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Dames- en tienertassen
DE GROOTSTE KEUS BIJ

Wullinks Schoenhandel

2 meiten hem u nog de hans....
om mee te doen aan
de grote VIVO „Reizen en prijzen-aktie"

Haal GRATIS deelnemersformulieren en u

hebt kans op vele mooie prijzen.

Ook deze week scherpe aanbiedingen:

Chocoladedrank liters per fies 59

Theebiscuits Per pak 49

Bussink's koek „Hartediefjes-
(van ouds bekend) ter kennismaking 49

Puddingsaus Per fies 04 eike 2* fies 49

VIVO sinas 2 meinessen 118

Gesneden zoetzuur pot 04 /eike 2e pot 25

Soepballetjes Per buk 59

Popla luchtverfrisser van 295 voor 245
(spuitbus) bovendien een pak Popla toiletpapier

ter waarde van 115 gratis

Bakbloedworst 400 gram 98

KOOkWOrSt vacuüm verpakt 135

hierbij 500 gr losse blanke zuurkool 1O

Uit onze diepvries:

Verse worst
Uit onze groente-afdeling:

Conférence fijne handpeer l Va kg 58

Bananen goudgeel per kg 98

per pak 198

Geldig van 21 t.e.m. 27 oktober

SUETERS
VIVO ZELFBEDIENING Keijenburg

Wie op kwaliteit staat

gaat op GAZELLE zitten l

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

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

SPAREN GEEFT VEILIGHEID

Raiffeisen-Spaarweek
van 26 t.e.m. 30 okt.

Tijdens de Raiffeisen-Spaarweek verstrekken wij aan iedere

nieuwe spaarder een premie van f 5.—.

Bovendien wordt iedere inlegger een aardige attentie aan-

geboden.

Ö llailïnsciiliiink Hengelo G.
Kastanjelaanl - Tel. 05753-1294
Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg - Tel 05736-339

Inenting tegen griep

Op donderdagavond 29 okt.
tussen 7 en 8 uur bestaat er ten huize van

Dr. Hanrath en Dr. Schreuder gelegenheid zich

te laten inenten tegen griep.

Kosten f 10.—.

Voor ziekenfondspatiënten met ernstige long-

en hartaandoeningen of suikerziekte is de in-

spuiting kosteloos.

N.B. Er worden geen persoonlijke opoepen meer verstuurd

WIJ VRAGEN PER 15 NOVEMBER

een werkkracht
voor de maalderij enz.

Liefst in bezit van rijbewijs

B. J. Lebbinh
MOLENAAR - HENGELO GLD

Coöp. Raiffeisenbank

„VORDENIff

Wegens sne! toenemende werkzaamheden is er op de boek-

houdafdeling van ons kantoor opnieuw plaats voor een

assistente
Wij denken hierbij aan een meisje van 16-19 jaar met Mulo-

opleiding en enige vaardigheid in typen.

Schriftelijke sollicitaties aan het adres der bank, RuuHose-

weg 21

"CONCORDIA"
Hengelo (GId)

ZONDAG 25 OKTOBER

dansen
met medewerking van

Gelders kwartet
met zang van

Dini Snijders
AANVANG 7 UUR

2 BARS GEOPEND

Erlhuis
Notaris Rombach zal VRIJDAG 23 OKT. nam. 1 uur t. verz. v.

H. J. Mooiweer, Lindeseweg 11, Vorden, aldaar wegens

bedrijfsbeëindiging

publiek a contant verkopen
6 melkkoeien, 2 pinken, 4 kalveren, 4 ged. zeugen, guste

zeug, zeug m. 12 biggen, 8 lopers, 3-tons luchtb. wagen m.

hooihekken en distel, Cormick harkkeerder (voor trekker),

stortkar op ijzerbesl., dekkleed (4 x 5), wentelploeg, 3 veld-

eggen m. handel, onkruid-eg (tevens mestverdeler), 2 weide-

pompen zelf dr., weidesleep (1-p), veescheermach., hand-

trekkar (400 kg), gavels, grepen, batsen, harken, schoffel-

mach. meelkisten, biggenbak, varkensbakkerf,1 paalhout,

zeugenkooi, melkemmers, melkzeef, melkkar (2 40 I. bussen),

bietensnijder, hakselmach., spankettingen, paardetuigen m.

achterbroek in z. g. st, worstmach., koelring, fornuispot,

kachel, ronde tafel, enz.

Te zien: 23 okt. vóór de verk.; kosten kopers: vee 10%,

rest 12y2%.

"^Gevraagd een net meisje voor

S. hele of halve dagen als hulp in de

houding. Mevr. Halfman, Hof-

itraat 7, Tel. 1424, Hengelo GId

;GEVONDEN damespolshorloge
'(Schoolstraat); VELOREN stalen
'meetband, 20 meter (Lankhorster-

ptraat) Lubbers Schoolstraat 7,

[Hengelo GId

[te koop aangeboden motor Her-
jcules, 100 cc, inclusief stroomlijn

iMeenink B 79 Hengelo
l
Wegens vertrek te koop: kinder-

wagen, fietszitje (voor), fietszitje

l(achter), 3 keukenstoelen, olie-

jkachel voor keuken. Asterstraat 9

[Hengelo GId

Ie koop eetaardappelen, Pimper-

Pnel ƒ 10.— per mud. A. Steen-

Iblik C 71, Hengelo GId

te geven Jonathan (handappels)

E 20 et per kg. M. Spekkink,

JBakermarksedijk 6, Baak, Tel.

|C5754-458 4

Te koop valappels 10 en 15 et per

Gebr. Hilderink ,,de Smid"

jKeijenburg

Te koop 11/2 ha stoppelknollen bij

[D. J. Zeevalkink, E 22, Hengelo

[Te koop knollen. H. Olthof D 51
[Hengelo GId

Fe koop 85 are knollen. W. G.
(luesink B 22, Hengelo GId

T koop25 are best knolgroen
H. van Beek, Lankhorsterstraat,

TH 1361 Hengelo GId

oop 1 ha knollen Joh. Beren-

D 128, Tel. 1555, Hengelo G

Te koop zilverbrakels (jonge hen-

broed 1970. Tevens een

partij knolrapen. Meidoornstr. 10,

Hengelo GId, 's avonds na 6 uur

Wij staan met een stand op de

AGRADO-beurs

te Doetinchem

Voor de clientèle hebben wij
GRATIS toegangskaarten ter be-
schikking.

Tot ziens op de AGRADO van
29 tot 31 okt.

„DE HEIDE SMID"
F 61 - HENGELO GLD

Voor het

Adverteren: Zien doet verkopen

scheren van

uw vee

G. Knoef
B 49 - Hengelo
„De Rustenberg", Varselseweg

Voor VAKKUNDIG SLIJPEN van
veescheermachinemesjes, in één
dag gereed.
SLIJPINRICHTING

JANSEN
WEHL - Tel. 08347-679
Bestellingen kunnen worden ge-
haald en gebracht.

H.H. Landbouwers!

Wilt u

de hoogste prijs
voor uw nuchtere
kalveren
dan naar

Harry Waenink

Spalstraat 51 - Hengelo G

Telefoon 1317

MOETEN UW FOTO'S

vakwerk zijn

dan bruidsfoto's en
reportages

van DOLPHIJN

II. H. Tractorbesitters

L.M.B. „Hengelo GId" N.V.SERVICE

biedt U de mogelijkheid uw tractor

graf is
te laten testen in samenwerking met „BEVEROL'

ENIG IN NEDERLAND

Bij voldoende opgave zeer binnenkort!!

Opgave, telefonisch of schriftelijk, doch voor 23 oktober 1970 aan

L.M.B. „HENGELO GLD" N.V., Tel. 05753-1964

Telefonisch tussen 7.30 - 17.30 uur.

McCORMICK

INTERNATIONAL

Kamertapijt
SPECIALE

AANI DING W 400 breed • ********* per str. meter

GRATIS GELEGD

k f on en
T 400 breed l OÖ.UU

Heijinh BIJ DE KERK

Hengeiose Toneelvereniging 4
Op zaterdag 24 en 31 oktober
in zaal Langeler te Hengelo G.

TONEELAVOND voor iedereen
(in dialect)

De Buitenstaanders
een toneelspel in drie bedrijven, door Frans Drost

Rolverdeling als volgt:

Vader

Moeder

Kees

An

Jan

Els

Torn, jongen van An

Wout, een manager

Gabriëlle, meisje van Jan

REGIE: G. Houtman

Herman Berendsen

mevr. Worm-Hoebink

Han Oldenhave

mej. Dinie Menkhorst

Jan Hendriksen

mej. Mientje Wuestenenk

Henk Menkhorst

Harrie Weverink

mej. Jannie Menkhorst

SOUFFLEUR: J. Abbink

ENTREE f 1.50. Aanvang 8 uur precies

Zaalopen kwart over zeven. Geen plaatsbespreken.

Kaarten in voorverkoop bij de spelers en bij Hotel Langeler.

Alleen personen boven de 65 jaar kunnen zich melden voor een plaats, bij de spelers en bij

H. Berendsen, Tel. 7239. Gaarne vroegtijdig opgeven.

SPEELSTERS EN SPELERS VAN DE H.T.V,

SPECIALE AANBIEDING

teak SLAAPKAMER

ZIE ETALAGE

HEIJINK „De Spannevogel"

Voorraad nog slechts beperkt

Er op oi eronder
Wacht niet te lang en bel

Telefoon (05753) 1253

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539



Heren- en jongenslaarzen
DE NIEUWSTE MODELLEN BIJ

Wullinks Schoenhandel

Slaapkamertapijl
Grote keuze Steeds uit voorraad

„De Spannevogel"

Philips batterijen

DIE MOETEN WEL GOED ZIJN
Alle soorten voorradig

Spalstraat 8

GROTENHUYS
Warmtetechniek

Centrale verwarming

Gas- en oliestook-
installaties

Wichmondseweg D 126a - Tel. 05753-1885 - Hengelo Gld

Hebt u het nog niet besteld

de Landbouwgids
voor 1970-1971? Doe 't snel

Telefoon (05753)1253

Gemeente

Hengelo Gld

Gemeentenieuw) s
Dit voorjaar hebben b. en w. voor het eerst hearings gehouden

in de dorpen Hengelo en Keijenborg en in de buurtschap Veldhoek.

Deze hearings hebben het college veel informatie verschaft voor

het door hen te voeren beleid. Meer doelgerichte informatie wil het

college nog verkrijgen door het houden van zgn. categorale hearings

Gedacht is hierbij aan besturen van verenigingen, instellingenen be-

langengroeperingen Gedacht is aan voorlopig één hearing per

maand.

De eerste hearing zal gehouden worden op donderdag 22 oktober

a.s. te 20.00 uur in het gemeentehuis voor de culturele verenigingen

De betrokken besturen hebben daartoe een uitnodiging ontvangen.

Politie-oefening

In de eerste helft van de maand november zal in de gemeente een

oefening gehouden worden door de gemeentepolitie van Amsterdam.

Het karakter van deze oefening zal ongeveer gelijk zijn aan hier ter

plaatse in voorafgaande jaren gehouden oefeningen,

Nieuwe maatregelen ter bevordering van de doorstroming binnen

de bestaande woningvoorraad.
Teneinde te bereiken, dat het bestaande woningbestand zo effec-

tief mogelijk wordt benut - waarbij met effectief op de 1e plaats

wordt bedoeld het op de gezinsgrootte en vooral ook het gezins-

inkomen aangepast wonen - zijn van overheidswege in het verleden

reeds verschillende maatregelen getroffen. Zo heeft de minister van

volkshuisvesting en ruimtelijke ordening onlangs voorgeschreven

dat geen vergunning tot het ingebruik nemen van een goedkopere

huurwoning meer mag worden verleend aan degene, die gezien

zijn inkomen niet bij uilsluiting op een dergelijke woning is aan ge-

wezen.

Het is duidelijk, dat een zodanige maatregel eerst op langere ter-

mijn effect kan gaan sorteren, omdat hierdoor in de reeds bestaande

toestand niet direct wordt ingegrepen. En de situatie is nu eenmaal

zo, dat heel wat bestaande goedkopere huurwoningen nog worden

bewoond door personen, die daar qua inkomen niet (meer) in

thuis horen.

(wordt vervolgd)

ijf niet buitenstaan
Als u bovenstaande regel leest zult u denken wat heeft

dit te beduiden. Gedachtig aan de titel van het toneel-

spel ,,De buitenstaanders*', zult u dit ongetwijfeld niet

al te letterlijk opvatten, door buiten te blijven staan

bij de toneelavonden van de Hengelose Toneelvereni-

ging, ook wel bekend als H.T.V.

Een wijze raad aan alle toneelliefhebbers koopt dus

snel een kaart In voorverkoop en u zult niet buiten

te behoeven blijven staan als op 24 en 31 oktober de

H.T.V. op de planken komt met zo'n sfeervol spel in

dialect, in Hotel Langeler aan de Spalstraat.

Wat de inhoud v.h. stuk betreft zou het jammer zijn dit

hier nu al te gaan weergeven. Het is de moeite waard

zelf het toneelspel te gaan zien.

De huwelijkswisselprijs van H.T.V., de sik, zal dit ook

wel kunnen beamen en de sik zou geen sik zijn als hij

nu hierom zou staan liegen.

met nog eens 300 extra prijzen In de rebusactie, door 't enorme succes
Heerlijke sappige

Itoiikwonsl 125
(250 gram)

Hierbij 500 gram

Z U U R K O O L
SPERCIEBONEN

SOEPGROENTE

MACCARONI

heel blik 79

3 blikjes 69

500 gram 6O

Zoetzure schijven liter 39
VIVO slasaus 0,75 liter 15O

SINAASAPPEL LEVERTRAAN fles van 325 voor 279

LUCIFERS 3 pak deze week 79

drank liter

VIVO Sinas

Autodrop

Theedoeken (60x58)

Groninger koek

2 liter 118

4 rol a 25 et 89

2 voor

kralcnset 185Leuke

Pracht

per st. 150 6 voor

De Supermarkt u w Groenteman

kg
GESCHRAPTE WORTELTJES

Puike aardappelen
BANANEN

Heerlijke handpeer

Conférence
11/2 kg

kwaliteit - prijs - vlugge bediening
3 SUCCESPIJLERS VAN UW SUPERSLAGER

DE HELE WEEK

karbonade
VERSE BRAADWORST

HACHEVLEES

Verse lever
TARTAAR

DIKKE LENDE

189
3 stuks 189

479

WOENSDAG EN DONDERDAG

Malse

oarkenslapjes
VLEESGEHAKT 198

DIKKE RIBBETJES

Dik spek

elke 2e 500 gram 159

1O9

139
VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager UI 398
CONTRA FILET

SUCADE STUKJE

489

479

Mager soepvlees 379
OSSENSTAART

RIBKARBONADE

198

Puur ótosbitf 479«r *EL ^^ r̂

Voor de fijnste vleeswaren
100 gram LEVER

100 gram HAMWORST

1 50 gram GEKOOKTE WORST

150 gram ham
98

Diepvries nu goedkoop

SPIN AZIË
Om

niet

uur

onze medewerkers beurtelings in het genot te stellen van 'n VRIJE ZATERDAGMIDDAG zijn we met ingang

meer in staat zatermiddags nog te bezorgen. Wilt u er voor zorgen dat nog te bezorgen bestellingen op zaterdag

in ons bezit zijn? Gaarne doen we namens onze medewerkers een beroep op uw medewerking. Ze zijn u er

van 31 okt a.s.

uiterlijk 10.30

dankbaar voor

ZONDAG 25 OKT.

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur ds Jansen 10.00 uur Ds Jansen

Viering H. Avondmaal

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag l uur n.m. H. Mie. Zondag 8.30
uur Hoogmis 10.30 uur H. Mis. Door de
week H. Mie 8 uur.

Hoofdleidster Gezinsverzorging

Mej. H. Lenserink, D 19, Tel. 1216. b.g.g.
05752-1772 (mej. Kersten)

Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

Goede Herder Kapel

Jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk
5 uur Ds M. G. Sterringa

R.K. Kerk Keyenburg
Zaterdag 7.30 uur n.m. H. Mis. Zondag v.m.
7.30 uur stille H. Mie. 9.30 uur H. Mis, 11
uur stille H. Mis. In Zelhem zaterdagsavonds

7 uur R.K. kerkdienst

Maatschappelijk werkster

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

Zondagsdlenst doktoren
Dr. Schreuder. telefoon 1266

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

Zondagadlenat wijkverpleging
Zr. Foeken, Hummelo. Tel. 08348-236

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

meer kindervreugd

Speeltulnver.de J Impe
okt. OOST GELDERLAND-RIT KNMV


