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SEIKO
Volautomatisch
Stalen kast
Stalen band
Met datum
Datum met sneltransport
Modern uiterlijk
Waterdicht tot 30 m onder water Eén jaar garantie

Twee jaar verzekerd tegen verlies, vermissing of diefstal

VOOR MAAR

ƒ130.-

FA. K ö H L E R - W I S S I N K
SPALSTRAAT 15 - HENGELO GLD

Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

CöOP. RAIFFEISENBANK

HENGELO GLD
Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

Bespreek uw vakantiereis

bij de Raiffeisenbank

De overweldigende belangstelling, die van heinde en
verre werd getoond bij de opening van onze nieuwe
verkoopruimte, heeft ons geweldig getroffen.
Het is voor ons zeker een stimulans op de vertrouwde

voet door te gaan.
Allen hartelijk dank voor de getoonde belangstelling

en het vertrouwen.
In het bijzonder dank aan de firma's Bijenhof, Hen-
gelo GId en Brokke, Wichmond, voor de extra snelle
medewerking bij de ombouw van onze verkoop-
afdeling.

D E R K S E N ' S
goederenhandel

W. DERKSEN
D. DERKSEN-v.d. WALLE

Hengelo GId, december 1972.
Spalstraat 32.

Onze openingstijden:
alle dagen van 9-12.30 en van 13.30-18 u.
Vrijdags koopavond tot 21 uur

Electrisch koken, bakken en
braden is IDEAAL

NEFF electr. fornuis vanaf ƒ 375.—

kookleidingaanleg gratis

met pannenpremie
max. voor 6 pannen ƒ 30.—

W I N T E R S
SPALSTRAAT 8-10

Giva installateur

Nu St Nicolaas weer de af-
tocht gaat blazen naar Spanje
komt de Kerstman in zicht.
De Kerstman doet u denken
aan heerlijke feestelijke dagen
maar ook aan dagen van lek-
ker eten.
Een tip van de even wijze
Kerstman: neem eens haan-
tjes op tafel.
Een ongekende lekkernij
Wegens de verwachte drukte
nu al bestellen, want dan zit u
gebakken bij de aflevering
van onze smakelijke haantjes
Vroeg bestellen betekent voor
rang bij aflevering

Bestel die haantjes bij de
specialist:

H. J. WINKEL
Hardsteestraat 20 - Toldijk
Tel. 05755-498

HAANTJES ALLE DAGEN

VERS LEVERBAAR

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1979

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

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN
Telefoon 3539

Verse eieren te koop

(bruine)
G. J. Weulen Kranenbarg

Het Karspel 8 - Hengelo GId

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

verse worst 268
3 stuks

Tartaar 249
150 gram

99

BIEDT U.

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT met kruiden 250
500 gram

Rondergetiaht .P«1M. 398
500 gram

uarkensoehakUi.., 348
Donderdag

500 gram

malseuarlienslappen299
500 gram

magere speklappen 188

500 gram

dikke uleesriblieiles 148
150 gram

boterhamuiorst
Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade 500 gram 298

Verse kip soo gram 248

GEBRADEN GEHAKT, 150 gram 99

RAUWE HAM, 100 gram HO

PATÉ, 100 gram 89

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

ZONDAG 10 DEC.

orkeat

CORDIA
HENGELO (GLD.),

3 BARS VOL GE IELUGHEID



Hoe gaat U naar
't galafuifje?

Met kleding van MODEHUIS LANGELER aan

om te tonen hoe uiterst verzorgd U op een

feestje voor de dag te komen.

Goed zo! Bewijs dat u weet wat chis is

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Nu de winter in zicht is, wordt

het schaatsenrijden weer interessant.

Wij brengen u een uitgebreid assortiment

S C H A A T S E N
Alle modellen, met en zonder schoen

Na het schaatsen heerlijk warmen bij een

E F E L O L I E H A A R D
Alle modellen uit voorraad leverbaar

„De Heide Smid"
Gebr. Wisselink

Varsselseweg 41 - HENGELO GLD - Tel. 05753-7271

Halle-Heideweg 12-16 - HALLE - Tel. 08343-218

Te koop een Koelstra kinderwagen, kleur blauw. Bekveld

D 31, Tel. 1385. Hengelo Gld

Carnavalsver, zag levenslicht
Nadat in Hengelo Gld al meerdere pogingen in het werk
waren gesteld om een carnavalsvereniging op te richten,

nu een groep Hengelöers er toch in geslaagd om een

kern bij elkaar te krijgen.
Tijdens een bijeenkomst in zaal Concordia te Hengelo Gld
kwam men tot de oprichting van een carnavalsvereniging,
luisterend naar de naam „Hoest meugelijk", welke naam

duidelijk manifesteert, hoe het mogelijk is in Hengelo Gld
voor een carnavalsvereniging vaste voet te krijgen.
Een grote groep van belangstellenden besloot vastberaden
om in 1973 een onvervalste carnaval op touw te zetten.
Uit de aanwezigen werd een voorlopig bestuur gekozen en
samengesteld.
Uiteraard zullen er belangstellenden zijn, die na het lezen
van deze regels, ook op de gedachte komen, lid te worden
van deze carnavalsvereniging.
Eensluidend werd op voornoemde bijeenkomst het besluit
genomen iedereen de kans te geven, lid te worden van
de nieuw opgerichte carnavalsvereniging.
Voor inlichtingen of opgave kan men zich wenden tot het
secretariaat van de nieuwe carnavalsvereniging „Hoest
meugelijk", de heer H. Berendsen, Hummeloseweg 14,
Hengelo Gld.

Kerkdiensten

ZONDAG 10 DEC.

Ned. Herv. Kerk

9 uur en 10.30 uur
Pastoor K. Reckers en Ds M. Jansen

oecumenische adventsdienst^

Goede Herder Kapel

10 uur Ds Nijland

Vrijz. Herv. Kerk

9 uur en 10.30 uur
Pastoor K. Reckers en Ds M. Jansen

adventsdienst in de N.H. Kerk

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr hoeken. Hummelo. Tel. 08348-236

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Haspels, Tel. 05753-2158

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 Keijenburg

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30

uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis, 11 uur

stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 6

uur R.K. kerkdienst.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur

Hoof d leidster: zr Leer, praktijkleidster mevr

v'eenink. Spreekuren: leidster gezinsver-

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

</an 8.30-9.00 uur. Leidster bejaardenhulp:

mevr. Lubbers: donderdags van 9-9.30 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.

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:

doofdleidster: zr Leer. Spreekuur leidater:

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

van 8.30-9 uur. Voorlopig Dorpsstraat 10,

Tel. 05755-236

Wees wijs en stem op

„de Reclame"

Opening en heropening zaken
De overgang van de Hummeloseweg naar het pand Spal-
straat 32 te Hengelo Gld, voorheen café-restaurant „de
Kroon" heeft voor Derksen's Goederenhandel de zo nood-
zakelijke uitbreiding aan verkoopruimte opgeleverd.
Wat het café was, is omgebouwd tot verkoop-afdeling, waar
bij de naast gelegen kamer door het uitbreken van muren,
hierbij werd angetrokken.
De wanden, zijn contrasterend met de vloerbedekking en
ander schilderwerk vanwege een modieus en modern karak-
ter.
De toeloop tijdens de opening en ook daarna was bijzonder
groot.
Nu reeds een korte tijd gedraaid te hebben in de nieuwe
verkoopruimte, blijkt uitbreiding op korte termijn reeds weer
noodzakelijk. De mogelijkheid bestaat hiertoe nog, door
kamers, die achter de nu bestaande verkoopruimte liggen.
Door de grotere verkoopafdelirig heeft de eigenaar ook zijn
assortiment uitgebreid en brengt o.a. kleding, werkkleding,
regenkleding, schoenen, werkschoenen en een grote voor-
raad aan dumpgoederen.

Ook met ruimteproblemen kampte de fa. Eef Janssen aan de
St Janstraat te Keijenburg. Door een radicale interne ver-
bouwing werd de verkoopoppervlakte gebracht op ca.
75 m2.
De bestaande woonruimte in het pand werd bij de winkel
aangetrokken, waardoor men meer armslag kreeg om de
artikelen overzichtelijker op te stellen.
De heer Janssen heeft naast de verkoop van huishoudelijke
artikelen, gereedschap, wasmachines, electr. apparaten,
haarden, kleinvakartikelen, haar assortiment ook uitgebreid
met koperwerk, tin en hout.
Laatstgenoemde artikelengroep heeft in de nieuwe winkel-
ruimte, via een fleurige boetiekstelling een geheel eigen
plaats gekregen, hetgeen dit alles nog meer naar voren
doet komen.
Langs enkele wanden zijn brede stellingen aangebracht,
waardoor meer voorraad een plaats in de winkel kan vinden
De verlichting, bestaande uit spotlights, die in het plafond
zijn verwerkt en bovendien draaibaar, geven vooral bij
avond, een juiste koopsfeer, daar men deze lampen kan rich
ten op diverse artikelen, die men naar voren wenst te
brengen.
Beide firma's wensen wij vanaf deze plaats veel succes
met de aanwinst in verkoopruimte.

Uitslag gewicht schatten
Zwarte Pieten
HET GEWICHT VAN DE 7 ZWARTE PIETEN IS 523 KG

Hennie Obbink, Broekweg C 79, Hengelo Gld ƒ 25 —
A. Beekman, Ruurloseweg 10, Hengelo Gld ƒ 15.—
Karel Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld f 15.—
A. Saalmink-v.d. Barg, Rozenstraat 7, Hengelo Gld ƒ 15.—
Robert Maalderink, Past. Thuisstraat 17, Keijenburg ƒ 15.—
G. C. Geurts, Bronkhorsterweg 3, Steenderen ƒ 15.—
Mej. Schooltink, Maria Postel, Keijenburg ƒ 15.—
Henny Obbink, Broekweg C 79, Hengelo Gld ƒ 15.—
Johan Bobbink, Steenderenseweg C 5, Hengelo Gld ƒ 15.—
J. H. Bergervoet, Koldeweiweg 9, Keijenburg ƒ 15.—
G. J. Weijers, Rozenstraat 11, Hengelo Gld ƒ 5.—
Mevr. Jansen, Sarinkkamp, Hengelo Gld ƒ 5.—
Reiny Rouwenhorst, Asterstraat 21, Hengelo Gld ƒ 5.—
J. C. Oostendorp, Westerstraat 66, Hengelo Gld ƒ 5.—
A. Rouwenhorst, Wichmondseweg 21, Hengelo Gld ƒ 5.—
Reinie Eskes, Kremersdijk D 44, Hengelo Gld ƒ 5.—
Henny Obbink, Broekweg C 79, Hengelo Gld f 5.—
Vincent te Dorsthorst, Teubenweg 3, Keijenburg ƒ 5.—
Stienie Obbink, Broekweg C 79, Hengelo Gld ƒ 5.—
Wilma Gerritsen, Michelstraat 11, Zelhem ƒ 5.—
J. Beselink, Hengelosestraat 57, Keijenburg ƒ 5.—
Hans Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld ƒ 5.—
G. H. Reulink, Michelstraat 1, Zelhem ƒ 5.—
G. Melgers, Teubenweg 2, Keijenburg ƒ 5.—

Deze prijzen (waardebonnen) vanaf heden af te halen bij:
W. Lurvink, Ruurloseweg 16, Hengelo Gld

OP DE DISCO-TOER MET DISCO '72

Geheel uit eigen initiatief hebben een groepje jongelui,
begin dit jaar de stoot gegeven tot de vorming van een
discoclub, die de naam meekreeg van Disco '72.
Deze groep die nu al behoorlijk wat leden heeft, verzorgt
regelmatig disco-avonden in ,,Ons Huis".
Het disco-team Rotation heeft een grote vinger in de pap.
De disk-jockey's Herman Lubbers, Jan Knoef en Gerrit
Lubbers hebben zich in de afgelopen periode beijverd
om hun programma steeds bij te schaven en up-to-date te
houden.
De installatie, die grotendeels door eigenkrachten is opge-
bouwd, zal mettertijd nog worden vernieuwd en uitgebreid.
Door een toename van het aantal leden hoopt men het
lidmaatschapsgeld zo laag mogelijk te houden.

Zingen schept vreugde

Boekhandel Wol t er s
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Het Hengelo's jeugdkoor dat voorheen de naam droeg van
Jong en Blij, maar nu aangesproken wordt met Les Enfants

kan terugzien op een geslaagde presentatie. Tijdens de uit-
voering in Ons Huis brachten de jeugdige zangertjes o.l.v.
haar dirigent de heer Fritsma uit Doetinchem een rijk gevuld

programma.
Onder de verschillende zangstemmen vallen zo links en
rechts wel enige talenten te bespeuren, die met enig geduld
en wijsheid een eind kunnen komen op het pad der zang-

kunst.
Naast een afwisselend zanggedeelte liet de jeugd ook nog
zien iets anders te kunnen.
In passende en kleurige kledij, speciaal daarvoor gehuurd,
werd een musical uitgevoerd, genaamd Heksje hi-hi-ha.
Voor deze musical had de dirigent zelf de teksten op mu-

ziek gezet.
Evenals bij het schetsjes de droom van een koning, moch-
ten de jeugdige artisten een warm applaus ontvangen

De chr. gem. zangver. Soli Deo Gloria uit Bekveld heeft

met een tweetal uitvoeringen resp. in de school te Bekveld

en in zaal Langeler te Hengelo Gld weer een goede beurt ge
maakt. Een talrijk publiek was aanwezig om te kunnen ver-
nemen, welk niveau men bereikt had na een jaar van ijverig

studeren.
Het koor heeft zich o.l.v. dirigent J. W. van Neck terdege
gelegd op de diverse onderdelen van de zang, waarbij de

voordracht een redelijk peil bereikte.
Naast het zangprogramma voor het gemengde koor had men
ter afwisseling ook enkele nummers opgenorrjen voor een
speciaal gevormd dames- en mannenkoortje.
Dit sloeg wel aan bij de aanwezigen.

Een selectie uit de operette der Vogelhandler was een van
de hoofdnummers uit het programma, wat op goede wijze
werd uitgevoerd.
Met eigenkrachten werd na de pauze ten tonele gebracht
het stuk Het Sloofje, dat eveneens een grote waardering
oogstte.

De chr. gem. zangvereniging Looft den Heer heeft ten over
staan van een redelijk gevulde zaal in Ons Huis een uit-
gebreid zangprogramma gepresenteerd.
De afwisselende moeilijkheidsgraad van de nummers bood
dirigent G. J. Scheffer en koor alle gelegenheid te laten
zien of men er in geslaagd is om op een hoger niveau te
geraken.

Het gemiddelde peil der zangnummers was doordacht op
een hoger plan gesteld.

Men heeft zich daardoor zelf opgedragen bewust een hoger
peil te bereiken.

In de selectie uit de opera „Martha" kreeg het koor, met
begeleiding op de piano, een hele kluif, deze door te werken
Men slaagde er in om in het bijzonder in dit nummer zoveel
gevoel te leggen, dat de aanwezigen bijzonder geboeid
werden.

Voor de begeleiding droegen zorg de gezusters Waamelink,
Keijenburg.

De toneelver. De Meene uit Zelhem bracht na de pauze
met het dolkomische stuk Alleen op de wereld en Co een
Dijzonder prettig slot van de avond.

ZANG EN MUZIEK

ONMISBAAR TIJDVERDRIJF ! !
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Hengelo's enige echte met een eigen parkeerplaats

Chocoladedrank Itr 75

Tom.puree 6 blikjes 98

119Rijst
droogkokend gebroken kg

Chocoladehagel 500 g 163

Groninger koek 125
de echte

Bij de echte Siebrand

PIKEURTJE liter 425
frambozen bessen met jonge jenever

SMrand M D
Instant pudding 3 pakjes 89 Hierbij 1 kg suiker

CAKEMEEL
pak 500 gram

Fruitcocktail Itr 169

Capucijners heel blik 75

Vivo sinas liter 79
Piccalilly 370 gr

Joy cassis Itr

69

98

DE HELE WEEK

Lende of mager braadstuk
549

Magere hamlappen 398

Tartaartjes 3 voor 229
150 gr Berliner 89

150 gr gek. Gelderse 98

MAGER

KLAPSTUK

Verse braadworst 500 gram 258 Hierbij 1 kg suiker
WOENSDAG EN DONDERDAG
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Dikke hips 249

Hachévlees 349
GRATIS KRUIDEN

Mager zuurkoolspek 249
Balkenbrij 98

Bakbloedworst 98

Bij 500 gram rundvlees naar keuze 1 kg suiker
VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager varkensbraadstuk
449

Mager ribstuk 449

Mager soepvlees 449
Ossestaart 249

150 gr boterhamworst 59

ECHTE

biefstuk
250 gram

alle vleesprijzen per 500 gram

Kant en klaar gesneden

Rode kool
500 gram

HARDE

spruiten kg 98

Champignons
200 GRAM

98

Cox Orange kg 98



Hebt U nog wat vergeten?

Slijterij LEEMREIS
heeft het!

Diverse speciale aanbiedingen

met glazen!!

Spalstraat 40 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1274

D I S C O - A V O N D

zaterdag 9 december

IN „ONS HUIS" HENGELO GLD

ORGANISATIE: DISCO '72

M.M.V. DISCO-TEAM „ROTATION"

METAALINDUSTRIE

Gebr. Wisselink B.V.

Halle-Heideweg 12-16

Tel. 08343-218

HALLE

„DE HEIDE SMID"

Gebr. Wisselink B.V.
F 61 Varssel

Tel. 05753-7271

HENGELO GLD

Eigen fabrikage van o.a.:

Karabijnhaken (roestvrij staal)

Varkensneusringen

Koespanbeugels

Ligboxstallen, compleet

Importeur van:

lasapparaten, 5 jaar garantie

slijpmachines

betonmolens enz.

tractoren

landbouw/werktuigen

gazonmaaiers

Aanleg van:

Senior melkleidingsysteem

Installateur van o.a.:

Loodgieterswerken

Sanitair

Dakbedekking

Centrale verwarming

Verkoop van:

Miele wasautomaten

Bromfietsen - Rijwielen:

Batavus - Gazelle - Empo

Zündapp

Koltec schrikdraadapparaat

Gevonden dameshorloge in

de Spalstraat. Tegen adver-
tentiekosten terug te bekomen
bij G. Wenneker, Dunsborg
B 34, Hengelo Gld

Te koop een oliehaard bij
J. Huinink, Wichmondseweg
D 154, Hengelo Gld

Te koop een leren jas en een
koelkast. Westerstraat 66
Hengelo Gld

Te koop weckglazen (± 75)
D. Poorterman. Wilhelmina-
laan 4, Hengelo Gld

Te koop 30 are knollen. H.
Bannink, D 138, Bekveld

Te koop knollen bij W. Vrog-
ten, B 50, Hengelo Gld

Philips kerstboomverlichting

VANAF ƒ 16.95

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10

GROOTINDOOR

TOUWTREK-

TOURNOOI
op ZATERDAG 16 DEC. A.S.

in manege „De Gompert" te Hengelo Gld

Aanvang 8 uur

Georganiseerd door TTV DUNSBORG, Hengelo Gld

Verwarmde tribune aanwezig

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

Overdag van 's morgens 8 uur tot 's middags 6 uur te be-
reiken op Spalstraat 1

Bejaardencentrum ,De Bleijke'
Beukenlaan 37 - HENGELO GLD

In ons centrum is per 1 januari 1973 plaats voor een

medewerkster
in de huishouding
Bij voorkeur met I.N.A.S. opleiding

Persoonlijke sollicitaties 's maandags en woensdags

van 2 tot 3 uur.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directeur.

Wie komt ons helpen?

Op ons atelier te Ruurlo is plaats voor

enkele

N A A I S T E R S
of leerling-naaisters
VOOR HELE DAGEN

Prettig werk - Goede verdiensten

Eigen vervoer aanwezig

Komt U eens praten!

KIEMACON B.V.
RUURLO
Stationsstraat 46 - Tel. 05735-1348

U kunt zich ook wenden tot de heer:

G. WINKELMAN, Westerstraat 4, Hengelo Gld

Leer succesvol autorijden!
V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Lessen in DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keijenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS

Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307

ST NICOLAASAANBIEDING voor

ELECTRISCHE DEKENS
Philips de veilige deken

met speciale beveiliging

5 jaar garantie

Erres met speciale beveiliging

5 jaar garantie

Inventum zwakstroom

3 jaar garantie

Verschillende uitvoeringen

Reeds vanaf f 119.—

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

McCORMICK

INTERNATIONA!. tractoren naar LMB

Het bekende kaaspraatje staat

weer in de krant.

De Kaasman
schuwt het niet in de krant te

gaan staan.

Kwaliteit, daar kan hij mee

overweg, want Kaasman heeft

zijn uitgebreide sortering op-

gebouwd met levering van

kwaliteit, tegen betaalbare

prijs.

Dat mag toch gerust in de

krant?

Wist u nog niet, dat de Kaas-

man bestond, zoek hem dan

vrijdagsavonds even op, als

hij zijn standplaats heeft inge-

nomen in de Spalstraat te

Hengelo Gld. (t.o. R.K. Kerk)

Zoek hem even op in zijn kaas

tentje en maak kennis met

hem en zijn kwaliteitsproduk-

ten.

ledere vrijdagavond „kaas-

spreekuur" tot half negen.

Voor de vele blijken van be-
langstelling, die wij mochten
ondervinden bij de herdenking
van ons 55-jarig huwelijk, en
ook voor de gelukwensen,
bloemen en cadeaus, zeggen
wij u langs deze weg hartelijk
dank.

E. A. Denkers
J. W. Denkers-

Enzerink

Hengelo Gld, december 1972
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Bevallige jongeman zoekt aar-
dig vrouwtje met veel geld
Brieven onder no 49 bureau
de Reclame

Te koop z.g.a.n. gashaard met
houtblokken en een gevel-
verwarming. Te bevragen
Smederij D. Jansen en Zoon
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld

Te koop een olie-hetelucht
kachel, zeer geschikt voo/ een
grote ruimte en een Siegler
oliehaard met thermostaat
Hotel Langeler, Spalstraat 5,
Hengelo Gld, Tel. 1212

RAIFFEISENBANK GAAT NIEUW BOUWEN

Van het oorspronkelijke plan om het gehele pand aan de
Kastanjelaan te gaan verbouwen tot kantoorruimte is men
teruggekomen en in de plaats daarvan is aan de Raadhuis-
straat een bouwperceel van de gemeente (voormalig pand
fam. Harmsen) aangekocht, waarop dan t.z.t. een geheel
nieuw kantoorgebouw gepland is.
De realisering van dit plan zal wel een paar jaar in beslag
nemen.

De waarn. voorzitter de heer G. J. Harmsen deelde dit vorige
week mee op 73e algemene vergadering van de bank.
Wegens ontstentenis van de voorzitter de heer J. C. Geert-
sma, berustte de leiding van deze vergadering bij de heer
G. J. Harmsen. Deze deelde na de opening mede dat het
afgelopen jaar voor de bank een heel, heel goed jaar is
geweest en dat alle afdelingen van dienstverlening een
stijgende lijn vertonen.
Het overlijden van het bestuurslid de heer J. C. Wesselink
werd ter vergadering herdacht, evenals het overlijden van
mej. G. Ruesink, die met haar broer vele jaren de belangen
van de bank heeft behartigd.
Uit de rekening en verantwoording van de directeur, de heer
F. Zilvold, ontlenen we het volgende:

Per 31 dec. 1971 bedroeg het aantal leden van de bank 930;
in dat jaar traden 56 nieuwe leden toe.

Het totaal aan spaargelden steeg tot ƒ 20.961.566,37; het
saldo aan leningen steeg tot ƒ 11.361.440,04; er was te
vorderen van debiteuren ƒ 2.257.036,—; er was verschuldigd
aan crediteuren ƒ 2.894.454,—; de winst over 1971 bedroeg
ƒ 16.290,68; de algemene reserve bedraagt ƒ 665.312,94;
het balanstotaal bedraagt ƒ 25.217.896,—; het totaalbedrag
op alle rekeningen bedraagt ƒ 179.469.644,76.

Ter vergadering werd besloten om de gemaakte winst in het
reservefonds te storten.

De volgende verenigingen of instellingen ontvangen sub-
sidie: Ver. Groene Kruis ƒ 200.—; Gymver. Achilles f 25.—;
Bijenver. De Vooruitgang ƒ 10.—; Verkensverzekerings-
fonds ƒ 50.—; Stichtig '40-'45 ƒ 50.—; Stichting Vierde
Prinsenkind ƒ 25.—; Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
ƒ 100.—; Autotocht Bejaarden ƒ 25.—; Rundveefokdag ƒ 50.-
Ereschuld en Dankbaarheid ƒ 25.—; Afdeling Rode Kruis
ƒ 50.—; Kon. E.H.B.O. ƒ 25.—; Ver. v. Bedrijfsvoorlichting
in de landbouw ƒ 100.—; Verbond v. Veilig Verkeer ƒ 15.—;
U.V.V. ƒ 50.—; Brandweervereniging ƒ 15.—; Pluimvee- en
konijnenver, ƒ 15.—; Bedrijfsver. in de landbouw f 100.—;
Nutsbibliotheek ƒ 50.—; Muziekver. Crescendo ƒ 25.—i
Kon. Harm. Concordia ƒ 25.—; Schutterij E.M.M, ƒ 50.—;
V. en A.V. PAX ƒ 25.—; ponyclub de Shetlandruiters ƒ50.-'.

Bij de bestuurverkiezing werd G. J.Harmsen herkozen, even
als de heer G. Lenselink in de Raad van Toezicht.

Nadat bij de rondvraag verschillende vragen gesteld waren
zoals over b.g. nieuwbouw en een vraag of de leden het
cijfermateriaal van de Rekening en Verantwoording niet op
schrift gesteld kunnen krijgen, werd de vergadering gesloten
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