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Autolakken
Met de micro-doseur meng-
machine kunnen wij direct
leveren

16.OOO kleuren
in kwart-, halve liters- en
litersverpakking

Ook lakken voor:

vrachtwagens landbouw-
machines - tractoren
bromfietsen

Klaar terwijl U wacht

LENSELINK
Drogisterij - Schildersbedrijf

Kerkstraat l - Hengelo GId

is goed voor uw geld . . .
uw salaris bijvoorbeeld
Als u uw salaris, pensioen of andere inkomsten
laat overschrijven op een privé-rekening bij
de Raiffeisenbank krijgt u 2 ]/2% rente.
Zo verdient u geld met uw inkomen.

Maar de Raiffeisenbank doet nog meer: al uw
betalingen kunnen volgens uw opdrachten worden
verricht (ook automatische betalingen) en u
ontvangt duidelijke overzichten met de stand
van uw saldo l Deze service is gratis l

RAIFFEISENBANK

Kastanjelaan 17 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

VOOR

Quick

voetbal-

schoenen en

Quick

sportschoenen

Wullink's

schoenhandel

Wie heeft er per vergissing

een blauwe skai bood-

schappentas meegenomen

in de groentezaak van Wijn

bergen, waarin een onder-

deel van een antieke kan-

delaar. S.v.p. bericht onder

no 7 bureau de Reclame

Gevraagd thuiswerk of 3

halve dagen in de huis-

houding. Brieven onder

' no 7-1 bureau de Reclame

Te koop z.g.a.n. aardgas-

haard met thermostaat

A. v.d- Dorpel, Kerkstraat 3

Hengelo GId

Gelegenheid voor nog plm

2 ha maisverbouw. J. Olthof

D 113, Hengelo GId

Tel. 1733

Te koop roggestro. A. Hid-

dink, Hengelo GId, D 99,

Tel. 1676

Lage prijzen-regen

bij de VIVO

Ananas

Vivo up

literblik

literfles

99

69

Bij 1 fles KOFFIEMELK naar keuze

l kg suiker 109

Instantpudding

3 pak van 126 voor

Bambix alleen deze week

Slasaus Vivo

grote fles 0.75 liter

Verse sla 2 kroppen

96

75

129

79

Echte winterkost

l kg winterwortelen samen

l kg u i en 88

Snert pakket

diepvries 500 gram 178

Vleescroquetten

diepvries per pak 79

C. PETERS-SUETERS
VIVO ZELFBEDIENING KEIJENBURG

OMDAT NIET IEDEREEN
DESKUNDIG IS.

Waaraan kun je zien
dat 'n tapijt goed van
kwaliteit is? 'n Mooie kleur
maakt nog geen goed tapijt
nietwaar?

Daarom adviseren wij u
Desso tapijt aan te schaffen.
Voor alle zekerheid.

Want bij Desso staan
ze echt niet voor de
flauwekul konstant met /
hun neus op elk onderdeel

van het produkticproces.
We zijn blij dat Desso

zich zo voor z'n tapijt uitslooft.
Zodoende kunnen wij u

met'n gerust geweten
uitnodigen voor 'n bezoek aan
onze zaak.

Liever vandaag nog dan
morgen.

les

Lubbers woninginrichting
RAADHUISSTRAAT - HENGELO GLD - TEL 05753-1286



APPIE MAALDERINK

en

DIKA KLEIN KRANENBARG

hebben het genoegen U, mede namens

wederzijdse ouders, kennis te geven

van hun voorgenomen huwelijk, waarvan

de voltrekking D.V. zal plaats vinden op

woensdag 23 februari a.s. om 11 uur ten

gemeentehuize te Ruurlo.

Kerkelijke inzegening om 14 uur in de

Hervormde Kapel te Ruurlo door de heer

E. Mik.

Wichmond, ,,De Zomp"

Ruurlo, D 58

februari 1972

Toekomstig adres: Polweg 4, Wichmond

Receptie van 15.30 tot 17 uur in zaal

Concordia te Hengelo Gld.

NOG ENKELE VOORDELIGE AANBIEDINGEN

transistor radio's

cassette en band-
recorders

WINTERS
Spalstraat 8

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Gemeente

Hengelo Gld

WIJZIGING SPREEKUUR BURGEMEESTER

EN WETHOUDERS

Het spreekuur van burgemeester en wethouders op

vrijdagavond 18 februari a.s. komt te vervallen.

Het volgende spreekuur wordt gehouden op vrijdag 25

februari 1972 van 19 tot 20 uur.

GEZINSDAG

Donderdag 17 februari a.s. organiseert de Kring Vor-

den van de CBTB wederom weer haar jaarlijkse ge-

zinsdag in ,,Ons Huis" aan de Beukenlaan te Hengelo.

In het morgenprogramma zal Drs R. Zijlstra, voorzitter

van de CBTB spreken over de functie van het platte-

land in de tegenwoordige maatschappij-

Het programma na de middag zal gevuld zijn met het

vertonen van films.

DAMTITEL VOOR DCH HENGELO GLD

De Hengelose damclub heeft in haar laatste wedstrijd

tegen DIOS 3 uit Eibergen de volle winst behaald, n.l.

12-8. Door deze winst is bovengenoemde club weer

gepromoveerd naar de 1e klas.

Doch voor het zo ver was werd eerst nog menig par-

tijtje uitgeknokt op de damborden, maar aan het eind

van de avond kon men elkaar toch feliciteren met het

behaalde kampioenschap en de reeds genoemde

promotie.

H. HARTELMAN WINT GEWESTELIJKE BILJARTITEL

In zaal Concordia werden de wedstrijden verspeeld

om het kampioenschap biljarten van het gewest Oost

van de KNBB.

Vooral voor de finalepartijen bestond een zeer grote

belangstelling. Deze belangsteling was soms wel eens

hinderlijk voor de spelers, daar deze soms maar moei-

lijk ruimte konden krijgen.

De finalepartij H. Hartelman uit Hengelo Gld van het

district Doetinchem en M. v.d. Wiel uit Nagele (NOP)

van het district Zwolle was bijzonder spannend. Dit

mede, als Hartelman een punt zou verspelen, de 3e

finalekandidaat Siggers uit Neede kampioen zou zijn.

Hartelman nam geen risica en nam in zijn partij

direct het heft in handen. Toen hij zijn laatste caram-

Dole gescoord had, kon hij als kampioen gefeliciterd

/vorden.

De heer H- Vorenkamp uit Lochem, voorzitter van het

gewest Oost en hoofdbestuurslid van de KNBB

speldde de kampioen de medaille op.

Oompetitie- en tournooileider de heer J. Francois

naakte vervolgens de uitslagen bekend.

H. Hartelman zal het gewest Oost bij de Nederlandse

kampioenschappen welke door het district Zwolle in

Nagele zullen worden georganiseerd, gaan vertegen-

woordigen.

ZONDAG 20 FEBR.
Ned. Herv. Kerk

10.30 uur Ds van Doorn, Ermelo
Jeugddienst

Goed* Herder Kvpel

10 uur Ds N. Wams

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9 uur Ds Jansen

VrUz. 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
>ve«k H Mie 8 m"

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr Lucle Marie, telefoon 1315

R.K. Kerk Keyenburg

Zaterdag 7 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 zaterdagsavonda

6 uur R.K. kerkdienst

Dierenartsengroepspraktijk Hengelo-Zelhem

Dr Eijkholt, Tel. 08340-25635

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

SpreeKuur en boodschappen (alleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

3.30-10.00 uur

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:

dinsdags van 9-10 uur; donderdags van 19

tot 20 uur.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur, ,

Hoofdleidster: zr Leer. praktijkleidster mevr

\/eenmk. Spreekuren: leidster gezinsver-

zorging mej. Ebbers dinsdags t.e.m. vrijdags

van 8.30-9.00 uur. Leidster bejaardenhulp:

mevr. Lubbers: donderdags van 9-9.30 uur

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur.

Spreekuur: woensdags van 9-10 uur Groene

Kruisgebouw J. F. Oltmanstraat 14, Tel.

05755-294. Donderdags van 19-20 uur kan-

toor te Hengelo Gld.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp

Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur. Spreekuur:

Hoofdleidster: zr Leer. Spreekuur leidster:

mevr. Callenfels: maandags t.e.m. vrijdags

van 8.30-9 uur. Voorlopig Dorpsstraat 10,

Tel. 05755-236

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt.

dezelfde dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

Training in het „Wossinkbos"
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Bovenstaand gezegde was met recht van toepassing

op de training die vorige zondag op het trainings-

circuit van de Hamové werden georganiseerd.

De dag daarvoor was door de commissie Wossinkbos

de baan in een zo goed mogelijke conditie gebracht

en werden afzettingen aangebracht, ter beveiliging van

renners en publiek.

De jeugd nam met bijzonder veel animo deel aan de

training en wist bijna niet van ophouden.

Doch ook de ouderen hebben naar hartelust kunnen
rijden, wat dan ook op overduidelijke wijze tot uit-
drukking kwam in de manier waarop ze elkaar achter-
volgden.
De Hamové-bus stond ook bij het circuit opgesteld en
in deze bus kon men genieten van een heerlijk bakje
koffie, waar veel gebruik van werd gemaakt.

Al met al kan gesteld word endat het een zeer geslaag-

de training is is geweest en waaraan iedereen veel

plezier heeft beleefd.

Dergelijke dagen zijn daarom voor herhalig vatbaar.

Jaarvergadering supportersclub „Gerrit Wolsink"

Het jaar 1971 is voor de supportersclub „Gerrit Wol-

sink" succesvol geweest. Dat vernamen we uit het

jaarverslag van de secretaris der genoemde club.

Vorige week woensdag hield de supportersclub haar

jaarlijkse ledenvergadering in café v.d. Weer.

Voorzitter J. v. Burk opende de vergadering en heette

de aanwezigen hartelijk welkom. In zijn openingswoord

moest hij Gerrit Wolsink verontschuldigen ,die wegens

conditietraining niet aanwezig kon zijn.

Door de secretaris J. Jaaltink werden vervolgens de

notulen en het jaarverslag voorgelezen.

De belangrijkste punten uit het jaarverslag waren

wel het kampioenschap met de daaraan verbonden

spontane huldiging, het behalen van de 2e plaats in de

Grand Prix van Nederland te St Anthonis, de verloting

en de gehouden feestavond. Ook memoreerde het

verslag het heengaan van het lid D. Wullink.

Een van de laatste punten was het bekend maken

van het aantal leden de club, n.l. plm 100.

Wel een bewijs dat de supportersclub in trek is.

Voor zijn uitgebreide verslag mocht de secretaris een

hartelijk applaus in ontvangst nemen.

Het financieel verslag bij monde van penningmeester

A. Meerbeek liet een prettig geluid horen, de financiële

positie van de kas was goed te noemen.

De heer W. Mulderij, bestuurslid van het eerste uur,

had de wens te kennen gegeven niet in het bestuur te

kunnen zitten, wegens drukke werkzaamheden.

Voorzitter J. v. Burk bracht woorden van dank over

• voor het vele werk dat het scheidende bestuurslid

voor de club had gedaan. In diens plaats werd gekozen

H. v.d. Lende.

Voorzitter van Burk was ook aftredend doch herkies-

baar hetgeen door de vergadering bij acclamatie

geschiedde.

Bij de bespreking van de aktiviteiten die de club

organiseren kwamen de tongen goed los. Zo werd in

principe besloten twee busreizen naar wedstrijden te

organiseren. Ook het punt dropping kwam aan de orde

en hiervoor zou het bestuur eerst overleg plegen met

andere clubs om dit gezamenlijk te doen, evenals een

voetbaltournooi.

Bij het punt overleg met regionale motorclubs stelde

de heer Burgers voor, dit eerst in eigen plaats te doen.

Waardoor een prettige samenwerking tussen suppor-

tersclub en Hamové zou ontstaan.

Over de fabrieksteun van Gerrit Wolsink deelde coach

Bennie Hartelman mee, dat er op dezelfde voorwaar-

den als vorig jaar gereden zou worden.

In de rondvraag stelde A. Meerbeek of er geen fiets-

en/of bromfietscross georganiseerd kon worden.

Het bestuur wil de mogelijkheid onderzoeken. De heer

Verschuur bracht naar voren dat dit in overleg met de

commissie Wossinkbos georganiseerd kan worden.

Namens de VMC bracht de heer Kreunen nog dank

over voor de perfecte organisatie van de behendig-

heidswedstrijd, die de supportersclub voor de VMC

had georganiseerd.

Hierna sloot de voorzitter de vergadering en dankte

allen voor de vruchtbare besprekingen en wenste allen

wel thuis.

Hebt u een koud hul* of gaat u

enkel» dagen van hul» deze

wintert Doe dit dan '«avondt

of voor U weggaat:

Draal eerst de hoofdkraan van de water-

leiding dicht
Nu alle waterkranen' openzetten en d»
gasgeieer volgen» de vooreohrtften af-
tappen.

Tenektte het eftapkraantje bQ de hoofd-
kraan openen «i de waterleiding gtfarf
leeg Men lopen.



JE VOELT JE zo LEKKER VRIJ, IN zo'N echte supermarkt
Vivo vacuüm koffie,

rood 198

Vivo limonadesiroop 109

ViVOPILShee lkra,(2«,,es) 745

Rijst, droogk. kg 149

Macaroni 500 gr 65

lucifers
3 pak

Ananas
heel liter

Pracht broodmes 175

Spercieboontjes Wilco 79

Vivo slasaus o.75.tr 129
Diepvries kuiken

per 500 gram

Vivo up

149

liter 69

DE HELE WEEK

3 tartaar

Verse worst

Hips

209

258

258
150 gr snijworst 98

150 gr Saks. leverworst 78

klapstuk

WOENSDAG EN DONDERDAG

Gehakt
met gratis kruiden

Varkenslapjes

Ribjes

DOORREGEN

319

149

runderlapjes 349
150 gr tongeworst 98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Ribstuk 449

Hamlapjes 398
3 snitzeis

150 gr lever

195

109

Karbonade

alle vleesprijzen per 500 gram

Malse sla
2 krop

Jaffa sinaasappels 2 kg 198

Jaffa grape fruits 3 st. 88

Witlof per kg

200 gr champignons 98

Bintjes zak 5 kg 108



Op ons kantoor komen i.v.m. vertrek wegens huwelijk enige

plaatsen vrij voor

Ml ISJI S
van ca. 16-19 jaar.

Het gaat om aantrekkelijke functies, met gevarieerde werkzaam-
heden op de afdeling inkoop en administratie.

Voor één of meer functies is een volledige ULO/MAVO opleiding
gewenst, doch er zijn ook mogelijkheden voor hen die geen
speciale kantooropleiding genoten.

Dagelijks tijdens de kantooruren alsmede 's maandagsavonds van
7.00-8.00 uur zijn wij gaarne bereid verdere inlichtingen te ver-
strekken over de werkzaamheden, de arbeidsvoorwaarden e.d.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch contact op-
nemen, tel. (05750) 5551, toestel 358.

REESINK Havenstraat 7 - ZUTPHEN
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ZONDAG 20 FE BR.

orkesf

EVENING

STARS

NCORDÏA
HENGELO (GLD.l

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Een salarisrekening
bijdcABNjdatispas
gemakkelijk!

Waarom zou u uw salaris niet direkt op
een ABN-salarisrekening laten storten?
Het staat er veilig en verlost u van
een hoop kopzorgen. De bank staat steedr
voor u klaar voor periodieke betalingen
bijvoorbeeld. Bankgiro faciliteiten
(met gratis formulieren). Betaalcheques
en alle andere service die een moderne
bank nu eenmaal te bieden heeft. Over uw
saldo kunt u steeds beschikken. U krijgt
(na overleg) krediet tot duizend gulden
als een soort voorschot op uw salaris.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
voor een salarisrekening

Hengelo Gld Hummeloseweg 14

Telefoon 1897

AUTOLAKKEN

16.000 kleuren
in liters en kleinverpakking

LENSELINK
HENGELO GLD

Centrale verwarming

gas-, water- en electro-techn,

Gediplomeerd installateur

WINTERS
Spalstraat 8

naar spanje's vasteland,

haar fraaie eilanden of 't griekse

rhodosin'72...?

wees verstandig, ga met de

(voordelige) specialist...!

gulliver's reizen

nieuwe beestenmarkt 19 / leiden/ (01710)49446-49447

«••••BB HHHBHB
u kunt gulliver's reizen boeken bij:

de globe / Hengelo / brinkstraat 30/05400-10387

Herensalon
GEOPEND:

dinsdags, woensdags en donderdags

van 5.30 tot 7 uur en

vrijdags van 5.30 tot 8 uur.

Verder kan ook op afspraak:

Tel. 05753-1298

Lurvinks Kapsalons
KEIJENBURG

JUIST ONTVANGEN

grote voorjaarscollectie

stoffen

Schröder BIJ DE KERK

Gemeente-avond

OP DONDERDAG 24 FEBR.

IN „ONS HUIS".

Aanvang 8 uur n.m.

Allen, die tot de hervormde gemeente behoren,

worden hartelijk uitgenodigd voor deze gemeente-

avond.

Het onderwerp zal zijn:

„ZONDAGSVIERING"

Bond voor

Premievrij Staatspensioen
AFD. HENGELO GLD

Op de door de afdeling Hengelo Gld van de Bond

voor Premievrij Staatspensioen uitgeschreven ver-

gadering van 8 februari j.L, waar bovengenoemde

afdeling opgeheven zou worden, werd besloten

de afdeling voort te laten
bestaan

De problemen rond de bestuurssamenstelling werden

op deze avond opgelost. Zodoende kan men weer

doorgaan.

Er werd besloten ook weer een propaganda-feest-

avond te organiseren.

H.H. Veehouders

Wij leveren u voeders van onovertroffen kwali-

teit tegen gunstiger prijzen dan ooit tevoren

Deze voeders zijn:

leverbaar, gezakt en bulk

met de meeste zorg samengesteld

geven een gunstige voederomzetting

wat een extra winst voor u is

Voor varkens en kuikens bestaat de mogelijkheid

gebruik te maken van een minimum prijs garantie

dus extra zekerheid!

Ook hebben wij een gunstige financierings-

regeling

Verdere inlichtingen over prijzen en dergelijke

worden u gaarne verstrekt.

Losmeelsilo vanaf f 450.— excl. BTW

HARRY LANGWERDEN
mengvoeder- en brandstoffenhandel

Hazenhutweg F 32 - Hengelo Gld

Tel. 05753-7258

Voor uw adverffenfies: DE RECLAME

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK


