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Hier is de lijst van kandidaten van de Partij van de Arbeid voor de gemeenteraadsverkiezing op

woensdag 3 juni 1970

G. OLDENHAVE

Bekveld D 52

J. HULSHOFF

Synagogestraat 4

M. AALBERTS

Ruuruloseweg 65a

G. W. STEGERMAN

Lankhorsterstraat D 114

H. OLDENHAVE

Prunusstraat 2

H. BOERMAN

„Concordia"

Raadhuisstraat 36

H. VOSKAMP

Asterstraat 18

LIJST 3
Stuk voor stuk mensen die uw belangen goed kunnen behartigen.

Immers zij komen voort uit plaatselijke verenigingen en organisaties die zich op het gebied van ouderdoms-, bijstands- en

andere sociale voorzieningen bezig houden.

Het zijn vertegenwoordigers van VAKBONDEN, ONDERWIJS, SPORT en KULTURELE VERENIGINGEN.

Zij staan een vooruitstrevend gemeentebeleid voor met méér inspraak in het bestuur door de burgerij.

LIJST 3

No. l van lijst 3: G. Oldenhave

Denkt u aan metselen off timmeren, nieuw-

bouw off verbouw? En bent u prijsbewust?

KOOP DAN BIJ HET

DOE-HET-ZELF CENTRUM
Zojuist weer ontvangen: enorme partij ASBESTBOARD

Let op de prijs: 1 t.m. 5 stuks f 8.04; 6 t.m. 12 stuks f 7.14; 13 t.m. 30 stuks f 6.56

31 en meer f 6.43 prijzen per plaat (exkl. BTW)

BLAUWE ASBEST GOLFPLATEN tot 50 m2 f 4.50 tot 120 m2 f 4.25

121 m2 en meer f 4.20 (prijzen per m2. exkl. BTW)

WANDTEGELS vanaf 18 cent per stuk exclusief BTW

CEMENT vanaf f 3.62 per zak, exklusief BTW

BETONTEGELS 30 x 30 cm afgehaald 53 cent per stuk

HARDBOARD - ZACHTBOARD vele afmetingen, uit voorraad leverbaar

KUNSTSTOF KEUKENS nu reeds vanaf f 195.— exklusief BTW

BALKHOUT 5x7 cm f 1.02; 5x10 cm f 1.44; 5x13 cm f 1.78; 5x15 cm f 2.12;

6,5x16 cm f 2.83 prijzen per strekkende meter exkl. BTW

PANLATTEN 38 cent per meter

PANLATTEN, iets afwijkende maat, 25 cent per meter (beide exkl. BTW )

Verder leveren we alle bouwmaterialen:
zand, grint, stenen, gasbeton, gresschalen, pannen, rioolbuizen, plastic dakgoten,
wastafels, closetpotten, koperen buis, kranen, douchekranen, spiegels, tyleenbuis
enz. enz. alles tegen sterk verlaagde prijzen

BEHANG tijdelijk een belangrijke korting

VEEGVASTE MUURVERF per emmer a 4 kg slechts f 2.95

U vraagt gewoon niet mis! Bij:

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat 6 - VORDEN - Telefoon 05752-1486

Groene Kruis Hengelo GId

Zuster Culeman afwezig
VAN 25 TOT 30 MEI

Waarneming zuster Lucie Marie. Tel. 1543 of 1315

Spreekuur maandag, woensdag en vrijdag van 2-2.30 uur

N.V.E.V.

MAANDAG 25 MEI, AANVANG 8 UUR

ZAAL CONCORDIA

Lezing
gehouden door mevr. Racke-Noordwijk

Scheherazades spraakwaterval
Het bestuur heeft dit gecombineerd met alle vrouwenver,
enigingen uit Hengelo GId en de K.P.O. Keijenborg.

Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Voor ziekenvervoer

A. B. WOLSINK
SPALSTRAAT 25 TEL. IQ61

VOLOP

PERKPLANTEN
zoals:

Geraniums
Salvia's
Afrikanen
Agaratum
Lobelia
Dahlia-stek
Chrysanten-stek
Gladiolenbollen
Rode-, spits-, bloemkool- en sla-
planten

FA. M. UBERGEII
TEL 1473

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

„CONCORDIA" - Hengelo GId
Elke zondag dansenl

NU REEDS EEN GROOT SUCCES

WIJ GAAN DUS DOOR!!

A.S. ZONDAG 24 MEI

dansen
Orkest: The Woodpeckers

Aanvang 7 uur

2 bars geopend
SFEERVOLLE VERLICHTING

Grote keuze in KRALEN
ook houten kralen

HEIJINK „De Spannevogel"
heeft het

BADSTOF

jurken
diverse kleuren en maten

effen vanaf ƒ 14.95

SCHRODER
BIJ DE KERK

MOETEN UW FOTO'S

vakwerk zijn

dan Druidsloto's en
reportages

van DOLPHIJN

ALLES voor de

DOE-HET-ZELVERS

HEIJINK „De Spannevogel"
leeft het



Op vrijdag 22 mei hopen

H. J. JOLINK

en

A. G. J. JOLINK-VERSTEGE

hun uitgesteJd 40-jarig huwelijksfeest te vferen.

Hengelo Gld, mei 1970.

B 76.

Receptie van 3.30-5 uur in zaal Bruggink te

Hengelo Gld.

Heden nam de Here, zacht en kalm, onverwacht uit ons

midden weg, onze geliefde zuster en tante

JENNEKE ROSSEL

weduwe van G. Esselenbroek

in de gezegende ouderdom van ruim 84 jaar.

Haar getuigenis zij ons tot troost

Vorden, S. Mellink-Rossel

Hengelo Gld, G. J. Harmsen

B. W. Harmsen-Wesselink

en kinderen

Hengelo Gld 10 mei 1970.

„Nieuw Memelink" E 48.

De begrafenis heeft plaats gehad op de Algemene Begraaf-

plaats te Hengelo Gld.

Heden nam de Here, zacht en kalm, onverwacht uit ons

midden weg onze lieve tante

JENNEKE ROSSEL

weduwe van G. Esselenbroek

in de gezegende ouderdom van ruim 84 jaar.

Wij zullen haar missen in onze familiekring

Neven en nichten

Vorden, fam. Wesselink

fam. Tiessink

Hengelo Gld, fam. Harmsen

Hengelo Gld, 10 mei 1970.

H.H. Landbouwers
DOOR AANSCHAF VAN EEN

opraap-

ladewagen
ZIJN WIJ IN STAAT UW GRAS IN TE KUILEN

A. B. HILFERINK
B 17 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1248

SPEELTUINARTIKELEN

SPOORBIELS

GOLFPLATEN

G. Weulen Kranenbarg
VORDEN

Gevraagd net meisje, leeftijd 16-
17 jaar, 5-daagse werkweek.
G. Bruggink, caféde Zon

Te koop een prima onderhouden
Miele wascombinatie. Rozenhof-
Iaan9, Hengelo Gld

Te koop 2 mud prima consump-

tie-aardappelen. E. A- Eliesen,
B 54, Hengelo Gld

Te koop consumptie-aardappelen

Th. Sessink, v.h. J. Otten, D 57

Te koop weckflessen en beugels

bij A. J. Teerink, E 93, Hengelo G

Te koop een melkwagen voor 23
koeien met rondlopende vacuum-
leiding. W. J. Arendsen, Vier-
akkersestraatweg 30, Vierakker

Te koop broedeieren van Wyan-
dotten knelen en jonge konijnen

Lotharinger. B. G. Heusinkveld,
Spalstraat 22, Hengelo Gld

Verkrijgbaarjonge hondjes, klein
soort. B. Wassink, B 97, Hengelo

ZUIVERE ZIJDE „INDIA"

shawls
in diverse lengtes en breedtes

SCHRDDER
BIJ DE KERK

HOBBYMAPPEN

Grote sortering vanaf f 3.50

Leuke geschenken

HEIJINK „De SpannevogeP'

heeft het

Te koop een toom biggen (6 stuks). W. H. Luesink, F 52, Hengelo G

Ontspanning
kunt u niet missen, geen éne dag .. .

Waarom dan niet eens geprobeerd

met een boek of tijdschrift, of het er

op uittrekken met camera en film.

Een goed assortiment vindt u op het

adres Kerkstraat 17 te Hengelo Gld

1820 1 50 jaar kwaliteit 1970

14-daagse jubileumaanbieding van

Bakkerij R. K REUNEN

200 gram MUSKETFLIKKEN

250 gram IJSCUPS

Zak CITRONA

3 pak SMARTIES

3 pak CHOCO TREETS

3 pak NUTS

2 pak SUGRO BISKWIE

1 pak ZEEUWSE RONDJES

1 pak ROOMBOTER SPRITS

10 NEGERZOENEN

2 pak PRINCE FOURRE

115

slechts 100

extra fris 65

van 90 voor 79

van 90 voor 75

van 90 voor 79

98

79

79

89

Strandbal GRATIS

WEEKEND-RECLAME

10 eierkoeken halen - 9 betalen

ONZE AANBIEDINGEN UITSLUITEND MERKARTIKELEN

Belangrijke mededeling

THANS HEBBEN WIJ DE BESCHIKKING OVER EEN

Lely Zaailrpps
Wij knnen hiermede de her-inzaai van Uw grasland ver-

zorgen, d.w.z. frezen, zaaien en rollen in één bewerking,

desgewenst nog aangevuld met tegelijkertijd kunstmest

zaaien.

Het gewenste graszaadmengsel wordt bijgeleverd.

T.z.t. wordt een demonstratie gegeven.

Beleefd aanbevelend

LOONBEDRIJF IIISSH'k
HENGELO GLD - Tel. 05753-1439

Kerkdiensten

ZONDAG 24 MEI

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur ds. van Thlel

10.00 uur Ds van Thiel

Goede Herder Kapel

10.00 uur ds. Wiersma

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. Mis, 11
uur stille H. Mis. In Zelhem zaterdagsavonds
6 uur R.K. kerkdienst

Zondagsdlenst dokteren

Spreekuur en boodschappen (alleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10.00 uur

Dr. Schreuder. telefoon 1266

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr. Foeken, Hummelo. Tel. 08348-236

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

Hoofdleidster Gezinsverzorging

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

05752-1772 (mej. Kersten)
Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

Zondagsdlenst dierenartsen

Dr. Fellx. telefoon (0575S) 266 b.g.g. 008

WANDELPLEZIER

Op uitnodiging van de Turnkring de Graafschap heeft de gymnas-
tiekvereniging Achilles te Hengelo Gld de taak op zich genomen
op zondag 24 mei een bondswandeldag te organiseren.
Deze wandeldag is uitstekend geschikt voor het waarmaken van de
leus Trim u fit, want ook wandelen is beweging.
Achilles is er in geslaagd het parcours zo uit te leggen dat de route
volop is omgeven door fraai natuurschoon.
Vanaf 10.30 uur is 's morgens het startbureau bij hotel Michels
geopend.
De deelnemende groepen vertrekker^ voor de afstanden 15 of 20 km
Aan de tocht nemen zowel KNGV-verenigingen, als schoolgroepen,
wandelsportverenigingen en andere sportverenigingen deel.
Om 11 zal het startsein worden gegeven aan de Leliestraat.
De wandelsportliefhebbers hebben nu de kans om hun liefhebberij
daadwerkelijk uit te leven, met een fraaie medaille of plaquette
in het vooruitzicht.
De organiserende vereniging Achilles rekent op een grote belang-
stelling met daarbij goede weersomstandigheden.
Nogmaals gezegd Trim u fit als honderden benen op 24 mei zich
kilometers voortbewegen.

VERFRAAIINGEN WINKELSTAND

De Pastoor Thuisstraat te Keijenburg begint zo langzamerhand ook
de allure te krijgen van een winkelstraat nu kort achterelkaar de
fa. Goossens, drogisterij en Jan Hermans, schoenwinkel hun zaken-
pand aan de eisen des tijds aanpasten.
Door aantrekking van de voorkamer kon de fa. Goossens haar te
te klein geworden verkoopruimte verdubbelen, waardoor het te
bieden assortiment beter uit de verf komt. Wat het praktisch woord
verf betekent in de winkel is bij een bezoek daaraan duidelijk te
merken. Op brede stellingen zijn verf-en behangwaren uitgestald
in een groot assortiment. De drogisterij en parfumerie- artikelen
hebben een geheel eigen afdeling in de nieuwe winkelruimte ge-
kregen, hetgeen het kopen tot nog meer plezier maakt.
Aan de overkant van de straat deed schoenenzaak Jan Hermans
ook wat aan het in- en exterieur.
De bestaande winkelruimte werd «aar voren uitgebreid met ruim
3 meter. Deze uitbreiding naar voren betekent tevens dat de zaak
ook van verre meer aanzicht heeft gekregen, mede door het aan-
brengen van een fraaie luifel.
Met de mogelijkheid tot het nog me«r kunnen etaleren van haar pro-
dukten hoopt de fa. Hermans zich voldoende aangepast te hebben
aan de wensen van het kopend publiek.
Het interieur werd geheel in overeenstemming gebracht.

MODE BLIJFT AANTREKKELIJK

Van de mogelijkheid die door de fa. Klem te Hengelo Gld wordt
gesteld, om de mode in de winkel eens te bekijken en desnoods
te passen, doch zonder verplichting tot kopen, werd goed gebruik
getnaate.

Nadat voor enige weken terug hiermede als experiment werd gestart
verzorgde de fa. Klem vorige week donderdagavond weer een
dergelijke avond in diens winkel.
Ook nu was er deze avond doorlopend belangstelling voor de mode
welke momenteel in is, maar ook de klassieke kledingstukken bleven
niet onopgemerkt.
Uit het grote assortiment konden de dames zich een voorstelling
maken, wat men later eventueel wenst aan te schaffen.
De fa. Klem hoopt met deze opzet van modepresentatie een goede
dienst te hebben bewezen aan vrouwelijke adspirant-kopers.

IN DE ARENA

De heer Th. Michels, lid van de biljartver. ,,'t Averenck" heeft zich
tijdens het tournooi te Berg-Ambacht (Z.H.) kranig geweerd in de
strijd om de nationale titel biljarten 1e klas, in de spelsoort libre.
Met succes wist hij zich in de eindrangschikking op de derde plaats
te nestelen in dit enerverende biljarttournooi, dat gespeeld werd op
7, 8, 9 en 10 mei. Het thuisfront en zeker niet in de laatste plaats
de biljarter zelf en de biljartvereniging zijn trots op de prestaties
na de reeds behaalde persoonlijke titels en kampioenschappen in
'de vereniging, dit door diverse biljarters en teams van 't Averenck
Aan ophouden denken de biljarters voorlopig niet, daarvoor trekt
h ende spanning op het groene laken te hard.

Een koene duik in

het water van een

zwembad, heerlijk.

Bent u de zwem-

kunst niet machtig?

Leer 't dan snel.

FRAAI HONDENSUCCES

De heer H. A. v.d. Boom te Hengelo Gld boekte onlangs met zijn ras
hondEntente Cordial v.d. Broehag's, een hoge waardering. Na deel-
name met zijn hond, een Collie-teef aan de Internationale Tentoon-
stelling te 's Hertogenbosch en Brussel ontving hij de kwalificatie
UITMUNTEND. Als lid van de kynologenculb IJsselstreek te Doetin-
chem neemt hij periodiek deel aan clubtentoonstellingen.

Het visitekaartje van uw zaak
blijft een goed stukje drukwerk, tevens als goede reclame.

Met ons uitgebreide machinepark staan wij U ten dienste

voor het vervaardigen van fakturen, enveloppen, folders etc.

Ook voor jaarverslagen en aanplakbiljetten (maximum formaat

55x80 cm) kunt u bij ons 'n keurige uitvoering verkrijgen.

Mogen we ook u tot onze klanten rekenen? DRUKKERIJ WOLTERS



Modern winkelen trekt iedere huisvrouw, Ze kan van de hoge inkoopkortingen profiteren,

VIVO vacuüm

pak 250 gram

van 225 voor

en ook nog 25 zegels extra gratis

VOORDEELKOEK

VERMICELLI

SOEPBALLETJES

Exota gazeuse
HARING IN TOM.SAUS

AUGURKEN

APPELMOES

slechts

pak 500 gram

2 blik

3 fles

2 blikjes

heel ilter

heel blik

79

55

109

98

139

59

INSTANT

pudding
alle smaken

4 pak

Brusselse kermis• _ met cocos
en suiker

2 pak

4 rol

98
TOILETPAPIER 4 rol 69

KANO'S 6 voor 89

INSECTENSPRAY spuitbus 435 elke 2e bus Q R ATI S !

SNOEPJES reuzezak 250 gram 69

80 CM BREED 3
De supermarkt uw sroenteman

ANDIJVIE

RABARBER

SINAASAPPELS

TOMATEN

gesneden 500 gram

kg

18 voor

500 gram

49

49

198

98

GOLDEN
OELICIOUS

iy2 KG

Uw slager is de Siprslagcr
DE HELE WEEK

MAGERE

LEVER

GELDERSE SCHIJVEN

RUNDERLAPJES

bron van vitamine

3 voor

mals iets doorregen

Verse braadworst OOK DE HELE WEEK

189

109

289

' .,. •»

258
WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE

175
DIK BEVLEESDE RIBBETJES

VLEESGEHAKT 198 (gratis kruiden) elke 2e 500 gram

89

159

VRIJDAG EN ZATERDAG

MAGER DIK

VARKENSLAPJES

MAGER SOEPVLEES (gratis pijpje)

298

389

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Voor uw lekkerste boterham
100 GRAM TONGEWORST

100 GRAM SN IJ WORST

100 GRAM HAM

59

79

gram LEVERWORST 79
ZWAN MINI _ - ^^

worstjes 149
BLIK é 30 STUKS



VOLHARDING HENGELO BOEKTE WEER WINST

In zaal Langeler werd vorige week de jaarlijkse algemene ledenver-
gadering gehouden van de CLV „De Volharding". Voorzitter J. B.
Hiddink stelde bij de opening dat het in deze dynamische tijd van
het grootste belang is met de gang van zaken in de landbouw
op de hoogte te blijven. Vandaar is het bezoek aan vergaderingen
ook van belang. Wat de toekomst van de landbouw betreft, zei
spreker, tasten we min of meer in het duister. Misschien is dit
wel gelukkig en geeft ons dit wat meer rust.
De resultaten over het boekjaar 1968-1969 waren zeer bevredigend
na een ruime afschrijving werd er nog een behoorlijke winst ge-
boekt, aldus spreker.

Door de directeur de heer B. Heerink werd het jaarverslag be-
handeld. In zakelijk opzicht is het een heel gunstig jaar geweest.
Balans en resultatenrekening sluiten met een overschot van
f 167.179,13, na afschrijving tot een bedrag van f 158.158,21. Aan
de vergadering werd voorgesteld om van de winst 3% van de
afname van de leden op de ledenrekening bij te schrijven en
de rest in het reservefonds te storten.
De totale geldomzet steeg met f 222.000,— ofwel bijna 4%. De
omzet in rundveevoeders is met ruim 10% gestegen en ook de
varkensvoeders gaven een ruime omzetstijging te zien. De totale
geldomzet bedroeg ƒ 5.803.066,96. In eigen mengerij werd 11.380.471
kg mengvoeders gefabriceerd.
Wat de vooruitzichten voor het lopende boekjaar betreft gaat het
er op lijken dat het een topjaar gaat worden, aldus de directeur.
Dit hebben we voor een groot deel te danken aan het feit dat we
de markt hebben mee gehad.
Naar aanleiding van het jaarverslag werden enkele vragen gesteld
O.m. of het op dit mament nog wel aantrekkelijk is hoge afschrij-
vingen te doen.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer J. B. Hiddink herkozen. In
de plaats van de heer G. H. Bosch die statutair niet herkiesbaar
was, werd gekozen de heer H. W. Hebbink. Van de raad van commis
sarissen werden herkozen de aftredende leden H. G. Burghardt en
H. Menkveld.
De heer Bosch werd dank gebracht voor zijn vele werk in het
belang van de vereniging. Op voorstel van de vergadering zal hem
een passend aandenken worden geschonken.
Hierna deed de directeur enkele mededelingen over de samenwer-
king met CLV Vorden, Linde en Ruurlo. Er zijn al veel besprekingen
geweest; de samenwerking gaat per 1 juli 1970 definitief in. Ogen-
schijnlijk zullen de leden er weinig van merken. Alle vier bedrijven
zullen blijven produceren. Men zal het produktie-apparaat zo effi-
ciënt mogelijk gaan benutten, b.v. door uitwisseling van fabricage,
zodat de apparatuur voor 100% benut kan worden. Verder blijven de
vier bedrijven afzonderlijk en zelfstandig doorwerken. Wat de
leiding betreft is men tot een taakverdeling gekomen. De hoofd-
administratie wordt in Ruurlo ondergebracht.
De naam van de samenwerkende verenigingen wordt CLV De Graaf
schap. De Volharding heeft het de afgelopen jaren goed gedaan.
De directeur meende dat er voor de samenwerkende verenigingen
veel goeds in de toekomst is weggelegd.
De voorzitter dankte de directeur en het personeel voor hun werk-
lust en plichtsbetrachting en de leden voor hun vertrouwen in de
coöperatie.

GESLAAGD

Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht slaagde voor het kandidaats-
examen sociaal-culturele ecnomische wetenschappen onze plaats-
genoot, de heer E. Harmsen.

BEDEVAART NAAR WITTEM

Ook dit jaar zal vanuit deze streek weer een bedevaart naar Wittem
(Zuid Limburg) worden belegd, en wel op zondag 14 juni.
Deze bedevaart, ook wel genoemd St Gerardus bedevaart trekt
jaarlijks ontelbaar vele gelovigen naar het bedevaartsoord Wittem,
gelegen aan de weg van Valkenburg naar Vaals, nabij Gulpen.
De fraaie omgeving van het Zuid Limburgse heuvelland zal zeker
extra belangstelling voor de bedevaart opwekken.
In de directe omgeving van Wittem bevindt zich de Gulpener Berg
vanwaar uit men een prachtig uitzicht heeft over het landschap
Deze Gulpener Berg is van verre te zien door het reusachtige
Maria-beeld op de top.
In verband met reservering van bussen verzoekt men opgave vóór
donderdag 28 mei en wel bij wed. Brunsveld, Velswijkweg 11 te
Velswijk; Klein Stapel Akkermanstraat 10 (op Els) Keijenburg;
Jansen Poelsweg 2a Keijenburg.

GESLAAGDE BEDEVAART BANNEUX

In volle tevredenheid is de grote groep bedevaartgangers uit
Hengelo Gld teruggekeerd van de bedevaartstocht naar Banneux
(Frankrijk).
Op de heenreis werd te Maastricht de basiliek de Sterre der Zee
van nabij aanschouwd, nadat eerst een bezoek was gebracht aan
de kapel van pater Titus Brandsma, alwaar een Eucharistieviering
werd bijgewoond.
Alvorens de grens met België over te steken werd van een ver-
diende nachtrust genoten in Valkenburg.
's Avonds werd aldaar een bezoek gebracht aan de Lourdesgrot.
De volgende dag ging men opgewekt verder op weg naar het reis-
doel Banneux, met nog vele kilometers voor de boeg.
Aldaar aangekomen konden alle plechtigheden van nabij meege-
maakt worden. Op de Esplanade woonden tallozen de Eucharistie-
viering bij, waarna een bedegang door de fraaie omgeving werd
gemaakt, met daaropvolgend de lof met ziekenzegen.
Op de terugweg werd in Nederland nog even gestopt in de plaats
Wittem (Zuid Limburg) waar een sluitingslof werd gehouden.
De belangstelling voor deze bedevaart naar Banneux breidt zich
ieder jaar uit. Dit jaar was de deelname vanuit Hengelo Gld en om-
geving reeds 50 personen.

DAAR KOMEN DE SCHUTTERS

Met een duidelijke 7-0 zege op Doetinchem A bewezen de junioren
A van de voetbalver. PAX te Hengelo Gld wel degelijk dat zij schot
in de benen hebben. Deze overwinning betekende tevens een be-
kroning op de competitie, namelijk een kampioenschap, dat hen
gezien de geleverde prestaties ten volle toekomt.
Met een doelgemiddelde van 64-18 werd vorige week donderdag-
avond op het PAX-terrein het kampioenschap bereikt. De laatste
wedstrijd spelen de jongens op zaterdag 23 mei uit tegen Sprink-
hanen te Nieuwdijk bij Didam.
De acteurs die de hand hadden in de goede prestaties waren:
Johnny Kroezen, Karel Horstink, Adrie Kroezen, Henk Wissink,
Alex Sueters, Kees Tesselaar, Bennie Kuipers, Matthijn Geurtzen,
Henk Kramer, Jan Ellenkamp, Ernest Claessen, Harrie Kuipers, Jan
Boonstra en Henk Kraassenberg.
Als tegenprestatie brachten de juioren afgelopen weekeinde een
bezoek aan Montrouge, een voorstad van Parijs, op uitnodiging
van de aldaar gevestigde voetbalclub SMM.

Het bestuur van Het Groene Kruis te Hengelo Gld biedt a

contant te koop aan een in zeer goede staat verkerende

volkswagen 1200
van het jaar 1967

De auto is te zien zaterdag 23 mei a.s. van 10 tot 12 en van
2 tot 3 uur bij het wijkgebouw aan de Kastanjelaan te

Hengelo Gld.

Briefjes in gesloten enveloppen met opgaaf van prijs kun-
nen worden ingediend tot en met 26 mei 1970 bij de secre-
taris: C. Minnée, Hofstraat 6 te Hengelo Gld

Luxaflex-slapers
N J.

zijn bijzondere
slapers

Zijn uitgeslapen slapers.
Kunnen het licht zó maar
naar hun hand zetten.
Met 'Luxaflex

1
 aluminium

jaloezieën. De beste.
Voor prijzen dia
meevallen. Prgzcn

waarvoor niemand
genoegen neemt met
namaak.

Kom eens
kijken en

praten bij:
9 »«tlig g*tepon«««

Erkend dealer

Grootbods Woninginrichting

Gemeente Hengelo Gld

Het gemeentebestuur maakt bekend, dat de aangifte van

kleuters voor de toelating tot de openbare kleuterschool aan

de Rozenstraat te HengeloGld voor het schooljaar 1970/71

dient te geschieden voor 30 mei a.s. op het gemeentehuis,

afd. onderwijs.

Om bij de aanvang van het schooljaar toegelaten te worden,

dienen de kleuters op 1 augustus 1970 de leeftijd van 4

jaren te hebben bereikt. Kleuters, die in de loop van het

schooljaar die leeftijd bereiken kunnen eveneens opgegeven

worden.

Het gemeentebestuur voornoemd,

L. P. Ouarles van Ufford, burgemeester

W. C. Gieiing, secretaris

Uitgaande van de C.H. en A.R.-kiasverenigingen wordt er op

DONDERDAG 21 MEI ,S AVONDS 8 UUR

in „ONS HUIS", Beukenlaan, Hengelo Gld, een

openbare bijeenkomst
belegd waar de heer W. A. Mateman uit Aalten

jongste lid der Prov. Staten van Gelderland

i.v.m. de komende gemeenteraadsverkiezing

een boeiende causerie zal houden over het

onderwerp „GEMEENTEBELANGEN"

ledereen wordt van harte uitgenodigd, ook jeugdige belang-

stellenden

Voor hand- ol motorgazon-

maaiers en tuingereedschap

FA. J. TH SLOTBOOM
B 98 - HENGELO GLD - Tel. 7278

Eigen haard is goud waard

Aan de Pastoriestraat te Keijenburg alsook in Hengelo Gld
bouwen wij royale

middenstands-

woningen
met garage en van alle comfort voorzien

Totale kosten te Keijenburg na aftrek van rijkspremie

± f 30.000,—

Benodigd eigen geld ± f 5.000, —

Alle inlichtigen worden u geheel vrijblijvend versterkt door:

Hengelosestraat 16 . KEIJENBURG - Tel. 05753-1327

Een Gazelle fiets of brommer
Één brok kwaliteit voor jaren plezier

FA. J. TH. SLOTBOOM
B 98 - HENGELO GLD - Tel. 7278

Thermor keukenventilator
Turbinette. Voor aansluiting op wasemkanaal of buitenmuur

vetfilter overbodig vanaf f 1O7.OO

Thermor toiletventilator
Murette. Voor ontluchting en verfrissing van het toilet.

De enigste echte oplossing vanaf f 49,

Winters
Spalstraat 8-10

Kiezers en kiezeressen
VAN HENGELO GLD

stemt op 3 juni a.s op één

van de leden van

Lijst 5
D* Prot. Onafh. Groep en de

Volkspartij voor Vrijheid en

Democratie, de V.V.D.

Berkelmans

WULLINKS SCHOENHANDEL

SPECIALE weekaanbieding
WOLLEN DAMESVESTEN, lange mouw

DRALON JUMPERS, zonder mouw

Schröder

8.95

9.95

BIJ DE KERK

De P.G.E.M. vraagt in de kom van Hengelo Gld

schuurtje of werkplaats
te huur t.b.v opslag voorraad e.d.

Vrije toegang moet mogelijk zijn.

Brieven gaarne aan:

P.G.E.M.
Grutstraat 31 - DOETINCHEM

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

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


