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Extra Paasreclame
Varkenslricandeau

Rosbeef

Kalfsbraadstukje

Kalfsfricandeau

3.75

4.00

a 20
aso

Speciaal aanbevolen:

onze bekende verse braadworst
puur hamvlees

Vleeswarenpakket

200 g rauwe ham

200 g Haagse leverworst

of

1 00 g runderrookvlees

1 00 g boerenmetworst

LET OP!

samen 1.98

samen 1.59

Tel. 1258

SLAGERIJ

J. STAPELBROEK
(Rund-, Kalls-

en Varkens-slagerij)

Na 6 uur tel. 1249

Met Pasen iets nieuws

't Schoenenhuis heeft het voor U

JANSEN 't Schoenenhuis

VOORJAAR '67
Voor U mevrouw

Rokken

Jumpers

Blouses

Voorjaarsstoffen

U meneer

Overhemden

Sokken

Kostuums

Regenjassen

TEENERS opgelet I
Ook voor jullie

voorjaarsstoffen
in oranje en groen

KOUSEN IN oranje en groen

U ziet: er is weer wat te beleven bij

GEBBING - Steenderen

Thans ook in Hengelo Gld . . . .

OPEL VERKOOP EN SERVICE!

GARAGE REGELINK
Korte Holstraat 6Korte Holstraat 6

Hengelo Gld - Tel. 05753-1573

werd door ons per 1 maart 1967 als OPEL-sub-dealer

aangesteld.

OPEL SERVICE ZUTPHEN
Groenmarkt 14 ZUTPHEN Tel. 05750-6646

(HR. JEUGDVERENIGING - Toldijk

UITVOERING
op 2e Paasdag ïn zaal „den Bremer" te Toldijk

Opvoering van het toneelstuk:

i,SM de Strandjutter door een toneelgroep uit eigen kring

Vooraf een gevarieerd programma van schetsjes, zang e.d.

Aanvang 7.15 uur n.m. Entree f 1.25 (bel. inbegr.)



Op vrijdag 31 maart hopen onze geliefde ouders
groot- en overgrootouders

B. Klein Gotink

en

L. B. Klein Gotink-Tieben

hun 40-jarig huwel i jk te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen b l i j v e n , is de
wens van hun dankbare kinderen, k l e i n k i n d e r e n
en achterkleinkind

Hengelo Old, maart 1967
Groene Kruisstraat 6.

Gelegenheid tot fe l ic i teren van 3.30-4.30 uur in
zaal Bruggink te Hengelo Gld.

Slachthaantjes
Elke dag verkrijgbaar

TE KOOP

H. J. WINKEL
Toldijlc-Steenderen
Tel. 05755-498

GAZELLE
rijwielen

SPARTA
bromfietsen
Ruime sortering
GOEDE SERVICE

OOK VOOR UW

auto-onderhoud
en -reparatie
IS HET ADRES

Joh. W. ZEEVALKINK
WICHMOND Tel. 05754-268

paasdag

UITVOERING
Chr. muziekver. CRESCENDO
(dir.: A. M. Garritsen)

in zaal CONCORDIA te Hengelo Gld

Opvoering door de toneelgroep v. d chr. zangver.
,,de Lofstem" te Steenderen, van het toneelspel

„ZON EN SCHADUW"
(door A. Siderius-Boonstra; 4 bedrijven)

Vooraf zal een keur van muzieknummers ten
gehore worden gebracht, afgewisseld met
gewijde muziek.

Aanvang 7.30 uur Entree f 1.25 (bel. inb.)

Prettigste Pasen
dankzij de

VIVO ZB
Bavaria Pils 4 fles 100

Kiest EIEREN voor uw geld
9 grote Paasverse eieren
(Alleen bi) de boodschappen)

Appelmoes 2 Po.
Leidse kaas 500 gram

^^4^

109
198

Paas Jus d'Orange
98Deze week slechts

Fancy biscuit 95
(met suiker en cocos) 2 x 250 gram

Blooker chocoladekorrels zak l kg 249

Aardbeienjam
hu i shoudkwal i t e i t pot van 115 voor

Heerlijke Haantjes
Nog één keer (800 gram)

Onze fijne vleeswaren:

Vandaag gehaald - morgen nog vers !

longeworst 100 gram 63

Bacon (dun gesneden) 100 gram 79

Deze aanbiedingen zijn geldig van 22-29 mrt

Voor vlug en prettig winkelen naar . ..

WANSINK'S
V.I.V.O.ZEIFBEDIENING

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Prettige Paasdagen

OP
SCHOENEN
VAN

WULLINK'S SCHOENHANDEL
Kerkstraat Vordenseweg

HAMOVE-MACHINE DRAAIT
Dinsdagavond hadden wij even de gele-
genheid binnen te wippen bij de bestuurs-
samenkomst van de auto- en motorvereni-
ging Hamove.
Ratelende stencilmachines, klikkende hecht-
machine en vouwende, schrijvende en
postzegellikkende bestuursleden in hemds-
mouwen achter de tafels.
Waar dit alles voor dient? Wel op zondag
2 april a.s. wordt alhier de 20e Hamove-
motorcross op 't Zand gehouden. Deze da-
tum nadert snel en vandaar die druk bezig
zijnde bestuursleden, immers aan zo'n
cross zit enorm veel voorbereidend werk.
Maar nog nooit in de 19 Hamove crosses
is er zo intensief en koortsachtig gewerkt
als juist nu voor de 20e cross. Dat is ook
te begrijpen, want nog nooit heeft men een
wedstrijdprogramma kunnen bemachtigen,
als dit keer. Voor de nu juist 30-jarige Ha-
move is dit wel bijzonder plezierig en daar-
om wil het bestuur dan ook alles op alles
zetten om 2 april 1967 tot een bijzondere
dag in de motorterreinsport te maken. Het
programma dat deze dag geboden wordt
kent geen voor- en geen bijprogramma zo-
als dat meestal bij crosses het geval is,
neen het is puur een programma van hoofd-
klassen, nl. 250 cc senioren plus internatio-
nalen; 500 cc senioren plus internationalen
en de zijspanklasse senioren plus interna-
tionalen en dat alles om het kampioenschap
van Gelderland. Letterlijk alle groten ko-
men zondag 2 april in Hengelo aan de
start. Nu reeds stromen bij het hoofdka.n-
toor van de KNMV in Den Haag de in-
schrijvingen binnen. Met de KNMV is Ha-
move van oordeel dat het hier een wed-
strijd gaat worden grootser en mooier dan
welke ook.
Zoals gezegd voorbereidend werk is er
veel, maar het is voor Hamove toch ook
bijzonder prettig te weten op de grote steun
van het gemeentebestuur te kunnen reke-
nen bij het gereedmaken van de verschil-
lende toegangswegen e.d. Ook het circuit
wordt grondig nagezien en in orde ge-
bracht en voor de komende zaterdagen
staat een legertje Hamove gereed om de
helpende hand te bieden.
Woensdagavond 22 maart is er een speci-
ale medewerkersvergadering belegd ten-
einde tot een goede taakverdeling te ko-
men bij het voorbereidende werk en dat
tijdens de cross.
Binnenkort hopen wij meerder nieuws over
de cross mede te delen.

HUM
Goed voor de huid
het gehele jaar door

Heropening fa Gisbergen
Vorige week woensdag was het voor de
familie Disbergen een grote dag toen de
geheel verbouwde en uitgebreide winkel in
manufakturen en woninginrichting werd her-
opend.
Onder toeziend oog van vele genodigden
verrichtte de oudste zoon van de firmant
de officiële heropening, door het doorknip-
pen van een lint met een schaar welke
reeds in gebruik was bij de overgrootmoe-
der van de heer Disbergen.
Als eerste sprak de heer Disbergen dank-
woorden tot iedereen, welke in enerlei
vorm mee hebben gewerkt bij de totstand-
koming van de zeer fraaie en overzichte-
lijke winkel.
Namens de winkeliersvereniging bood voor-
zitter Smeitink gelukwensen aan en zei
o.m. in zijn toespraak dat men in de Ach-
terhoek zich nog gelukkig mag prijzen met
het persoonlijke kontakt tussen klant en
verkoper, dit ten opzichte van het westen
des lands.
De bestaande ruimte werd vergroot tot een
dubbele oppervlakte, waardoor de aan te
bieden artikelen nog beter tot hun recht
komen.
Een grote verandering en verbetering is
het feit dat de winkelingang nu aan de
voorzijde van het huis is gelegen, aan de
wegzijde.
Het hele voorfront is veranderd in een
aaneensluitende winkelruimte.
Het interieur is zo aangepast, dat het dient
tot gemak van de koper.
De vele bloemstukken en andere attenties
getuigden van de grote belangstelling bij
deze heropening. Van de gelegenheid om
een kijkje te nemen in de nieuwe winkel
werd druk gebruik gemaakt.
Aan de verbouwing werkten mee G. Bret-
veld, Korte Hofstraat (metselwerk), G. Bret-
veld (timmerwerk), fa Regelink (schilders-
werk), H. A. J. Besselink (elektr. installa-
ties), terwijl de winkelbetimmering gele-
verd is door de fa Lundia te Varsseveld.

BabyUÜ-
POEDER- C R È M E - O L I E - Z E E P



KERKDIENSTEN

Ned Herv, Kerk

Goede Vrijdag, 24 maart
10 uur Ds van Thiel, bed. H. Avondmaal
2.30 uur Ds Jansen .,

1e Paasdag
8.30 en 10 uur Ds van Thiel

Paascollecte

2e Paasdag
9.30 uur Ds Jansen

Paascollecte

Goede Herder Kapel

Goede Vrijdag, 24 maart
10 uur Ds Klopman, bed. H. Avondmaal

1e Paasdag
10 uur Ds Klopman, Paascollecte

Vrijz.Herv. Kerk
1e Paasdag

10.30 uur Ds M. G. Sterringa

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7.30 en 10.45 uur H. Mis.
9 . 1 5 uur Hoogmis, 7 uur n.m. Lof. Door
de week H. Missen om 8 uur.

R.K. kerk Ke i j enburg
ledere dag 7 en 8 uur Mis,
7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur Mis

Zondagsdienfei Doklnr-ar

Dr Schreuder. tel. 1266 (h.g.q. 00*

Zondag&dien&t wijkverpleging
zr. Lucie Marie (Tel. 1315;

Zondagsdlenst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

Ingaande ZateidefcDi iddafc 2 uur
1e Paasdag

Dr Felix Tel. 05755-266 (b.g.g, 008)

2e Paasdag
Dr Bil, Teï. 05753-1420 (bg.g.OOM

Competitiewedstrijden „PAX''
2e Paasdag

Hercules 2 — Pax 5 1 1 uur

„HET TEKEN VAN DE VALK"

Onder deze titel draait er vrijdagavond 23
maart (Goede Vrijdag) in zaal Bruggink een
film, uitgegeven bij de Stichting het Film-
centrum.
De Instuifkommissie hier ter plaatse mag
zich gelukkig prijzen, dat zij beslag heeft
weten te leggen op deze boeiende film.
Het teken van de Valk, een Amerikaanse
kleurenfilm, speelt zich af ergens in Afrika.
Bedoeld Afrikaans grondgebied staat nog
onder koloniaal bewind, maar men is reeds
een heel eind gevorderd op de weg naar
zelfstandigheid. Onder de bevolking is 'n
sterke onafhankelijkheidsbeweging tot ont-
wikkeling gekomen. Er is echter een groep
welke met het tempo van de vrijwording
niet eens is. Deze groep heeft een terro-
ristisch karakter en heeft intense haat te-
gen de blanken. Het symbool van deze be-
weging is een valk. Degene, die op een
of andere manier de groep tegen zich krijgt
vindt 's morgens een valk met afgeslagen
kop voor zijn deur, welke daar snachts ge-
plaatst wordt.
De Instuifkommissie van de Hervormde
Jeugdraad, welke acte de presence geeft
voor de jeugd, wekt ook ouderen op deze
film te gaan zien.

STICHTING „HET HOOGELAND"
HOUDT KOLLEKTE

In de week van 10-16 april wordt in de
gemeente Hengelo (Gld.) een huis-aan-
huiskollekte gehouden uitgaande van de
Stichting ,,Het Hoogeland".
De kollekteopbrengst is bestemd voor het
werk van voornoemde instantie, welke be-
oogt opvoeden, verzorgen en reklasseren
van relatiegestoorden, alcoholisten, maat-
schappelijk onaangepasten, thuislozen,
meerderjarige debielen en imbecielen, kin-
derrechterpupillen, ouden van dagen en
zieken.
Door allerlei instanties worden opnamen
gevraagd bij de stichting. Voor zoveel mo-
gelijk wordt aan deze verzoeken voldaan.
Voor bovenstaand werk wordt subsidie van
de overheid ontvangen. Deze is evenwel
niet toereikend om alle noodzakelijk werk
te kunnen verrichten.
De stichting doet bij deze dan ook een be-
roep op u, als men u een lijst of bus aan-
biedt.

VOOR DE MODERNSTE

kostuums - kolberts

pantalons - regenjassen

Lentferink
HENGELO GLD Tel. 1383

TIJDELIJK f 40.— VOORDEEL ! !

B B.C, m A kookplaten waarv.l

snelkookplaat ; met oven, voorzien van instelbare
thermostaat, tussen 50 en 300° C. ; m. 4 combinatie-
mogelijkheden voor boven en/of onder ovenwaimte
m. controle-lampjes v. oven en kookplaten f 375.-

NU TIJDELIJK VOOR f 335

Aansluit ing grat is .

WINTERS Spalstraat 8-10

Ontdek zelf
de schoonheid

Ontdek zelf wrik een plezier de schoonheid van de
Ln<c.\ilcx jaloc/icën U elke dag opnieuw biedt.
De :>pcci:ial g'.-harde Luxaflex Thermofort lamellen
l ) t ; , < > u d ' - n de jaren door hun veerkracht. Deafwasbare
pla-stic banden rekken en krimpen niet.

aluminium
jaloezieën

• weren 't zomen de warmte en 't winters de kou
* talloze decoratieve kleurencombinaties

om do KI-BI U brochure of M

Woninginrichting GROOTBOD
Regelinkstr. 1 Hengblo Gld - Telefoon 1469

EEN GROTE KOLLEKTIE

rokken
blouses

VINDT U BIJ

H. J. Buunk & Zn
Raadhuisstraat 5 Hengelo Gld

E.H.B.O.

Schuifkaarten-
aktie

Prakt ische h a n d l e i d i n g wat te
doen in alle veel voorkomende

ongelukken.

Onmisbaar in uw huishouding.

Aangeboden door de E.H.B.O.
afdeling Hengelo Gld

a f 1.25 per stuk

Secr.: Spalstraat 11, Hengelo Gld

HDZ
s:- verlovingsringen

'n droom

*

A. GROOT KORMELINK
H O K L O G E R I E - GOUD EN ZILVER

SPALSTRAA'I 27 - TPL. 1771

HENGELO GLD

In verband met de

Paasdrukte wordt

zaterdag 25 maart

geen brood bezorgd
Gez. Bakkers

OPENING NIEUWE O.L SCHOOL

De officiële datum van de opening van de
nieuwe openbare school in het dorp is
vastgesteld op zaterdag 17 juni a.s.
Verschillende komité's zijn inmiddels sa-
mengesteld en werken al op volle toe-
ren, want men wil er een bijzonder feeste-
lijke dag van maken.
O.a. is ook de bedoeling een grote optocht
te organiseren van versierde wagens e.d
en het is daarom dat het komité een be-
roep doet op de inwoners om vooral dit
jaar veel bloemen te zaaien of te planten
en dan bij voorkeur bloemen die tegen 17
juni in bloei staan. Immers om een mooie
optocht te formeren zijn er veel en veel
bloemen nodig. Dus tuinbezitters dit jaar
een flink stukje van uw tuin benutten voor
de bloemen.



COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Kastanjelaan 1 - Hengelo Gld

Sparen bij de Raiffeisenbank; dat doen al meer dan
2 miljoen mensen! Een bewijs van tevredenheid.
Een bewijs van vertrouwen ook.
Uw spaar- en bankzaken worden bij onze bank
verzorgd in een prettige sfeer.
Spaarbank en alle bankzaken

NED. ROODE KRUIS - afd. HENGELO GLD

Plasma-avond
OP DINSDAG 28 MAART 1967 WORDT DOOR DE AFDELING HENGELO (GLD.) VAN HET

ROODE KRUIS WEER, DER TRADITIE GETROUW, EEN PLASMA-AVOND GEHOUDEN.

Iedereen weet tegenwoordig hoe vaak er van de levensreddende bloedtransfusies gebruik

gemaakt wordt. Velen ondervonden dat zelf of in hun naaste omgeving.

Iedereen weet dat voor bloedtransfusies bloed of het daarvan gemaakte plasma nodig is en

dat dit alleen in voldoende mate voorhanden is wanneer een groot aantal donors regelmatig

een halve liter bloed afstaan.

Nederland is een van de weinige landen waar dit geheel belangeloos geschiedt. Wij zijn daar

trots op. Wij achten deze daad van naastenliefde een erezaak.

Velen behoren tot onze trouwe kring van regelmatige bloedgevers. Zij behoeven zich niet

meer op te geven maar krijgen vanzelf weer een oproep.

MAAR NU: EEN WOORD TOT GEZONDE MANNEN EN VROUWEN TUSSEN DE 18 EN DE

60 JAAR:

Overweegt u allen nog eens ernstig of u ook het besluit wilt nemen donor te worden. O

ingreep van het bloedafnemen behoeft u het niet te laten. Vraag het aan één van de velen

bij wie het telkenjare gebeurt: het heeft niets te betekenen. Tijdens en na de afname staat

u voortdurend onder medische controle.

Uw aanmeldingsformulier wordt ter kennisname naar uw huisarts gestuurd; als deze bezwaar

heeft tegen bloedafname bij u wordt u daarvan in kennis gesteld.

Nogmaals: alleen nieuwe donors en zij die de laatste 4 jaren geen bloed gaven, worden

verzocht het onderstaande formuliertje in te vullen en dit in te leveren voor 23 maart a.s. bij:

Mevrouw E. T. Schreuder-Alofs, ,,'t Wiebelink"

De heer C. A. Janssen, postkantoor Hengelo (Gld.)

De heer E. Th. A. Gasseling, Keyenborg, Pastoor Thuisstraat 13 a

De heer P. J. Wildeboer, Varssel F 68

Naam: Vr./Man

Adres:

Geboortedatum.

Huisarts:

Naam: Vr./Man

Adres:

Geboortedatum:

Huisarts:

U bent
in de

goede
richting

bij ons

voor 't verzorgen
van alle soorten

druk-
werk
zowel in kleur
als zwart-wit

Kiest daarom

DRUKKERIJ
WOLTERS
Kerkstraat 17
Hengelo Gld



Ruiterlaarzen
Wullinks Schoenhandel
Kerkstraat Vordenseweg

DE KOOPLUI op. de

Hengelose URlJDAGAUonD-MARKT
heten u van harte welkom !

U KUNT ER O.A. TERECHT VOOR

Verse braadkuiken, poulet enz.

1e kwaliteit kaas (in alle soorten)

*

¥

vis van de van ouds bekende
visboer

Ook bloemen op uw markt

Zij zullen u gaarne van dienst zijn !

ATTENTIE
De Hengelose Hengelaarsvereniging geeft

1 de leden de laatste gelegenheid contributie

te betalen op zaterdag 25 maart van

7 tot 8.30 uur.

Tevens opgave van nieuwe leden.

Na deze datum worden geen nieuwe leden

meer aangenomen.

n.u. Mij Eigen Uloningbezil „Gelderland"
Zoekt U een eigen woning?
Wij bouwen die voor U aan de Korenbloemst raa l te
Hengelo Gld.

Het is een dubbele woning, per woning een ru ime
woonkamer, keuken en 3 r u i m e slaapkamers.

De totale st ichtingskosten per woning worden door
"ons geraamd vanaf f 36.500.-
Vraagt eens vrijbli jvend in l icht ingen bij ons aan!

Dieren, Spoorstraat 42a. Tel. 08330-4053; bgg. 4568

Bond voor Staatspensionering
afd. Hengelo Gld

JAARVERGADERING

op dinsdag 21 maart
om 8 uur in café van der Weer

AGENDA:

Opening.

Notulen.

Verslag secretaris.

Verslag penningmees ter .

Bestuursverkiezing.

Rondvraag.

Sluit ing.

A.s. vrijdag 24 maart (Goede Vrijdag)

film-avond
•f

van de Hervormde Insluit

in zaal BRUGGINK Aanv. 7.15 uur n.m.

Het teken van de valk"n
zal vertoond worden

Medewerking verleend
zal worden door

YMCA-singers
uit Deventer

Dit bandje heeft reeds
met succes diverse
malen gezongen voor
p l a t e n - o p n a m e n van
negro-spir i tuals

ATTENTIE !
WIJ LEVEREN U:

Banden met 2O pet korting
Gevaren-driehoeken v.a. f 3.95
Pechlampen - Sleepkabels

Cocosmatten - Schijnwerpers
Spiegels - Poetsartikelen

KOMT U EENS KIJKEN!

Automobielbedrijf A. B. WOLSINK
Spalstraat HENGELO GLD Tel 05753-1256

LEVERBAAR:

Gazon-graszaad
Heesters

Coniferen
Rozen

Vaste planten enz.

G. J. Halfman & Zn. BOOMKWEKERIJEN
TUINAANLEG

Hofstraat7 - Hengelo G - Tel. 05753-1424

Voor de PASEN!
NAAR

Bakkerij
SPAR-winkelier

v
G.J.Meenink

Bestel tijdig uw heerlijk
krentebrood en gebak
UIT EIGEN BAKKERIJ

Ook ijstaarten uit voor-
raad leverbaar.

Voor SPAR-aanbiedingen
zie onze folder.

Raadhuisstr.

HENGELO GLD



Een vrolijk Pasen begint bij de SPAR
Extra Paasvoordeel

Blik lunchworst

134 et
2e halve prijs - 10 pet

Blik kippensoep van 108 et voor 79 et

Dr Oetker instantpudding, 3e pak gratis

2e tube mayonaise

Ct - 10 pet

Blik
fruit-

cocktail
en 10 pet

Fles
appelsap

14 (t zeselkorting

Een blik zalm
met 2O pet korting

Blik crabmeat 395

Tonijn, blik 115 - 10 pet

Ons paasgeschenk

t.e.m. donderdag 23 maart

2e paar SPAR LADY NYLONS gratis
m. en z. naad en 1 O pet korting

SPECIALE KOOPJES in de groente en fruit-afd.
Vrijdag en zaterdag

Bij elke gulden
groente en fruit

1 sinaasappel GRATIS

Donderdag

Blik appelmoes en 500 gram
gesneden rode kool

en 10 pet korting

HAANTJES per kg 289
Vleeswaren met 10 pet korting
100 gram lever 78

150 gram ham 89
100 gram pekelvlees 76

BI. gehakt (Zendijk) van 140 voor 98

Paasfeest Vleesfeest
ROLLADE, runder, iets doorregen

per 500 g 2.68
lende, „

,. varkens „
Schenkel, 350 g

„ ,, 4.25
vanaf 3.39

1.98

Prettige paasdagen worden U toegewenst door:

Houwen supermarkt

Voor de vele bl i jken van
deelneming t i jdens de ziekte
en bij het overl i jden van
geliefde moeder, groot- en
overgrootmoeder

Maria Hendrika
Zweverink

zeggen wij ha r t e l i j k dank.

fam. B. H. Harmsen

Hengelo Gld, maart 1967.
Bekveld.

Gevraagd een meisje voor
l morgen per week. Adres
bureau de Reclame

Te koop 2 z.g.a.n. bank-
stellen, zeer mcoi .Tebevr
Vordenseweg 40, Hengelo

Matrassen en dekens
overtrekken

Mooi en goedkoop

Luimes
Meidoornstr. 17-Tel. 1624

Te koop ir.o.h. wi t t e kin-
derwagen en Kni t t ax
breimachine, geheel com-
pleet, p r i j s b i l l i j k . Raadhuis-
straat 38, Hengelo Gld

Te koop 7. g.a.n.w tte huis-
houdkachel met v loe rp laa t
en pijp. Smederij Harmsen
Noordink

Te koop 3 p u n t s Goudland
maaibalk. H. TersteegC 66
Keijenburg

Te koop dennen bonen-
stokken H. J. Bosch E 6,
Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsioto's en
reporiaoe's

van DOLPHIJN
Zware biggen te koop.
B. Harmsen „Brui !" D 97
Hengelo Gld

Te koop 2 toom biggen
geënt tegen mond- en klauw-
zeer. B. Berendsen, Pluim-
veehandel Bekveld, tel. 1504

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.
ii«~«ifd* dag mog klaat.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

2e Paasdag

Dansen
in zaal

BEUSEKER
'te Steenderen

Aanvang 7 uur n.m.

Orkest: The Evening Stars

„Dikkertje Dap" kleuterschool Hengelo Gld
Mede in verband met de beperkte ruimte van de school en de
aanvraag voor het derde lokaal worden de ouders verzocht hun
kinderen, welke de school wensen te bezoeken, nu of direct na
de zomervacantie zo spoedig mogelijk op te geven.
In aanmerking komen zij, die geboren zijn vóór l sept. 1964
Aanmelden kan geschieden bij de hoofdleidster mej. Lasseur,
Kastanjelaan 2a, tel 1389 of om half vier direct na schooltijd.

Het Bestuur


