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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

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag

s-»»
500 gram

Uerse worst
3 stuks

Beierse braaduiorst
3 stuks

Hamburgers
3 stuks

Gelderse schijven
150 gram geur. gehakt 99

BIEDT U.

Woensdag

500 gram

schouderkarbonade 278
500 gram

GEHAKT mei kruiden 198
Hierbij:

158 gr. iachluiorst 99

DONDERDAG

500 gram

500 gram

malse uarkenslapp 298
3 stuks

tartaar 198

speülappen
500 gram

uerse leuer

178

248

Vrijdag en zaterdag

echte bielstuk 250gram

schouderkarbonade 500 gram

BRAADKUIKEN, 500 gram

SOEPVLEES (m.kl.b.) 500 gram

OSSESTAART, 500 gram

BERLINER, 150 gram

GEKOOKTE TONG, 100 gram

PEKELVLEES, 100 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 KEURSLAGEH

N.V.E.V.

DONDERDAG 19 NOV. A.S.

KOOKDEMONSTRATIE P.G.E.M.

Vertrek per bus, half twee vanaf café Bruggink, Raadhuis-

straat, Hengelo GId

Hengelose Toneelvereniging
Mogen wij langs deze weg U allen heel hartelijk dank zeggen

voor uw aller komst, uw steun en bijdrage, alsmede de fa.

Lubbers voor het beschikbaar stellen van de toneel-

meubelen en de heer en mevrouw Langeler voor de goede

verzorging tijdens de repetities.

Tenslotte dank aan iedereen, die op welke wijze dan ook

hebben bijgedragen tot het welslagen van onze toneel-

avonden.

SPEELSTERS EN SPELERS VAN DE H.T.V.

En tot ziens in het voorjaar

TE KOOP nog één

Hola
knollenplukmachine

voor een zeer scherpe prijs

TEVENS

lasapparaten
vanaf f 226.—

5 jaar echte garantie

„DE HEIDE SMID"
F 61 Hengelo GId Tel. 05753-7271

ALLEEN DEZE MAAND

30 pet korting
OP DIEPVRIESKISTEN

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

LM Jtengelo GId' II
Zelhemseweg 30 - Tel. 05753-1964 SERVICE

Door inruil verkregen prima

tractoren
D 514, 50 PK 2 stuks

D 439, 8 versn., 2400 uur

D 436, „ „ gerevideerd

D 432

D 430, „ „

D 430, 6 „

D 219, met hefinr. en maatbalk

MF 35

MF 35 „

MF 28

ALLES ONDER GARANTIE!

Alle werktuigen achter uw tractor o.a.:

persen en combines

OFFICIAL DEALER

McCORMiCK

INTERNATIONAL•

Bakkerij Hekkelman
RAADHUISSTRAAT 29 - HENGELO GLD

Openings-aanbieding
geldig van 12 t.e.m. 26 nov.

150 gram SLAGROOMTRUFFELS

150 gram BONBONS DE LUXE

200 gram KERSENBONBONS

200 gram RUMBONEN

BUNDELS a 7 REPEN

1 grote rol PRINCE FOURRÉ

2 pak CARRÉ BISKWIE

1 pak COUQUE BASTOGNE van 130 voor slechts

1 familiebaai ZOUTE CHIPS geen 110 maar

1 familiebaai PAPRIKA CHIPS geen 120 maar

159

VERDER NOG BIJ

ff 1O.— aan boodschappen
EEN STUK GEBAK VOOR 1 CENT

5 TOMPOEZEN HALEN, 4 BETALEN

1 CAKE a ƒ 2.60 voor 199



Gemeente

Hengelo Gld

Gemeentenieuivs
Woonruimte gevraagd.

Het aantal woningzoekenden is groot. Wekelijks komen aanvragen

om woonruimte binnen, worden spreekuren druk bezocht om

mondeling nog eens de grote urgentie van het verzoek aan te tonen

Op de lijst van woningzoekenden staan 158 gegadigden voor een

woning vermeld. Deze lijst zou beslist nog meer namen vermelden,

ware het niet, velen van inschrijving afzien omdat zij toch nooit

aan de beurt komen.

Daar in de afgelopen twee jaren door de gemeente geen woningen

meer gebouwd konden worden, is het toewijzen afhankelijk van het

zo nu en dan vrij komen van een woning door verhuizing. Voor

het gemeentebestuur dan de mogelijkheid, onder afweging van

belangen, eindelijk weer eens een gegadigde te helpen; dit houdt

tevens natuurlijk in dat al die andere woningzoekenden een grote

teleurstelling moeten verwerken en zich het hoofd pijnigen met de

vraag: waarom die ander wel en ik niet?

De oplossing in de bouw van meer woningwetwoningen om aan de

vraag te kunnen voldoen, is niet te vinden. De centrale overheid

heeft deze categorie woningen teruggedrongen en stimuleert meer

de bouw van eigen woningen en premiehuurwoningen.

Aangezien de gemeente geen premiehuurwoningen mag bouwen en

een woningbouwvereniging wel, is aansluiting gezocht en verkregen

met de woningbouwvereniging „Thuis Best" te Vorden. Hierover

hebt u in het afgelopen halfjaar meer kunnen lezen in de regionale

dagbladpers. Het gemeentelijk woningbezit is in totaal overge-

dragen aan genoemde vereniging.

Het bestuur van de woningbouwvereniging is er in geslaagd een

plan voor de bouw van 25 premiehuurwoningen te mogen realiseren.

Gebouwd zullen ook nog worden 20 woningwetwoningen in

Hengelo-dorp en 6 woningen in Keijenborg. Een aanvraag om nog

eens 4 woningwetwoningen extra in Hengelo zal bij de Minister

worden ingediend.

Verder staan nog op stapel de bouw van 24 premiehuurwoningen

voor bejaarden.

In een volgend artikel zullen wij u nader informeren over indeling

van de woningen, huurprijzen etc.

Wij wijzen u erop, dat niet meer de gemeente, maar de woning-

bouwvereniging de woningen zal verhuren. Zolang de woonruimte-

wet nog van kracht is, zal het gemeentebestuur de vergunning

tot het ingebruik mogen nemen van woonruimte moeten afgeven.

Daarom is het noodzakelijk dat er goed samenspel tussen gemeente

en woningcorporatie is. De oplossing is gevonden door vorming

van een adviescommissie, waarin zitting hebben een lid van het

gemeentebestuur en een bestuurslid van de woningbouwver-

eniging. Van Hengelo zullen dit zijn: wethouder G. J. Hiddink en

E. L. v.d. Broek, voorzitter ,,Thuis Best".

Elke eerste vrijdag van de maand zullen zij van 19.00-20.00 uur

zitting houden op het gemeentehuis. Voor uw huisvestingsaange-

legenheden kunt u zich bij deze heren vervoegen.

Recreatie

Er zijn reeds vele zaken waarin onze gemeente met naburige

gemeenten samenwerkt om de inwoners optimaal van de ge-

meentelijke bemoeienissen te kunnen doen profiteren.

Een nieuwe loot aan de samenwerkingsboom is het gemeenschap-

pelijk recreatieberaad met de gemeenten Ruurlo, Vorden en Zelhem

Dit overleg is thans nog van informatieve aard. Volgens de Ideën-

schets voor Oostelijk Gelderland en de 2e nota Ruimtelijke Orde-

ning zal deze regio belangrijke recreatieve ontwikkelingen te

wachten staan. Binnen het beraad wordt bezien of een gemeen-

schappelijk beleid ten aanzien van van de recreatie mogelijk is.

Enige doelstellingen zijn: nastreving harmonisatie van voorschriften^

vestiging bedrijven en bestemmingsplannen, alles voor zover

betrekking hebbende op de recreatie.

Overeenstemming is reeds bereikt over het opstellen van een

recreatie structuurplan. Tijdens de hearings dit voorjaar hebt u de

schets reeds kunnen zien. Doch niet alleen de plaatsen worden

aangegeven waar de ontwikkelingen zullen geschieden, maar ook

het geven van inhoud daaraan.

U zult begrijpen dat hiervoor veel studie vereist is en dat vele

gegevens verzameld moeten worden om een goed plan te ver-

krijgen. De gemeentebesturen hebben zich verzekerd van de mede-

werking van een deskundig adviseur in de persooon van de heer

Ir. Voogt te Arnhem, landschapsdeskundige.

De deelnemers in het beraad zijn er van uitgegaan, dat reeds in

de beginfase inspraak moet worden gegeven aan hen die bij de

recreatie zijn betrokken. In een schets zijn slechts de globale

plaatsen aangegeven waar de recreatieve bestemmingen gelegd

zouden kunnen worden; een inhoud is er echter niet aan gegeven.

Zo worden onder andere uitgenodigd: de VW-besturen, de bos- en

landgoedeigenaren, de camping- en manegehoudres, vertegen-

woordigers van horecabedrijven en plaatselijke middenstand.

Daarnaast zal nog met vele anderen overleg gepleegd moeten

worden.

De recreatie als nieuwe welvaartsbron, is nog voldoende ont-

wikkeld om een krachtige impuls v$or de plaatselijke economie

te zijn. Het tourisme creëert als sjefeoenverschijnsel, als regel

weinig directe werkgelegenheid, maar de indirecte gevolgen

voor de werkgelegenheid in de ambachten de bouwnijverheid, de

detailhandel en soms zelfs de industrie kunnen belangrijk zijn.

Een weloverwogen en gecoördineerd beleid is nodig, waarbij met

name de samenhang tussen de recreatie en de andere bedrijfs-

takken en de invloed van de recreatie op het woonklimaat moeten

worden onderkend. Enerzijds moet worden gestreefd naar een

krachtig uitstralingseffect van de toeristische bedrijvigheid naar

andere eectoren zoals de bouwnijverheid, de detailhandel en de

horecasector Anderzijds moet worden voorkomen, dat door

bepaalde begeleidende verschijnselen van de recreatie het woon-

klimaat in negatieve zin zou worden beïnvloed.

Wij hopen in onze opzet te kunnen slagen.

Op 29 oktober j.l. kwam de gemeenteraad van Hengelo in vergade-

ringbijeen, teneinde zich bezig te houden met de behartiging van

de belangen van de gemeente en haar inwoners.

Deze vergadering werd niet gehouden op de gebruikelijke eerste

dinsdag van de maand, omdat nog vóór 1 november 1970 een besluit

moest worden genomen met betrekking tot de verhoging van de te

heffen opcenten op de personele belasting.

Met betrekking tot deze belastingverhoging, alsmede ten aanzien

van de andere door burgemeester en wethouders voorgestelde ver-

hogingen van de straat- en wegbelasting, rioolbelastingen, honden-

belasting en de leges voor bouwvergunningen en de rechten voor

het voltrekken van huwelijken, welke voorstellen door de raad zijn

aanvaard zijn in een vorige uitgave van dit blad reeds nadere mede-

delingen gedaan.

Niet slechts ten aanzien van belastingverhogingen werden vergaande

besluiten genomen, maar ook met betrekking tot de uitgaven der

gemeente werden belangrijke besluiten genomen, met name voor

de plaatselijk verenigingen in het kader van de over 1970 uit de

gemeentekas uit te keren subsidies. Tot uitbetaling van de sub-

sidies zal nu zo spoedig mogelijk worden overgegaan.

Voor de verharding van de Zaarbelinkdijk stelde de raad een aan-

vullend krediet beschikbaar van ƒ 17.000.—. Tevens bepaalde de

raad dat van belanghebbenden een baatbelasting geheven zal

worden tot een bedrag van ruim ƒ 14.000.—. Zoals in dit blad aan-

gekondigd, hebben burgemeester en wethouders met belangheb-

benden hierover gesproken. Vrij spoedig waren allen het met elkaar

eens dat de weg verhard moest worden en kon men, na enige

amandering, met de voorgestelde belasting heffing accoord gaan.

Het gemeentebestuur zal alles in het werk stellen om nog dit jaar

de Zaarbelinkdijk te verharden.

Voorts nam de raad het besluit om de in het Stapelbroek te verhar-

den weg de naam ,,het Stapelbroek" te geven. Het aansluitende weg

gedeelte op Vordens grondgebied zal, in overeenstemming met het

gemeentebestuur van Vorden, dezelfde naam krijgen.

Om te bevorderen, dat de gemeente in het jaar 1971 weer de

beschikking over kasgeld heeft, werd besloten een rekening-cou-

rant-overeenkomst aan te gaan met de N.V. Bank voor Neder-

landsche gemeenten tot een bedrag van ƒ 475.000.—.

In de bovenvermelde vergadering vond voorts nog de beëdiging

plaats als waarnemend-gemeentesecretaris van de heer K. Ver-

hoeff, die op 16 oktober j.l. als hoofdcommies ter secretarie in

functie is getreden.

Algemene volkstelling

In het jaar 1971, naar de toestand van 28 februari (middernacht)

zal in Nederland de 14e algemene volkstelling worden gehouden.

Aan deze volkstelling is gekoppeld een algemene woningtelling.

De telwerkzaamheden zullen worden verricht in twee rondgangen

en wel op 25 en 26 februari en op 1 en 2 maart 1971.

Ter realisering van deze tellingen in deze gemeente worden ter

secretarie thans reeds de nodige voorbereidingen getroffen.

Gelet op de grootte en het aantal inwoners van deze gemeente

zullen ongeveer 45 personen als tellers moeten fungeren

Aangezien het bestaande gemeentelijke administratieve personeels-

bestand terzake niet toereikend is, zal ook op anderen een beroep

moeten worden gedaan zich als tellers beschikbaar te stellen.

Men kan zich nu reeds als teller of teister ter secretarie opgeven.

Zij die tot de categorieën 65-f en huisvrouwen behoren kunnen zich

ook opgeven. Uw naam en adres zullen graag genoteerd worden.

Over de te verrichten werkzaamheden zal vroegtijdig een nadere

instructie worden gegeven .

De vergoeding, waarop de tellers aanspraak kunnen maken, be-

draagt ƒ 25.— per teldag, zulks overeenkomstig de landelijke

regeling.

Wat de te verrichten werkzaamheden betreft zij opgemerkt, dat

iedere teller een schriftelijke instructie zal ontvangen, waarin deze

werkzaamheden duidelijk zijn omschreven. De administratieve

werkzaamheden zullen hoofdzakelijk uit controle-werkzaamheden

bestaan, omdat de telformulieren vóór-ingevuld zijn.

De algemene voorlichting over de telling door middel van pers,

radio en televisie zal centraal verzorgd worden door het Centraal

Bureau voor de stastistiek.

Daarbij zal een beroep op medewerking worden gedaan.

Lokale voorlichting en mededelingen over plaatselijke bijzonder-

heden zullen t.z.t. in dit blad worden vermeld.

Waarom DAGELIJKS GAAN REIZEN, ALS U IN UW

EIGEN PLAATS UW WERKKRING KUNT

VINDEN.

Voor dames en heren van 15-35 jaar hebben

wij een aantal plaatsen vrij.

Een goed loon en sociale voorzieningen bieden wij u.

Mogelijkheid tot tariefwerk is bij ons ook aanwezig.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen: dhr. Elshout, 05753-1990

sportschoenfabriek N.V
HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1717

erkdiensten

ZONDAG 15 NOV.

Ned. Herv. Kerk

9.00 uur ds. van Thlel
10.30 uur ds. van Thlel

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

,730 uur stille H. Mis, 9.30 uur H. Mis. 11
^uur stille H. Mis. In Zelhem zaterdagsavonds

\1 uur R.K. kerkdienst

Zondagsdlenst doktoren
Dr. Schreuder. telefoon 1266

Spreekuur en boodschappen (alleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10.00 uur

Laat uw veescheermachinemesjesSLIJPEN door een specialist.

U scheert beter en sneller en uw mesjes gaan langer mee.

Slijpinrichting JANSEN
Julianastraat 25 - WEHL

Bestellingen kunnen gehaald en gebracht worden.

KENNIS VAN ANTIEK

Wie kennis van antiek heeft, kan er prat op gaan toch ook wel een

beetje kunstkenner te zijn.

In Hengelo Gld zijn er mensen die het zich tot eer stellen op

bewonderenswaardige wijze voorwerpen op de antieke waarde te

bepalen.

Zo'n iemand waarvan bekend is dat hij oog heeft voor antiek, werd

een dezer dagen met een kunstvoorwerp verrast.

Toen betreffende persoon 's morgens wakker werd lag er keurig

voor zijn deur gepresenteerd een knoert van een boomstronk, met

daarbij de vermelding ,,aangeboden door Nieuw Links Hengelo Gld"

(Dit heeft niets met politiek te maken!)

Wat bleek nu, degene voor wie dit stukje antiek bestemd was, had

een dezer dagen in één van Hengelo's mooie bossen deze stronk

ontdekt, en het aangemerkt als waardevol antiek.

Uiteraard bleef dit niet onopgemerkt, zodat hem het kunstvoor-

werp werd thuisbezorgd.

Zo ziet men maar, met een beetje of veel fantasie kan overal

kunst worden ingezien.

SOOS.70 AKTIEF AAN DE SLAG

Na de succesvoile start van het seizoen met een groots opgezette

wandeldag, gaat de Hengelose oecumenische jongerensociëteit

welke nu voortaan wordt aangeduid onder SOOS'70, verder met

haar aktiviteiten.

A.s. zaterdag 14 november valt er weer iets te bieden, n.l. een avond

waarop men stemmingsvolle jazzmuziek kan beluisteren. Nu hoeft

men niet te denken, dat het betekent, de hele avond stil zitten, ook

zal er voldoende gelegenheid zijn een dansje te maken op tonen

van de bekende groep ,,Dixietown Jazzband" uit Doetinchem.

Voor alle adspirant-leden van de sociëteit is dit een bijzonder

goede gelegenheid er eens echt uit te zijn.

Niet alleen jongeren, maar ook ouderen, verloofden en gehuwden

zijn welkom op deze avond, en er veel voor voelen om ook lid te

worden van de sociëteit, waarvoor zaterdag alle gelegenheid is,

op de bijeenkomst in ,,Ons Huis" aan de Beukenlaan te Hengelo G

Om nu de ouderen gelegenheid te geven vaker de bijeenkomsten

van Soos '70 bij te wonen, wordt er gedacht aan de vorming van

een babysitcentrale, waarvoor men inlichtingen kan krijgen en zich

op kan geven voor oppas, onder telefoonno. 05753-1367.

ledere maand ligt het in de bedoeling iets op touw te zetten,

waarbij o.m. georganiseerd kan worden bingo, talentenjacht, volks-

dansen, rommelmarkt, lustige abend enz. enz., aktiviteiten genoeg.

De Soos '70 gaat verder, zij wil ook gaarne bemiddelen, wanneer

men bezoek van St Nicolaas wil ontvongen. Dit idee is al ruim

uitgewerkt, waarover men zeer enthousiast is in de bestuurskring

van Soos '70.

Voor elck wal wils is wat men in de Sociëteit tracht toe te passen,

zodat er naast de Instuif voor de wat meer oudere jeugd iets valt

te bieden.

Wie er dus interesse heeft voor de Sociëteit, is er de mogelijkheid

om lid te worden. Let vooral op de adv. in de Reclame van 24 nov.

ZAKELIJKE VERNIEUWINGEN

Dat de wens van het kopend publiek zich steeds wijzigt heeft ook

Wansink VIVO Supermarkt aan de Raadhuisstraat wel degelijk

onder ogen gezien.

Met een interne reorganisatie in de bestaande winkelruimte is er

door gewijzigde opstelling van kasten alsmede produkten er naar

gestreefd het de klanten nog gemakkelijker te maken.

De Superslagerij, welke tot nu toe van het voorste gedeelte ge-

scheiden was met een glazen wand, is nu bij het gehele winkel-

complex aangetrokken, waardoor men zich ook thans in deze af-

deling vrijer kan bewegen naar de overige afdelingen.

Het geheel van deze verbetering en aanpassing aan de steeds

modernere eisen van een Supermarkt is dan ook nu weer geheel

bij de tijd.

De woninginrichting en manufacturen Disbergen aan de Ruurlose

weg heeft ook niet stil gezeten. Door interne verbouwing betreffende

het woongedeelte kon weer extra ruimte worden verkregen voor de

winkel.

Door aantrekking van een ruimte welke links achter het bestaande

gedeelte was gelegen is de beschikking verkregen over een aparte

afdeling, waar men een ruime sortering kan tonen in stoffen, werk-

kleding, textiel, groot assortiment wol enz. Door deze uitbreiding

welke precies in het verlengde van de etalage ligt, heeft men een

goede inkijk van buiten gekregen door de op enetalage. De winkel

heeft nu ook meer diepte, waar er meer ruimte is in de te tonen en

te verkopen artikelen.

Zeg het met bloemen is een spreuk, die de fa. Wijnbergen aande

Kerkstraat beslist niet vergeet. Reeds jaren moest betreffende het

te bieden assortiment bloemen geworsteld worden met een veel te

kleine ruimte. Door het plaatsen van een bloemenkas ruim 3x zo

groot als de bestaande, heeft men nu de mogelijkheid om het pu-

bliek een duidelijker beeld te geven wat er alzo op de bloemenmarkt

is te bieden en men dan tevens zijn gewenste plant of bloem kan

kopen. De bloemenkas welke ruim verlicht is, is ook op

men van deze avond veel gebruik maakt, in plaats

koopavond geopend, het geen aantrekkelijk is, daar

van de zaterdag daarop. Al met al hebben bovenge-

noemde firma's zich weer gemeten met de tijdsnormen

en getracht de koperswensen zoveel mogelijk te vervul-

len. Succes gewenst hiermede, vanaf deze plaats aan

de drie bovengenoemde zaken.

Zondagsdlenst wijkverpleging
Zr Culeman, Tel. 05753-1397

Hoofdleidster Gezinsverzorging

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

05752-1772 (mej. Kersten)

Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

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

Zondagsdlenst dierenartsen
Dr van Nle telefoon (05754) 436 b.g.g. 008

De gewone uieg geen racebaan
dus houdt zeker u w snelheid in toom
voorkomen is beter dan genezen
dan voorkomt u ook brokken. Juist



„Nieuwe stijl i

zet ket leeót voort

69
St. Nicolaas

Inpakpapier
2 rol a 3 meier

Zw. bessenwijn
MET JONGE JENEVER

LITER

2 hele blikken

MAX. 4 BLIKKEN

Voordeel koek
500 GRAM

UITJES

109LITERPOT

JUS d'ORANGE
HEEL LITER

Instant pudding

984 PAK M ^J

DIVERSE SMAKEN

Hachévlees 279

Mager ribstuk 398

Dikke lende 498

Runderlapjes
IETS DOORREGEN

WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE Speftfapjes 159
Vleesgehakt

ELKE 2e 500 GRAM

Varkenslapjes 289
VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager fillet rollade 448

Ossestaart 198

Verse lever 189

PUUR MAGERE

HAMLAPPEN
PRACHTIG GESCHOONDE

SPRUITJES CQ
500 gram W ^JJ

Cox Oranoe
2 KG

PUIKE

aardappelen 5 K G 98
DE LEKKERSTE

snijworst
gek. worst

150 gram

150 gram 79

Nieuwe oogst

1O voor



Rente voor uw spaargeld? Bij
de Raiffeisenbank zit u altijd
goed - dat wéét u toch!
Wij bieden u een keuze
uit tien spaarvormen met
een goede rente!
2 V2 miljoen spaarders -
een totaalspaartegoed
van acht miljard gulden. .
Bij elk van de 1700
vestigingen van de
Raiffeisenbank zal
men u graag méér
vertellen over de
spaarmogelijk-
heden. Een folder
ligt voor u klaar.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

KASTANJELAAN l -Telefoon 05753-1294
KAPELWEG, VELDHOEK, gem. HENGELO (Geld.)

Telefoon 05736-369

Profiteer
van onze openings-

aanbieding
OP ALLE AFDELINGEN

HELMINK
WONINGINRICHTING EN TEXTIEL

Zutphenseweg - VORDEN - Tel. 05752-1514

VOOR MODERNE

dames- of herenvesten

jumpers of slipovers

sjaals en fantasie-panty's

NAAR

H.J.SEESING
WICHMOND

Te koop aangeboden wegens over

compleet 2 prima bankstellen.
Mevr. v.d. Berg, Kastanjelaan 15

Hengelo Gld, Tel. 1357

Te koop complete oliehaard met
tank. H. J. van Dam, Kervelse-

weg 1

Te koop kinderwagen, z.g.a.n.

Te bevr. K. Vossers, Wester-

straat 98, Hengelo Gld

Te koop traktor kipkar, banden-

maat 750x220 en een z.g.a.n.

kolenconvector, merk Jaarsma.

Th. Leisink, Vierakkersestraat-

weg 15, Vierakker

Te koop 2 zware drag. gelten
B. W. Grotenhuys, Bekveld D 18,

Hengelo Gld, Tel. 1598

Te koop slachthaantjes H. Her-

mans, Tramstraat 6, Hengelo Gld

Te koop stoppelknollen bij H.

Klumper, Hemstede 1, Zelhem

Te koop prima consumptieaard-
appelen. A. W. Weg, Raadhuis-

straat 12, Hengelo Gld

GROTENHUYS
Warmtetechniek

Centrale verwarming

~ en oliestook-

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

Wastafels
Closetpotten
Stortbakken

Kranen
Mengkranen

alles uit voorraad lever-

baar

DOE-HET-ZELF CENTRUM

Harmsen Tel. 1486 Vorden

Voor de vele blijken van belang-

stelling, felicitaties, bloemen en

cadeaus, welke wij mochten ont-

vangen ter gelegenheid van ons

huwelijk, zeggen wij bij deze allen

hartelijk dank.

J. Hendriksen

A. Hendriksen-Eggink

Hengelo Gld, nov. 1970.

Noordink E 64.

Gevraagdwerkster voor één halve

dag per week, liefst donderdags.

Mej. R. Kelderman, Spalstraat 6

Hengelo Gld

Wij gaan door

KUNSTSTOF KEUKENS

170 cm lang kompleet met

roestvrijstalen blad, slechts

f 298.—

DOE-HET-ZELF CENTRUM

Harmsen Tel. 1486 Vorden

Wie heeft er bij vergis vrijdag

30 oktober in Hotel Concordia

een verkeerde regenjas mee-
genomen? (kleur beige)

Gelieve bericht te doen aan

G. J. Harmsen ,,Esselenbroek"

Tel. 1497, Hengelo Gld

Te koop huiskamerameublement
i.z.g.st. ƒ 175.—; moderne stalen
kapstok ƒ 35.—; butagaskachel
voor bijverwarming ƒ 20.—

Leliestraat 48, Hengelo Gld,

Tel. 1797

ISOLATIE-MATERIAAL

2-3-4 cm dik

Volop uit voorraad lever-

baar

DOE-HET-ZELF CENTRUM

Harmsen Tel. 1486 Vorden

Te koop 11/2-jarige, 21/2-jarige

en 7-jarige pony's merries).

T. Onstenk, Hofstraat 26

Hengelo IGd

H.H. landbouwers
WILT U DE HOOGSTE PRIJS

VOOR UW

nuchtere Halveren
DAN NAAR

Harrie Uleenink
Spalstraat 51 - Hengelo Gld

Tel. 1317

Volledig betaalde vrijetijdsbeste-

ding:

Mensen ondervragen
voor

Opinie en Marktonderzoek

als interviewer van het NIPO
Het NIPO zoekt mannelijke en

vrouwelijke medewerkers om

regelmatig (vaak op maandag-

AVOND) vraaggesprekken te

houden op door het instituut aan

gewezen adressen. VergoedHng

op basis van gewerkte uren.

Minimum leeftijd: 20 jaar.

Heeft u er belangstelling voor,

schrijf dan aan:

NIPO

t.a.v. de heer

Barentszpiein 7

Amsterdam-3.

A. J. M. Baars

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

SCHIETEN
OM HET KAMPIOENSCHAP VAN HENGELO

voor personen boven 16 jaar

op het

concours
VAN DE SCHIETVERENIGING

„Willem Teil"
Hengelo Gld

VAN 13 T.E.M. 22 NOV. A.S.

IN ZAAL LANGELER

Fantasie panty nylons
VINDT U

IN ONTELBARE SOORTEN EN KLEUREN BIJ

H. J. BUUNK & ZN

SOOS 70

Alle jongelui, maar ook ouderen, verloofden of gehuwden,

kortom iedereen die zich jong voelt wordt van harte uit-

genodigd op

zaterdag 14 nov. om 8 uur

in „Ons Huis"

U zult daar kunnen luisteren ( maar ook een dansje kunnen

maken) naar stijlvolle muziek van de bekende groep

Dixietown Jazzband
uit Doetinchem

Volgende bijeenkomst:

CREATIEVE MIDDAG EN AVOND

voor jong en oud

Schröder BIJ DE KERK

IS WOENSDAG 11 NOVEMBER

WEGENS FAMILIE-OMSTANDIGHEDEN

gesloten

WOENSDAG 18 NOV. IS ONZE ZAAK

WEGENS FAMILIE-OMSTANDIGHEDEN

GESLOTEN

Bakkerij H. MENTINK
Reigersvoort C 83 - Hengelo Gld

BIJ DE

trekking
van de gehouden VERLOTING ten bate van deChr. muziekver.

„CRESCENDO" vielen de prijzen op de volgende lotnummers

Het eerste cijfer is het lotnummer, het tweede cijfer is het

prijsnummer.

62 - 7; 79 - 2; 101 - 18; 108 - 21; 118 - 23; 137 - 9; 157 - 5;

194 - 25;218 - 13; 249 - 20; 256 - 17; 287 - 24; 312 - 16;

343 - 4; 424 - 15; 512 - 3; 517 - 10; 545 - 27; 594 - 1;

610 - 12; 683 - 19; 688 - 26; 745 - 14; 747 - 22; 756 - 28;

853 - 8; 957 - 6; 992 - 11.

De prijzen kunnen worden afgehaald op WERKDAGEN van

14-18 uur n.m. bij

A. G. Wolsink
Vordenseweg 3 - Hengelo Gld

ZOJUIST ONTVANGEN:

FIJNE RIB
CORDUROY PAKKEN
(broek met jack)

in de maten 128 t.e.m. 176

maat 128 48.5O

in bruin en marine


