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14 dagen UW VOORDEEL

26O

Magere varkens lapjes (vlug; geb raden)
Malse doorregen runde r l appen LET OP 26O
Kalfsoesters (panklaar) per stuk 125

KARBONADE Rib

KEUS sd;f
oudtM

Kalfs . . . .

Alles per ' / 2 kR

Deze reclame is geldig van 4 t.e.m. 17 april

SLAGERIJ

J. STAPELBROEK
(Rund-, Kalfs-
en Varkens-slagerij)

WAARBORGT KWALITEIT

Tel. 1258 Na 6 uur tel. 1249

ADVERTEREN
betekent winst voor u

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reportage

van DOLPHIJN

HAKHOUT
om zelf uit te hakken

Boerengeriefhout
Boswachter Joh. Steenber-
gen, 't Kruisselt, Zelhem,
Tel. 08342-372

Matrassen en deüens
overtrekken

Mooi en goedkoop

Luimes
Meidoornstr . 17 -Te l . 1624

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.
d«K«lfd« dag mog klaar,

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZLITPHRN
Tclefooa W)

Nieuwe aanbiedingen
van uw

keurslager
Biefstuk 500 gram 4 98

Rosbief 500 gram 4 48

Biefstuk tartaar 3 stuks 1

MAANDAG + DINSDAG
Verse worst 500 gram 1.

Woensdag
Gehakt ! kruiden 500 gram 1-98

KEURSLAGER s BROODBELEG

Tongpastei 100 gram 58 et
Pekelvlees 100 gram 72 et
Leverworst 250 gram 78 et

Geldig van 3 t.e.m. 15 april

KEURSLAGER

VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Tel. 1269

Een avondje uit
goed voor u

geldt het devies

Breng daarom een bezoek aan de UITVOERING van de

Kon. Harmonie „Concordia"
op ZATERDAG 8 APRIL a.s. in zaal Langeler te Hengelo Gld - Aanvang 7.3O uur

Dit mag u zeker niet missen. Een avond vol muzikaal genot,
met na afloop BAL onder leiding van een prima dansorkest.

<9 c r AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS

SUCCeS . . . . Ook voor theorie-lessen Poelsweg 47 - Keyenburg - Tel. 13O7



Miel

Halfautomaat f

Halfautomaat, met ingeb. centrifuge
van f 1220.— NU f 1195.—

Miele volautomatisch
van f 1345.— NU f 1195.—

Miele Mono-knop
van f 1695.- NU f 1A95.

Wij leveren u een volautomatische
wasmachine voor slechts f 498.—

Zanussi wasautomaat f 899
Tijdelijk f 2OO.— T E R U G voor uw
oude wasmachine

J. H. Janssen & Zn.
St. Janstr. 9 - Keijenburg - Tel. 05753-1760

Grote
voorraad

Alle
soorten

Tevens
leverbaar

B E H A N G
(nieuwe modellen ontv.)

V E R F
Raamventilatoren

H. Steege
SCHILDERS- en BEHANGERSBEDRIJF
C54a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1478

R.K. Bouwvakbond

Inwisseling vakantiebonnen v.d. feest-
dagen, op donderdag 13 april a.s. om
8 uur bij W.Limbeek, St.Janstraat 17d
Keijenburg

VIVO ZB
waar de koopjes voor het

grijpen liggen!

Twee kopen, één gratis
Zaanse cacao 2 pak a 100 gram 11O

HEI 3e PAK GRATIS

Sperciebonen
69l i t e rb l ik

12 et voordeel!

Soepgroenten 3 blik van 81 voor

BUBBLE UP de VIVO Up drank
geen 73, maar

Gesteriliseerde melk l i t e r f l e s 61

Sherry Pedro de Ravela fles v. 395 v.

Nylons - NUR-DIE
179voor

Zandgebak Krijenbroek, een delicatesse
Pak a 8 stuks van 119 voor

Elite gazon-graszaad
per doos voor 10 m2 van 350 NU

per doos voor 20 m2 van 650 NU

Leverkaas
Casselerrib

100 gram
100 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van 5-12 april

Voor vlug en prettig winkelen naar . , ,

WANSINK'S
V.I.V.O.ZELFBEDIENING

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Biedt zich aan net meisje
21 jaar, liefst in de huis-
houding, hele of halve dagen
Brieven onder no. B 23 aan
bur. De Reclame

Gevraagd net meisje als
hulp in de huishouding
Brood- en Banketbakkei i j
R. Kreunen, Marktstraat 6
tel. 1474

Flink meisje gevraagd
voor hele dagen.
Bakkerij Demming,
Spalstraat 11, Hengelo Gld
tel. 1265

Te koop een g.o.h. kinder-
ledikant.
Adres bur. De Reclame

Te koop

l MIELE Monoknop was-
automaat (demonstiatie-
machine) f 1O95.
J. H. Janssen & Zn.
St. Janstraat 9, Keijenburg

Voor uw vakantie
hebben we voorradig toerist
prisma ki jkers , goedkoop en
goed; 6x30 f48.— ; 8x40
f 65.— ; nachtkijker 7x50
vanaf f68—. tas f 5.—
Tevens vehuren wij autom.
foto- en filmcamera's, pro-
jectoren, 8 en 16 mm., stom
en geluid, eventueel f i lm
Voor uw bandrecorder heb-
ben we nu de nieuwe prof.
Kodak geluidsband in voor-
raad voor perfecte weergave
Gratis het leerzame Kodak
recorder boek
Elektronenfli tsers, v.a f79.-
met accu

Foto Dolphijn
Telefoon 1313 - Vorden

Te koop eetaardappelen
(rood en wit) en voeder-
bieten.
A. W.Maalderink „Tiller '
Keijenburg - Tel. 1546

Te koop eetaardappelen
J Beulink, C 32, Keijenburg

Te koop 6 mooie jonge
konijnen.
Leo Mul l ink , Velswijk E 89

Te koop 3 zeugekooien,
f 70.— per stuk, 2 huish.-
kachels (als nieuw) f 30.-
en f 20.-.
J .H . Jans sen & Zn, St.Jan-
straat 9, Keijenburg



COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Spaarbank en alle bankzaken

Alle spaarvormen: Gewoon sparen
Jeugdsparen ,,De Zilvervloot"
Termijnsparen
Algemeen premie-spaarplan
Sparen via de postgiro-rekeningKastanjelaan 1 - Hengelo Gld

Alles bij één bank: Sparen en al uw bankzaken bij de Raiffeisenbank! De grootste bank met de hoogste rente

Gelegenheid tot verzilveren

vakantiebonnen voor de feestdagen, op
1O april a.s., van 7-9 uur bij G. Bruggink

Het bestuur A.N.B.

JBP"̂ * ^«r-r^$si9

HAAL
HIERUIT DE
GOEDKOOPSTE
OPLOSSING
VOOR DE
BESTE
OPFOK

vita
de goedkoopste oplossing voor de beste opfok

Vitafok is niet alleen goedkoper dan volle melk maar is gewoon
de BESTE en GOEDKOOPSTE opfokmelk. De keuze is niet
moeilijk. Ga maar na: snel en gemakkelijk oplosbaar, licht ver-
teerbaar, méér mineralen en méér vitaminen, hoge voedings-
waarde en lage prijs.

voert tot winst F

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^EP (05754) 270

DE KOOPLUI op de

HengelOSe URIJDAGAUOnD-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 !

TIJDELIJK
AEG wasautomaat „Turna"

(met roestvrij staal binnenwerk)

van f 845.—*, nu voor f

Spalstraat 8-1O Hengelo Gld

TE KOOP:
weidesiepen - weidehekkens - zeugenkooien -

l grondfrees - l polyp harkschudder - lOvork jes -

schudders - 10 harkkeerders en harkschudders -

10 kunstmeststrooiers voor paard en t r ak to r -

nieuwe maaibalken voor hef f 995.— - nieuwe

kunstmeststrooiers, voor tractor f 480.—, voor

paard f 350.- - nieuwe Connick harkschudders -

nieuwe P.Z. snelhooiers INRUIL MOGELIJK

Varssel, Hengelo Gld, tel G5753-7271



KERKDIENSTEN
Zondag 9 april

Ned. Herv. Kerk
10 uur Ds van Thiel,
7.15 uur Ds J. Kronenburg, Steenderen

Jeugddienst

Goede Herder Kapel
lü uur Ds Wiersma

Vrijz.Herv. Kerk
Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7.30 en 10.45 uur H. Mis.
9.15 uur Hoogmis, 7 uur n m. Lot. Do» r
de week H. Missen om 8 uur.

R.K. kerk Keijenburg
ledere dag 7 ca .H uur Mis.
7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur Mis

Ooktorsi

n, Schreuder. tel. 1266 (b.g.g, ÜOcS)

Zondag&dien&t wijkverpleging
zr. Lucie Marie (Tel. 13iS,

Zonuagsdibitst Üiart&nat tsfen
Hengelo-Stee nderüi»

In^aandr Z,ateida< rMddfcHj 2 uur

Dr Bil, Tei. 05753-1420 (by.g.OÜfc)

Competitiewedstrijden ,,PAXM

Pax 2 — Doetinchem 2 2 uur
SDOUC 3 — Pax 3 12 uur
Pax 4 — Angerlo V. 2 12 uur
Be Quick 5 — Pax 5 12 uur

* ZUIVERE HUID *
PUROL en PUROL-poeder

KLEUTERSCHOOL TE VARSSEL

Naar we vernemen is het Stichtingsbestuur
van de te bouwen kleuterschool in Vars-
sel tegemoet gekomen aan de wens van
de Raad der gemeente Hengelo (Gld.).
In het verzoek om medewerking wordt
voorgesteld alsnog in het bestuur op te
nemen een rooms-katholiek lid en een lid
van volksonderwijs. In de vergadering van
4 april a.s. komt het verzoek opnieuw in
behandeling.
Nu is afwachten hoe de Raad zal beslissen
opdat het gerezen verschil tussen gemeen-
tebestuur en Stichtingsbestuur in Varssel
opgelost zal worden.

STEUNT DE SIMAVI

De jaarlijkse SIMAVI-kollekte wordt dit
jaar gehouden in de week van 3-8 april.
Vele dokters en verpleegsters in de tropen-
landen zetten hun persoon en hun kennis
in voot' de hulp aan mensen, in de tropen-
landen, die aan vaak afschuwelijke ziekten
lijden, veroorzaakt door onhygiënische toe-
standen en ondervoeding, onkunde en ver-
keerde behandeling.
Duizenden mensen komen zonder ook maar
één dubbeltje op zak naar de ziekenhuizen
en poliklinieken, naar dokters en verpleeg-
sters, in de hoop van hun ziekten en kwa-
len te worden verlost.
Velen werden bijtijds gered. Maar ook ve-
len stierven, zonder dat er een dokter aan
te pas kwam.
SIMAVI helpt waar zij kan en wil gaarne
van de door u gegeven gelden steeds
meer ongelukkige zieke mensen redden,
door het schenken van medicijnen, instru-
menten, verbandmiddelen, verplegingsarti-
kelen. ledere dokter of verpleegster, die in
tropenland een verantwoord stuk werk doet
wordt door SIMAVI voorzien van het on-
ontbeerlijke materiaal. Er wordt niet ge-
vraagd naar geloof en er wordt niet geke-
ken naar huidskleur. Iedereen wordt ge-
holpen.
Wanneer bij u wordt aangeklopt om een
gave, geef dan met milde hand. Door uw
gave helpt u SIMAVI helpen nog meer men-
sen een levenskans te geven.

GESLAAGD

Voor het diploma zwemonderwijzer van de
K.N.Z.B. slaagde de heer G. van Aken,
Keijenburg.
De heer van Aken is als badmeester ver-
bonden aan he tHengelose zweirbad.

Bionchiletten
bcfcstdronk in tobl«tvorm.9Sd

VEERTIENDE BEDEVAART NAAR
BANNEUX

Genoemde bedevaart, welke de oudste uit
Oost-Gelderland is, is vastgesteld op za-
terdag 29 en zondag 30 april a.s.
De bedevaart zal onder leiding staan van
een pater. Pelgrims uit de gehele Achter-
hoek kunnen zich bij de bedevaart aanslui-
ten. Voor de overnachting is gezorgd voor
goede accomodaties, t.w. hotels.
De te volgen reisroute zal leiden via Lim-
burg en België, door prachtige natuurstre-
ken, zodat men al reizende ervan kan ge-
nieten. Degenen, die belangstelling heb-
ben, worden verzocht opgave te doen, als-
mede deelname bij onderstaande adressen:
Mevr. Gerrits-Bosmann, lekink 2 a, (Henge-
lo Gld.), telefoon 05753-1727 b.g.g. 1400;
mej. R. Sessink, Zutphen-Emmerikseweg,
Berkelt, Baak.

GUNSTIG JAAR VOOR VARKENS
„K.I. DE GRAAFSCHAP"

De coöp. K.l. vereniging ,,De Graafschap"
G.A. te Almen (gem. Gorssel) hield in ho-
tel ,,'t Wapen van Vorden" haar jaarverga-
dering onder leiding van de heer G. J.
Vrielink uit Laren (Gld.).
In zijn openingswoord wees hij er op dat
het afgelopen boekjaar voor de vereniging
een gunstig jaar was geweest.
Zowel technisch als financieel waren goede
resultaten geboekt.
Het aantal deelnemers beweegt zich nog
steeds in een stijgende lijn, hetwelk een
bewijs is dat de K.l. ook bij de varkens-
houderij een vaste plaats inneemt.
De vereniging telt momenteel 773 leden,
blijkend uit het jaarverslag.
De aankoopkommissie N.L. is thans als
volgt samengesteld: J. A. J. Lankhorst
(Zelhem), A. Derksen (Baak), H. J. te Veld-
huis (Nettelhorst, Lochem), adviserend lid
J. H. Reusken (Terwolde) voor K.l. (Apel-
doorn). Voor de G.V. J. W. Langelaar (Ei-
bergen) en H. Lutke Willink (Borculo).
Aan de aankoopkommissie zijn toegevoegd
de heren inspekteurs van het varkensstam-
boek, t.w. de heren P. W. Smeenk (Henge-
lo Gld.), A. J. Breukink (Keyenborg) en G.
W. Blikman (Almen).
Voorts besloot de vergadering tot enkel
wijzigingen in de statuten en het huishou-
delijk reglement, betreffende de aanspra-
kelijkheid, entree- en uittreegeld.
Het entreegeld werd vastgesteld op f 3,---
per lid, het uittreegeld op ƒ 25,— per lid.
Inplaats van de heer Lankhorst werd de
heer Schennink tot lid van de aankoop-
kommissie benoemd.

HET Btnüüü VAN UW TANDEN

IVOROL
Onbetwist de beste tandpasta |

FILMAVOND MET DISCUSSIE

De jeugdgroep te Varssel, Hengelo (Gld)
heeft het voornemen op donderdag 6 april
een film te vertonen onder de titel ,,Waar-
om zijn ze tegen ons".
Vertoning hiervan vindt plaats in de chr.
school aan de Zelledijk.
Na afloop hiervan bestaat er gelegenheid
discussies te openen, naar aanleiding van
de problemen, welke worden opgeworpen
door de inhoud der te vetronen film.
Laat deze avond niet zonder meer voorbij
gaan en neem ook deel aan de discussie-
avond.

BLOEDPLASMA-AVOND

ZEER GESLAAGD

Voor de 10e maal organiseerde de afd.
Hengelo Gld van het Roode Kru i s een
ccn plasma-avond.
Met behulp v d. beide EHBO-verenigin^en
Hengelo en Kei jenboip had de organisa t ie
een zeer vlot verloop. Er gingen 240 flessen
bloed naar de Bloedrransfus ied iens t te Am-
sterdam.
Het is verheugend dat de a fd . Hengelo Gld
over zo'n grote kr ing van donors beschikt.

UITVOERING CHR. MUZIEKVERENIGING
CRESCENDO

Traditioneel hield de chr. muziekvereniging
Crescendo haar voorjaarsuitvoering op 2e
Paasdag.
Deze uitvoering welke plaats vond in zaal
Concordia werd redelijk bezocht. Gezien
naar de vorige keer had dit meer kunnen
zijn.
Het bar slechte weer is hieraan ook gro-
tendeels debet.
De avond werd geopend met het gezamen-
lijk zingen van het lied Lof zij den Heer,
en gebed.
De voorzitter, de heer Wagenvoort, riep de
aanwezigen een hartelijk welkom toe. Te-
vens sprak hij hierbij de wens uit, dal
een goede avond genoten zou mogen wor-
den. Gezien de uitvoering van de diverse
programma-onderdelen is het dit dan ook
geworden.
Onder bezielende leiding van de heer A.
Garritsen werd het muziekprogramma, we-
gens te korte tijd van voorbereiding een
herhaling van vorige uitvoering, naar beho-
ren afgewerkt.
Een vooruitgang is wel, dat er meer be
zetting is gekomen, hetgeen het samenspel
ten goede komt. Als gewijde liederen wer-
den gespeeld Het Ruw Houten Kruis, Door
een blik op het kruis, Wees gegroet Gij
Eersteling der dagen.
De toneelgroep van de chr. zangvereniging
De Lofstem uit Steenderen nam het gedeel-
te van de avond na de pauze voor haa<
kening met het toneelspel „Schaduw
Zon" van A. Siderius-Boonstra.
Aangezien reeds een vorige maal met
ces voor een uitvoering van Cres<
optrad, waren de verwachtingen hoog ge
spannen. Dit vertrouwen werd door het
kundige spel, onder leiding van souffleur
Bos uit Bronkhorst, niet beschaamd.
Aan de inhoud van het stuk werd een goe-
de vertolking gegeven. Het speelt zich af
op een boerenhoeve, waarvan de eigenaar
een weduwnaar, is hertrouwd. Een zuster
van de eigenaar, die erg behoudzuchtig is,
heeft hiermee niet zo'n vrede en probeert
op allerlei manieren onrust te zaaien. Ah;
de eigenaar door een ongeluk niet in staat
is het bedrijf te beheren, doet de jonge
boerin al die tijd het vele en zware werk.
Hierdoor komt de zuster er achter ck;
een verkeerde mening had over de nieuwe
boerin.
Het veelvuldige applaus der aanwezigen
onderstreepte de dankbaarheid van de aan-
wezigen voor het onderhoudende optreden
der toneelgroep.
Aan het einde der avond werd staande ge-
zongen het Danklied.

Gevraagd een net meisje
voor 3 dagen per week.
G. J. TEN ARVE, Levens-
middelenbedrijf, Spalstr. 16
Hengelo Gld

Te koop 2 beste roodbonte
vaarskalveren en f t fok-
zeugjes, 3 mnd. oud, Gr.
Yorks. H. J. Vlemingh
Broekweg D ()3

Bloeiende
Violen
Madelief
Primula
Vergeet me niet
Duizendschoon

TEVENS

Slaplanten
Rode kool
Spitskool

Bloemkoolplanten
Gladiolen
Bolbegonia's
Tuinfresia's enz.

M, Wijnbergen & Zn,

UITROEIEN
MEI H ARDE H AMD!!'.
Aantal veroordelingen wegensmisdrijven
i. h. snelverkeer door het gebruikv. al kohol.

Veiligheid voor uzelf
en anderen! ^>.::; : i ; t a » \ \

Lp«lYERB.V£H.I6 VERKEER


