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GERRIT WOLSINK IN AKTIE !!

Zal het hem gelukken de zware concurrentie van^het lijf te houden? Als U het
wil zien, moet U zondag 2 april allen naar de motorcross op 't Zand komen.

TRIOMFATORS VAN
SINT ANTHONIS 2 APRIL

IN HENGELO
Zondag hebben de Nederlandse Cros-
sers in Sint Anthonis de beste Euro-
pese Coureurs geen kans gegeven. Zelfs
de vermaarde racers Joel Robert, Tors-
ten Hallmann en Rolf Tibblin ver-
mochten het niet het grote geweld van
de Nederlanders te weerstaan.
Nederlands jongste internationale mo-
torcrosser Frans Sigmans uit Badel
N. Brabant heeft in een fantastische
race deze Europese Crossers, die als de
besten van het contingent gelden, een
geduchte nederlaag toegebracht, in de
zware klasse. Twee van de drie man-
ches wist hij op zijn naam te brengen,
zodat hij het in de derde manche, toen
zijn zege vrijwel vast stond, op de
slofjes af kon doen. In deze derde
manche eindigde hij als derde. Ook
landgenoot Jo Lammers gaf hij met
zijn formidabele spurten geen schijn
van kans. Deze grote Brabantse ultra-
lichtgewicht coureur zal zondag 2 april
in Hengelo op het circuit 't Zand zijn
krachten gaan meten met alle - - de
allerbeste — Nederlandse crossers en
wij zijn benieuwd hoe hij het op 't Zand
zal klaren met zijn landgenoten, als Jo
Lammers, Broer Dirkx, Ton van Heug-
ten en de vele anderen die hier aan
start komen. Ongetwijfeld belooft het
een crossmiddag te worden als nooit te
voren.
Bij de zijspannen was landgenoot Cor
van Heugten — een telg uit de grote

cross-familie van Heugten uit Amers-
foort -- die zich oppermachtig toonde
op zijn driewielige machine. Goede
derde werd in Sint Anthonis in de zij-
spanklasse buurtgenoot B. Braakhekke
uit Barchem met H. ten Brink als bij-
rijder. Deze Braakhekke zal met onze
plaatsgenoot G. Pelgrum en bijrijder
W. Notten vele andere zijspanracers op
2 april op 't Zand niet voor niets pro-
beren de eer van de streek hoog te hou-
den en de van Heugtens zullen zowel
aan Braakhekke als andere Nederlan-
ders een geduchte tegenstander ont-
moeten. In deze zijspanklasse verwacht
men meer dan 25 deelnemers.
Dan is er nog de start van de 250 cc
senioren en H-rijders en ook in deze
klasse komen Neerlands beste crossers
naar Hengelo en plaatsgenoot Gerrit
Wolsink zal hier de moeilijke taak heb-
ben om zijn belagers in deze klasse
achter zich te laten. Toch weten wij dat
hij alles op alles zal zetten om deze
20-ste Hamove jubileum-cross dubbel
luister bij te zetten en zijn klassegeno-
ten tot een grote strijd zal dwingen.
Bij het hoofdbestuur van de KNMV
werkt men thans de vele inschrijvingen
voor zondag 2 april in volgorde van
binnenkomst af en reeds nu is bekend
dat er een record aantal inschrijvingen
binnen zijn. Dat er zoveel — en de al-
lerbesten - - i n Hengelo aan start ko-
men is te verklaren doordat de wed-
strijden op 't Zand meetellen voor het
kampioenschap van Nederland.

CONTROLE OP KETTING- EN
KENNELHONDEN

Van de zijde der rijkspolitie werd ons
bericht dat te Hengelo-Gld de laatste
twee maanden vele boerderijen werden
bezocht en gecontroleerd op aanwezig-
heid van ketting- en kennelhonden.
Verschillende landbouwers werden ge-
waarschuwd en kregen een redelijke
tijd toegemeten hun honden, die aan
een ketting lagen of in een kennel ver-
hk-ven, volgens de daarvoor gegeven
wettelijke voorschriften te houden.
In een enkel geval kon worden vastge-
steld dat de liefde voor hun hond be-
paald niet ver ging en moesten onmid-
dellijk -- tijdelijke -- redelijke voor-
zieningen worden getroffen. Ook kwam
het voor dat de hond, omdat de nieuwe
voorzieningen geld gingen kosten, n a a r
het asyl werd gebracht.
De politie gaat door met de controle op
genoemde honden doch zal nu, bij aan-
treffen van gevallen die getuigen van
onvoldoende zorg voor de hond, tot ver-
baliseren overgaan.
Houders van kennel- of kettinghonden
die niet bekend zijn met de voorschrif-
ten die op dit punt gelden, kunnen zich
op het politiebureau laten voorlicht

HOTELCONTROLE

Met betrekking tot het verlenen van
nachtlogies zijn te Hengelo-Gld nieuwe
richtlijnen verstrekt aan alle bekende
daarvoor in aanmerking komende ho-
tel- en pensionhouders.
Zij die een beroep of gewoonte maken
van het verlenen van nachtlogies en
van het gemeentebestuur nog niet de
daarvoor bestemde bescheiden ontvin-
gen kunnen deze ter secretarie alsnog
aanvragen.
Mocht blijken dat nachtlogies aan der-
den wordt gegeven zonder dat de daar-
voor geldende voorschriften in acht
worden genomen, zo volgt proces-
verbaal.

GEEN LIJSTCOLLECTE VOOR
OPENING O.L. SCHOOL

Het comité ter voorbereiding van de
feestelijkheden ter gelegenheid van de
opening van de nieuwe openbare school
heeft besloten om hiervoor geen lijst-
collecte te gaan houden.
Wel wil zij diegenen die voor deze ge-
legenheid financiële steun willen verle-
nen hiervoor in de gelegenheid stellen.
Zij die voor dit doel een bijdrage wil-
len geven, kunnen dit doen door stor-
ting op girono. 92 97 48 van de Cöop.
Raiffeisenbank te Hengelo Gld, ten
name van de penningmeester van het
Comité, de heer M. Aalberts.

Goed voor de huid
het gehele jaar door



Bekendmaking

Wandelkaarten 't Zand
De wandelkaar ten van het landgoed 't Zand zi jn
zondag 2 apri l a.s. niet geldig voor het gedeelte
ten N.O. van de Veenweg i .v .m. de cross

V. & a.v. „PAX" Hengelo Gld

Ledenvergadering
op donderdag 30 maart a.s.

in de kantine op het sportterrein

Aanvang 8 uur

Het bes tuur

KEUZE UIT RUIM

100 soorten behang
G. LENSELINK
Drogisterij en Verfhandel

Speciale aanbieding

Nyleth tapijt
Een pracht ig ny lon tap i j t , 390 cm breed

NU l 94.- per str. m

3 jaar garantie

NIEUWE VOORRAAD

matrassen
in alle maten en p r i j zen

KOOP NU UW

zonweringen
Wij leveren o.a. Luxaflex, Silverlux,
Balastore

WONINGINRICHTING

H. LUBBERS
Telefoon 1 286

VIVO ZB
dubbel voordeel

Lage prijzen met bovendien
gratis VIVO wapentjes

Heerlijk fris

Appelsap
per fles

6 cent voordeel
v. Melle Mentos 3 rol van 75 voor 69

Chocoladerepen 8 voor slechts

30 cent voordeel

Nasi goreng
literblik van 179 voor

Dik en sappig

Rookworst

149

98
Neem een paar blikken in huis
Erwten-wortelen l i terbl ik 59

Vijgen
2 pakjes a 45 voor

Deze week bij uw boodschappen

Theedoeken 2 stuks van 350 voor

Beschuit
dezelfde grote rol 2 voor 67

Palingworst

Bloedworst

100 gram

100 gram

59

Deze aanbiedingen zijn geldig van 29 mrt-5 april

Voor vlug en prettig winkelen naar . ..

V.l. V.O. ZELFBEDIENING
Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 12O5



20eK.N.M.V.motorcross-HengeloGId
Zondag 2 april a.s.

Aanvang 1.30 uur

Senioren en Int. 500 c.c.

Senioren en Int. 250 c.c.

Zijspannen

Wedstrijden om het kampioenschap van Nederland

Anker naaimachines
in zig-zag en automatic

Steeds leverbaar

B. J. Hulshof

H.H. landbouwers

Vanaf heden kunnen wij u leveren naast a l le
soorten hooi en stro!

hierborstel

Bij a f n a m e van grote partijen

speciale prijzen

Kwaliteit leveren is ons streven

Pluimvee- en fouragehandel

J. FRANKEN
Hengelo GId Tel. 1295

Zaal Langeler - Hengelo GId

Zondag 2 april a.s.

Na de motorcross

DANSEN
Orkest „The Woodpeckers"

A.s. communicantjes
Wij hebben een grote s o r t e r i n g

jongens en meisjes
horloges

hangers, armbanden

en vele andere artikelen

A.GrootKormelink
Goud en Zilver

H.H. trekpaarden- en ponyfokkers

Aangekocht de 6-jarige vosbles H a f l i n g e r h e n ^ s i

Ambassadeur
HfK9 met wi t t e s taar t en m a n e n . N a t i o n a a l en
provinciaal hoog bekroond. Dekt, bevrucht en fokt
extra best.

De bekende vosbles st. en pr. hengst

Gamin van de Kolk
Kampioen 1965/1966 Gelder land

De vosbles reserve-kampioen

Leon van Roza

Met genoemde hengsten komen wij bij u aan huis
Bellen 05753-7295

Aanbevelend

H. SCHEFFER - Hengelo GId



KERKDIENSTEN
Zondag 2 april

Ned. Herv, Kerk
8.30 uur Ds van Thiel, bed, H. Doop

Goede Herder Kapel
l O uur Ds Jansen

Vrijz.Herv. Kerk
Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo GId
Zondags 7.30 en 10.45 uur H, Mis.
9.15 uur Hoogmis, 7 uur n m. Lof.
de week H. Missen om 8 uur

Dooi

R.K, kerk Keijenburc
ledere dag 7 en 8 uur Mis.
7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur Mis

Zondagsdlensi Doktoren
Dr, Th. J. Hanrath tel, 1277 (b.g.g. ÜG*

Zondagsdien&t wijkverpleging
Zr. Luttlk (Tel. 1397)

Zondagttdlenst Dierttnai ts&n
Hengelo-Steenderen

Ingaande Zat i ' idayn, idcla^ 2 uut
D. van Nie. Tel. 05754-436

Te koop zware blanke biggen.
G. J. Goossens, Voottseweg 6

Toldijk - Tel. 05753-1670

COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Kastanjelaan 1 - Hengelo GId

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

Voor brommers en fietsen

Harmsen & Geurtsen
Speciale aanbieding sportfietsen (dames en

heren), Hollands fabrikaat, voor de fantastisch C 4OO
lage prijs l lUUa

geheel compleet

Ruurloseweg 29 Hengelo GId Tel. 05753-1679

Zondag 2 april

DANSEN
Orkest „The Continentals" Aanvang 7 uur

Zaal Winkelman - Keijenburg

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan briildsfoio's en
reporiaoe's

van DOLPHIJN

Matrassen en dekens
overtrekken

Mooi en goedkoop

Luimes
Meidoornstr . 17-Tel . 1624

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt,
d«B«lfd« dag aog kl««i

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

't is Lente

TIJD VOOR EEN

nieuwe brommer
OOK VOOR GOEDE REPARATIE

J. TH. SLOTBOOM • Tel. 7278 • Henselo GId

Wie heef t er 2 kamers en
keuken of eventueel woon-
huis voor jong echtpaar
(verpleger) te huur .
Brieven onder nr A-20 bur
de Reclame
Te 6 eiken stoelen met
losse biezen z i t t i n g e n , l bij-
passende uittrektafel en
een divan, alles zeer goed
onderhouden , ks;imen voor
f 95.-. Korte Hofstraat 4,
Hengelo GId
Wederom verkr i jgbaar volop
kachelklaar

brandhout
Slechts f 3.— per vracht

Fa GEBR. SUETERS
Klompenfabriek, Ke i j enburg
Tel. 1476
Voor het slijpen van gras-
perkscheerders enz naar
E. W. Lubbers, Meidoorn-
straat 15
Te koop flinke stam van
noteboom. Vordenseweg 13
Hengelo üld
Te koop stalmest en jonge
konijnen bij J. A. Beening
C 37, Kei jenburg
Uit voorraad leve ibaar :

tarwestro
gerstestro
pr ima Gronings
weidehooi
mooi van kleur en goed
droog
Concurrerende pri jzen

Pluimvee- en fouragehandel

J.FRANKEN
tel . 1295 - Hengelo G

OYERHEMDENREPARATIE
Vernieuwen van boorden
en manchetten.
RIETMAN
Spalstraat 19 - Hengelo G.


