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Een greep
uit ons

dienstenpakket

Salarisrekening
Sparen
Persoonlijke lening
Vreemd geld
Reischeques
Effecten
Aandelen-Zekerheids-Plan
Verzekeringen

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland

Hummelosewes 14 - Hengelo GId

Hebt U al eens kennis gemaakt met de

TOUWTREKSPORT?
kom dan op

zaterdag 28 februari

naar manege „De Gompert"
AANVANG 8 UUR

Daar vindt dan plaats een

indoortouwtrektournooi
met internationale deelname tegen ploegen, aangesloten bij N.T.B.

Officiële opening van het tournooi door burgemeester Ouarles van Ufford

Bij aankoop

KUNSTSTOF
KEUKEN

150 cm, prijs f340.-
tijdelijk roestvrij stalen
blad t.w.v. f180.-

nu voor f 1 5.—

prijzen exclusief BTW

DOE-HET-ZELF

CENTRUM

Harmsen - Vorden
Schoolstraat-Tel. H86

ZONDAG 1 MAART

dansen
AANVANG 7 UUR

ORKEST: GELDERS KWARTET

met zang van Diny Snijders

ZAAL WINKELMAN

1945

C.J.C. „Jong Hengelo"

Herdenking
VAN HET 25-JARIG JUBILEUM

OP VRIJDAG 27 EN ZATERDAG 28 FEBRUARI A.S.

IN „ONS HUIS", BEUKENLAAN 30 TE HENGELO GLD

Opvoering van het toneelspel

„Jeugd in de branding"
door een toneelgroep samengesteld uit voornamelijk oud-leiding en -leden

In een kort voorprgramma zal door middel van film en voordracht de

afgelopen 25 jaar de revue passeren.

Een ieder is van harte welkom

BEIDE AVONDEN VRIJ ENTREE

AANVANG 19.30 UUR PRECIES

„DE HEIDE SMID"

Voorlichting gewenst voor
uw varkensstal

b.v. ITHO VENTILATOR

Tel. 05753-7271
Tel. 08343-218

Zeer grote partij
HARDBOARD
afmeting 122x213

afname bij 10 stuks
per plaat f 4.10

l stuks f 4.50

afmeting 122x244
afname bij 10 stuks

f4.80 per plaat
l stuks f 5.10

Exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

„DE HEIDE SMID"

voor uw gehele
VARKENSSTAL-
INRICHTING

Ook als het stuk is

Tel. 05753-7271
Tel 08343-218

Grote partij

WANDTÉGELS
15x15 cm (wit)

voor de ongekend
lage prijs van
17 et per stuk

exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

VERBOND VOOR
VEILIG VERKEER
afdeling HENGELO GLD

Het bestuur van bovengenoemde vereniging organiseert een

propaganda-

feestavond
OP MAANDAG 2 MAART A.S.

IN ZAAL LEEMREIS. Aanvang 8 uur

De avond zal worden verzorgd door de heer Eibersen en

zal bestaan uit FILMS (ook ontspanningsfilms) en een QUIZ

waarvoor verschillende teams zijn uitgenodigd.

Wij wensen allen een prettige en leerzame avond toe.

De leden worden niet persoonlijk uitgenodigd.

Ook niet-leden zijn van harte welkom

TOT ZIENS OP 2 MAART!

HET BESTUUR

Uit voorraad leverbaar

Stalen binnen

deurkozijnen

DOE-HET-ZELF

CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER



Inplaats van kaarten

Op 28 februari a.s. hopen onze geliefde ouders en groot-

ouders

A. WEUSTENENK

en

G. A. WEUSTENENK-MEULENBRUGGE

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen

blijven, is de wens van hun dankbare kinderen en klein-

kinderen

Hengelo Gld, februari 1970.

E 16.

Receptie van 3-4.30 uur in zaal Concordia te Hengelo Gld

GEVRAAGD

metselaar en

opperman

Gebr. Lubbers
Schoolstraat - Hengelo Gld

Huisvoruw met tijd teveel zoekt werk voor een paar uur per dag.

Brieven onder no8 bureau de Reclame

Te koop kanaries (mannen en poppen) Zuivelweg 18

Belangstellenden voor de herdruk van het boek

ER OP OF ERONDER

handelend over de bezettingsjaren 1940-1945,

verzoeken wij zo spoedig mogelijk opgave te

doen. De oplaag is beperkt Prijs f28.50

BOEKHANDEL WOLTERS
Kerktraat 17 (t.o. N.H. Kerk) Hengelo Gld

Telefoon 05753-1253

NVEV fijj

Ondanks sneeuw en slechte wegen was er een enorme belang-
stelling voor de bijeenkomst in zaal Michels waar mej. Hoekdijk uit
Heemstede kwam spreken over „Donker Amsterdam".
Deze uitzonderlijk begaafde vrouw heeft haar leven ingezet ten
dienste van de medemens en is een toevlucht voor vele van deze
publieke vrouwen.
Gezellig vertellend heeft ze een kijk gegeven op de achtergrond
van dit bestaan, waardoor wel een ander inzicht wordt verkregen.
Levend vanuit het Evangelie heeft deze levenskunstenares menigeen
beschaamd doen staan bij haar lezing.
Veel te vlug was de avond voorbij waarvoor mevr. van Hengel
met recht een bijzoder dankwoord kon uitspreken.

Van het Zuivelfront
Op de feestelijke bijeenkomst in zaal Bruggink van personeel en
melkrijders van de Coöp. Zuivelfabriek te Hengelo Gld, werden 2
personeelsleden in het zonnetje gezet.
De heer J. Veenstra die na veel omzwervingen terecht kwam in
Hengelo Gld, herdacht het feit, dat hij reeds 40 jaar in het zuivel-
vak werkzaam was.
Uit handen van directeur F. Politiek mocht hij de zilveren F.N.Z.-
medalile met bijbehorende oorkonde in ontvangst nemen.
Een kwart eeuw in dienst van een en dezelfde instantie, is een feit
waarop de heer H. Oldenhave met trots kan bogen. Hij hoopt
ook het vak nog lange tijd met liefde te mogen dienen.
Hiervoor kreeg hij door directeur Politiek de F.N.Z.-medaille in
brons uitgereikt met eveneens een oorkonde.
Op de druk bezochte bijeenkomst in zaal Concordia van de Coöp.
Zuivelfabriek Hengelo Gld werd een interessantne avond belegd
omtrent melkwinning.
Tevens werden deze avond aan 15 gelukkigen een diploma uitge-
reikt voor het vaardig melken, wat bepaald werd door de zuivel-
fabriek in samenwerking met de Ver. voor Bedrijfsvoorlichting.
De volgende personen ontvingen bovengenoemd diploma:
J. W. Wul'link, C 39; H. Luesink, F 18; B. A. Derksen; J. M. Eenink
F 78; H. Lubbers, D 8; C. Hiddink, C 110; J. G. A. Hilderink, C 63;
A. R. H. Wicherink, Kroezerijweg 3; Wed. Niesink; A. W. Maal-
derink, Past. Thuisstraat 17; J. R. Maalderinkn, Lankhorsterstraat 25
A. v.d. Berg, B 62; K. Lassohe, B 26; A. J. C. Lankhorst, E 1;
G. Wolbrink, D 104.
De navolgende personen hebben gedurende een heel jaar steeds
1e klas melk geleverd, waarvoor hen een getuigschrift werd uit-
gereikt: H. Dijkman, E 95; H. Groot Roessink, E 28; J. Hiddink E 5;
W. Janssen, D 70; G. A. Lebbink, E 32; Wed. Onstein, C 59;
A. M. Scheffer, F 50.
Ook werd er een beoordelingswedstrijd gehouden waarbij men aan
de hand van dia's moest bepalen welke fouten er waren gemaakt,
bij de melkwinning en -verzorgmg.
Na contnrole en loting kwamen als overwinnaars uit de bus:
Dia A: G. Niesink, Kroezerijweg; D. Stege, Walterslagweg 4 Baak;
G. Wotbrink, D 104.
Dia B: G. J. Ruesink, E 54; A. Enzerink. F 1; G. Schuerink, E 11.
Dia C: H. GrootRoessink, B 60a; Mevr. Regelink-Groot Roessink
D 93; Mevr. Smeitink-Weenk, B 23.
Voor 'het geheel van beoordeling van melkcontrole en onderzoek,
alsmede kwaliteitsbepaling op de diverse bedrijven, hebben vooral
de heer H. Gosselink van de Ver. voor Bedrijfsvoorlichting en de
heren H. Bruil en H. Oldenhave beide van de Coöp. Zuivelfabriek
Hengelo Gld, bijzonder veel werk verzet.
Het schetsje met als titel „Met melk meer mans en met schoon-
maken meer kans", opgevoerd door leden van de fabriek, viel
bijzonder in de smaak.
Aan het slot van de avond werden enige interessante films vertoond

Kerkdiensten

ZONDAG 1 MAART

Ned. Herv. Kerk

10.00 uur Ds Jansen

8.30 uur ds Jansen

bed. H. Doop

Goede Herder Kapel

10 uur Dr. A. v.d. Hoeven

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

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 Keyenburg

Zaterdag 7.30 uur n.m. H. Mis. Zondag v.m.
7.30 uur stille H. Mis, 9.30 uur H. Mie, 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
Dr. Schreuder, telefoon 1266

Spreekuur en boodschappen (alleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10.00 uur

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr. Lucie Marie, telefoon 1315

Maatschappelijk werkster

Mej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groone KruJsgebouw. telefoon 1397

Hoofdleidster Gezinsverzorging

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

05752-1772 (mej. Kersten)

Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

Zondagsdlenst dierenartsen

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

Bezint, eer ge begint!

Excelsior gaat 80-jarig bestaan vieren
De zang- en toneelver. Excelsior bestaat dit jaar 80 jaar en op de
algemene ledenvergadering is besloten om deze mijlpaal met een
speciale jubileumavond te gaan vieren.

De ledenvergadering werd gehouden in repetitielokaal Langeler en
was door bijna alle leden bezocht. De voorzitter de heer M. Aal-
berts sprak in zijn openingswoord zijn voldoening uit over de
de repetities betreft als wel bij de organisatie van diverse avonden
goede sfeer in de vereniging en de inzet van alle leden, zowel wat
Dat Excelsior als oudste zangver, in deze gemeente een goede
naam heeft blijkt wel uit het gestadig groeien van het ledental, dat
nu om en nabij de 50 schommelt.

De secretaresse, mevr. Wunderink gaf in haar jaarverslag een op-
somming van allerlei aktiviteiten in het afgelopen verenigingsjaar
en de penningmeester, de heer Holtes bracht verslag uit over de
financiële uitkomsten in het verenigingsjaar. De steeds stijgende
onkostenpost maakt het wel eens moeilijk om de eindjes aan elkaar
te knopen. De voorzitter dankte de secretaresse en de penning-
meester voor hun resp. werkzaamheden.

Naar aanleiding van het financiële verslag kwam het bestuur met
het voorstel om de contributie met een kwartje per week te ver-
hogen tot f 1.—. Zonnder stemming werd dit voorstel goedgekeurd.
De heer H. Hekkelman bracht verslag uit over de opbrengst van nde
oud-papier-aktie die de vereniging al een paar jaar 'heeft gaande
•gehouden. Deze aktie blijkt toch steeds weer een welkome bij-
drage te leveren waaruit versctiilende onkosten bestreden kunnen

worden. Alle leden werd nogmaals op het hart gedrukt het oude
papier, afgebundeld 'in pakjes, af te geven bij bakker Hekkelman.
Besloten werd het donatiegeld niet te verhogen en op f 2.50
minimum te handhaven.

Zaterdag 28 februari neemt Excelsior deel aan een zangerscontact-
avond te Holten in tegenstelling tot andere jaren zal men hier per
autobus 'naar toe gaan.

Hierna volgde een uitgebreide bespreking aangaande het pro-
gramma voor de jubileumavond. Verschillende suggesties kwamen
naar voren waarna uiteindelijk besloten werd om voor de pauze een
cultureel programma te brengen en na de pauze een luchtig bont
programma waaraan alle leden kunnen medewerken. Het bestuur
zal een en ander nader uitwerken en t.z.t. met een omlijnd pro-
gramma komen. Het is de bedoeling om die jubileumavond medio
oktober 1970 te houden. De voorzitter riep bij voorbaat al de mede-
werking van alle leden in om die avond tot een glorie-avond te
maken.

In november 1970 zal weer een zangerscontactavond worden ge-

houden. Aan het einde van de zeer geanimeerde vergadering

dankte de voorzitter in het bijzonder de dames die steeds weer

de aankleding verzorgen bij het Rusthuis bij de Kerstzangavond

en in nd zaal bij de zangersavond en vooral ook de fam. Langeler

voor het gezellige onderdak dat de vereniging hier elke dinsdag-

avond heeft.

Nieuwe motorcross-machine

voor internationaal Wolsink
Lange tijd hebben de Hengelose motorcross-lnternationaal Gerrit
Wolsink en zijn aanhang in het onzekere verkeerd of voor het
komende cross-seizoen weer» een motor ter beschikking gesteld
zou worden.
Onlangs kwam hierop het verlossende antwoord. De heer Joop van
Wees, importeur van de Husqvarna motorcrossmachines, heeft
namelijk voor het komende seizoen weer een machine aan Gerrit
Wolsink ter beschikking gesteld.
De importeur stelde echter wel de voorwaarde, dat de machine
zelf zou worden gehaald van de fabriek in Zweden.
Dinsdagavond toog de coach van Wolsink, Bennine Hartelman.
op weg naar het hoge Noorden, ongeveer 1300 km.
Via Bremen en Hamburg, kwam men in Puttgaarden aan van
waaruit de oversteek naar Denemarken werd gemaakt.
Op hun lange rit door Denemarken moest ook nog assistentie aan
een andere automobilist worden verleend. Een Deen was namelijk
op 60 km afstand van zijn woonplaats na een lange reis vanuit
Rome met autopech gestrand.
De Hollandse reizigers namen deze pechvogel op sleeptouw die
uiteraard zeer verheugd was over deze onverwachte hulp.
De oversteek vanuit Denemarken naar Zweden perboot over het
Skagerrak geschiedde vanuit Helsingór. Na aankomst aan de
overkant in Halsingborg ging de reis verder, ondanks dat men al
de hele nacht had gereden.
Ter hoogte van Halsingborg vroor het 20 graden, zodat het vaar-
water bijna onmiddelijk weer dichtvroor.
Na landing in Zweden moesten nog 250 km worden afgelegd
naar Vaggeryd, de woonplaats vanChris Hammargren, Zweeds
fabrieksrijder voor Husqvarna en vriend van Hartelman en Wolsink
DezeChris Hammargren is vorig jaar ook in Hengelo Gld op be-
zoek geweest, en heeft op vele parooursen reeds geprofiteerd
van de grote motorkennis van Bennie Hartelman.
In de plaats Vaggeryd moest echter nog het huis van Hammargren
worden opgezocht.
Aan een voorbijganger werd de weg gevraagd. Toevallig bleek deze
persoon een vertegenwoordiger te zijn van het daar verschijnende
streekblad Varnamo Nyheter.
Deze had gemerkt dat de reizigers van ver kwamen en zag hierin
brood om iets in genoemde krant te laten verschijnen, temeer naar
het huis van Hammargren werd gevraagd.
Direct werd naar het huis van een in de nabijheid wonende jour-
nal'iste gereden, van waaruit Chris hammargren werd opgebeld
Na zijn komst werden de Hollandse reizigers ondervraagd omtrent
het doel van hun verre reis.
Hier werd de reden verklaard, waarom men naar Zweden gekomen
was, om een machine te halen voor Nederlands topcrosser Gerrit
Wolsink.
Tevens werd in dit interview de sportieve carrière van Bennie
Hartelman doorgelicht, zelf eens een bekend motorcrosser en thans
coach en mecaniciën van Gerrit Wolsink. Uiteraard werden ook de
nodige vragen over hem gesteld.
Ook werden er verschillende plaatjes geschoten van de Hollandse
reizigers die daar in de krant zullen verschijnen.
Na eerst nog het huis van Chfis Hammargren bezocht te hebben
werd een bezoek afgelegd aan de Husqvarna fabrieken te
Huskvarna. Tevens werd naar * slaapgelegenheid voor de nacht
gezocht die werd gevonden in een motel bij Huskvarna.
De volgende dag toog men weer naar de fabriek, waar men een
bezoek bracht aan Broer Jouren, chef van de wedstrijdafdeling
van de crossmachines.

Uit handen van bovengenoemde heer ontving men de machine
voor Gerrit Wolsink.
De machine moest gedemonteerd worden om in de auto verpakt
te kunnen worden.Dit geschiedde in de wedstrijdafdeling van de
fabriek.

Om half twee donderdagmiddag werd de terugreis aanvaard, na
eerst afscheid te hebben genomen van de Zweden.
Na een lange reis vol onderbrekingen voor oversteken per boot
en slechter wordende wegen op de thuisreis naar Holland kwam
men vrijdagmorgen aan bij de Nederlandse grens te Nieuwe Schans
Om half elf vrijdagmorgen waren de reizigers weer in Hengelo Gld
terug.

Op de diverse parooursen zal Wolsink, aangemoedigd door zijn
fans weer zijn ware kunnen tonen op zijn nieuwe raspaardje, waar-
voor hij de importeur uiter aard zeer erkentelijk is.

Nu maar hopen dat Gerrit Wolsink in het komende seizoen ver-
schoond zal blijven van blessures, pech en andere ongemakken,
zodat ihij weer een gooi zal kunnen doen naar de Nationale titel
die hem vorig jaar zo jammerlijk ontglipte.
Ook zal het komende seizoen een volledig Grand Prix seizoen
gedraaid worden.
Helaas is het bijzonder jammer dat we Gerrit Wolsink dit jaar niet
op 't Zand te Hengelo Gld in actie zullen zien, daar de Hamove dit
jaar geen motorcross organiseert.

FEESTAVOND Veilig Verkeer KOMT U OOK?



Hengelo's enige echte met een volledig assortiment

AARDBEIEN OF KERSEN

m
MET APPEL

HONIG TOMATENSOEP

KAPUCIJNERS

APPELSAP

blik

literblik

2 fles

59

59

89

Instant pudding 3 PAKJES 89
CARVAN CEVITAM

MACARONI

APPELMOES

tijdelijk

pak 500 gram

literblik

179

55

59

GEBROKEN DROOGKOKENDE

RIJST
BAAL HEEL KG

HELENE CURTIS HAARSPRAY

SHAMPOO CADUM

BONBONS 'POPULAIR

van 295 voor 245

van 245 voor 198

200 gram 99

Weekend sprils
PER PAK 8 STUKS

98
HARING IN TOM.SAUS blik 400 gram 98

ïruchtenlimonade
SINAS 2 FLES 98

De supermarkt uw groenteman

EXTRA KWALITEIT 500 gram

GELE SAVOYE KOOL kant en klaar gesneden 500 gram 39

RAAPSTEELTJES het nieuwe voorjaar 500 gram 79

JAFFA'S reuze 6 voor 129

SPAANSE SINAASAPPELS 18 voor 198

2 KG

ELKE GROENTE OF FRUITKLAN1

Vers van het mes, en natuurlijk

van de Superslager

DE HELE WEEK

IETS DOORREGEN

HACHÉVLEES

RAUWE LEVER

HAMLAPJES

met gratis kruiden 289

189

369

Verse braadworst Ook de hele week 258
l.v.m. schommelende varkensprijzen,
zie karbonadereclames op het raam.

WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE

VOLOP HIPS EN POOTJES VOOR DE SNERT

VARKENSLAPJES 289

VLEESGEHAKT 198 ELKE 2e 500 GRAM 159
VRIJDAG EN ZATERDAG

MAGER

OSSESTAART

MAGER SOEPVLEES

DIKKE LENDE

229

379

469

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Voor uw lekkerste boterham
100 GRAM PALINGWORST

150 GRAM BOERENMETWORST

150 GRAM TONGEWORST

59

98

98

En nu maar

voordelig

uitzoeken

HEEL BLOEDWORSTJE

HEEL SAKSISCH LEVERWORSTJE

HEEL BOERENLEVERWORSTJE

HEEL AMSTERDAMS LEVERWORSTJE

per stuk

VAN 1/4 KG V.I
EKLE VLEESKLANT

10 KAKELVERSE

STEVIGE PLASTIC

EMMER
12 liter



Opgelet:
Alweer

PRIJS-
VERLAGING

bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Telefoon 05752-1486

Door de steeds groeiende omzet

zijn wij thans in staat u triplex

deurplaten aan te bieden met

1O pet korting
in de houtsoorten: Limba, teak, afrormosia,

noten, Bonkonko, eiken.

Afmeting 92 x 213

spaar bij de N.M.S.

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

STEENDEREN:
Assurantiekantoor TIJKKEN

Dr. Alph. Arriënsstraat - Tel. 05755-437

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDS SPAARBANK

N.V.V. - Hengelo Gld

OP ZATERDAG 7 MAART A.S.

IN ZAAL BRUGGINK. AANVANG 7.30 UUR

Deze feestavond is op vertoon van ledenkaart vrij toe-

gankelijk voor

alle leden van het NVV

met hun resp. dames of heren, woonachtig in Hengelo Gld,

dus ook zij die buiten deze gemeente georganiseerd zijn.

N.V. Krachtvoederfabriek

„DE HOOP"
Zelhem - Telefoon 08344-312

GEVRAAGD

Iraktor chauffeur
en of bijrijder, die opgeleid wil

worden tot vrachtwagen chauffeur

BESCHIKBAAR

2e hypotheek
1e hypotheek blijft van kracht, looptijd 5 of 10 jaar, vrije

aflossinng. Ook Ie en tophypotheken.

Bleekstraat 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1691

Koop uui gas-apparaai ol -toestel bil de
de man, die hem direkl repareren kan
EEF JANSSEN - Keijenburg - Erkend Gasfitter

ZATERDAG 7 MAART A.S.

•L DANSEN
VOOR GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

Aanvang 7 uur

Orkest: THE MELODICA'S

ZAAL SUSEBEEK
Ruurloseweg - Wolfersveen

In onze kring van medewerkers komen 2 plaatsen vrij.

Daarom nodigen we flinke jonge dames uit te solliciteren naar

de functie van

hulp in de huishouding
(liefst zelfstandig) en

winkeljuffrouw
Kom eens praten. We hebben moderne condities.

WANSINK VIVO SUPERMARKT

(lir. Huishoudschool - lorden
Aangifte leerlingen

voor de half augustus te beginnen Lagere- en

Middelbare opleidingen

a lagere opleiding
3-jarige opleiding, waarvan het eerste jaar een

Brugjaar is, waarna splitsing volgt in:

a T-richting (theorie: voor O.V.B., I.N.A.S.,

Kinderverzorgster, Costuumnaaister en Kan-

toor).

b P-richting (pracktijk: voor Huishouding en

Verkoopster).

b middelbare opleiding
Oriëntering Verzorgende Beroepen, vroeger

V.V.B. Toelatingseis: diploma Assistente in de

Huishouding A, H, of N.
(Ook het diploma M.A.V.O.-III kan, na goed-
keuring van de Inspectie, toelating geven tot
deze opleiding).
Duur van de opleiding: 1 jaar, 3 maanden prak-
tisch werken in een verpleeginrichting of kraam-

centrum inbegrepen.

De lessen worden gegeven volgens de van Rijkswege voor-
geschreven minimum-lessentabel, die voor alle huishoud-
scholen gelijk is.
Aangifte en inlichtingen op maandag 16 maart 1970 van 2-4
en van 7-8 uur in het schoolgebouw, Het Hoge 41, te Vorden
Telefoon 05752-1512

G. Disbergen, directrice

Voor de zeer vele blijken van
medeleven die wij mochten ont-
vangen bij de ziekte en het over-
lijden van mijn lieve man, vader
en grootvader

HENDRIK MAALDERINK

betuigen wij onze oprechte dank.

Uit aller naam:
E. J. Maalderink-BruH
en kinderen

Hengelo Gld, februari 1970.

„Vruchthof" E 3.

Gevraagd flink meisje als hulp in
de huishouding en voor de kin-
ren, dagelijks (niet intern).
Mevr. Quarles van Ufford, School
straat 2, Hengelo Gld
Tel. 05753-1203

Gevraagd kamer voor meisje van
20 jaar, in dorp Hengelo Gld.
Inlichtingen ibureau de Reclame

VERLOREN een regenbroek in
de buurt van Keijenburg. Gaarne
terug te bezorgen bij R. A. Klein
Obbink, Vordenseweg 30,
Hengelo Gld

Te koop 4-pits aardgascomfoor

Vordenseweg 36, Hengelo Gld

Te koop een vaarskalf van goede
productiekoe, tevens 3 ronde
pluimvee droogvoederbakken.

W. J. Harmsen, B 102, Hengelo
Tel. 7275

Te koop wegens beëindiging agra
risch bedrijf 2 eerlijke melkkoeien

9 en 25 maart a.d.t.
G. W. Braakhekke, Hofstraat 12
Hengelo Gld, Tel. 1512

AANGIFTE

inkomstenbelasting
VOOR DESKUNDIGE INVULLING WENDT U ZICH TOT:

W. BEUNK

Rozenstraat 3

Hengelo Gld

Telefoon 1532

TH. NIESINK

Molenstraat 19

Keijenborg

Telefoon 1740

H.H. VARKENSFOKKERS

Bescherm het beenwerk van uw
zeugen tegen de harde koude
vloeren. Laat nu uw ligboxen,
ikraam- en opfokhokken, zeug-
kooien voorzien van een Indiana
rubbervloer, in e'lk gewenst pro-
fiel. Doe als vele fokkers voor u
hebben gedaan. Het kan u veel
geld besparen op uw fokmateriaal.

A. R. Wagenvoort, Stalinrichting

Vorden, Telefoon 05752-1259

n \ic'isi:\
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 1486

Discobar

INVENTION
(Concordia, Raadhuisstraat, Hengelo Gld)

NAAST ZATERDAGS EN ZONDAGS

NU OOK GEOPEND OP DE

vrijdagavond

GEZELLIGE SFEER

TOEGANG VANAF 16 JAAR

Bij aankoop van

KUNSTSTOF
KEUKENS

165 cm. prijs £352.—

tijdelijk roestvrij stalen
blad t.w.v. f 165.—
nu voor f 20.—

exkluiief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen - Vorden
Schoolstr. - Tel. 1486

MOETEN UW FOTO'S

vakwerk zijn

dan bruidsfoto's en
reportaoe.s

van DOLPHIJN

VLOERBEDEKKINGG

vinyl op vilt 2 m breed

Nu slechts f 5.75 per vier-

kante meter inklusief BTW

Geschikt voor keuken, hal,

trap, slaapkamer, douche

enz .enz.

DOE-HET-ZELF CENTRUM

Harmsen Tel. 1486 Vorden

Vrijdags tot 9 uur open

Bij aankoop

KUNSTSTOF

KEUKEN

180 cm. prijs £374.—

tijdelijk roestvrij stalen
blad t.w.v. f182.-

nu voor f 30.—

exkluslef BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen - Vorden
Schoolstraat-Tel. H86

GRATIS f 125.— diepvriespro-
dukten

bij aankoop van

ESTA DIEPVRIESKIST

„DE HEIDE SMID"

Tel. 05753-7271

Tel. 08343-218

ASBEST BOARD

(eternit) 120 x 250

1 t.m. 5 stuks

f 8.04 per plaat

6 t.m. 12 stuks

f 7.14 per plaat

13 t.m. 30 stuks

f 6.56 per plaat

31 of meer

f 6.43 per plaat

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF CENTRUM

Harmsen Tel. 1486 Vorden

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

Bij aankoop

KUNSTSTOF

KEUKEN

200 cm. prijs f 415.-

tijdelijk roestvrij stalen
blad t.w.v. f 210.-

nu voor f 35.-

cxklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen - Vorden
Schoolstraat-Tel. H86

Blauwe asbest golfplaten

lengten 153, 183, 213, 248

Ongekend lage prijzen.

Alles direkt uit voorraad

DOE-HET-ZELF CENTRUM

Harmsen Tel. 1486 Vorden

VEEGVASTE MUURVERF

per emmer é 4 kg

slechts f2.95

DOE-HET-ZELF CENTRUM

Harmsen Tel. 1486 Vorden


