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Verschijnt iedere dinsdag - Uitgave: DRUKKERIJ WOLTERS Hengelo GId - Telefoon 05753-1455 - Giro 964791

WAT
DENK JIJ ER VAN.

Wanneer ....

* je een meisje bent zonder echte kantooropleiding, d.w.z. zonder een Mulo-diploma, maar

wel een kantoorbaan zou willen, waarbij je 's ZATERDAGS VRIJ bent.

* je houdt van verantwoordelijk werk, dat accuraat moet worden uitgevoerd.

* je graag aan de administratieve uitvoering van orders wilt meehelpen, zodat het ook van

jou afhangt of de klanten tevreden zijn.

* je het leuk vindt op een afdeling, waar een prettige sfeer heerst, met nog enkele andere

meisjes te werken.

* je tussen 15 en 20 jaar bent.

IS DIT IETS VOOR JOU
WANT REESINK HEEFT ZO'N BAAN VOOR JE

Reesink biedt u:
* Een prettige sfeer (we vormen één groot team)

* Goede arbeidsvoorwaarden; door de zo juist in werking getreden nieuwe C.A.O. zijn w [J in

staat een hoog salaris te betalen.

We willen je hier graag meer over vertellen DAGELIJKS tussen 8.15 en 17.15 uur op ons

kantoor, Havenstraat 7, alsmede 's MAANDAGSAVONDS tussen 7.00 en 8.00 uur, ook op

ons kantoor.

Ook kun je schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen, tel. (05750)-5551, toestel 353

of onderstaande strook invullen, waarna je nader van ons hoort.

HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

Adresseer de enveloppe als volgt:

Aan H. J. REESINK & CO. N.V., Antwoordnummer 14, ZUTPHEN

Ondergetekende (naam en adres invullen)

NIET FRANKEREN

wil gaarne nadere inlichtingen ontvangen over de mogelijkheden om op uw kantoor te komen

werken. Zij verzoekt een afspraak te maken voor een bezoek /'s avonds/bij u op kantoor/bij

haar/hem/thuis*)

Datum Handtekening

*) S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

internationale Dflotor-uiegraces (Varssel-Riiig) zondag 30 aug.

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

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag

500 gram

uerse uiorst
3 stuks

Gelderse schijuen
3 stuks

Hamburgers

150 gram hamuiorst

BIEDT U..

Woensdag

500 gram

schouderharbonade 298
500 gram

GEHAKT met Kruiden 198
Hierbij:

158 gram snijuiorsi 98
ALS EXTRA REKLAME DE GEHELE WEEK :

500 gram

magere speklappen 178
DONDERDAG

500 gram

malse uarhensleppen 298
500 gram

uerse leuer 198

500 gram

dikke uleesribbelies 99
250 gram

malse biefsluk 298
Vrijdag en zaterdag

schouderkarbonade

malse riblappen

500 gram

500 gram

FRIKI BRAADKUIKENS, 500 gram

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

OSSESTAART, 500 gram

GEKOOKTE LEVER, 100 gram

GEBRADEN GEHAKT, 150 gram

Voor- en achterbouten tegen scherp concurrerende prijzen

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

POPSOCIETY

PRESENTS

David (lopperfield
ZONDAG 14 JUNI, AANVANG 2 UUR

ZAAL LANGELER HENGELO GLD

ENTREE f 3.50

Nr 1 Talentenjacht 1970

Heli's Session
(5 personen)

Wij zijn verheugd deze groep te kunnen presenteren in

Hengeio GId en wel op

zaterdag 13 juni
in „Ons Huis'1, Beuker'aari 30

ilerv. Instuif

JEUGDDIENST
OP ZONDAG 14 JUNI A.S.

's AVONDS 7 UUR

VOORGANGER:

DS KLOPMAN VAN ZELHEM

ONDERWERP:

fiFeest of verveling'
M.m.v. Combo van het Leger des Heils

afd. Doesburg

+ GEDENK DE ROODE KRUIS COLLECTE 4



Op vrijdag 12 juni hopen onze geliefde ouders

BERNARDUS ANTONIUS WOLBRINK

en

MARIA JOHANNA WOLBRINK-BRLNK

hun 25-jari-g huwelijksfeest te vieren.

De H. Mis uit dankbaarheid zal worden opgedragen in de

parochiekerk van de H. Willibrordus te Vierakker, 's morgens

om 11 uur.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun

dankbare kinderen.

Bennie en Trees

Mimie en Bennie

Toos en Theo

W i ch mond, juni 1970

Hackforterweg 8

Receptie van 3-4 uur in het St Ludgerusgebouw te Vierakker

Op vrijdag 12 juni a.s. hopen onze lieve ouders en groot-

ouders

J. DIMMENDAAL

en

D. W. DIMMENDAAL-KEUNEN

hun 45-jarige echtvereniging te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blij

ven is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, juni 1970

„Hagendijk" Varssel F 72

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 13 juni hopen wij met onze kinderen en klein-

kinderen ons 40-jarig huwelijk te herdenken.

B. Enzerink

J. H. Enzerink-Wullink

Hengelo Gld, juni 1970.

F 1.

Receptie van 3-4 uur in zaal Concordia te Hengelo GW

Dankbetuiging
Voor de vele felicitaties, bloemen en/of cadeaus, ontvangen

bij de opening van onze zaak, zeggen wij allen hartelijk dank

KOM UW BITTERGARNITUUR NOG HALEN,

op de kaart; het kan nog!!!

fam. Visser-Leemreis

Hotel Leemreis

Spalstraat 40 - Hengelo Gld

Oproeping tot bijwoning der

ALGEMENE VERGADERING
van de COÖP. RAIFFEISENBANK HENGELO GLD

te Hengelo Gld

op WOENSDAG 24 JUNI 1970, 's avonds 8 uur

PRECIES, in hotel Langeler te Hengelo Gld

Punten van behandeling:

1. Opening.

2. Aanwijzinng van een sekretaris en stemopnemers

3. Notulen.

4. Rekening en verantwoording over het boek-

jaar 1969

5. Voorstel om de gemaakte winst te storten in het

reservefonds.

6. Aanvraag subsidiën.

7. Opzegging van het lidmaatschap

8. Bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding
van J. W. Wullink (herkiesbaar).

9. Verkiezing van een lid van de Raad van Toezicht
wegens periodieke aftreding van D. Walgemoed

(herkiesbaar).

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

N.B. leder lid dat ter vergadering komt ontvangt een pre-

sentiegeld van ƒ 2,—. Volgens art. 40 der statuten

kunnen slechts leden der bank, hun echtgenoten of

meerderjarige kinderen als gemachtigde optreden,

doch niemand kan meer dan éénmaal presentiegeld

ontvangen.

Het bestuur

SLIJTERIJ

LEEMREIS
HENGELO GLD - TEL 05753-1274

SHERRY is in
Profiteer nu van onze speciale aanbieding:

Cordona
3 FLESSEN VOOR f 11.0 O

(ook in 2 en 3 liters verpakking)

Diverse andere merken voorradig o.a.

SANDEMAN, PEDRO DOMEOUE,

DUFF CORDON, DRY SACK

Examenlijd
Wij kochten voor deze tijd TEENERCHAMPAGNE

COMTE DE GRANVILLE per fles ff 3.85

Knal-effectü

Daarnaast diverse andere soorten o.a.

RITTMEISTER SEKT f 7.50 NU f 6.75

LANIER Franse vin mousseux f 6.95 NU

ff 5.95

zolang de voorraad strekt

Vruchtensappen
JUS d'ORANGE in HELE LITERFLESSEN tijdelijk

ff 1.85 ter kennismaking

GRANINI, diverse smaken: perziken, abrikozen, grape fruit

ff 1.98 inclusief leuke fles

Wijnen
Tafelwijnen reeds vanaf:

MILON rood en wit

ROSÉ ESTREMADURA ff 3.4O

Moezel, Zeiler Schwarze Katz, Zauberflöte

in litersflessen

Op verzoek kunnen wij U een speciale wijn-prijscourant ver-
strekken met ons assortiment

PROBEER EENS:

Bloody Mary
TOMATENSAP MET WODKA, BLOKJE IJS

Kermis 1970 Hengelo Gld

LEDENVERGADERING
OP MAANDAG 15 JUNI A.S.

IN ZAAL CONCORDIA (Boerman)

AGENDA:

Opening door de voorzitter
Financieel verslag van de penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Eventuele uitbreiding van het bestuur der schutterij
Bespreking kermis 1970
Tapverpachting vogelschieten. Briefjes inleveren tot de aan-
vang van de vergadering.
Rondvraag
Sluiting

GEVRAAGD

verkoopster
Aanmelden gaarne 's avonds na 7 uur

Kerkstraat 11 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1235

Koop uu gas-apparaal of -toestel bil
de man, die hem direkl repareren kan
EEF JANSSEN - Keljenburg - Erkend Gasfitter

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

VOORDELIGE aanbieding

JAPONNEN en BLOUSES

RUIME KEUZE

Schröder BIJ DE KERK

J. G. van Dijke, tandarts

AFWEZIG
VAN DONDERDAG 18 JUNI

T.E.M. WOENSDAG 8 JULI

Spoedgevallen tandarts Edens, Vorden. Uitsluitend op het
spreekuur van 9-10 uur, behalve zaterdags

MET INGANG VAN 10 JUNI wordt er op

woensdag en donderdag
VOLGENS AFSPRAAK GEWERKT

Herensalon J. W. van Onna
Tel. 05753-1718

Met een KOELKAST

voordeliger huishouden

140 l A.E.G. KOELKAST
REEDS VANAF 198.

Winters
SPALSTRAAT 8-10

Voor de vele blijken van mede-

leven, ondervonden bij de ziekte

en het overlijden van onze broer,

zwager en oom

DERK JAN JANSEN

betuigen wij hiermede onze op-

rechte dank.

Uit aller naam:

fam. Jansen

(Langewagen)

Hengelo Gld, juni 1970

Hummeloseweg 8

Langs deze weg zeggen wij U

hartelijk dank voor de vele blijken

van medeleven, welke wij van

U mochten ondervinden tijdens

de ziekte en na het overlijden van

mijn lieve zuster en onze lieve

tante

JENNEKEN
ESSELENBROEK-ROSSEL

Wed. S. Mellink-Rossel

G. J. Harmsen

Hengelo Gld, juni 1970

E 48

Te koop Morris-Minor 1000,
billijke prijs. Tel. 05753-1878

Te koop ± 1/2 ha hooigras.

Briefjes inleveren tot zaterdag

13 juni bij H. J. Harmsen C 18,

Hengelo Gld

Te koop -- 4 ha hooigras in 4

percelen. Te bezichtigen 's avonds

na 6 uur en briefjes inleveren

vrijdag 12 juni 's avonds half

acht. Wed. G. Groot Roessink,

Varssel F 87, Hengelo Gld

Te koop i 1.75 ha hooigras.
Briefjes voor 12 juni 8 uur

Groot Roessink, Broekstraat 13,

Baak

Te koop 75 are hooigras. Briefjes

inleveren tot vrijdag 12 juni,

20.00 uur. H. Lubbers, koster

Hengelo Gld, Tel. 1625

Te koop ± 2.40 ha hooigras, ook

in gedeelten. Briefjes inleveren

voor 13 juni. H. Buunk, E 25

Hengelo Gld

Te koop 2 perceelhooigras.

Briefjes inleveren voor vrijdag 12

juni 's avonds 8 uur.J. Lenselink

Hogenkampweg D 16, Hengelo

Hooigras te koop (90 are). E. J.

Broekman, Noordink, E 47

Hengelo Gld

HOBBYMAPPEN

Grote sortering vanaf f 3.50

Leuke geschenken

HEIJINK „De Spannevogel"
heeft het

Te koop jonge konijnen. G. Wul-

link, Ruurloseweg 29, 's avonds

na 7 uur

Te koop 4 dragende gelten, bijna

a.d.t. A. F. Langwerden E 92

Hengelo Gld, Tel. 7362

Koop uw brommer
bij 'n Peugeot dealer.

Waarom? Omdat
zo'n Peugeot betrouwbaar is

en solide en zuinig rijdt
en een geweldige vering

* heeft en tientjes
goedkoper is

en, en...

Nou ja
kom een

proefrit maken.
Hij staat voor u klaar bij:

HARMSEN
& GEURTSEN

RUURLOSEWEG 29

HENGELO GLD

Grote keuze in KRALEN
ook houten kralen

HEIJINK „De Spannevogel'
heeft het

MOETEN UW FOTO'S

vakwerk zijn

dan Druiüsloio's en
reportages

van DOLPHIJN
BENOEMD

Tot lerares aan de StJosephschool voor Mavo te Groenlo, werd

met ingang van 1 augustus benonemd, mevr. Hooman-Besselink

GESLAAGD

Te Utrecht slaagde voor het diploma chiropody (algehele voet-

verzorging, mej. M Niesink. Zij genoot een één-jarige opleiding

te Arnhem.

ROODE KRUIS

Honderd jaar zegenrijk werk verrichte Uw Roode Kruis.
Heeft U er ooit bij stilgestaan dat het Roode Kruis hulp nodig heeft
om hulp te kunnen bieden?

Help Uw Roode Kruis, opdat met Uw steun anderen kunnen worden
geholpen!

ZONDAG 14 JUNI

Ned. Herv. Kerk
10.00 uur Ds van Thiel

19.00 uur n.m. Ds Klopman

Jeugddlenst

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

8.30 uur ds. van Thlel

Goede Herder Kapel

10.00 uur ds. Klopman

Vrljz Herv. Kerk
8.45 uur Ds Brinkerink

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 doktoren
Spreekuur en boodschappen (alleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10.00 uur

Dr. Hanrath. telefoon 1277

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr. Lucte Marie, telefoon 1315

Maatschappelijk werkster

Mej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groon» Krulsgebouw. telefoon 1397

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

05752-1772 (mej. Kersten)

Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

Zondaqsdlenat dierenartsen
Dr. Felix. telefoon (0575&) 266 b.g.g. 008

WONINGBOUWVERENIGING „THUIS BEST"
OPNIEUW VAN START

Zoals aan velen bekend zal zijn gaat de woningbouw-

vereniging „Thuis Best" haar aktiviteiten uitbreiden.

De gemeenten Hengelo Gld en Vorden willen hun

bezit aan woningwetwoningen aan de vereniging over-

dragen. De bouw van nieuwe woningwetwoningen zal

dan in de toekomst ook door de vereniging geschieden

terwijl de bouw van z.g. corporatiewoningen in de

premiesektor mogelijk wordt.

De vereniging zal een meer zelfstandig bestaan voeren

dan tot heden het geval was. Hiertoe behoort o.a. het

aanstellen van eigen personeel; een oproep voor

sollicitanten naar de funkties van administrateur en

opzichter is reeds geplaatst.

Teneinde tot een levendige vergadering te komen is

een goed ledenbestand nodig. Deze leden worden in

eerste instantie verwacht uit de bewoners van de

woningen der vereniging, doch in niet mindere mate

uit de overige bewoners der gemeenten Hengelo Gld

en Vorden.

leder die werkelijk begaan is met de volkshuisvesting
wordt als lid verwacht. Gedacht is aan een entreegeld

van ƒ 2.50 en een jaarlijkse kontributie van ± f 5.—

De nog in te stellen ledenraad zal hierover nog een be-

slissing moeten nemen.

Voor de eerste algemene bijeenkomst werd Hengelo G

gekozen, waar op dinsdag 30 juni a.s. te 20.00 uur

in zaal Leemreis een nadere uiteenzetting zal worden

gegeven met gelegenheid tot vragen stellen.

Aansluitend aan deze bijeenkomst zal een ledenver-

gadering worden gehouden, waarin o.a. de ledenraad

wordt gekozen. (Zie ook de advertentie in dit blad).

De ledenraad is de hoogste macht in de vereniging

en bestaat uit leden van het bestuur, een aantal leden-

bewoners en een aantal niet-leden bewoners.

Aanmelding tot lid kan geschieden door schriftelijke

aanmelding op een der gemeentehuizen te Hengelo G

of Vorden (formulieren aldaar beschikbaar) of tijdens

bovengenoemde bijeenkomst.

Verwacht wordt dat velen de geboden gelegenheid

tot inspraak en uitbreiding van partikulier initiatief

zullen benutten en lid zullen worden van de woning-

bouwvereniging „Thuis Best".

± 50 OOSTENRIJKERS KOMEN NAAR HENGELO G

Het sinds 1967 bestaande contact tussen Hengelo G

en de dorpengemeenschap uit het Feistritzthal in

Oostenrijk, krijgt dit jaar een nieuwe impuls, door

de komst van ± 50 Oostenrijkers naar Hengelo Gld

in de periode van 3 tot 12 augustus. Nadat aanvan-

kelijk nog onzekerheid heerste, kwam vrij snel een

mededeling binnen bij de leiding van de Contactgroep

Hengelo Gld-Feistritzthal, over de komst van de

Oostenrijkers. Dit wordt de 4e uitwisseling in succes-

sie. Op bijzonder prettige wijze verbleven vorig jnar

een 30-tal Hengeloërs gedurende een week in het

Feistritzthal. Naar verwachting zullen de Oostenrijkers

maandagavond 4 aug. tegen ongeveer 7 uur arriveren

in Hengelo Gld, waarna de groep in feestelijkeop-

tocht door het dorp zal worden gebracht, waarna

ze officieel binnen Hengelo's grenzen zullen worden

ontvangen. Daar binnen 'het raam van deze uitwisse-

ling de gasten particulier zullen worden ondergebracht

ziet de leiding van CHF ten spoedigste opgave van

adressen tegemoet waar men één of meerdere Oosten

rijkers kan ontvangen en onderbrengen gedurende

voornoemde vakantieperiode. Deze oproep kan voor

iedereen gelen, ook voor hen, die nog niet betrokken

zijn geweest bij de uitwisselingsreizen.

Voor opgave en inlichtingen kan men zich wenden tot

mevr. Gerritsen-Jansen, Westerstraat 104, Tel. 1915

en de heer J. Jolij, Westerstraat 108, Tel. 1577.

De komst van de Oostenrijkers naar Hengelo Gld heeft

reeds vele tongen in beweging gebracht en men ziet

met belangstelling uit naar het moment dat de groep

in Hengelo Gld zal aankomen. Een goed teken voor

deze komende Holland-Oostenrijk uitwisseling.

Te koop 60 are hooigras. Briefjes inleveren voor don-

derdagavond 11 juni om 8 uur. A. Tjoonk, Lankhorster-

straat E 17, Hengelo Gld

waar gemak en vo
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HEIJINK „De Spannevogel'
heeft het

MOETEN UW FOTO'S
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dan hruidsfoto's en
reportaou

van DOLPHIJN

de StJosephschool voor Mavo te Groenlo, werd

1 augustus benonemd, mevr. Hooman-Besselink
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snrijk werk verrichte Uw Roode Kruis.
j stilgestaan dat het Roode Kruis hulp nodig heeft
\ bieden?

[ruis, opdat met Uw steun anderen kunnen worden

ZONDAG 14 JUNI

Ned. Herv. Kerk

10.00 uur Ds van Tniel

19.00 uur n.m. Ds Klopman

Jeugddienst

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

8.30 uur ds. van Thlel

Goede Herder Kapel

10.00 uur ds. Klopman

VrIJz Herv. Kerk
8.45 uur Ds Brinkerink

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 doktoren
Spreekuur en boodschappen (alleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10.00 uur

Dr. Hanrath, telefoon 1277

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr. Lucte Marie, telefoon 1315

Maatschappelijk werkster

Maj. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groene Krulsgebouw. telefoon 1397

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

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

Zondaqsdlenst dierenartsen

Dr. Felix. telefoon (05755) 266 b.g.g. 008

WONINGBOUWVERENIGING „THUIS BEST"
OPNIEUW VAN START

Zoals aan velen bekend zal zijn gaat de woningbouw-

vereniging „Thuis Best" haar aktiviteiten uitbreiden.

De gemeenten Hengelo Gld en Vorden willen hun

bezit aan woningwetwoningen aan de vereniging over-

dragen. De bouw van nieuwe woningwetwoningen zal

dan in de toekomst ook door de vereniging geschieden

terwijl de bouw van z.g. corporatiewoningen in de

premiesektor mogelijk wordt.

De vereniging zal een meer zelfstandig bestaan voeren

dan tot heden het geval was. Hiertoe behoort o.a. het

aanstellen van eigen personeel; een oproep voor

sollicitanten naar de funkties van administrateur en

opzichter is reeds geplaatst.

Teneinde tot een levendige vergadering te komen is

een goed ledenbestand nodig. Deze leden worden in

eerste instantie verwacht uit de bewoners van de

woningen der vereniging, doch in niet mindere mate

uit de overige bewoners der gemeenten Hengelo Gld

en Vorden.

leder die werkelijk begaan is met de volkshuisvesting
wordt als lid verwacht. Gedacht is aan een entreegeld

van ƒ 2.50 en een jaarlijkse kontributie van ± f 5.—

De nog in te stellen ledenraad zal hierover nog een be-

slissing moeten nemen.

Voor de eerste algemene bijeenkomst werd Hengelo G

gekozen, waar op dinsdag 30 juni a.s. te 20.00 uur

in zaal Leemreis een nadere uiteenzetting zal worden

gegeven met gelegenheid tot vragen stellen.

Aansluitend aan deze bijeenkomst zal een ledenver-

gadering worden gehouden, waarin o.a. de ledenraad

wordt gekozen. (Zie ook de advertentie in dit blad).

De ledenraad is de hoogste macht in de vereniging

en bestaat uit leden van het bestuur, een aantal leden-

bewoners en een aantal niet-leden bewoners.

Aanmelding tot lid kan geschieden door schriftelijke

aanmelding op een der gemeentehuizen te Hengelo G

of Vorden (formulieren aldaar beschikbaar) of tijdens

bovengenoemde bijeenkomst.

Verwacht wordt dat velen de geboden gelegenheid

tot inspraak en uitbreiding van partikulier initiatief

zullen benutten en lid zullen worden van de woning-

bouwvereniging „Thuis Best".

± 50 OOSTENRIJKERS KOMEN NAAR HENGELO G

Het sinds 1967 bestaande contact tussen Hengelo G

en de dorpengemeenschap uit het Feistritzthal in

Oostenrijk, krijgt dit jaar een nieuwe impuls, door

de komst van ^ 50 Oostenrijkers naar Hengelo Gld

in de periode van 3 tot 12 augustus. Nadat aanvan-

kelijk nog onzekerheid heerste, kwam vrij snel een

mededeling binnen bij de leiding van de Contactgroep

Hengelo Gld-Feistritzthal, over de komst van de

Oostenrijkers. Dit wordt de 4e uitwisseling in succes-

sie. Op bijzonder prettige wijze verbleven vorig jaar

een 30-tal Hengeloërs gedurende een week in het

Feistritzthal. Naar verwachting zullen de Oostenrijkers

maandagavond 4 aug. tegen ongeveer 7 uur arriveren

in Hengelo Gld, waarna de groep 'in feestelijkeop-

tocht door het dorp zal worden gebracht, waarna

ze officieel binnen Hengelo's grenzen zullen worden

ontvangen. Daar binnen 'het raam van deze uitwisse-

ling de gasten particulier zullen worden ondergebracht

ziet de leiding van CHF ten spoedigste opgave van

adressen tegemoet waar men één of meerdere Oosten

rijkers kan ontvangen en onderbrengen gedurende

voornoemde vakantieperiode. Deze oproep kan voor

iedereen gelen, ook voor 'hen, die nog niet betrokken

zijn geweest bij de urtwisselingsreizen.

Voor opgave en inlichtingen kan men zioh wenden tot

mevr. Gerritsen-Jansen, Westerstraat 104, Tel. 1915

en de heer J. Jolij, Westerstraat 108, Tel. 1577.

De komst van de Oostenrijkers naar Hengelo Gld heeft

reeds vele tongen in beweging gebracht en men ziet

met belangstelling uit naar het moment dat de groep

in Hengelo Gld zal aankomen. Een goed teken voor

deze komende Holland-Oostenrijk uitwisseling.

Te koop 60 are hooigras. Briefjes inleveren voor don-

derdagavond 11 juni om 8 uur. A. Tjoonk, Lankhorster-

straat E 17, Hengelo Gld

waar gemak en voordeel hand in hand gaan en ook nog gratis zegels
ZOMERTREFFERü

ïivo lip
2 Itr flessen

GESNEDEN ZOETZUUR

BAKMEEL

VANILLESUIKER

Suiker
ROZIJNEN

CHOFRIS

VIVO SLASAUS

3/4 liter

per pak

doos 10 pakjes

59

65

39

NORMAAL BIJ DE
BOODSCHAPPEN 98

pak 250 gram

liter

3/4 liter slechts

59

129

CARVAN
CEVITAM

DEZE WEEK 169
CINDARELLA HAARVERSTEVIGER

TOMATENPUREE

GRONINGER KOEK

VIVO ZOUTE PINDA'S

MET ZUIVERE ROOMBOTER

ZOMERSPRITS

gezinsfles

6 blik

300 gram

EXCLUSIEF

189

95

98

99

98
DE ECHTE DIKKE VALENCIA

met pracht glas GRATIS

KAKELVERSE

DOOS 10 STUKS 98
De Supermarkt u w Groenteman
VERSE

Aardbeien
PER DOOS 68

doosjes
PRACHT KOMKOMMER

NIEUWE BIETJES

GRANNY SMITTS

BLOEDSINAASAPPELS

Pracht

500 GRAM

DE SUPERSLAGER

uw vleesleverancier!
DE HELE WEEK

MAGERE VERSE

HAMLAPJES

TARTAAR

258
379

3 voOr 179

Runderlapjes
• MALSE

IETS DOORREGEN 29S
WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE 185
VARKENSLAPJES

DIKKE RIBBETJES

Vleesgehakt

298

89

198

ELKE 2e 500 GRAM 159
VRIJDAG EN ZATERDAG

OSSESTAART 229

lllllKli'l'lll'ililllsIllk 349
BIEFSTUK 250 gram 298

285
ZE IS ER WEER!! ONZE BEROEMDE ZELFGEMAAKTE ^m Afe f̂ilfifck

(io rui o InQ
PER PAK 500 GRAM ^H

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

VOOR UW LEKKERSTE BOTERHAM

200 GRAM LEVERWORST

79

89

98

200 gram boter ha m worst 79

Strandbal 70



"C0NCORDIA"
Hengelo (Gld J

ZONDAG A.S.

dansen
MET MEDEWERKING VAN

THE STARFIGHTERS
AANVANG 7 UUR

2 BARS GEOPEND

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

ALLES voor de
DOE-HET-ZELVERS

HEIJINK „De Spannevogel"
leeft het

SPEELTUINARTIKELEN

SPOORBIELS

GOLFPLATEN

G. Weulen Kranenbarg
VORDEN

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld...
ook op vrijdagavond*
Misschien had u al eens langs willen komen.
Om te praten over spaarvormen, verzekeringen,
effecten, reisdeviezen. Of over girale salaris-
betaling en privé-rekening.

Maar ... u hebt overdag geen tijd. Daarom zijn
wij óók op vrijdagavond geopend.

U bent welkom van zeven tot negen uur.

RA1FFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Hoe verwarmt u
uw tweede
kamer?
(en ook uw derde, vierde, vijfde enz

Doet u dat het liefst met aardgas-
centraleverwarming? Gelijk hebt
u, want aardgas is schoon en
voordelig.Geen zorg over de
brandstofvoorraad: de gasbuis

Geen zorg over de bediening:
de thermostaat denkt voor u aan
de juiste temperatuur. Geen zorg over de installatie: dié is bij ons
in vertrouwde handen. Vraagt ons eens vrijblijvend
inlichtingen.

EEF JANSEN
St Janstraat 39 - Keijenburg - Tel. 1 760

Erkend gasfitter

Bakkerij Demming
Spalstraat 11 - Hengelo Gld - Tel. 1265

VRAAGT MET SPOED FLINKE

bakkersbediende

Hamové - Hengelo Gld

Zaterdag 13 juni
's AVONDS 19.30 UUR

Avond-oriënteringsrit
START: HOTEL „DE EIKEBOOM"

KEIJENBURG

GEVRAAGD

EEN WERKSTER
voor één of meer dagen per week

MEVR. ZILVOLD
Kastanjelaan 1 - Tel. 05753-1294

In deze dure tijd
eens iets goedkoops

BEIGE TERLENKA HEREN PANTALONS 17.SO

KORTE HEREN BROEKEN, terlenka 12.5O

DAMES ZOMERMANTELS 9O.OO

MEISJES ZWEMPAKJES 5.OO

BOXEN - KINDERLEDIKANTEN 4O.OO - 35.OO

2 PERS. GESTIKTE DEKENS met terlenka vulling

25.OO

NOG ENKELE WOLLEN DEKENS VOOR SPECIALE PRIJZEN

KLÊm
• RwSlOGLD l

WONINGBOUWVERENIGING

rrThuis Best
VORDEN-HENGELO GLD

i

Leden en belangstellenden worden uitgenodigd vooreen

algemene bijeenkomst
OP DINDAG 30 JUNI A.S.

IN ZAAL LEEMREIS TE HENGELO GLD

AANVANG 20.00 UUR PRECIES

AGENDA:

1 Welkomstwoord voorzitter en uiteenzetting over ,,Thuis

Best" nieuwe stijl.

2 Gelegenheid tot vragen stellen.

3 Pauze, waarin gelegenheid tot aanmelden als lid.

4 Opening ledenvergadering

5 Verkiezing ledenraad.

6 Rondvraag

7 Sluiting

Namens het bestuur:

de sekretaris,

J. v.d. Broek

H.K. van Gelreweg 32

Vorden

Gemeente Hengelo Gld

Voorbereidingsbesluit
De burgemeester van Hengelo Gld maakt bekend, dat ingaande 10

juni 1970 ter gemeente-secretarie, afdeling algemene zaken, voor

een ieder ter inzage ligt het besluit van de raad dier gemeente

dd. 4 juni 1970, nr. 73-1-1, houdende verklaring, dat de herziening

van ihet bestemmingsplan voor de ge'hele gemeente - betrekking

hebbende op het gebied zoals rvader op de bij het besluit be-

horende en gewaarmerkte kaart is aangegeven - wordt voorbereid.

In het voorbereidingsbesluit is tevens bepaald, dat het verboden is

op de binnen de grenzen van het hiervoor bedoelde gebied ge-

legen landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke belangrijke

gronden in het besluit omschreven werken - geen bouwwerken

zijnde - en/of werkzaamheden uit te voeren, zonder of in afwijking

van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van burge-

meester en wethouders.

Hengelo Gld, 9 juni 1970

De burgemeester voornoemd,

L. P. Ouarles van Ufford

Te koop een electrisch fornuis
Wijnbergen, Kerkstraat 6

Te koop prima onderhouden

Miele wascombinatie, met auto-

matische tijdschakelaar.

K. F. Lubbers, Rozenhoflaan 9

Te koop een goed onderhouden

wasmachine met verwarming en

een stel conische schokbrekers
(z.g.a.n.) voor Opel 1400. Roe-

lofsen, Zuivelweg 16, Hengelo

Te koop ijskast (tafelmodeJ)

Te bevragen zaterdags. Montfroy

Zonnestraat 21, Hengelo Gld

Te koop huishoudkachel (wit)

en keukentafel met formica boven

blad. A. Menkveld D 135a

Ie koop eetaardappelen.
H. Waarlo, B 12, Hengelo Gld

Vrijdag 12 juni a.s. 's avonds 8

uur in de weide achter A. Burg-

hardt, Hengelose Broek bij in-

schrijving te koop plm. 70 are

hooigras. D. Ruesink, Ruurlose-

weg 18, Hengelo Gld

Gewassen

GRINTTEGELS

50 x 50 cm, afgehaald
ƒ 3.20 per stuk

BETONTEGELS

30 x 30 cm, afgehaald
53 et per stuk

VOEDERBAKKEN
(Gresschalen)

30 cm breed

t.e.m. 20 m

t.e.m. 60 m

61 m en meer

ƒ 11.90

f 11.50

f 11.20

per meter exkl. BTW

ASBEST BOARD

120 x 250 cm

1 te.m. 5 stuks
f 8.04 per plaat

6 t.e.m. 12 stuks
f 7.14 per plaat

13 t.e.m. 30 stuks
f 6.56 per plaat

31 of meer
f 6.43 per plaat

exkl. BTW

BLAUWE

ASBEST GOLFPLATEN

tot 50 m2 f 4.50

tot 120 m2 f 4.25

prijzen per m2
exklusief BTW

GESCHAAFDE EN

GEPLOEGDE PLANKEN

2 x 12 f 6.75 per m2

1 x 9 f 5.95 per m2

exklusief BTW

KUNSTSTOF KEUKENS

lang 150

165

180

200

f 355.—

f 387.—

f 420.—

f 457.—

Als speciale aanbieding

Kunststof keuken
lang 220, kompleet m. roest
vrijstalen blad, tijdelijk
slechts ƒ 385.—; prijzen
exkl. BTW

CEMENT

1 te.m. 20 zakken f 3.75

t.e.m. 60 zakken f 3.70

61 zak en meer f 3.62

exkl. BTW afgehaald

SPAANDERPLAAT

af m. 122 x 244

dikte 8 mm f 3.30

10 mm ƒ 3.70

18 mm f 5.56

prijs per m2 exkl. BTW
levering alleen per volle
plaat

DOE-HET-ZELF CENTRUM

Harmsen - Schoolstraat 6

Vorden - Tel. 05752-1486


