaat behoren. Naast deze vreugde voor Keijenburg leed deze ge-

meenschap op persoonlijk vlak ook een gevoelig verlies, door het

overlijden van haar eminente ingezetene, de heer H. J. Seesing.

Deze sociaal denkende en voelende mens is in het harnas gestor-

ven. Tijdens een vergadering van de gemeenteraad van Hengelo GId

waar hij steeds met hart en ziel de bealngen van Hengelo en in

het bijzonder van Keijenburg heeft verdedigd, werd hij onwel en

overleed enige tijd later in het ziekenhuis. Zijn heengaan heeft dan

ook een ilege plaats achtergelaten, zowel in het kledingbedrijf

Seesing, als m de gemeenschap Keijenburg.

Ook in ander opzicht raakte Hengelo een van haar vooraanstaande

personen kwijt. Door zijn benoeming tot eerste burger van de ge-

meente Voorst, verliet T. P. Baron Mackay, na ruim 13 jaar leiding

te hebben gegeven in de gemeente Hengelo GId.

De leiding van de gemeente wordt bij de vacature van een burge-

meester op eminente wijze uitgevoerd door loco-burgemeester

G. J. Hiddink, die al vele representatieve taken heeft verricht.

Met belangstelling volgde hij de gebeurtenissen het voor Hengelo

belangrijke tournooi om de nationale titel biljarten Ereklasse Anker

Kader 47/1 Op de openingsdag zorgde de heer Hiddink met een

welgemikte stoot voor de eerste carambole rn dit van 6 t.e.m. 9

nov. durende tournooi, georganiseerd door de jubilerende biljart-

vereniging Concordia '54. Ook bij de diverse prijsuitreikingen was

de gemeente Hengelo vertegenwoordigd door de heer Hiddink.

Op sportgebied stond Hengelo nog meer in de belangsteling, o.a.

met de voorjaarscross op 13 april op 't Zand. Deze gebeurtenis

gaf een geweldige strijd te zien tussen de topmensen in de motor-

crosswereld, tussen de plaatselijke favoriet Gerrit Wolsink en de

Bakelse coureur Frans Sigmans. Nadat aanvankelijk Wolsink zijn

kansen voor de nationale titel door goede klasseringen hoog ge-

noteerd stonden, gooiden enkele pechwedstrijden roet in het eten

waardoor hij zijn titel van 1968 niet kon prolongeren.

In de wedstrijden om het wereldkampioenschap sloeg hij een prima

figuur. Door deze wedstrijden heeft hij een rogte internationale

ervaring opgedaan.

Het voor enige jaren terug gestart evenement, de wegrcaes op het

circuit Vasrsel, kreeg ook dit jaar een groot aantal bezoekers

Door grondige verbeteringen van het wegdek is het circuit tot een

van de snelste en veiligste in de wijde omtrek geworden. Voor

Hamove is dit naast de geweldige populariteit door de motorcross

een nieuwe loot aan haar successenreeks.

Door de zioh steeds uitbreidende aktiviteit van Hamove kunnen

crossers en andere liefhebbers zich thans verder bekwamen op het

oefenparcours „Wossinkbos", waar iedere zaterdagmiddag vele

motorsportenthousiasten hun tijd doorbrengen met het bedrijven

van hun favoriete sport.

Ook de supportersclub ,,Gerrit W'olsink" gaf blijk van velerlei akti-

viteiten. Zo werd een busreis georganiseerd naar de Grand Prix

motorcross 500 cc in Norg. Er werd gevoetbald tegen de suppor-

tersclub van Jan van Beek uit Zethem. Beide wedstrijden eindigden

in een Hengelose overwinning. Ook werd door een ploeg van de

supportersclub, welke onder leiding stond van H. Domhof nog aan

touwtrekken gedaan. Bovendien organiseerde de club een dropping

die bijzonder goed geslaagd is. Op de jaarlijkse feestavond die dit

jaar plaats vond in Hotel Leemreis, vond de trekking platas van de

verloting die de supportersclub gehouden had. Op deze avond werd

de favoriet van de club op uitbundige wijze gehuldigd.

Ook een andere Hengelose jongen kwam verder in het nieuws:

René Notten, die bij FC Twente onder contract staat, speelde regel-

matig mee in het topelftal, wel een bewijs dat trainer Rijvers wat in

hem ziet. Bovendien speelde hij mee met Jong Oranje tegen Italië

welke wedstrijd in Deventer werd gespeeld en waar veel Hengeloërs

zijn verrichtingen gade sloegen.

Recreatief heeft het zwembad in Hengelo volledig aan de verwach-

tingen beantwoord. Dit jaar passeerden meer dan 100.000 personen

de controle. De gelukkige dei als 100.000e aangemerkt kon worden

was mej. de Jong uit de Maanstraat, die als geschenk het gehele

volgende seizoen gratis kan zwemmen. Ook dit jaar breidde het

aantal personen, die de zwemkunst probeerden mahctig te worden,

zich gestadig uit. O.l.v. badmeester G. van Aken in samenwerking

met C. van Houte werden enige honderden opgeleid voor het fel-

begeerde zwemdipolma. Mogelijk dat komend jaar toestemming

van Gedeputeerde Staten wordt verkregen om de mogelijke uit-

beriding van het zwembad te realiseren. Indien de plannen uit-

gevoerd kunnen worden, krijgt het zwembad er een 25-meter bad bij.

Het sporcomplex Hengelo heeft in het afgelopen jaar nog meerdere

aktiviteiten gekend. De Heng<.«ose Lawn-Tennisclub heeft alhoe-

wel niet direct op de voorgrond tredend veel goed werk verricht.

Evenals het zwembad heeft de tennisclub veel bijgedragen tot de

vorming van een goede lichamelijke conditie. De andere sportge-

meenschap die van het sportpark gebruik maakt, is PAX. Het jaar

1969 is voor PAX een donkere periode. Aan het einde van het sei-

zoen 1968-1969 moest het eerste elftal degraderen uit de derde

klasse, waarin het zo veelbelovend was gestart. O.l.v.de nieuwe

trainer, G. v.d. Pol wordt getracht het verloren gegane terrein weer

terug te winnen. Vooral in mentaal opzicht, dat tot een nulpunt

was gedaald, alsmede de conditie is er al weer enorm veel verbe-

terd. Met hoeveelheid aan elftallen wordt er iedere week voetbal-

plezier beleefd bij PAX, dat ook mede te danken is aan hulp-

trainer H. Orten.

Ook de andere voetbalvereniging in de gemeente Hengelo, Keijen-

burgse Boys beleefde dit jaar een heugelijke gebeurtenis. In het

voorjaar werd begonnen met de aanleg van een nieuw hoofdveld dat

in de toekomst de thans onhoudbare toestand moet verbeteren.

Sinds kort is er ook medewerking toegezegd voor de vorming van

een noodzakelijke 2e speelveld.

Op particulier terrein gebeurde er 1969 zo ook het een en anedr

Meubelfabriek Lenselink NV kreeg de beschikking over een uit-

gebreide nieuwe bedrijfshal, die officieel in gebruik werd gesteld

door loco-brgemeester G. J. Hiddink Tevens werd directeur M. J.

LenseNnk benoemd tot commissaris der N.V. en werd als zijn op-

volger benoemd de heer L. v.d. Broek, tot enig en algeheel directeur

Door interne verbouwingen pasten veel zaken hun pand aan, aan

de eisen van deze tijd. Ook het gemeentehuis van Hengelo werd

aan een verbouwing onderworpen. Door ruimtegebrek van diverse

afdelingen, o.a. sociale dienst, moest er noodzakelijk bijgebouwd

worden Door de bouw van een nieuwe raadszaal kon de oude

ruimte voor andere afdelingen bestemd worden. Vergaderingen der

Raad en trouwpartijen werden zolang gehouden in het repetitie-

lokaal naast zaal Concordia.

Midden juli bereikte de Hengelose parochie St Willibrordus de

droeve mare dat haar oud-pastoor, pastoor Waanders was overleden

Meer dan 12 jaar had hij de zielsbelangen van de parochianen

gediend. Enige tijd voor zijn overlijden had hij afscheid genomen

en in zijn plaats kwam pastoor Reckers.

De zomerkermis, georganiseerd en gestimuleerd door de schut-

terij „Eendracht maakt macht", kreeg dit jaar een enorme stimulans

door het buitengewoon slagen van de kermis. De vermakelijkheden

kwamen weer op hun vroegere standplaats, n.l. aan de Kerkstraat,

die gemakkelijker voor het verkeer is af te sluiten. Met garantie

van enige instellingen waagde de schutterij het aan op de vrijdag-

avond een groot vuurwerk af te steken, waabrij meer dan 1000

personen kwamen kijken, die na afloop allemaal vertier zochten

op de kermis.

Het contact dat was gelegd tussen Hengelo en Feistritzthal (Oosten

rijk) kreeg dit jaar een nieuuwe injectie door het bezoek van een

groep uit Hengelo aan de dorpen in deze streek. Met een enorme

gastvrijheid werd daar een onvergetelijke week beleefd en de

nodige contacten gelegd.

In 1970 hoopt een groep Oostenrijkers uit die omgeving Hengelo

te bezoeken. Het is nodig dat iedereen op welke wijze dan ook haar

medewerking verleend, om onze Oostenrijkse vrienden een zo goed

mogelijk onthaal te bereiden. Hun indruk van een vorig bezoek aan

Hengelo, was bijzonder goed.

Enige verenigingen in Hengelo mochten in 1969 bogen op een

gouden jubileum. De ABTB en C.L.V. „De Volharding" herdachten

onder grote belangstelling hun 50-jarig bestaan. Tijdens speciale

recepties werd uitvoerig stil gestaan bij het wel en wee van da

voorbije verenigingsjaren

Op een gedenkwaardig jubileum kon verder bogen de heer A. Ger-

ritsen, die ruim 31 jaar leiding had gegeven aan de chr muziekver.

Crescendo, met daarbij de laatste tijd ook het leiden van een

jeugdkoor. Bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd achtte hij de

tij-d gekomen om afscheid te nemen. Als zijn opvolger werd be-

noemd, de heer G. Kempers uit Aalten

Ook de andere muziekver. ter plaatse, de Kon. Harm. Concordia

beleefde een gedenkwaardig feit in haar verenigingsfaeataan.

Hun nog vitale dirigent de heer D. H. C. Helmink, herdacht zijn

50-jarig dirigentenjubileum, waaraan zelfs door de TV aandacht

werd geschonken.

Op sportgebied kwam ook via de TV Hengelo nog in de belang-

stelling. Via de plaatselijke animator, R. Kreunen jr werd de rrrter

nationale Windmolenralley georganiseerd vanaf manege „De Gom-

pert". Met belangstelling werden de historische racemonsters aan-

schouwd

Ook de manege „De Gompert" zelf was in het voorbije jaar een

middelpunt van allenlei aktivfteiten. Zowel door de ponyclub „De

Shetlandruiters" als door de LRV Hengelo werd er menig spannend

concours verreden.

De steeds in zwang komende sport als het touwtrekken vond er dit

jaar haar emplooi met een uitnemend indoortournooi. Ook werd dit

jaar voor de eerste maal een WV-totiwtrektournooi gehouden, dat

door het welslagen zeker gehandhaafd zal blijven.

De TTV Bekveld nam deel aan de open wereldkampioenschappen te

Ierland, waaraan in het TV-programma Barndpunt Buitenspel ruim

aandacht werd besteed.

Een andere touwtrekver. die zich met trots op de borst mag slaan,

voor de TV te zijn geweest, is de TTV Oosterwijk, die als kampioen

uit de strijd te voorschijn kwam.

De TTV Velswijk heeft ook niet stil gezeten. Op diverse tour-

nooien hebben de mannetjesputters uit deze buurtschap laten zien

wat er al zo gepresteerd kan worden in deze pure „lijntrekkerij".

De bejaadren uit Hengelo werden ook niet vergeten. Door vorming

van gezellige sociëteiten werd gezorgd voor een gepaste bezig-

heid. Ook ontdekten de bejaarden dat zij nog degelijk over zang-

kwaliteiten beschikken, zodat er nu druk gerepeteerd wordt. Ook de

bejaardendansgroep „De klepperklumpkes" bezorgde velen enorm

plezier.

De dames- en herenafdeling van Jong Gelre gingen een fusie aan,

hetgeen met de schets „het huweijlk" op de feestavond duidelijk

werd weergegeven.

Aan het einde van het jaar werden we weer geconfronteerd met

de drukke decembermaand. De St Ncioalas-aktie van de Hengelose

en Keijenburgse winkeliersver, was nog beter geslaagd dan voor-

gaand jaar. Ook de beslommeringen voorde kerstdagen waren veJe,

Traditiegetrouw zal ook 1969 weer met veel geknal de geschiedenis

worden ingeschoten.

Geachte clientèle
Nu geen reclame van „DE HEIDE SMID", maar gewoon een

praatje aan het eind van dit jaar.

Bij deze bedanken wij iedereen die het mogelijk hebben ge-

maakt, dat wij in korte tijd konden inburgeren in het buurt-

schap Varssel.

Wij zijn U zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat U In ons

gesteld hebt.

Wij hopen U in 1970 nog beter van dienst te kunnen zijn,

zodat het vertrouwen verstevigd mag worden met als wens

een voorspoedig nieuwjaar.

Hoogachtend,

Gebr. WISSELINK
Hengelo GId, Varssel F 61 Halle Halle Heideweg 12-16



Heden overleed tot onze grote droefheid onze lieve vader,

behuwd- en grootvader

CORNELIS SCHREUDER

weduwnaar van Catharina Maria Radecker

in de ouderdom van 82 jaar.

t t vb***II
. Schreuder

Schreuder-Alofs

Manon

Frederik

Remco

Tom

Hengelo Gld, 22 december 1969.

Spalstraat 25.

De begrafenis heeft in alle stilte plaats gevonden op zaterdag

27 december op de Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld.
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CHR. GEM. KOOR

Soli Deo Gloria" - Bekveld
WENST DONATEURS VRIENDEN EN BEKENDEN

voorspoedig 1970

ASSURANTIEKANTOOR

A. J. Memelink
WENST U ALLEN

voorspoedig 1970

Voor de vele blijken van mede-

leven, ondervonden tijdens de

ziekte en na net overlijden van

mijn lieve man en onze zorg-

zame vader

ALBERTUS JOHANNES
BESSELINK

betuigen wij onze oprechte dank.

H. C. Besselmk-

Diepemaat

en kinderen

Hengelo Gld, december 1969.

Hummeloseweg 3a.

Te koop 24 zware biggen N.L X

G.Y. H. Menkveld, F 4, Hengelo

Te koop 8 roodbonte nieuwmelkte

koeien, 20-26 liter melk per dag

Veehandel Vlogman, Vorden Tel.

05752-1287

SCHOONMAAKBEDRIJF

METU
wenst allen een
voorpoedig 1970
OOK IN HET NIEUWE JAAR
ZIJN WIJ U GAARNE
VAN DIENST BIJ UW
SCHOONMAAKPROBLEMEN

TEL. 05753-1656

KOTTKAMP
TV reparatie
en verkoop

Leliestraat 9, Hengelo Gld

Tel. 05450-1076

Ga gerust over de drempel

van 1969-197 O

MET ZO'N LEKKERE

worst of

karbonade
UIT HET VUISTJE

Slagerij lÜTKIink
UW SPECIALIST VOOR LEKKERE HAPJES

Vroegtijdig bestellen voorkomt teleurstelling

Famiiedrulfwerk? WOLTERS

A. Boerman, zadelmaker
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Grootbods woninginrichting
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Bijenhof aannemersbedrijf
wenst allen een

voorspoedig 1970

B. J. Lebbink, molenaar
wenst allen een

voorspoedig 1970

Wij wensen alle cliënten

zalig nieuwjaar

Drogisterij en schildersbedrijf

Derksen

St Janstraat - Keijenburg

Regelink
Garage Autorijschool - Hofstraat

wenst allen een

voorspoedig 1970

Fa. H. A. J. Besselink
wenst allen zalig nieuwjaar

Beumkes IFA-kruidenier
wenst allen

veel voorspoed in 1970

Waamelink
Bloemenmagazijn - Zaadhandel

wenst allen een

zalig nieuwjaar

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Makelaars-, Assurantie- en

Accountantskantoor

Beunk en Niesink

wenst allen zalig nieuwjaar

Architektenbureau

J. A. Heijink

wenst allen een

voorspoedig nieuwjaar

A. Maalderink - Varkenshandel
wenst allen een

voorspoedig 1970

H. Lubbers Vege kruidenier
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

J. W. van ONNA
kapsalon - parfumerie

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

MOETEN UW FOTO'S
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reportages

van DOLPHIJN

J.

^Kerkdienst

Ned. Herv. Kerk

31 DEC.

19.30 uur Ds Jansen

1 JAN.

10.30 uur Begroetingsbijeenkomst
in „Ons Huis"

4 JAN.

10.00 uur ds. van Thlel

Bevestiging ambtsdragers

Goede Herder Kapel

31 DEC.

19.30 uur Ds Wiersma

Vrtjz. Herv. Kerk
31 DEC.

7 uur Ds Brinkerink

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis 10.30 uur H. Mia. Door de
week H. Mis 8 uur

R.K. Kerk Keyehburg
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 doktomn
Spreekuur en boodschappen (alleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10.00 uur

31 DEC. - 1 JAN.

Dr. Hanrath, telefoon 1277

3 JAN.

Dr. Schreuder, telefoon 1266

Zondagsdlenst wijkverpleging
31 DEC. - 1 JAN.

Zr. Foeken, Hummelo, Tel. 08348-236

3 JAN.

Zr. Lucle 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 Krulsqebouw, telefoon 1397

Zondagsdlenst dierenartsen
1 JAN.

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

3-4 JAN.

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

Aheus (
het helpt T

km

Voorkomen
is beter dan
genezen

VOORJAARSUITVOERINGEN

Op zaterdag 17 januari hoopt de chr. gem. zangver. „Looft den Heer

een uitvoering te verzorgen in ,,Ons Huis".

Het ruim 45 leden tellen-de koor hoopt dan diverse nieuwe liederen

uit te voeren.. Na een onderbreking van enige jaren zal een eigen

groep het gedeelte na de pauze verzorgen met het brengen van

'het toneelstuk „Indianenbloed". Dit toneelstuk is de weergave van

de onderdrukkig der indianen en kan in deze tijd zeker gelden als

aanduiding van het helaas maar al te veel heersende racistische

gevoelen der mensheid.

Door de chr . muziekver. Crescendo zijn in beginsel als data voor

de uitvoeringen vastgesteld, donderdag 12 februari en 2e Paasdag.

Het ligt in de bedoeling om het programma van de eerste uitvoering

te herhalen op 2e Paasdag.

Het koor en het jeugdkoor onder leiding van de heer G. Kempers

wijden zich terdege aan de studie voor de uitvoerignen.

Met de gedachte van het 25-jarig bestaan der vereniging in 1970 zijn

vrijdag en zaterdag 27 en 28 februari door de chr. jongensclub

„Jong Hengelo", bestemd voor het geven van jubileum-uitvoeringen

Op deze avonden zal natuurlijk een terugblik op de voorbije jaren

worden geworpen. Diverse oud-leden zijn door de leiding verzocht

om mede te werken aan de opvoering van het toneelspel „Jeugd

. in de branding".

De verwachting is gewettigd dat vele oud-leden deze avonden naar

„Ons Huis" zullen komen om nog eens oude herinneringen op

te halen.

Kerstzang voor bewoners Rusthuis
De zangver. Excelsior verzorgde dinsdagavond weer een kerst-

concert voor de bewoners van het Rusthuis aan de Kastanjelaan.

Excelsior werd bij aankomst begroet door de directrice, mevr. v.d.

Berg, die de wens uitsprak dat het weer evenals andere jaren een

gezellige avond zou worden.

Enkele dames van Excelsior hadden vooraf het zaaltje in kerst-

sfeer gebracht en elke bewoner een kerststukje opgespeld.

O.l.v. de heer C. Nijhof bracht Excelsior een gevarieerd programma

dat werd afgewisseld met een kerstverhaal, gelezen door mevr.

Fukkink. Aan het slot van de avond dankte de voorzitter de heer

Aalberts voor de genoten gastvrijheid, de koffie met koek en sprak

dewens uit dat Excelsior alle bewoners bij een volgende gelegen-

heid gezond en wel weer zal mogen ontmoeten in het nieuwe be-

jaardencentrum „De Bleike".

Mevr. v.d. Berg dankte namens alle bewoners Excelsior hartelijk

voor het geboden programma en wenste de ver. alle goeds voor

de toekomst.

Dit was tevens de laatste aktiviteit van Excelsior in 1969 en voor

1970 wacht de vereniging weer een druk jaar in verband met het

80-jarig bestaan. 6 januari worden de repetities hervat om half acht

in zaal Langeler.

Klein maar dapper
Hiermede zou met recht gedoeld kunn enworden op de mini-fancy-

fair, die het aktiecomité t.b.v. „Ons Huis" van plan is te houden

op vrijdag 30 en zaterdag 31 januari 1970.

Op deze avonden kan men naast het wedijveren met elkaar op de

onderdelen zoals schieten, sjoelen, speerwerpen enz. ook even

lekker uitblazen in het gezelige zitje, waarvoor de Instuif haar

medewerking heeft toegezegd.

Paardrijden in de Achterhoek
De Gelderse Achterhoek is een eldorado voor ruiters. Honderden

kilometers zandweg voeren dwars door een sterk afwisselend land-

schap.

Tot 15 juni en na 15 augustus kan men bij de Streek VVV Achter-

hoek een paard, en een bed reserveren.

Vanaf ƒ 121.50 per persoon kan men gedurende drie dagen te

paard - drie uur per dag - onder leiding de Achterhoekse bossen

doorkruisen.

In deze prijs zijn begrepen drie'dagen volledig pension, de huur

van het paard en de begeleider van de manege.

Het tarief is gebaseerd op verblijf in een goed hotel ( kamers met

warm en koud stromend water, centrale verwarming ruime parkeer-

gelegenheid, gezellige bar). Toeslag kamers met douche ƒ 4.50,

met douche en toilet ƒ 6.50.

Het arrangement is bedoeld voor geoefende ruiters en wordt uit-

gebracht in samenwerking met Hotel Leemreis en Manege „De

Gompert", beide te Hengelo Gld.

Nadere informaties zijn verkrijgbaar bij de Streeek-VVV Achterhoek

Stationsplein 59, Zutphen (telefoon 05750-4204).

Een

stevige

hand-

voor u bij de wisseling van

de jaren 1969-1970, van

uw drukker en uitgever van

DE RECLAME

Een

wekelijkse

vriend, waar

iedereen

naar uitkijkt
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begint 't nieuwe jaar niet hnal - effecten

Bruine bonen PAK 500 GRAM

Kip-, Groente of Tomatensoep
Per blik

Reuze koek Alleen deze week 70 \'m afwas HEEL LITER 70
ER WTEN- WOR TELEN

literbiik elk 2e blik

(KEIHARD) 500 gram 69 Witte kool Kantklaar gesneden

500 gram 19
Jonathans lekker voordelig: 21/2 kg

IGH nmrii 500 GRAM

gere MKÜPJES Mager zuurkoolspek
Woensdag en donderdag

elke 2e 500 gram

Boterhamworst 250 gram
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De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld...
uw salaris bijvoorbeeld
Als u uw salaris, pensioen of andere inkomsten
laat overschrijven op een privé-rekening bij
de Raiffeisenbank krijgt u 3 ] /2% rente.
Zo verdient u geld met uw inkomen.

Maar de Raiffeisenbank doet nog meer: al uw
betalingen kunnen volgens uw opdrachten worden
verricht (ook automatische betalingen) en u
ontvangt duidelijke overzichten met de stand
van uw saldo! Deze service is gratis!

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l,Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

DE TRADITIE WORDT GEHANDHAAFD

BEAT-, RYTHM- EN SOULCLUB

SQUARE
brengt weer gezelligheid op de eerste dag van het jaar:
van 7.30-11.30 uur

NIEUWJAARSDAG
Zaal (oncordia, Hengelo Gld

Voor een gast-optreden in de club werd uitgenodigd een zeer
bekende groep, die momenteel in de top-10 staat met:
„Get me down"

ZEN"

Nog even het jaar 1969 goedmaken

voor de klok 12 uur slaat
WIP ER EENS UIT EN KOM

GEZELLIG VERTOEVEN OP

Oudejaarsdag
(alleen 's middags)
IN EEN STEMMIGE SFEER

met gezellige muziek op tonen

van het

Hanska Duo

HOTEL ..DB 1IKEKOON
KEIJENBURG

Gaarne staan wij voor u klaar voor al uw bestellingen

voor een FRISRDANKJE of een BORREL voor oud

en nieuw Tel. 05753-1329

Bakkerij H. Bruggink

wenst allen een

voorspoedig 1970

Aan alle vrienden, kennissen en

clientèle wensen wij een voor-

spoedig 1970

Pluimvee- en fouragehandel
J. FRANKEN - Hengelo Gld

Bakkerij Hekkelman
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Lurvink's kapsalons
Ruurloseweg - Hengelo Gld

wenst allen een

zalig nieuwjaar

Automobieibedrijf
A. W. C. RIDDERHOF

wenst allen een

voorspoedig nieuwjaar

Bakkerij Tijdink
Z.N.

A. J. LUIMES
Chemisch reinigen
Meidoornstraat 17

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Jansen Schoenenhuis
wenst allen zalig nieuwjaar

Bakkerij-Levensmiddelen De Spar

MEENINK
wenst allen

gelukkig nieuwjaar

H. Hulstijn, loodgieter
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Assurantie- en Makelaarskantoor

GERRITS

wenst allen een

voorspoedig 1970

G. Kuipers
Fruithuis - Bloemenmagazijn

wenst allen een

voorspoedig 1970

Aannemersbedrijf

A. J. Rondeel
wenst u een

voorspoedig 1970

Café-Bakkerij

v.d. WEER
wenst allen
voorspoedig 1970

G. R. van Neck
Molenaar-VIVO zelfbediening

wenst allen

gelukkig nieuwjaar

Schoenmakerij Alb. Barink

wenst u allen veel

voorspoed in het

nieuwe jaar

Lubbers woninginrichting
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Hoetel Langeler
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

G. R. Beunk, loonbedrijf B 73a
wenst allen een

voorspoedig 1970

Hotel 't Averenck
wenst allen een

zalig nieuwjaar

Ook in 1970 veel rijgenotl

Met de beste wensen voor het

nieuwe jaar.

Autorijschool
A. W. W. WEIJERS

Poelsweg 47 - Keijenburg

Wij wensen allen een

zalig nieuwjaar

Manufacturen - Woninginrichting

G. SEESING
Kerkstraat 20 - Keijenburg

H. STEEGE
Schilders- en behangersbedrijf

C 54a - Hengelo Gld

VEEL VOORSPOED IN 1970

Fa. J. Th. Slotboom
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

H. Th. Steenkamp
Kolenhandelaar - D 146

wenst allen een

zalig nieuwjaar

Fa. Wijnbergen en Zn
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

SLAGERIJ RATERINK
wenst allen

gelukkig nieuwjaar

Hotel ,D,e Eikeboom"
Keijenburg
wenst allen een

voorspoedig 1970

Houwen Spar supermarkt
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Harry Jolink

wenst allen een

voorspoedig nieuwjaar

T. Jolij en Zonen

Expeditiebedrijf

wenst allen een

voorspoedig 1970

B. Boers
Veehandel - Hummeloseweg

wenst allen een

voorspoedig nieuwjaar

G. W. Braakhekke
Fakkerts meelhandel

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

G. J. Halfman en Zn
Boomkwekerij en Tuinaanleg

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Café Wolbrink
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

A. W. Peters, Keijenburg
wenst allen een

zalig nieuwjaar

Loonbedrijf Ellenkamp

wenst allen een

voorspoedig 1970

A. Groot Kormelink
Horlogerie - Goud en Zilver

Optiek

wenst allen een

voorspoedig 1970

Loonbedrijf Enzerink
D 14a

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

H. Boerman, Concordia
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

CAFÉ-BAR BlOltl

WENST ALLEN

zalig nieuwjaar

OUDEJAARSDAG 31 DEC.

POTBILJARTEN

ii

CHR. GEM. ZANGVER.

„Looft den Heer1

WIJ WENSEN ALLEN

gelukkig nieuwjaar

5 JANUARI 1970 GEEN ZANG

WIJ ZIJN RUIM GESORTEERD IN

koek- en wafelijzers

elektr. verwarmingsdekens
MET 3 JAAR GARANTIE, VANAF 74.2O

ORDELMAN & DIJKMAN
Spalstraat 14 - Tel. 05753-1285

Wij wensen allen een VOORSPOEDIG 1970

royale en sterke

BADHANDDOEK
diverse strepen

50/100
slechts 1.95

WEGENS INVENTARISATIE is onze zaak

GESLOTEN
op 1, 2 en 3 januari

Tevens wensen wij u een gelukkig Nieuwjaar

HARMSEN & GËURTSEN
DE SPECIAALZAAK

IN RIJWIELEN EN BROMMERS

HENGELO GLD

Vlug een rijbewijs?

dan naar

VAMOR gediplomeerde autorijschool

A. LOONEN
Rozenhof laan 29 - Hengelo Gld - Tel. 1845
b.g.g. Tel. 1551

WIJ LESSEN OOK MET DAF 44

Plaatselijke theorielessen


