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G AS VER WARMING ideaal//
Wij zijn voornemens op de navolgende dagen:

vrijdagavond 9 jan. van?! 7 uur

zaterdagavond 10 jan. vanai 7 uur

zondag 1 1 jan. vanaf 1 1 v.m. tot 5 uur

een show te houden in de zaal van:

Parochiehuis - Keijenburg

kachels
gevelkachels
fornuizen
plateaus

Ook opgave voor huurgeijsers

Tevens houden wij gedurende deze

dagen een show in
St Janstraat 39 . .. ..
KEUENBURG koelkasten, diepvries-

Tel.05753-1 760 kisten> wasautomaten

ERKEND Tijdens de show deskundige voor-

GASFITTER '^hting

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

KEURSIAGER BIEDT U.

Maandag en dinsdag

„Viugklaardag"

500 gram

Verse worst 248
3 stuks

Beierse braaduiorst 98
Slauinhen .** 118
3 stuks

Hamburgers 148

Woensdag

500 gram

GEHAKT 198
i hg nog voordeliger 299
Hierbij:

1 blik heerlijke

appelmoes 78

ALS EXTRA REKLAME DE GEHELE WEEK :

lYlayere speklappen
Runderlappen, mager 500

DONDERDAG

3 stuks

Tartaar
250 gram

echte öi

500 gram

168

298

m. uarkenslapnen 298
500 gram

dikke uleesribbeties 125
Vrijdag en zaterdag

magere runderlappen, 500 gram

mals braadvlees soo gram

schouderkarbonade soo gram

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

OSSESTAART, 500 gram

3NIJWORST, 150 gram

NIERPASTEI, 150 gram

HAWAI SALADE, 100 gram

Voor- en achterbouten tegen scherp concurrerende prijzen

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

TOCH HEBBEN WIJ

ONZE WENSEN VOOR

HET NIEUWE JAAR

NIET IN DE

KOELKAST
GESTOPT, EN LATEN

DEZE ALSNOG VOLGEN

EEN VOORSPOEDIG 1970

FA. JANSSEN
ST JANSTRAAT 39

KEIJENBURG

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

Te koop eenjudopak, eer» paar

voetbalschoenen maat 10 en een
paar schaatsen maat 42/43.
H. Hekkelman, Raadhuisstraat 29
Hengelo GId

Weggelopen een zwartbent pin-
chertje, naam Lucien. Gaarne be-
richt aan G. Peters, Kervelse-
weg 26

Te koop partij rogge- en haver-

stro. D. J. Wentink, Hummelose-
weg 9, Hengelo GId

Te koop beste r.b. dr. maal,

a.d.t. 15 januari. H. van Beek
Lankhorsterstraat, Tel. 1361
Hengelo GId

MOETEN UW FOTO'S

vakwerk zijn

dan bruiüsloto's en
nwtMU

van DOLPHIJN

JEUGDDIENST
IN DE NED. HERV. KERK

ZONDAG 11 JANUARI

AANVANG

7 uur 's avonds

VOORGANGER: DS KRONENBURG

(van Steenderen)

Medewerking verleent de zangsolist

WIM OENE uit Ruurlo

Maandag 12 januari hopen wij met onze ouders

J. W. VLEMINGH

en

J. VLEMINGH-BOERS

hun 25-jarig huwelijksfeest te herdenken.

Hennie en Gerrit
Henk

Hengelo GId, januari 1970

Noordink E 63.

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30-5 uur in zaal Concordia
te Hengelo GId.

Dankbetuiging

Gaarne willen wij allen bedanken voor de belangstelling die

wij hebben ondervonden ter gelegenheid van onze Jubileum-

receptie.

Ook hartelijk dank voor de vele bloemen en cadeaus - in

welke vorm ook - die wij in ontvangst mochten nemen.

Dit warme medeleven sterkt ons in het streven met U in de

toekomst - zowel in de persoonlijke sfeer, als in het zakelijke

vlak - de beste contacten te mogen onderhouden.

Namens het bestuur van C.L.V. „De Volharding"

J. B. Hiddink, voorzitter

E. J. Hukker, secretaris

Hengelo GId, januari 1970.

Ook in 1970 voor al uw

DRUKWERK
DRUKKERIJ WOLTERS



ZATERDAG 10 JAN.

AANVANG 19.30 UUR

Groot
(De deurdreajers)

ZAAL SCHOENAKER
KRANENBURG - VORDEN

MUZIEK: DE PRINSENKAPEL

± 20.30 UUR:

Intocht nieuwe Prins Karnaval 1970

üiiuoering „Looit den Heer9

Nog even en dan vindt in „Ons Huis" de uitvoering plaats van

de chr. gemenig^e zangver.,.Looft den Heer"

Op zaterdagavond 17 januari zal het koor o.l.v. haar dirigent de heer

G. J. Schetter een programma ten gehore brengen waarop de

laatste tijd intensief is gestudeerd. Men wil in het nieuwe jaar het

publiek weer laten genieten van goede zang.

Na de pauze zal voor het eerst weer na enkele jaren onderbreking

door de eigen toneelgroep het toneelstuk op de planken gebracht

worden, wat voor deze avond is uitgekozen.

Men heeft het stuk „Indianenbloed" van de schrijver Bill Cammany

gekozen. Dit stuk werd voor 8 jaar geleden met zeer veel succes

door de toneelgroep in verschillende plaatsen ten tonele gebracht.

Dit stuk dat in deze tijd van rassendisrciminatie nog sterk aan-

spreekt en waarbij het gaat omde erkennmg van een andere huids-

kleur, zal door de toneelgroep gespeeld worden.

Daarom raden wij een ieder aan om zaterdag 17 januari in ,,Ons

Huis" aanwezig te zijn bij de opvoering van het toneelstuk ,,Indianen

bloed".

Te koop
HERENRIJWIEL, PETROLEUM- EN KOLENKACHEL, PERSONEN-

WEEGSCHAAL, IJZEREN LEDIKANT, AARDEWERK ENZ.

aan de Schoolstraat, Burgemeesterswoning

OP VRIJDAG 9 EN ZATERDAG 10 JAN. a.s. tussen 15 en 17 uur

Ster-toerrit

Ook in het jaar 1970 organiseert de BRAMC de Internationale

BARTIMEUS STER-TOERIT en wel op zaterdag 6 en zondag 7 juni.

De opbrengst hiervan gaat zoals van de 8 achter ons liggende

ritten ook nu weer naar de blinde en gehandicapte kinderen van

BARTIMEUS welke verblijven op de De Ehze te Almen.

Door uw komst naar Eefde betekent dat voor deze kinderen een

klein beetje liefde en warmte in hun toch al zo moeilijk bestaan.

Ook zal u op deze rit weer veei vrienden ontmoeten, want ook dit

jaar zijn de voertuigen weer in hun eigen klasse ingedeeld.

Komt dus allen op 6 en 7 juni weer naar EeTde. Want u mag dit

9e Internationale festijn niet missen.

Voor inlichtingen en reglementen: secr.G. J. Boltjes, Kapperallee 58

Eefde.

Kerkdiensten

ZONDAG 11 JAN.

Ned. Herv. Kerk

7 UUR N.M. Ds Kronenburg

Jeugddienst
10.30 uur ds. Jansen

Goede Herder Kapel

10 uur Ds H. Bouman

bed. H. Avondmaal

Vrljz. Herv. Kerk

10.30 uur Ds P. J. v.d. Vange, Zutphen

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis 10,30 uur H. Mis. Door de
week H. Mis 8 uur.

R.K. Kerk Keyenbtirg

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 stllia H. Mie

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

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr. Foeken, Hummelo, Tel. 08348-236

Hoofdleidster Gezinsverzorging

Mej. H. LenseHnk, 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 Krulaa«bouw. telefoon 1397

Zondagsdlenst dierenartsen

Dr. Felix, telefoon (D575S) 266 b.g.g. 008

Herv, Instuif - Hengelo Gid
Zaterdag 10 jan.

„ONS HUIS" - Beukenlaan Hengelo Gld

OPTREDEN VAN

HENGELO'S POPGROEP

Magie Butterfly
Aanvang 7.30 uur

Hervormde Instuif

MAGIC BUTTERFLY is de naam van de groep, die op de eerste

instuifavond van het nieuwe jaar zal spelen.

De meesten komt deze naam natuurlijk bekend voor. Geen wonder,

want de groep komt uit Hengelo Gld zelf.

In maart 1969 werd de groep opgericht en het eerste succes werd

geboekt op de culturele avond, onder de naam Scornful Laughter

Group. Omdat ide maan voor velen te moeilijk was, werd ze om-

gedoopt tot MAGIC BUTTERFLY.

Sindsdien heeft de groep op enkele schoolfuiven en instuiven in

omliggende plaatsen gespeeld.

De leden van de groep waren echter niet tevreden met het be-

staande repertoire en hebben het daarom grondig gewijzigd.

Het repertoire zal hoofdzakelijk bestaan uit bluesnummers, maar

ook blijft de groep steeds enkele nummers spelen, die hoog staan

genoteerd in (de hitlijsten. Zo zijn ze hard bezig om tenslotte tot

een sluitend en ijzersterk repertoire te komen met nummers van o.a.

John Mayall, Led Zeppelin, Rolling Stones, Shicken shack en niet

te vergeten enkele eigen composities.

De groep bestaat uit: sologitaar, zang Wim Heijink; slaggltaar

Willy Evers, Henk Harmsen; bas Eddy Harmsen en drums Jan Fritz.

Ze zijn te zien en te beluisteren op 10 jan. in ,,Ons Huis", Hengelo.

Gezellige laarleesten GlM-Jong Gelre
De gezamenlijke jaarfeesten van de G.M.v.L. en Jong Gelre in zaal

Langeler stonden in een extra grote belangstelling.

In de koudere dagen is er behoefte aangezellige ontspanning.

Dat de band tussen de leden van plattelarvdsorganisaties steeds

gehandhaafd blijft bewees de opkomst op deze feestavonden.

De aanwezigen werden hartelijk welkom geheten door de presidente

mej. Weustenenk (Ruurloseweg).

Zij sprak over de fusie die was aangegaan tussen de dames- en

herenafdeling van Jong Gelre. Ook wees zij op de vele behaalde

bekers, die te pronk stonden in de in de zaal opgestelde prijzenkast

Een afwisselend voorprogramma werkte terdege op de lachspieren

van de aanwezigen.

Voormelde fusie werd in het schetsje ,,Het huweijlk zeer prachtig

weergegeven.

Het hoofdthema van de avond vormde de opvoering v. h. toneelspel

„Bedreigd geluk".

Een Holamdjse boerenfamilie is noodgedwongen door stadsuitbrei-

ding geëmigreerd naar Canada waarbij zij beter emplooi hoopten te

vinden voor hun bedrijf. Dat de trek naar een ver en vreemd land

niet zonder moeilijkheden is, ondervind men dan ook terdege.

Vooral de kinderen krijgen het moeilijk zich staande te houden

tegen de keiharde zakelijke mentaliteit in het voor hen toch vreemd

blijvende nieuwe vaderland.

Met veel takt en wijsheid en door schade en schande wijs geworden

komt alles toch goed terecht, waardoor de boer uiteindelijk het

geluk van hem en zijn kinderen weet geborgen in het nieuwe vader-

land.

Een kundige regie van de heer P. Pelgrum, met daarbij gevoegfd

dat elke speler of speelster de geëigende rol op zich had genomen

hierdoor kwam de inhoud van het toneelstuk volledig over bij de

aanwezigen.

Met trots kan men zeggen, volledig geslaagd te zijn, met het geven

van deze avonden en daardoor de onderlinge band verstevigd

te hebben.

Rechten en plichten

in het verkeer

Landbouwvoertuigen, welke hun taak op het land hebben liggen,

maar het recht hebben op dvierse wegen te mogen rijden, zijn

zeker onderhevig aan de plichten van het verkeer.

Nog maar al te vaak wordt bij het gebruik van landbouwvoertuigen

op de weg te licht gedacht, maar ook met deze middelen kunnen

stremmingen in het verkeer ontstaan.

De afdeling Hengelo Gld van het Verbond voor Veilig Verkeer

heeft dan ook een goed idee gelanceerd om een speciale cusrus

in het verkeer voor landbouwvoertuigen te geven.

Het kan maar niet te vaak gezegd worden, op welke wijze men

zich met het gebruik van landbouwvoertuigen kan inpassen in het

hedendaagse verkeer.

O.l.v. de heer van Weelden uit Breedenbroek, zullen enige avonden

belegd worden Om aan reeds vaker gestelde wensen te voldoen,

nu ook eens te Keijenburg een cursus van Veilig Verkeer woriden

belegd.

Men hoopt omstreeks midden januari te starten. Zie voor de nodige

informatie de advertentie elders m dit blad.

Haastige spoed is zelden goed !!

\n de zeventiger jaren zijn aangevangen
Regeren is vooruitzien, zo ook in uw bedrijf, als u uw blik

op de toekomst wilt richten.

Goed drukwerk kan mede bijdragen tot verwezenlijking van

uw toekomstplannen betreffende omzetvermeerdering.

Goed drukwerk geeft ook cachet aan de zaak, het kan de

blikken van belangstellenden op uw bedrijf doen richten.

Vraag eens informatie omtrent oplage, uitvoering, eventueel

in kleurendruk.

Ook op grotere formaten zijn wij ingesteld, voor het ver-

vaardigen van o.m. jaarverslagen, folders, aanplakbiljetten.

Drukkerij Wolters - Hengelo G

ZIJN ALLER BLIKKEN UITERAARD

GEVESTIGD OP DE TOEKOMST

De Nebiolo Atena ook voor grotere formaten



rnet voordeel-aanbiedingen, die gezien willen worden

ROMIGE custard familiepak 400 gram

OLD INN pot 200 gr. 298 Rooktviirsl 98

HELENA nylons paar van 550 voor 395
Bruine bonen 3/4-LITER POT 69 Gehakt in jus BLIK 425 GRAM 129

HUTSPOT keukenklaar gesneden

Citroenen VOL VITAMINE C

4 VOOR 69 Boerenkool KG 59

MUL mmmm 8 voor 139 COX ORME 98

ZONDER BEEN

Verse lever 189 258
WOENSDAG EN DONDERDAG

lleesgehakt
elke 2e 500 gram 159

WOENSDAG EN DONDERDAG

Dikke vleesribben 139

VRIJDAG EN ZATERDAG

Schouderkarbonade
ORST 150 GRAM 89 Rookvlees 100 GRAM



VERBOND VOOR

VEILIG VERKEER

AFDELING HENGELO GLD

Het bestuur van bovengenoemde afdeling is voornemens

bij voldoende deelname

een cursus van enkele avonden te organiseren, speciaal gericht op het gebruik

van landbouwvoertuigen op de openbare weg. Het lesgeld zal zo laag mogelijk

gehouden worden.

De cursus zal worden gegeven in

zaal Winkelman
te Keijenburg

o.l.v. DE HEER VAN WEELDEN TE BREEDENBROEK

Aanvang der cursus op 19 JAN. 1970, 's avonds 20.00 uur.

Aanmelding kan geschieden t.e.m. 10 januari 1970 door inlevering van onder-

staande strook bij de bestuursleden en tevens bij de volgende adressen:

B. W. BUSCH, ST JANSTRAAT KEIJENBURG, TEL. 1906

POLITIEBUREAU, RAADHUISSTRAAT HENGELO GLD, TEL. 1230

Gelieve deze bon uit te knippen

Ondergetekende

wonende te

geeft zich hierbij op voor de cursus in zaal Winkelman te Keijenburg

Handtekening,

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 3V2% 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 1,1e!. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

CHR. GEM. ZANGVERENIGING

.Looft den Heer'
HENGELO GLD

Dirigent: de heer G. J. Scheffer

Zaterdag 17 januari
hoopt zij haar

uitvoering
te houden in

„ONS HUIS", BEUKENLAAN, HENGELO GLD

AANVANG 7 UUR

KOMT LUISTEREN NAAR EEN SELECTIEF

SAMENGESTELD PROGRAMMA

Dit jaar zal na een onderbreking van enkele jaren een eigen

toneelgroep opvoeren, een toneelstuk hetwelk in deze tijden

van rassendiscriminatie zeer zal aanspreken:

II

ENTREE ƒ 1.50

INDIANENBLOED
ii

Verzorgingscentrum „DE BLEIKE"
WIJ ZIJN GESTART!!

Hebt u ook zin om bij ons te komen werken?
\

Er is nog plaats voor een

bejaardenverzorgster

en enkele

huishoudelijke hulpen

Maakt u eens een afspraak! Ons telefoonno. is 1884

DIACONIE HERV. GEMEENTE
HENGELO GLD

Rekeningen
VOOR DIACONIE EN HERV. RUSTHUIS, OVER

HET JAAR 1969, MOETEN ZO SPOEDIG MOGE

LIJK WORDEN INGEDIEND EN WEL VOOR

ZATERDAG 17 JAN. BIJ DE HEER

W. FOKKINK, D 153, HENGELO GLD

bijzonder sterke
BADSTOF

IKEUKENDOEK
50/50

slechts f,45

atet weÉgeitfHtóK

KLÊm
• RTOBOGLD


