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CLAM
SPECIALE PRIJS

Heren overhemden

8 kleuren 16.75

terlenka - katoen

Dames - heren

Shefland pullovers

6 kleuren 27.75

ronde hals

WONINGRUIL Brummen-Hen-

gelo Gld. 1-gezinswoning
buitenwijk Brummen. Inl. Bres

ser, Zonnestraal 25, Hengelo

Te koop diverse door inruil
verkregen MEUBELEN
Tel. 05753-1286-1872

Mooie Opel Rekord 1769
in prima staat, goed bereden
op lange afstand, ƒ 3200.—

Jaap Hulshoff, Synagogestr. 4

Te koop 25 are knollen. W. J.

F. Evers, Steenderenseweg 8

Hengelo Gld

Wij houden deze week een prijzenfeestweek!!
KEURSLAGER

RUNDVLEES

500 gr magere runderstooflappen 548

2e 500 gram voor de de halve prijs

399

448

448

500 gr hachévlees + kruiden

500 gr malse riblappen

500 gr runderrollade vanaf

250 gr malse biefstuk 399

VLUGKLAAR ARTIKELEN

5 halen en 4 betalen

SLAVINKEN - GELDERSE SCHIJVEN

SNITZELS - TARTAAR

BEIERSE BRAADWORST

HAMBURGERS

VARKENSVLEES

500 gr schouderkarbonade

500 gr magere varkensrollade

500 gr verse worst

500 gr magere speklappen

500 gr magere hamlappen

500 gr fricandeau

298

498

248

188

448

498

10 fricandellen

10 kroketten

10 bitterballen

3 loempia's

Saté (varkensvlees of kip) per pakje

150 gr gebradengehakt

99

99

99

99

99

KIPSPECIALITEITEN

500 gr verse kip

500 gr verse kuikenbouten

(zonder vel en vet)

248

348

WOENSDAG - GEHAKTDAG

500 gr gehakt + kruiden 250

1 kg nog voordeliger 399

500 gr rundergehakt speciaal 548

500 gr varkensgehakt speciaal 448

Keurslager van Burk - Tel. 1269

MELBROSIA PLD
werkt uitermate verjongend op het figuur

van de vrouw

Bevordert levenslust en energie en een

goede nachtrust

Grotere weerstand tegen verkoudheid en

virusinfecties

MELBROSIA EXECUTIVE
voor mannen, die lichamelijk en geestelijk

aan grote spanningen onderhevig zijn

LENSELINK

Veilig Verkeer Nederland
afd. Hengelo Gld

Gratis verlichtingcontrole
en bijstellen

op dinsdag 12 nov. a.s.

's avonds van 7 tot 9 uur

in de brandweergarage

op de lekink te Hengelo Gld

Bovenstaande geschiedt in samenwerking met de

verkeersgroep van de Rijkspolitie.

CHR. GEM. KOOR

„SOU DEO GLORIA"
BEKVELD

dirigent: J. W. van N eek

U I T V O E R I N G

dinsdag 12 november

in de school te Bekveld

/ -v i donderdag 14 november

in zaal Langeler

Na een zeer gevarieerd zangprogramma, met mede-

werking van „de Keirakkertjes" uit Keijenburg,

opvoering van het blijspel

„Een mandje eieren"
door R. Feenstra

Aanvang 7.30 uur Entree f 2.—

Vereniging Openbaar Onderwijs
afd. Hengelo Gld

Propaganda Feestavond
OP ZATERDAG 9 NOV. A.S.

in zaal Langeler. Aanvang 19.30 uur

Opgevoerd zal worden het blijspel

„Vader en Zoon"
door de toneelvereniging „Het Weerhaantje" te Hen-

gelo Gld.

Dit blijspel werd reeds met veel succes opgevoerd

Toegang voor iedereen gratis
Tot 19.15 uur reservering van plaatsen voor leden van

V.O.O. op vertoon van programma, dat wordt toe-

gezonden.

Na afloop dansen

Moeders met kleuters

Zr Mulder begint woensdagavond 6 nov. om kwart

voor acht met een

KLEUTERCURSUS
Duur: 6 woensdagavonden

Plaats: Wijkgebouw Groene Kruis, Hengelo Gld

Kosten: dekking onkosten (plm ƒ 6.—)

Nog slechts anderhalve week
en dan staan de toneelliefhebbers weer

een paar fijne en ontspannende toneel-

avonden te wachten in zaal Langeler te

Hengelo Gld, op zaterdag 16 en 23 nov.

Voor maar ƒ 2.—

Denk aan de voorverkoop. Zie ook adver-

tentie volgende week.

HEEL VEEL TONEEL VERMAAK

(KOLDEMARKT)

woensdag 13 nov.

te Hengelo Gld

Aankoop prijzen voor de verloting

Konijnenfokkers opgelet

Vanaf zaterdag 9 nov.

tot l jan. a.s.

ontvangen wij weer gaarne van U, iedere

zaterdag (aan huis) tussen 12 en 13 uur

konijnen
tegen de hoogste prijs

H A R R Y J O L I N K
Hogenkampweg 28 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1454

De laatste restjes konfektie nog voor

de halve prijs

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD



Deze week iedere groente of f ruitklant

500 g vatverse zuurkool 25

WE GAAN DOOR

Mandarijnen
zoet, sappig en zonder pit 18 stuks 200

Literpot appelmoes nu 98

Hak bruine bonen iitn
grote pot van 135 nu l WW

NU

voordelige bloembollen
o.a. TULPEN vanaf 20 stuks 250

IN ONZE VERKOOP-BLOEMENKAS

FA. WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

Op binnenschilderwerk
ontvangt u in de periode van 18 nov. tot

7 maart

een premie van ƒ 20.--
per man per dag
minimaal 3 dagen

Voor inlichtingen schildersbedrijf

G. H A R M S E N
Ruurloseweg 20 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1513

K E R K D I E N S T EN
Ned. Herv. Kerk

WOENSDAG 6 NOV.
19.30 uur Ds Jansen, dankdienst

ZONDAG 10 NOV.
9 uur Ds Jansen

10.30 uur jeugddienst

Goede Herder Kar*
WOENSDAG 6 NOV.

19.30 uur Ds F. Gerbrandy, dankdienst

ZONDAG 10 NOV.
10.15 uur Ds J. P. Kabel

VrUz. HOT. Keft

10 uur Ds K. Bosman, Zelhem

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277
Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30

uur en zondags van 12-12.30 uur

Zondogsdlenet wijkverpleging

Zr Boon, Hoog Keppel, Tel. 08348-236

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Eli, Tel. 05753-1420, b.g.g. 008

Weekendlenst dierenartsen Steenderen
Dr W. Filix, Steenderen, Tel. 05755-266

RJC Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mie. Zondag 8.30

uur Hoogmis. 10.30 uur H. Mis Door de

week H. Mla 8 uur.

R.K. Kerk Keljenburg

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

stille H. M^ in Zelhem zaterdagavonds 6

uur stille H. Mis 9.30 uur H. M!a, 11 uir
P V \~*r\,A\.-

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15. Hengelo Gld

Fel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:

elke dag van 9-10 uur en donderdags van

18-19 uur.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar en

spreekuur alle werkdagen van 8.30-9.30 uur.

Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. *, . ̂

Maatschappelijk werk:

Spreekuur: dinsdag van 9-10 uur, Dr A.

Ariënsstraat 7, telefoon 05755-659

Gezinsverzorging:

Spreekuur: woensdag van 9-10 uur, Dr A.

Ariënsstraat 7, telefoon 05755-659

Bejaardenhulp:

Spreekuren: maandag t.e.m. vrijdag van 8.30

tot 9 uur, Dorpsstraat 10, tel. 05755-236

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922

Kom dan
kennismaken

met onze
up-to-date
kollektie

Leuke, charmante
modelietjes,

die van top tot teen
modisch zijn.

modefyuis Q

Kerkstraat 11 - Hengelo Gld.

WIJ HEBBEN PLAATS VOOR EEN GOEDE

VERKOOPSTER
IN ONZE AFD. VLEES EN VLEESWAREN

WANSINK Vivo Supermarkt
HENGELO GLD - TEL. 05753-1205

Karnavalsver. „De Keidarpers"
KEIJENBURG

Zaterdagmiddag 9 november

KINDERMIDDAG
m.m.v. een komisch duo Aanvang 13.30 uur

's Avonds 19.30 uur

BALAVOND voor gehuwden
Nieuwe leden van harte welkom

Het Bestuur

De viering van ons 25-jarig

huwelijksfeest is voor ons en
onze kinderen een onvergete-

lijke dag geworden, op maan-
dag 16 sept. j.l.

Uw gelukwens, hetzij bloemen

cadeaus of persoonlijk bezoek

of schriftelijke attentie, werd
door ons op hoge prijs gesteld

Langs deze weg hiervoor onze

uitdrukkelijke dank.

fam. Fleming

Keijenburg, novemebr 1974.

St Janstraat 16

Te koop consumptiewortelen
Tevens staat ter dekking

dwergbok. H. A. Verheij, Ker-
velseweg 27, Hengelo Gld

Biedt zich aan meisje (14 jaar)
voor zaterdag. Liefst in win-
kel, evt. huishouding. Adres
bureau de Reclame

Voor de vele felicitaties, bloe-
men, cadeaus enz., ter ge-

legenheid van ons' 25-jarig
huwelijk, zeggen wij u heel
hartelijk dank.

G. M. Bruggink
B. Bruggink-

Harmsen

Hengelo Gld, nov. 1974.

Meidoornstraat 21

Reclame-artikelen, reclame-
stickers, reclameluchtbal-
lonnen bedrukt met firmanaam
of verenigingsnaam. Concur-

rerende prijzen. Reclamefolder
krant aanvragen. 1.1.1.-de Grens

postbus 42, Baarle-Nassau
Tel. 01600-76306 - 010.712905
tot 23 uur dagelijks of ant-

woordapparaat 04257-8090

Te koop tegen elk aannemelijk
bod grote opbergkast. Wolters

Kerkstraat 17, Hengelo Gld

GEVEN VOOR LEVEN

Wist u eigenlijk dat kanker ook bij kinderen voorkomt? En
wist u dat kanker meer kinderen doodt dan enige andere
ziekte? Deze kinderen worden getroffen door één van de

vijftig vormen van deze kwaadaardige ziekte, die boven de
leeftijd van 15 jaar bekend zijn. Kanker bij kinderen heeft

jarenlang in een zeer kwade reuk gestaan. Daarom achten
ook nu nog velen de toekomst van het kind met kank^r uit-

zichtloos. Ten onrechte! Vandaar de actie Geven voor leven.

Het principe van „Geven voor leven" is de mens-tot-mens
benaderen. Dat betekent, dat in de week van 25 t.eim. 29
nov. alle gezinnen in Nederland door één van de 250.000

medewerkers worden bezocht. Op vrijdag 29 nov. worden

de giften-enveloppen persoonlijk opgehaald. Via radio, TV
en de pers wordt u dagelijks geconfronteerd met deze aktie.
Ook in onze gemeente is een aktie-comité gevormd, die de
werving van vrijwilligers graag uitgebreid wil zien.

Helpt u mee en geef één uur vrije tijd op 29 nov. a.s.
Voor opgave kan men zich richten tot de heer G. van Aken,
p/a gemeentehuis, Hengelo Gld, Tel. 1541

Het comité voor Hengelo Gld:

G. van Aken
F. W. Zilvold

W. Lubbers-Lubbers
C. Ouarles van Ufford-Loeber

TE KOOP 50 are KNOLLEN. J. Roording, Schoolweg, Vier-
akker - Tel. 05754-593

VERLICHTINGCONTROLE

De wintertijd nadert en het wordt 's avonds al vroeg donker.
De verlichting van de auto moet dus eerder ontstoken wor-
den. In veel gevallen staat de verlichting, zonder dat men het

weet, niet goed. Daarom houdt Veilig Verkeer Nederland

afd. Hengelo Gld in samenwerking met de verkeersgroep

van de Rijkspolitie een gratis verlichtingcontrole op dinsdag

12 nov., 's avonds van 7 tot 9 uur in de brandweergarage
op de lekink te Hengelo Gld. Deze controle is zeer nuttig.
Vaak gebeurt het dat men anderen verblind of dat de verlich
ting op de auto onvoldoende is. Men is daarom op 12 nov.
van harte welkom in de brandweergarage.

WAT MAG DE BOER VAN HET LANDBOUWBELEID VER-

WACHTEN

Bovenstaand onderwerp werd vorige week donderdagavond
uitvoerig behandeld door de voorzitter van de GMvL, de heer

W. J. Lokhorst. Zaal Langeler was goed bezet toen de voor.
zitter van de afd. Hengelo, de heer H. J. Groot Roessink de

bijeenkomst opende en behalve de heer Lokhorst ook bij-
zonder welkom heette de leden van de afdelingen Vorden

en Warnsveld van de GMvL en van Jong Gelre, die ook voor

deze avond waren uitgenodigd. In een aandachtig beluisterd
betoog behandelde spreker het landbouwbeleid binnen de

EEG, welk beleid een zeer ongunstige inkomstenontwikke-
ling voor de boer tot gevolg had, waardoor het deze zomer

een zwaar bewogen zomer werd met sterk geprikkelde stem-
mingen en akties. Niet alleen in Nederland, maar ook in

België en Frankrijk brachten de achteruithollende bedrijfs-

resultaten in de agrarische sector protestakties en onrust
te weeg. Ten opzichte van de loontrekkenden geeft alles bij
elkaar een schril voorbeeld van onvoldoende erkenning van

de landbouw in zijn geheel en het is dan ook niet verwon-
derlijk dat de boer weinig vertrouwen heeft in het huidige

beleid. Deze zomer was de grens van het incasseringsver-
mogen bereikt en kwam de uitbarsting die leidde tot grote

onrust en demonstraties. De positieve kant van deze akties
is dat het publiek zich ook in positieve zin heeft uitgelaten

over de gehouden akties en demonstraties. Nadat bij de
rondvraag verschillende vragen door spreker werden beant-
woord, besloot hij met te zeggen dat de GMvL zal blijven
inspelen en ijveren voor een zo goed mogelijke concur-
rentiepositie op elk gebied in de landbouw.

ONDERSCHEIDEN

Bij het ter perse gaan van dit nummer kregen we het bericht

door dat mevr. B. Bruggink-Harmsen ter gelegenheid van

haar 40-jarig dienstjubileum bij Wansink Supermarkt BV
door H.M. de Koninging is onderscheiden met de bronzen

Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. In
onze volgende editie zullen we hier nog op terug komen.

VARA-radio komt weer naar Hengelo Gld

DISCOBAR „INVENTION" OP 5 NOV. WEER IN DE LUCHT

Een praatje en een plaatje is de huidige inhoud van het

populaire en veelbeluisterde programma van de Vara-radio
dat dinsdags tussen twaalf en twee uur wordt uitgezonden

O.l.v. van presentator Cees van Maasdam komt op dins-

dag 5 nov. een compleet radio-team naar Hengelo Gld. Die

dag zal dan vanuit discobar Invention (Concordia), Raedhuis-

straat een rechtstreeks radioprogramma worden uitgezonden

In genoemd radioprogramma zullen naast de talloze verzoek-
plaatjes ook gesprekjes worden aangeknoopt met vertegen-

woordigers van meerdere verenigingen uit Hengelo Gld o.a.

met voorzitter Wolsink van Hamové, voorzitter Geurtzen van

PAX. Ook zal een praatje worden gemaakt over ,,renstal
Kreunen", waarmee wordt aangeduid het bezit van fraaie
antiek motoren door Roei Kreunen.

HET HOOGSTE LIED

Geheel in het teken van de zang heeft de chr. gem. zangver.

Excelsior uit Toldijk (Steenderen) haar komende uitvoering
gesteld, welke plaats gaat vinden op vrijdag 15 november
in zaal ,,Den Bremer" te Toldijk.

Voor de pauze zal het koor zelf een keur van nummers ten
gehore brengen, waarvoor de studie al geruime tijd geleden
werd ingezet.

Om de zangliefhebbers een plezier te doen, is er een succes
volle poging in het werk gesteld om het grote Warnsvelds

mannenkoor aan te trekken, voor de medewerking aan de
uitvoering.

Bij Excelsior is men er van overtuigd dat er tot in de verre
omtrek nog talloze liefhebbers van de zangkunst zijn, zowel
als toehoorder, maar ook als beoefenaar er van.

Men heet de bezoekers aan de uitvoering en evt toekomstige
leden nu reeds welkom.

NVEV afd. Hengelo Gld

In samenwerking met de Leidse wolspinnerij Neveda had
de NVEV afd. Hengelo Gld in zaal Langeler een breimodel-
lenshow georganiseerd.

De presidente van de NVEV, mevr. van Hengel, heette de

volle zaal hartelijk welkom. Speciaal werden welkom ge-

heten de Hengelose jongens en meisjes, dames en heer,
die zich bereid verklaard hadden deze avond de modellen
te showen.

Nadat een vertegenwoordiger van de Leidse wolspinnerij
wat verteld had over de verschillende soorten wol en de
kleuren (meer dan 1000), traden de kleinsten voor het voet-

licht. Op de hun eigen wijze showden zij de verschillende
truitjes, vesten, slip overs.

Na de pauze waren de dames en heer aan de beurt. Ook

zij kwamen met truien, vesten, jasjes, waarbij vooral veel

aandacht besteed werd aan de mogelijkheid tot combineren.
Na afloop dankte de presidente allen die aan het slagen
van deze avond hadden meegewerkt en bood hen, evenals
de Leidse wolspinnerij, een attentie aan.

Na nog gewezen te hebben op de cursus glasmozaik, die
op 7 nov. van start gaat, en de collecte voor het Koningin
Wilhelmina Fonds, sloot de presidente de avond.

Bezoek Honig fabrieken

40 dames van NVEV afd. Hengelo Gld vertrokken onlangs
met een bus van het reisbureau El Mundo richting Nijmegen
om een bezoek te brengen aan de Honig fabrieken.

Na een woord van welkom vertelde de heer Vermeulen over
het ontstaan van deze fabriek.

107 jaar geleden waren er in ons land 19 stijfselfabrieken.
Toen de stijfselfabriek in Nijverdal door brand verloren ging

werd het bedrijf overgeplaatst naar Nijmegen. Hier begon

men met de fabricage van maisstijfsel. Deze fabriek werd
verkocht aan Honig, Zaandam.

In 1919 werd begonnen met het maken van vermicelli.

Werd er eerst 600 kg per week vervaardigd, nu is dat ge-
stegen tot 600 ton per week.

Was het eerst grotendeels handenarbeid, nu geschiedt veel
machinaal, alleen het opstapelen van de krulvermicelli ge-

schiedde nog met de hand, maar ook dat zal spoedig tot
het verleden behoren, want inmiddels is ook daarvoor een
machine uitgevonden.

Aan de hand van dia's konden de dames het fabricage-
proces volgen. Daarna trok men gekleed in witte jassen de
fabriek in. Aan het eind van de rondleiding ontvingen de

dames een tas met diverse Honig produkten en een recep-
tenboekje. Vol lof over de ontvangst bedankte de presidente
de rondleidster en vertrok men naar „den Elter" waar een
goed verzorgd diner klaar stond. Voldaan over de gezellige
middag keerden de dames huiswaarts.

Bij voldoende deelname wordt er op 27 februari 1975 een

tweede excursie naar deze fabriek georganiseerd. Opgave
bij het bestuur.

KORT ALLERLEI

De heer G. A. E. Gerrits uit Hengelo Gld heeft nu zeker
recht van spreken na zijn met succes bekroonde studie voor
het doctoraal examen Nederlands Recht.

Momenteel gaat het Gerrit Wolsink goed in de Inter Ama
motorcross in Amerika. In deze serie waarin hij vorig jaar

2e werd in de eindstand, staat hij momenteel eerste voor
zijn team- en merkgenoot Roger de Coster. Een verheugend
bericht voor zijn getrouwe aanhang in Holland.

„De Harbarge", bij veel bezoekers van café Jan Wolbrink

aan de Bleekstraat te Hengelo Gld, bekend als de toepasse-
lijke naam, heeft weer een uitbreiding ondergaan. Aan de

achterzijde werd een mooie en ruime zaal aangebouwd.

„De Harbarge" is het clubhuis van de voetbalver. PAX, bil-
jartver. „de Keu" en de supportersclub Gerrit Wolsink

Regeren is vooruitzien. Vandaar dat de eigenaars van café_

restaurant Concordia de plannen tot verdere uitbreiding in
studie hebben genomen.



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

KASSLA 2 krop

Tamme KASTANJES

500 gr

Hagelwitte

CHAMPIGNONS 200 gr

Uit't vat

ZUURKOOL SOOgr

Zoete
DRUIVEN

88

125

98

39

,198
SLIJTERIJ „DE ZON"

Vrijheid BESSEN Itr

MARTINI fles

KELLERPILS 6 f les

Napoleon EAU DE VIE

495

240

1195

UIT DE DIEPVRIES

Iglospinazie 450 gr nu 85

Chipolatapudding 4 pers. 159

Vivo koopzegels zijn meerwaarde zegels
ƒ 20.-- gespaard is zelfs ƒ 27.50 aan reis-

cheques waard

VLEES VERS VAN HET MES

145

349

178

Magere

188

VERSE BRAADWORST

VARKENSPOOTJES per stuk

Magere HAMLAPPEN

Malse

298

35

449

100 gr

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG

NUHEELKILOSOOgrslechts
en met gratis kruiden

465
alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

Voor- en achterbouteh. Diepvriesklaar. Eerste kwaliteit Scherp in prijs

lOOgrpekelvlees
150 gr palingworst
150 gr Saksische leverworst

]]' 150 gr boterhamworst
119

79 Balkenbrij SOOgr

78
98

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 72

Romige YOGHURT Itr 89

SLAGROOM V4ltr

BROOD EN BANKET
Gesneden

wit 97
Krentesneetjes de luxe
Dik speculaas van 1 35 voor 1 25

269APPELTAART

Baronie chocoladeletters

per letter 110 elke 2e letter
55

Echte

chocoladehagel
melk en puur SOOgr

Zachtzure

komkommerschijven
3/4

Vivo vacuüm koffie 250 gr 198

Unox kippe- of groentesoep 4 borden 79

Olba rookworst 109

Crox halvarine kuipje 500 gr 79

Vivo pils 24 fles heel krat 795

Pluche knuffelbeer 40 cm groot 795

Montilla magnum 1 '/2 Itr 498

Chocoladedrank Itr 79

Sunil voordeelkoffer 595

Dubro citron literflacon 198

Fourré biskwie grote rol 15 stuks 79

Palmolive toiletzeep 3 stuk v. 213 v. 198

Jaffa

Jus d'Orange
heel liter 119 koffiemelk

heel Hier (29



TH. J. HANRATH, arts

AFWEZIG
van 8 t.e.m. 16 nov.

Waarneming aan huis dr. Dreijerink

Oproeping tot bijwoning der

ALGEMENE VERGADERING
van de COOP. RAIFFEISENBANK

HENGELO GLD W.A.

te Hengelo GId

op WOENSDAG 20 NOVEMBER 1974

's avonds 8 uur PRECIES

in hotel Langeler te Hengelo GId

Punten van behandeling:

1. Opening.

2. Aanwijzing van een sekretaris en stem-
opnemers.

3. Notulen.

4. Aanwijzing van twee leden voor de voor-
lopige vaststelling van de notulen van de
vergadering.

5. Rekening en verantwoording over het boek-
jaar 1973.

6. Voorstel om de gemaakte winst te storten
in het reservefonds.

7. Vaststelling subsidiebedrag.

8. Opzegging van het lidmaatschap.

9. Bestuursverkiezing wegens periodieke af-
treding van H. Maalderink (herkiesbaar).

10. Verkiezing van 'n lid van de Raad van Toe-
zicht wegens periodieke aftreding van G. J.
Ruiterkamp (herkiesbaar).

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

N.B. leder lid dat ter vergadering komt ontvangt een
presentiegeld van f 2.50. Niemand kan meer dan
éénmaal presentiegeld ontvangen.
Volgens art. 21 der Statuten kunnen slechts
leden van de Bank en voorts de echtgenoten van
de volmachtgever alsook diens meerderjarige
bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en in
de zijlijn tot en met de tweede graad als gevol-
machtigden optreden. Niemand kan als gevol-
machtigde van meer dan één lid optreden.

AUTORIJLESSEN
in DATSUN en DAF

is het adres voor U

VAMOR GEDIPLOMEERDE AUTORIJSCHOOL

A. LOONEN
Tel. 05753-1845 (b.g.g. 1551)

Rozenhoflaan 29 - Hengelo GId

Overdag van 's morgens 8 uur tot 's middags 6 uur te be-

reiken op Spalstraat 1

EN TOCH IS

RATERINK
UW SILAGER

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 GId

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS

Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307

Majorettevereniging Hengelo GId

OLIEBOLLEN-AKTIE
op vrijdag 8 nov.

en zaterdag 9 nov.

ZIE ONZE GROTE COLLECTIE

STOFFEN

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

Zeer voordelig!
GROTE VOORRAAD

gas-, olie- en
kolenhaarden

en
kookkachels

Inruil mogelijk

J A N S E N
de Smid

Bleekstraat 1 - Hengelo GId

Tel. 05753-1360

HEIDEPLANTEN

SIERHEESTERS

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

HAAGBEPLANTING

BOSPLANTSOEN

LAANBOMEN

VASTE PLANTEN

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN

TUINAANLEG

G. J. HALFMAN

&ZN
Hofstraat 7 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1424

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG
TEL 05753-1079

Hengelo <gid>
tel.05753-1461

Zondag 17 nov.

gezellig-
heidDe musketiers

•••••••«••••••«••••••••••«c

METAALINDUSTRIE

Gebr. Wisselink BV
Halle-Heideweg 12-16

Tel. 08343-218

HALLE

„DE HEIDE SMID"

Gebr. Wisselink BV
Varsselseweg 41

Tel. 05753-7271

HENGELO GLD

Importeur van:

lasapparaten, 5 jaar garantie

slijpmachines + gereedschappen

betonmolens enz.

tractoren

landbouwwerktuigen

gazonmaaiers

Aanleg van:

Ligboxstallen, compleet

Senior melkleidingsysteem

Installateur van o.a.:

Loodgieterswerken

Sanitair

Dakbedekking

Centrale verwarming

Verkoop van:

Miele wasautomaten

Bromfietsen - Rijwielen:

Batavus - Gazelle - Empo

Zündapp

Gemeente Hengelo GId
Ophalen grofvuil

Voor belanghebbenden (aangesloten op de huisvuil-

ophaaldienst) bestaat de gelegenheid op DONDER-

DAG 7 NOVEMBER A.S. grofvuil mede te geven met

de vuilnisauto.

Dit vuil dient goed verpakt c.q. gebundeld te zijn en

mag een gewicht van 25 kg niet te boven gaan.

Het vuil dient uiterlijk om 7.00 uur aan de rand van de

weg te worden geplaatst.

Gemeentewerken Hengelo

Inleveren vak.zegels
voor bouwvakkers voor de a.s. kerst en nieuwjaar

OP DINSDAG 12 NOV 's avonds 8 uur

bij J. Berendsen, lekink 12, Hengelo GId

Het bestuur NCB

Voor uw drukwerkverzorging

in Steenderen en omgeving

B. A. WENTINK
Paardestraat 2 - STEENDEREN - Tel. 05755-310

l Jzerwaren en gereedschappen

FA. H A R M S E N
Banninkstraat 4 - HENGELO GLD

Voor:

Mc Cormlck
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS

Tal. 05753-1964

melksystemen
en stallen

Rabobank St
. W ' ! . i ' i > ,1 . • M • i, n-.- i

Hengelo GId • Kastanjelaan 1 • Tel. 05753-1294 • Veldhoek • Kapelweg 16 • Tel. 05736-369


