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Woninginrichting en manufacturen

DISBERGEN
opent donderdag 5 nov.

haar deuren weer voor u

Door een verandering van het interieur, kunnen

wij u onze artikelen beter en overzichtelijker tonen

Graag zien wij Uw orders tegemoet en zullen ze

met de grootste zorg uitvoeren.

ledere bezoeker ontvangt van ons een leuke at-

tentie t.e.m. 20 nov.

Beleefd aanbevelend

VIVO weekend-voordeel

. SirOOp sinaasappel of frambozen

VIF vanille pudding e pakjes

Vivo margarine 2kuiP jeS

Capucijners nterbiik

Nasi Goreng Koen Visser Hterblik

Maggi groentesoep

RoOSVÏCee ,.R '" de maand" deze week 175

Zure haring Poté4stuks 89

98

120

1.--

59

198

49

BIJ AANKOOP VAN TUBE TANDPASTA 110

l kg suiker 98

Proset haarversteviging 85

elk 2e flesje halve prijs

Peli meubelspray
spuitbus geen 325 maar 225

200 gram 79

UIT ONZE GROENTE-AFDELING

Verse mandarijnen 10 stuks 125

2 kroppen 59

185

198

UIT ONZE DIEPVRIES

Gehakt per pak

Magere speklappen per pak

Geldig van 4 t.e.m. 10 nov.

SUETERS
VIVO ZELFBEDIENING Keijenburg

Waarom wordt de kring
van vaste klanten bij de
Kaasman steeds groter?

Heel eenvoudig, de kaas-
soorten van hem zijn wel
beter, maar niet duurder.

Waarom nog langer ge-
wacht!

De Kaasman staat U iede-
re vrijdagavond gaarne ten
dienste.

U treft hem dan in de
Spalstraat te Hengelo GId
(t.o. R.K. Kerk) tot 8.30
uur n.m.

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Voor VAKKUNDIG

slijpen
van veescheermachine-mesjes.

In één dag klaar.

SLIJPiNRICHTING

JANSEN
Wehl - Julianastraat 25

Tel. 08347-679

Textiel-
groothandel
MET VERZENDING

levert direct aan verbruikers

TWEEDELIGE BLAUWE

landbouw-
overalls
TEGEN BJIZONDER LAGE PRIJS

Een briefkaartje aan bureau de

Reclame onder no. 44

Gevraagd hulp in de huishouding
5-daagse werkweek, :aterdag vrij
goed loon. W. Elbrirk-Visser,
Burg. Galléestraat 5, Vorden
Tel. 05752-1381

Te koop bankstel net tafel in
z.g.st. Prijs f 225.— (moet weg)
Leliestraat 48, Hencplo GId
Tel. 05753-1797

Te koop melkmachiie, Flaco, met
weidewagen, 3 jaanud en 70 are
knollen. B. Kok, iankhorsterstr.
D 109, Hengelo GÏ, Tel. 1741

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 worst
3 stuks

Fricadellen
3 stuks

Hamburgers
3 stuks

Gelderse sctiijuen
150 gram snijuiorsl

M»

143

Woensdag

500 gram

schouderKarbonade 278
500 gram

GEHAKT met kruiden 198
Hierbij:

156 gr. leuerhaas 99
DONDERDAG

500 gram

500 gram

malse uarkensiappen 298
3 stuks

tartaar 198

speklappen
1400 gram

«kuiken

178

358

500 gram

Vrijdag en zaterdag

malse runderlappen

echte bief stuk 250 gram

schouderkarbonade

SOEPVLEES (m.kl.b.) 500 gram

OSSESTAART, 500 gram

GEBRADEN GEHAKT, 150 gram

GEKOOKTE TONG, 100 gram

HAMWORST, 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

Opening!
Vrijdag 6 november om 2 uur openen wij onze

nieuwe verkoop bloemenkas
Iedereen is van harte welkom.

Wij hebben een mooie collectie bloeiende en vaste
planten, tevens plantbakjes, droogstukjes, sierpot-
ten, vaasjes, schalen enz.

Zie speciale aanbieding in de bloemenkas

Vrijdag en zaterdag geven wij dubbele Animo-
zegels; ook in de winkel.

Fa. M. Wijnbergen&Zn
Kerkstraat 6 - HENGELO GLD - Tel. 1473



PIET GEELEN

en

CILLY SCHRÖDER

delen u mede, dat zij voornemens zijn in het

huwelijk te treden op woensdag 11 november 1970

om 13.30 uur in het gemeentehuis te Hengelo Gld.

Het huwelijk zal worden ingezegend om 14.00 uur

in de Sint Willibrorduskerk te Hengelo Gld.

Venray, Veurenseschoolweg 27

Hengelo Gld, Ruurloseweg 1

november 1970

Toekomstig adres: J. F. Kennedylaan 51

Panningen (L.)

Dag-adres: Hotel „Concordia", Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld

Receptie vanaf 19.30 uur.

Schröder BIJ DE KERK

IS WOENSDAG 11 NOVEMBER

WEGENS FAMILIE-OMSTANDIGHEDEN

gesloten

Heden ging plotseling, door een noodlottig ongeval van ons

heen, onze lieve zoon en broer

HENK

op de jeugdige leeftijd van 20 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies

R. Bretveld

H. J. Bretveld-Harmsen

Gerard

Hengelo Gld, 28 oktober 1970.

Noordink E 69.

De teraardebestelling heeft plaats gehad op de Algemene

Begraafplaats te Hengelo Gld.

Heden werd door een noodlottig ongeval van ons weggerukt,

onze beste vriend

HENK BRETVELD

op de leeftijd van 20 jaar.

Rust zacht lieve Henk

A. J. Harmsen

A. Harmsen-Steenblik

Ria en Harry

D. Harmsen

G. J. Harmsen

Hengelo Gld, 28 oktober 1970.

,,'t Oude Hietveld".

Door een noodlottig ongeval werd uit onze vereniging weg-

genomen, ons aktief mede-lid

HENK BRETVELD

op de leeftijd van 20 jaar.

Zijn verenigingstrouw en kameraadschap zullen in dankbare

herinnering blijven voortleven.

T.T.V. „Bekveld"

Hengelo Gld, 29 oktober 1970.

Met leedwezen geven wij kennis, dat door een noodlottig

ongeval is overleden, ons trouw lid

HENK BRETVELD

op de leeftijd van 20 jaar.

In dankbare herinnering zal de nagedachtenis aan hem bij

ons bewaard blijven.

Jong Gelre

afd. Hengelo Gld

Hengelo Gld, 29 oktober 1970.

Voor de komende koude dagen bieden wij U een zeer grote

collectie

handschoenen - wanten
in diverse kleuren en kwaliteiten

Schröder

WOENSDAG 4 NOV.

Ned. Herv. Kerk

19.30 uur Ds van Thiel
Dankdienst

Goede Herder Kapel
19.30 uur Ds F. Gerbrandy

ZONDAG 8 NOV.

Ned. H*rv. Kerk
10.30 uur ds. van Thiel

19.00 uur Ds Kronenburg, Steenderen
Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10 uur de heer Smit, Vorden

Verzorgingscentrum „De Bleijke"
8.30 uur Ds Kronenburg, Steenderen

Viering H. Avondmaal

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur Ds Stapert, Zutphen

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
7 uur R.K. kerkdienst

Zondagadlenat doktoren

Dr. Hanrath, telefoon 1277

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

Zondagsdlen»t wijkverpleging
Zr. Lucle Marie, telefoon 1315

Hoofdleidster Gezinsverzorging

Mej. H. LenseHnk, D 19, Tel. 1216. b.g.g.
05752-1772 (mej. Kersten)
Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

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

Zondagsdlenst dierenertsen
Dr. Fellx. telefoon (05756) 266 b.g.g. 008

1890 1970

ZANG- EN TONEELVER. „EXCELSIOR" - HENGELO GLD ,

Dirigent de heer B. Nijhof

Jubileum-uitvoering
OP ZATERDAG 7 NOV. A.S.

's avonds 7.30 uur precies

IN ZAAL LANGELER

Het programma voor deze avond bestaat uit:

zang - muziek - schetsjes

dansen

(Het gehele programma wordt door de V.P.R.O. opgenomen

voor radio-uitzending op maandag 9 nov. a.s.)

Ter gelegenheid van dit 80-jarig bestaan, is er 's middags ,

voor de uitvoering RECEPTIE van 3-5 uur in zaal Bruggink

te Hengelo Gld.

BIJ DE KERK

VERKOOPMIDDAG U.V.V.
U komt toch ook op de Verkoopmiddag ten bate van het

Bejaardenwerk? Tot ziens dan in

ZAAL BRUGGINK

OP WOENSDAG 11 NOV. A.S.

tussen 2 en 5 uur.

Mevr. van den Akker
Kastanjelaan 9 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1446

vraagt een

NET FLINK MEISJE
voor hele of halve dagen

GEVRAAGD

NET MEISJE
voor halve dagen

Mevr. Halfman
Hof straat 7 - Hengelo Gld - Tel. 1424

JEUGDDIENST
ZONDAG 8 NOVEMBER A.S.

's avonds 7 uur.

Voorganger: DS KRONENBURG, Steenderen

Met het onderwerp:

,heeft het geloof nog toekomst'

Zwembad Hengelo G

Gelegenheid
tot het AFHALEN van zoekgezaakte kledingsukken in het
badseizoen 1970, op VRIJDAG 6 NOV. 1970, 't avonds van
19.00 tot 20.00 uur aan het zwembad.

Het bestuur

Herv. Insffuif

Zaterdag 7 nov. a.s.
AANVANG 7.15 UUR

Disco-team Quod

Dislcjockey Theo Smit

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Te koop op rijen gezaaide knol-
len, kunnen eventueel geplukt
worden. W. Maalderink,, Tiller"
Keijenburg, Tel. 1546

Te koop goed lopende lelijke
eend. Zuivelweg 4, Hengelo Gld

Te koop een partij rode wortelen
bij A. Boesveld, C 14, de Enk,
Keijenburg

Te koop 3 ijzeren waslijnpalen.
Asterstraat 9, Hengelo Gld

Te koop! ha knollen. G. Hiddink,
Aaltenseweg B 56, Hengelo Gld

TONEELSPEL TOCH NOG GEWILD

Met tweemaal een goed gevulde zaal (24 en 31 oktober) kan de
Hengelose Toneelvereniging tevreden terugblikken op goed ge-
Isaagde uitvoeringen in Hotel Langeler.
Aan de levensechte inhoud van het stuk ,,De buitenstaanders"
werd door een nauwgezette rolkeuze een boeiende weergave op-
gediend.
Het speelt zich af op het platteland, waar een ouderlijk gezin,
krijgt te maken met een opvoedingsprobleem, waarbij de kinderen
niet altijd meer aan het handje van vader en moeder wensen te
lopen.
Geen van de kinderen uit het gezin blijft van moeilijkheden ver-
schoond.
Tenslotte leren beide partijen inzien, dat ze het niet helemaal bij
het rechte eind hebben.
De kinderen voelen, dat ze toch niet helemaal zonder de zorg en
liefde der ouders kunnen en soms hun raadgevingen nog wel nodig
hebben.

Van de andere zijde leren de ouders inzien, dat in deze voort-
snellende tijd de kinderen een beetje meer op eigen wieken
willen drijven.

Nu was het niet alles ernst wat de klok sloeg. Zoals in het echte
leven het er na toegaat, waarvan hier door het boeiende spel een ge
trouwe weergave werd gegeven, kon menigmaal zeer hartelijk
gelachen worden.

Al met al blijkt uit de opkomst, dat het toneelspel nog wel degelijk
boeit en nog een grote kern van mensen zeker blijft aanspreken.
Een goed teken.

FOTOGRAFIE: BOEIENDE HOBBY

Dat de fotografie nog wel degelijk meer biedt, dan alleen maar
plaatjes knippen (zoals dit wordt uitgedrukt) bleek uit het boeiende
betoog van de heer A. Dolphijn uit Harderwijk die deze week hield
over de onderwerpen vergrotingstechniek, ontwikkelingstechniek,
in kleur en zwart-wit, alsmede behandeling over de dia.
Deze avond was belegd door de Hengelose foto- en filmclub.
Zelf afgestudeerd aande staatsacademie voor foto en film, kon
hij de aanwezigen op de bijeenkomst in Hotel Leemreis, een
ruimere kijk bieden in de wereld der fotografie.
Het is gelijk als in de muziek, men raakt in de fotografie ook
nimmer uitgeleerd.

De vergrotingstechniek werd overzichtelijk behandeld, waarin ook
de compositieleer, naar aanleiding van meegebrachte voorbeelden
werd besproken.
Zonder een goede compositorische opstelling in de foto te brengen,
hetzij bij een opname of het vergroten, kan maken, dat een foto-
grafisch objekt niet geheel uit de verf komt.
Bij de stijgende belangstelling voor fotograferen of filmen in kleur,
werd de uiteenzetting van de heer Dolphijn met grote interesse
gevolgd, over de kleurenleer.
Uiteraard werd de gelegenheid om vragen te stellen niet ongebruikt
gelaten. Met deskundigheid wist spreker afdoende antwoord te
geven op de brandende vragen.
Met een bevredigend gevoel, iets wijzer te zijn geworden in de
kunst van het fotograferen, keerden de aanwezigen huiswaarts.
Op deze avond werden tevens de prijzen van de beoordeling
op de vorige clubavond uitgereikt.

BAL KUNSTENAARS

Dat PAX - Hengelo Gld wel degelijk over voetbaltalenten met een
goede techniek beschikt, bewijzen de uitslagen in het Telesport-
Adidas-spel.

Tot op 30 okt. stond E. Claassen (Spalstraat) op de 2e plaats met
3785 x met de voet en 152 x met het hoofd de bal in de lucht
houden.

Op de 4e plaats stond genoteerd H. Winkelman (Veemarktstraat)
met 2434 x en 187 x. Dus PAX Jet op uw saeck".

LEVEN IN DE DIERENTUIN
Tot 15 november f8.90, daarna f 18.50

BOEKHANDEL WOLTERS - Hengelo Gld
Kerkstraat 17 (t.o. Ned. Herv, Kerk) Telefoon (05753) 1253



„Nieuwe stijl

geeft u de ruimte
De moderne presentatie van ons uitgebreide assortiment biedt U extra ruimte om gezellig te winkelen. Nu meer dan ooit:

Wansink nieuwe „Super" Hengelo's enige echte

Reuze feestelijk, verrassend gezellig en heerlijk voordelig

OP DE OPENINGSDAG

EEN FLACON

(TER WAARDE VAN f 1.—)

gratis

Koffiemelk
LITER

GRATIS
DIEPVRIES

BIJ AANKOOP VAN f 30.— AAN BOODSCHAPPEN

APPELMOES
MAXIMUM 4 BLIK

blik

BIJ ELKE LITER NUTRICIA

lïioiïim
EEN FLESJE NUTROMA

GRATIS
ONZE AFDELDING DIEPVRIES IS

verdubbeld
Vanille-ijs Iglo

1/2 LITER VAN 159 VOOR

BIJ 10 STUKS

Iglo vissticks
PAKJE

margarine gratis
MALS MAGER

RIBSTUK
398500 GRAM

srmii
MAXIMUM iy2 KG PER KLANT 500 GRAM

ONZE BEKENDE

BRAADWORST
500 GRAM

200 GRAM

150 GRAM ham 98

3 FLES 975
FRAMBOZEN
BESSENWIJN

LITER

BRUSSELS

WITLOF
BIJ ONS 500 GRAM

HEERLIJK ZONDER PIT

mandarijnen
stuks

HUPS GEZINSPAK

Speculaas DUBBELPAKS9

Let vooral op de feestkrant in uw brievenbus
Daar staat nog veel meer in! OPENING DONDERDAG A.S., 9 UUR ALLE AANBIEDINGEN GELDIG T.E.M. 9 NOVEMBER



Wasdroogproblemen?
Stop uw wasgoed in een droogautomaat.

Ga nu maar op visite en bij uw terugkomst is uw was

naar wens
zonder kreuken, zonder slijtage, heerlijk zacht

en strijk- off kurkdroog
PHILIPS DROGER voor 2 kg was

PHILIPS DROGER voor 4 kg was

MIELE DROGER voor 5 kg was

MIELE DROGER ELECTRONIC

Demonstratie gratis bij u thuis

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10

fijn om fijn om
te geven te ontvangen

dat kan
nooit missen!

"CONCORDIA"

Hengelo (Gld)

ZONDAG 8 NOVEMBER

dansen
met medewerking van

Davoli-team
AANVANG 7 UUR

2 BARS GEOPEND

VOOR AUTORIJLESSEN
in SIMCA DAF NSU

Ook voor MOTORRIJLES met scooter

is het adres voor U

VAMOR GEDIPLOMEERDE AUTORIJSCHOOL

A. LOONEN
Tel. 05753-1845 (b.g.g. 1551)
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

GROTENHUYS
Warmtetechniek

Centrale verwarming

Gas- en oliestook-

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

V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL
»*r . II^M^, A w w W E I J E R S
meer SUCCeS . . . . Ook voor theorie-lessen Poelsweg 47 - Keyenburg - Tel. 130?

Zondag 8 nov.

dansen
AANVANG 7 UUR

ORKEST: EVENING STARS

Zaal Winkelman Keijenburg

Hengelo Gld - Keijenburg

Nog één nieuw te bouwen

premiewoning
met C.V. en garage, aan de Pastoriestraat.

Ind.: beg. gr.: ruime entree met werkkast, woonk., keuken;

Ie verdp.: Sslpks., douche; 2e verd.: zolder.

Prijs f 49.200.— k.k.

Te verwachten rijksbijdrage f 6.648.— in totaal.

Inlichtingen:

Mak.kantoor PETERS n.v.
Lid N.B.M.

Stationsplein 35, Zutphen, Tel. 05750-5747, b.g.g. 05752-1820

VERKOOPMIDDAG U.V.V.

Woensdag 11 november a.s. van 2 tot 5 uur houdt de Unie van
Vrouwelijke Vrijwilligers in zaal Bruggink weer de jaarlijkse Ver-

koopmiddag.
De opbrengst komt ten goede aan het Bejaardenwerk. Een mooi
werk wat zeker aller inzet waard is.
Kom dus 11 november en steun de U.V.V. bij haar werk.
Vele truien, poncho's, schorten enz. enz. liggen op u te wachten.

Gemeente

Hengelo Gld

Gemeentenieuw s
Nieuwe maatregelen ter bevordering van de doorstroming binnen de
bestaande woningvoorraad.
Hier volgen enige van de belangrijkste punten uit de verordening
waaraan moet zijn voldaan voor een tegemoetkoming in aanmerking
te kunnen komen.
De tegemoetkoming wordt slechts indien de huurwoning die wordt
verlaten een bruikbare woning is, waavan de huurprijs niet meer
bedraagt dan ƒ 140.— per maand en de woonruimte die betrokken is
a. hetzij een woning, waarvan de huurprijs tenminste 50% hoger
is dan die van de woning, die wordt verlaten; de huurprijs van
de te betrekken woning mag niet meer dan ƒ 250.— per maand
bedragen;
b. hetzij een woning, die tenminste 2 kamers minder bevat dan de
woning die wordt verlaten;
c. hetzij woonruimte, niet zijnde een zelfstandige woning.
Onder huurprijs wordt verstaan:
a. de prijs, die ter zake van huur en verhuur van de woning is ver-
schuldigd, verminderd met het bedrag, dat in deze prijs is be-
grepen voor een garage, voor een bedrijfsruimte, voor de levering
van warmte, water, gas, electriciteit en andere energie en voor de
terbeschikkingstelling van huishoudelijke apparaten.
b. ingeval van verhuizing naar een eigen woning, 10% van de kosten
van de verwerving van de woning, te verminderen met de jaarlijkse
bijdrage, als bedoeld in de Beschikking geldelijke steun eigen
woningen 1968, zoals deze bijdrage in het eerste jaar tot uitbe-
taling komt.
Hoe wordt de tegemoetkoming berekend:
a. tegemoetkoming in de hogere huur: een bedrag gelijk aan de
jaarhuur van de ingebruik genomen woning, verminderd met 150%
van de jaarhuur van de ontruimde woning of, zo dit meer is,
met f 1.500.—;
b. als a toepassing heeft gevonden daarenboven, alsmede in geval
van verhuizing naar een kleinere woning of andere woonruimte:
1. de kosten van overbrengen van de inboedel;
2. de werkelijke kosten van inrichting, waaronder niet begrepen de
aanschaf van meubilaire goederen.
De maximum tegemoetkoming bedraagt f 1.500.—. Bij het verzoek
dienen de bewijsstukken van betaling der kosten te worden over-
gelegd.
Het verzoek moet uiterlijk één maand na de verhuizing bij B. en W.
zijn ingediend. De beslissing moet binnen acht weken, met ten
hoogste acht weken te verlengen, zijn genomen.
Erg belangrijk is de mogelijkheid van beroep op de gemeenteraad
als verzoeker het niet eens is met de beschikking van burgemeester
en wethouders. Binnen 30 dagen na de verzending van de be-
schikking, alsook wanneer niet tijdig is beschikt, kan belangheb-
bende zich schriftelijk tot de raad wenden.
Een zeer belangrijke bepaling is verder nog, dat geen tegemoet-
koming wordt verstrekt als aannemelijk is dat zonder geldelijke
steun de andere woonruimte ingebruik zou zijn genomen. U doet
er dus verstandig aan u van te voren te laten informeren over de
mogelijkheid tot het verkrijgen van de tegemoetkoming.
De doorstroming is erop gericht, dat gezinnen met lage inkomens

ook een behoorlijke woning kunnen huren. Zij die met een hoog
inkomen in een woningwet- of premiehuurwoning met een lage huur
wonen dienen daarom te verhuizen naar woningwet- of premiehuur-
woningen met een hogere huur door te stromen, of anders zelf te
bouwen of een woning te kopen.
De woningbouwvereniging „Thuis Best" gaat 20 woningwetwoningen
en 25 premiehuurwoningen, huurpijzen resp. ± ƒ 174.— en
'f 215.— per maand, bouwen die mede bestemd zijn voor de door-
etroming. Een hoge huur, maar de woningen geven ook meer huur-
,genot dan binnen de huidige woningvoorraad te vinden is. Boven-
dien moet wel bedacht worden, dat bouwen tegen een lagere prijs

wiagenoeg uitgesloten is.
«Het gemeentebestuur hoopt met de verordening geldelijke steun
'een bijdrage te kunnen verlenen aan de vrijwillge doorstroming.

Ingebruikname nieuwe gymnastieklokaal.
U hebt het zeker al wel gezien dat de laatste hand door de aan-
,nemer werd gelegd aan het nieuwe gym-lokaal in het dorp Hengelo.
Het gebouw werd 1 november opgeleverd. Een felicitatie voor
de architect, de aannemer, de onderaannemers en hun medewerkers
Wij willen nu reeds uw aandacht vragen voor een goed gebruik van
het lokaal. Er is tenslotte 41/2 ton in geïnvesteerd, een hoge inves-
tering waar het maximum aan rendement uit moeten halen.
Er moest bezuinigd worden, anders was het nog perfecter geworden
Maar beslist niet bezuinigd is op de vloer. Hiervoor zijn de beste
materialen gebruikt. Nu vraagt zo'n vloer van de gebruiker echter
wel, dat hij hem ook netjes behandelt. Zand en modder verdraagt
hij nog minder dan moeders duurste wollen tapijt. De voorzieningen
zijn getroffen, dat niemand met besmeurd schoeisel binnen behoeft
te komen. Het is natuurlijk niet zo aardig bij vermelding van een
prettig bericht als deze, direct al strenge maatregelen te moeten
aankondigen ten aanzien van het gebruik van het lokaal. Maar het
is nu eenmaal noodzakelijk.
De heer Riedijk is belast met het toezicht en hij zal dat zeer
nauwgezet doen. Vooral het punt: betreden van de zaal, zal zijn
aandacht hebben. Alleen gym-schoenen met witte zool mogen ge-
dragen worden. De medewerking van de ouders, leraren en be-
sturen van verenigingen kan beslist niet gemist worden. Wij vragen
u erop toe te willen zien, dat met de gynschoenen niet op straat
gelopen wordt. Voor het oude gym-lokaal was het niet nodig, hier-
voor uw speciale aandacht te vagen. Nu vraagt die fijne vloer er
echter om. Kunnen wij op U rekenen?

Huursubsidie

Zoals bekend dienden de aanvragen om - over de periode 1 juli
1970-1 april 1971 - voor een aanvullende huursubsidie in aan-
merking te komen vóór 1 oktober j.l. te zijn ingediend.
De minister van volkshuisvesting heeft deze termijn inmiddels
verlengd tot 1 december 1970.

,De benodigde aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar ter gemeente-
secretarie, afd. financiën.

Raadvergadering

De raad van Hengelo is onlangs in vergadering bijeen geweest om
over allerlei belangrijke zaken voor de inwoners weer de best
mogeijke beslissingen te nemen.
Een der belangrijkste agendapunten was wel het voorstel van burge-
meester en wethouders tot herziening van enige belastingtarieven.
Belasting betalen doen we allemaal met gemengde gevoelens. We
weten dat het nodig is, maar de besteding ervan ligt grotendeels
buiten ons gezichtsveld.
De gemeentelijke belastingen zijn niet zo spectaculair. Bij belasting-
aanslagen van anderen vallen die van de gemeente nog wel mee.
Bovendien is de besteding van de gelden voor u veel duidelijker.
Vinden veel dichter bij huis plaats. De vreugde is groot wanneer
weer een stuk zandweg verhard wordt, een gym-lokaal gebouwd
wordt, uw kinderen prachtige scholen met voldoende ruimte kunnen
bezoeken, enz. Vele voorzieningen zijn in de laatste jaren in Hengelo
getroffen, die voor het leefklimaat, het welzijn van belang zijn. Er
moet echter nog heel wat gebeuren, want de welvaart doet ons allen
nog maar steeds meer verlangen.
Vooral voor de riolering, de dorpsreconstructies en de wegen is
de laatste jaren veel geïnvesteerd. En u weet het al lang: de ge-
meente zit op zwart zaad.
Nu zal het rijk wel bijspringen, maar het duurt allemaal wat lang
voordat de beslissing valt hoeveel dit wel zal zijn. Het tekort voor
1970 is geraamd op ƒ 431.000.—. Een gedeelte hiervan zal zeker
niet door het rijk meegenomen worden, zodat binnen eigen ge-
meente dekkingsmiddelen gevonden moeten worden.
Daar komt nog bij dat voor nieuwe uitgaven het gemeentebestuur
toch ook weer over de nodige middelen moet kunnen beschikken.
Burgemeester en wethouders hebben daarom mede de raad voor-
gesteld over te gaan tot verhoging van de volgende tarieven:
Opcenten personele belasting: van 225 naar 300 opcenten.
Hondenbelasting: waak- en bedrijfshonden f 20.— (thans f 1.—)
andere honden (thans ƒ 12.—) ƒ 25.—.
Leges bouwvergunning: 1% van de bouwsom (met een minimum van
ƒ 15.—), bouwkosten boven 1 miljoen %% van het meerdere. De
leges voor het welstandstoezicht blijven ten laste van de gemeente.
Thans is het tarief: 1/2% van de bouwkosten + leges welstands-
toezicht.
Huwelijksvoltrekkingen (tussen de haakjes de thans geldende be-
dragen).
Maandag: van 9-10.30 uur kosteloos, van 10.30-12 en van 13.30-
15 uur ƒ 60.— (ƒ 25.—).
Dinsdag t.e.m. donderdag: van 9-12 en 13.30-15 uur f 75.— (ƒ 50.—)
Vrijdag: van 9-12 uur ƒ 80.— (ƒ 50.—), van 13.30-15 uur ƒ 100.—
(f 50.-).
Zaterdag: van 9-12 uur ƒ 300-— (f 100.—).
Zon- en feestdagen: van 13.30-15 uur ƒ 500.— (ƒ 100.—).
Op zaterdag en zon- en feestdagen worden alleen huwelijken vol-
trokken als het andere dagen zeer bezwaarlijk kan.

Straatbelasting (tussen haakjes de huidige percentages):

belastbare opbrengst

ongebouwd gebouwd

verharde en verlichte wegen 40% (24%) 25% (12%)
verharde, niet verlichte wegen 30% (20%) 18% (10%)
niet verharde, noch verlichte wegen 22% (16%) 11% ( 8%)

Vermakelijkheidsbelasting: een geheel nieuw tarief voor danspar-
tijen van 30% van de onzuivere opbrengst. De oppervlakte tarieven
worden hierbij aangepast.

Reinigingsrechten: thans ƒ 15.— voor elke emmer. Nieuw tarief:
ƒ 25.— voor de eerste emmer, voor elke volgende emmer f 15.—.
Een volgende keer zullen wij u een inzicht geven in de kosten van
de reinigingsdienst.


