
39e jaargang no 13 Dinsdag 31 maart 1970
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V A N B U R K
K E U R S L A G E R - S P E C I A L I S T

KEURSLAGER BIEDT U.

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag

500 gram

verse uiorst
3 stuks

Fricadeiien
3 stuks

Gelderse schiften
3 stuks

larlaar ise
iso gram tongeuiorst 89

Woensdag

500 gram

GEHAKT 198

l hg nog uoordeliger 299
Hierbij:

150 gram HAM
voor 98 cent

ALS EXTRA REKLAME DE GEHELE WEEK

3 Beierse braadworstjes
3 varkenspootjes
Verse lever s

118

DONDERDAG

500 gram

500 gram

mappen 211 •• •"•*»•
500 gram 50° 9ram

maoere speniappen 176 HaHmoefluiorsi 75
Vrijdag en zaterdag

schouderkarbonade soo gram

500 gram 498
FRIKI BRAADKUIKENS, 500 gram

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

OSSESTAART, 500 gram

PEKELVLEES, 100 gram

JACHTWORST, 150 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

Mocht U zich interesseren, vul dan onderstaande bon in

Door aankoop

van een grote partij

KEMPER
MESTVERSPREIDERS
zijn wij in staat deze machine

aan te bieden:

compleet met:

aftakas

achterbord

en steunwiel

voor de unieke prijs van

7

incl. BTW

beneden iedere

concurrentieprijs

COUPON
Naam:

Adr«s:

Woonplaats:

Tolofoonnr:

Tevens alle andere

KEMPER-produkten
o.a. maisverhakselaar, ladewagens

trommelschudders

LMB ,Hengelo GId' NV
Zelhemseweg 30 - HENGELO GLD - Tel. (05753) 1964/1859



ALGEMENE

Vereniging
voor
Vreemdelingenverkeer

ledenvergadering
OP MAANDAG 6 APRIL 1970

's AVONDS 8 UUR IN ZAAL LEEMREIS

AGENDA:

1 Opening.

2 Notulen.

3 Jaarverslag secretaris.

4 Jaarverslag penningmeester.

5 Benoeming kascommissie.

6 Bestuursverkiezing. Aftredend H. van Hengel en R. Kreunen

die beiden herkiesbaar zijn.

7 Bespreking zomerplannen.

8 Rondvraag.

9 Sluiting.

Hierna zullen door de heer R. Kreunen dia's worden vertoond

over Afrika.

OP WOENSDAGAVOND 8 APRIL A.S.

IN ZAAL CONCORDIA

Aanvang 8 uur

door

Modehuis Langeler
Kerkstraat 11 - Hengelo Gld - Tel. 1235

Schoenenhuis Jansen
Raadhuisstraat - Hengelo Gld - Tel. 1373

Kaarten a f 2.50 (consumptie inbegrepen) verkrijgbaar bij
bovenstaande zaken en 's avonds aan de zaal.

GEVRAAGD

winkelmeisje

HEIJINK
WONINGINRICHTING - Ruurloseweg 2 . Tel. 1484

UITVOERING
gymn.ver. „Achilles"

OP DONDERDAG 2 EN ZATERDAG 4 APRIL A.S.

IN ZAAL CONCORDIA TE HENGELO GLD

Aanvang 7.15 uur

Zaterdag na 10 uur:

BAL NA MET PRIMA ORKEST

Gelegenheid tot

inlevering van vac.bonnen
voor de feestdagen

OP DONDERDAG 9 APRIL van 20-22 uur bij

W. LIMBEEK, ST JANSTRAAT 63, KEIJENBURG

Het bestuur N.K.B.B., afd. Keijenburg

MEUBELFABRIEK

LENSELINK N.V.
TE HENGELO GLD

vraagt voor onmiddellijke indiensttreding

volwassen
stoffeerders
en

leerling stoffeerders
Sollicitaties aan het bedrijf, Vordenseweg 40a, Tel. 05753

1481; na 6 uur Tel. 1824

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

vrijdag 1O april, 's middags 3 uur

Wij willen allen hartelijk danken
voor de belangstelling die wij bij
ons huwelijk mochten ontvangen.

B. Reugebrink

H. G. Reugebrink-
Zweverink

Hengelo Gld, maart 1970.
Aaltenseweg 12.

Wij danken een ieder zeer har-
telijk voor de bewijzen van belang
stelling en deelneming die wij
mochten ontvangen, in zonderheid
Dr Hanrath, tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze lieve
en zorgzame vrouw, moeder, en
grootmoeder

WILLEMiNA SCHOLTEN-

WESSELINK

Uit aller naam:

G. Scholten

Hengelo Gld, maart 1970.
Kervelseweg 5.

Gevraagd werkster. Mevr. Heijink

Ruurloseweg 2 - Tel. 1484

fe huur diepvrieskluis (± 250 l)
Inlichtingen B. Niesink, Sparkrui-
denier, Velswijk-Zelhem

Te huur een handprecisie-zaai-
machine voor voederbieten. H.
Groot Roessink, E 19, Hengelo G
Tel. 1559

Te koop partij mangels. H. Buunk
E 25, Tel. 1638

Te koop voederbiteen bij G. A.
Groot Roessink, E 26, Tel. 1490
Hengelo Gld

Triplex, deurplaten, hard-

board, spaanplaat, tegel-

boa rd

HEIJINK „De Spannevogel"
heeft het

Steenpapier

Pannenpapier

Crepepapier

HEIJINK „De Spannevogel'
heeft het

DIESELOLIE 13 et per liter

G. WEULEN KRANENBARG
Vorden

Houtspaan

Touwwerk

Chenilledraad

HEIJINK „De Spannevogel'
heeft het

De j)5+-ersoohw aandacht?

spaar bij de N.M.S.

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

STEEN DEREN:

Assurantiekantoor TIJKKEN
Dr. Alph. Arriënsstraat - Tel. 05755-437

NEDERLANOSCHE

MIDDENSTANDS SPAARBANK

VREUGDE VOOR VREEMDELINGEN

Deze omschrijving van de initialen van VW zouden ook goed van
toepassing kunnen zijn op de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
Tallozen in den lande staan achter deze organisatie. Het is
ondoenlijk op te noemen hoevelen belangeloos hun krachten wijden
aan de zaak van het toerisme.

Doch zij doen hun werk niet onzichtbaar. Overal hebben leden, zoals
bij elke vereniging, de mogelijkheid, via de vergadering, inspraak
of inzage in het werk der VW-medewerkers te krijgen.
Het is daarom juist zo jammer dat zoals ook elders het geval Is,
in Hengelo Gld zo weinig zichtbaar belangstelling wordt getoond
voor de WV.

Nu worden er wel bedenkingen gevormd, als één of andere VW-
gebeurtenis volgens zeggen niet goed opgezet is.
Voor de bestuurderen is het ook moeilijk om de meningen van die
leden te toetsen, als zij hun gezicht niet laten zien op de vergade-
ringen. Als er mensen zijn, en dat zijn er beslist nog heel veel, die
het goed menen met het werk van WV, laten die dan op maandag
6 april om 8 uur aanwezig zijn in Hotel Leemreis.
Daar kan men dan zelf horen wat de voorstellen voor het komende
seizoen zijn, of dat hierin niet wijzigingen moeten worden aange-
bracht. De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer dient tot -het aan-
trekken van vreemdelingen en is zonder meer in het belang van
de plaats en tot plezier van iedereen.

Wilt U iets van de zomerplannen weten, dan de VW-<vergadering
niet vergeten.

DE PRET KAN NIET OP

Alhoewel al weer meer dan een half jaar achter de rug en de
geslaagde kermis 1969 te Hengelo Gld nog niet vergeten, staat die
van 1970 staat al weer voor de deur.
Voltooid met een daverend vuurwerk was de kermis in de Kerk-
straat een vreugdevolle belevenis.
Voor de kermisvermakelijkheden hebben weer vele standhouders
ingeschreven voor de kermis op woensdag 8 juli (met markt), en
vrijdag 10 en zaterdag 11 juli.

O.a. zullen er op de komende kermis verschijnen: auto-racebaan,
luchtschommel, draaimolen, schiettent, en schijvenspel, brievensport,
werptent, vis, patat enz., speelgoed en grabbelton, ijscowagen,
gebakkraam en snoepkraam, klokkenspel, biljartomint.
Zo te zien weer een heel rijtje vermakelijkheden, om weer eens een
paar dagen gepast zijn vrolijkheid uit te leven. Ook zal men in de
diverse zalen weer een dansje kunnen maken.

ONTWIKKLINGSHULP DOOR SIMAVI

De zoveel geslaakte kreet van ontwikkelingshulp geschiedt reeds
op grote schaal. Door de 3IMAVI gebeurt dit op het medische vlak
waarbij vaak onder erbarmelijke omstandigheden in de tropen aan
mensen geneeskundige bijstand moet worden verleend.
De SIMAVI die haar werk geheel onafhankelijk van een of andere
partij of organisatie doet, moet haar werk verrichten uit de op-
brengsten yan giften.
leder jaar heeft de collecte door de SIMAVI uitgeschreven in het
voorjaar zich mogen verheugen in een warme belangstelling.
Laat ook dit jaar uw harten en beurzen weer opengaan als op maan-
dag 6 april de aktie voor SIMAVI gaat beginnen en dan voortduurt
tot 11 april.

EEN PLAATSJE VOOR BERLIJNERTJES

leder jaar schrijft de PAX-Christi beweging Nederland een vakantie-
aktie uit voor kinderen uit West-Berlijn, die dan in ons land weer
op verhaal kunnen komen in pleeggezinnen.
Ondanks goede voorzieningen, zijn er nog taHoze kinderen die in het
deel van Berlijn, opgesloten in Oost-Duitsland, weinig recreatieve
mogelijkheden hebben. Vooral voor deze kinderen is het goed, dat
zij gedurende een korte periode eens in een andere omgeving
vertoeven.

Pater Anton Otten uit Doetinchem is vooral de man, die zich direct
met de leiding van deze akties bemoeit.
In samenwerking met het bestuur van West-Beriijn wordt een tijde-
lijke verhuizing van verschillende van die probleemkinderen naar
Nederland uitgevoerd.
Alhoewel de mogelijkheden tot palatsing groot zijn zou de PAX-
Christi-organisatie nog gaarne meerdere onderkomens willen
hebben.

Mocht U er iets voor voelen een tijdje zo'n Berlijnertje liefderijk in
uw gezin op te nemen, dan kunt U dit direct opgeven.
Voor deze omgeving treden als contactpersonen op de heer en
mevrouw Cornelissen-Jansen, F 64 (,,de Sprokkelaar") te Hengelo G
ook telefonisch te bereiken onder no. 05753-7396

VOORJAARSPERIKELEN

Bij het naderen van het voorjaar gebeurt in de natuur zoveel dat
men er wel een boek over zou kunnen schrijven. Dit heeft de Henge-
tose foto- en filmclub er toe bewogen een onderlinge wedstrijd voor
de leden uit te schrijven.
Als opdracht wordt meegegeven, een 3-tal foto's te maken waarop
het beginnende voorjaar tot uitdrukking komt.
Men moet deze inleveren op het formaatt 13x18 cm voor de bijeen-
komst van woensdag 13 mei, deze keer dus niet de eerste woensdag
van de maand, in Hotel Leemreis.
Ook inzending van dia's door de leden is toegestaan, op minimaal
formaat van 24x36 mm.

LICHAAMSBEWEGING

Het gevaar van de huidige welvaart is, dat men teveel zit, eet en
drinkt en dat daarbij te weinig aan beweging wordt gedaan.
Via allerlei media brengt de Nederlandse sport in zijn totaliteit het
belang van goed bewegen onder de aandacht van de Nederlanders
Bent U eventueel nog niet goed op de hoogte, hoe U die brood-
nodige beweging eigenlijk kunt krijgen, ga dan eerst kijken naar de
uitvoeringen van de gymnastiekvereniging ,,Achiles" te Hengelo G
welke deze van plan is te geven in zaal Concordia.
U kunt zelfs kiezen uit twee dagen n.l. donderdag 2 en zaterdag 4
april. Een groot aantal leden, zowel dames als heren, jongens en
meisjes, zullen daar dan demonstreren wat men alzo onder het
woord gymnastiek kan samenvatten.
Mochten u al deze bewegingen nog niet goed op de hoogte hebben
gebracht van het nut daarvan, dan kunt u na afloop van de gym-
nastiek-uitvoering op zaterdag uitvoerig de beentjes van de vloer
laten gaan met een gezellig dansje.
Mogelijk zegt U na afloop van deze avonden, dat had ik eerder
moeten doen, aktief in beweging zijn bij een gymnastiekvereniging.
Binnen afzienbare tijd hoopt men de wekelijkse oefeningen te
kunnen uitvoeren in de ruimte van het nieuwe gymnastiek lokaal.

GESLAAGD

Te Amsterdam slaagde voor het vakdiploma Drogist mej. A. Lense-
link uit Hengelo Gld (Kerkstraat 1). Zij genoot een twee-jarige
opleiding te Arnhem.
In Trlburg behaalde mej. R. Peters (Velswijk) het diploma Buiten-
gewoon Onderwijs. Zij genoot haar opleiding aan de katholieke
leergangen te Tilburg.

PLAN KEN KOORTS

Dat zal de leden van de Hengelose Toneelclub, die zich nu al meer
dan een jaar periodiek laten zien en horen, niet gauw meer over-
komen. Na al meerdere malen buiten de gemeente te zijn opgetreden
werd eind vorig jaar met groot succes voor het eerst voor eigen
publiek opgetreden. En dat men van wanten weet, getuige de vele
goedkeurende knikjes van de aanwezigen. Het eerste spel dat men
opvoerde was ,,Angst om de liefde". Ook bij de heropvoering enige
weken later was de zaal geheel bezet.
Zoals toendertijd toegezegd, werd onlangs een toneeluitvoering
gegeven met als stuk ,,Goudu Aaltje", een stuk dat door haar levens
echte inhoud zeker aandacht trok. Gezien de volle zaal bij de eerste
opvoering van dit stuk, heeft men terecht gemeend een herhaling
te moeten geven. Besloten werd om zaterdag 11 april te bestemmen
voor een heropvoering, eveneens in zaal Langeler te Hengelo Gld
De voorverkoop voor deze avond zowel aan de zaal als bij de
leden, loopt op rolletjes.

GEVRAAGD

winkelmeisje en strijkster
HAMBURGERSTRAAT 41 - DOETINCHEM

Inlichtingen: Maanstraat 11, Hengelo Gld

ZONDAG 5 APRIL

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur ds. van Thlel

10.00 uur Ds van Thiel

Goede Herder Kapel
10.00 uur ds. Wiersma

Geen dienst
Vrijz. Herv. Kerk

R.K. Kerk Keyenburg
Zaterdag 7.30 uur n.m. H. Mis. Zondag v.m.
730 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 dsg 7.15
uur en 8 uur v.m. stille H. Mto

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

Hoofdleidster Gezinsverzorging

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

05752-1772 (mej. Kersten)

Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

Zondagsdlenst wijkverpleging
Zr Culeman

Maatschappelijk werkster
Mej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groene Kruteo^bouw. telefoon 1397

Zondagadlenst dierenartsen
Dr Eli telefoon (05753) 1420 b.g.g. 008

Ook boekenweek bij Wolters
Van 4 t.e.m. 1 1 april doen wij
mee aan de grote Boekenweek
ter stimulering uwer leesplezier
Dan naar Kerkstraat 17, uw Boek-adres



Aantrekkelijk en voordelig om in te winkelen en altijd gratis zegels

ROMIGE

('iistard
gezinspak 400 gram

VIVO TOILETZEEP

APPELSAP

ROOSVICEE

Koffiemelk
SARDINES

BRUINTJE BEER BISCUIT

NASI GORENG

3 stuk 100

2 fles 89

vitaminebron van 195 voor 175

LITER 139
2 blikjes

doos HEEL KG

Unox literblik

198

179

HAGELSLAG
pak 500 gram

UNIEK AFWAS

NOOTMUSKAAT

APPELSTROOP

VIVO PILS

liter

blik 50 gram

pot van 74 voor

3 fles 88
2 euroflessen 100

89

,89

65

krat 675
krat 575

Oploskoffie Gezinspot 200 gram

2 rol

De supermarkt uw groenteman
VERSE

HEEL KG

PRACHT BLOEMKOOL

GEKOOKTE BIETJES 300 gram

GROTE JAFFA'S 8 voor

JONATHANS 1'/2 kg

129

39

139

78

SINAASAPPELS
18 voor

esupersager

DE GEHELE WEEK

MAGER

Rtbstuh 389
DIK GEZOUTEN SPEK

RUNDERLAPJES

VLUG EN VOORDELIG

iets doorregen

139

279

Gelderse schijven 3 VOOR 98
HAMBURGERS

VERSE BRAADWORST

3 voor

ook de hele week

139

258

WOENSDAG EN DONDERDAG

Ook deze dagen DEZELFDE topkwaliteit

500 gram 198 elke 2e 500 gram

VERSE RIBBETJES

MAGERE SPEKLAPJES

159
zolang de voorraad strekt 119

198

VRIJDAG EN ZATERDAG

OSSESTAART

TARTAAR

BROODMAGERE

3 voor

229

179

469
BIEFSTUK

FRICANDEAU

250 gram 289

449

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

VOOR UW LEKKERSTE BOTERHAM
150 GRAM HAAGSE LEVERWORST

150 GRAM PALINGWORST

150 GRAM SNIJ WORST

69

98

89

Heel A'dams leverworsffje

jus d'Orange
FLES



De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld...

in alle opzichten
De Raiffeisenbank verzorgt al uw bankzaken:
salarisontvangsten, privé-rekeningen, effecten en
verzekeringen, betaalcheques, vreemde valuta,
reischeques, persoonlijke leningen enzovoort.
Kortom: de Raiffeisenbank doet alle bankzaken
en staat u graag ten dienste met raad en daad!

Komt u eens langs voor een persoonlijk gesprek!

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l,Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Kijk!
OM DEZE REDENEN KOOPT

U BETER EEN MIELE BIJ

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10 - HENGELO GLD

Erk.ncU MIELE sarvice

Ruim» garantie

Deskundige en praktische voorlichting

Verantwoord* plaatsing en aansluiting
op electriciteit «n water

Te combineren met MIELE droger

Miele wasautomaat 41/2 kg
Volautomatisch met centrifuge
werking, hoog toerental

type 428 1158.—

type 412 1285.—

type 416 139O.—

type 421 157O.—

MIELE IN ALLE OPZICHTEN VERUIT SUPERIEUR
I \ K I 11. MOGELIJK

NIEUWE COLLECTIE

sieraden
IN GOUD EN 8 KARAATS GOUD

GOUDEN, ZILVEREN EN DOUBLÉ ARMBANDEN
COLLIERS, RINGEN BROCHES

Lage prijzen Zie etalage

FA KDHLER-WISSINK
Horlogerie - Goud en Zilver . Optiek

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

VAST NYLON TA-
PIJT IS NU EEN BE-
TAALBARE LUXE.
SPECIAAL VOOB
SLAAPKAMERS,
ZOLDERS ENZ. EEN
TAPIJT VAN DE
ESCO - FABRIEKEN.

759 PER
• M'

INCL. B.T.W.
200-400 CM. MEED

HEIJINK
WONINGINRICHTING

Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

Koop uw gas-apparaal ol -toestel bil de
de man, die hem direhl repareren kan
EEF JANSSEN - Keljenburg - Erkend Gasfitter

WIJ HEBBEN IN VOORRAAD:

prima weidehooi

blank rogge- en
gerslestro

mooi ged. hooi

Pluimvee- en fouragehandel

J. FRANKEN
Hengelo Gld - Tel. 1295

PETROLEUM HBO l

bij kwantum extra lage prijzen

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

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Franco thuis

ZEUGENKOOIEN uit voorraad
leverbaar
„DE HEIDE SMID"

Hengelo Gld F 61 Tel. 05753-7271
Halle Tel. 08343-218

Bouwschema's
poppenbungalow, garages

HEIJINK „De Spannevogel"

Alles voor uw hobby

ZEUGENKOOIEN, VOERLIG-
BOXEN enz. Goedkoop

G. WEULEN KRANENBARG
Vorden

Zelf doosjes, potjes, pop-
petjes schilderen

Vraag het aan

HEIJINK „De Spannevogel"

GEVRAAGD

VAKBEKWAME

timmerlieden

A. WESSELINK
TIMMERBEDRIJF

Noordink . Hengelo Gld - Tel. Vorden 1490

Erfhuis Hengelo Gld
Notaris H. van Hengel te Hengelo Gld zal op vrijdag 3 april
1970, rijm. 2 uur ten verzoeke van de heer H. J. Jansen,
Varssel F 60, Hengelo Gld, aldaar publiek verkopen:

meubilair en winkelinventaris
waaronder: oude linnervmangel, oude winkelkoffiemolen,
electr. vleessnijmachine, winkelkoelkost, snoepv'itrines, kaas-
snijmactïine, snelwegers (100 kg, 10 kg, 1 kg), olietank met
pomp, ijzeren bakkerstrog, houten voederbakken, zware
kettingen, tafels, stoelen, ledikanten, dekenkisten, electr.
fornuis, aardewerk, spiegels ervz.
Bezichtiging vóór de verkoop van 1-2 uur. Betaling contant.

MERKBENZINE 52.1 et per liter

met gratis zegels

G. WEULEN KRANENBARG

Vorden

MOETEN UW FOTO'S

vakwerk zijn

dan Druldsloto's en
nurmu

van DOLPHIJN

VARKENSSTALINRICHTING

een probleem?

35 jaar ervaring hebben wij in var-
kensstalinrichting
Standaard maten kennen wij niet,
wij maken wat de klant wenst,
voor een zeer scherpe prijs
Staar u niet blind op wat zo glimt
(b.v. kraamopfokhok). Alles wat
glimt, behoeft nog geen goud te
zijn.

„DE HEIDE SMID"

Hengelo Gld F 61 Tel. 05753-7271
Halle Tel. 08343-218

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

Hummeloseweg M - Hengelo Gld


