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Aanvang 8 uur n.m. - Zaal Concordia Hengelo GId

Expositie
Beurs
Mode-show

Onderstaande middenstanders uit
Hengelo tonen u ,,0at zij bij de tijd zijn"
Toegangsbewijzen a f 1.— (consumptie
inbegrepen) verkrijgbaar bij onder-
staande zaken.

Z"Z„ Schoenenshow
Komt het zien en over tu ig t u van onze pracht-
kollektie voorjaars- en zomerschoenen

Op de ZAKENSHOW worden u LUXG lederwaren
o m getoond: (suède - skai - lak)

't Schoenenhuis
HUSH PUPPIES

A. Boerman
Spalstraat 10 - Hengelo GId

Ook de P O R T O Q U I C K
(opTVveitoond) laten wij u zien.

•*• Lederen damestassen
-- Diplomatentassen
*• Clippers
*• Koffers
+ Boutiquees
-*• Aktetassen
-*• Reistassen
- Koboldautomaticparapluies

[IDGI'S Woninginrichting

*
*

is o.m. vertegenwoordigt met :

De nieuwste gordijnstoffen w.o, de PLOEGstoffen

De laatste nieuwtjes op het gebied van vloerbe-
dekking w.o. div. soorten nylontapijt, ook in tegels

Op de show demonstreren wij met diverse

KEUKEN-APPARATUUR

fa Besselink a Zn
Kaarten zi jn in onze zaak verkr i jgbaar .

fa J. E. T. Langeler
Kerkstr. 11 - Hengelo GId - Tel. 05753-1235

Op de modeshow tonen wij onze voorjaarskoll. '67

DAMES- HEREN- en KINDERconfectie
-^ Kaarten a f 1.— verkri jgbaar aan de zaak.

Drogisterij G.
(SCHOONHE1DSVERZORG1NG)

Beschaafd, betoverend, a a n t r e k k e l i j k : l NKA
Voor ieder type de komple te , decorat ieve 1NKA serie
in een moderne a a n t r e k k e l i j k e samens te l l ing .
Probeert u deze INKA eens mevrouw.

-Il ihnut VOOR MOOIE

BRUIDS-BOEKETTEN
corsages, versieringen en al uw
ander bloemwerk

IS HET adres: (tel. 1473)

Voor al uw LEVENSMIDDELEN w.o.

DIEET- en BABY-VOEDING
NAAR

f a M. Wi jnbergen & Zn BeumkesDeelnemer
Zakenshow IFA-winkelier - Raadhu i s s t r aa t 35 - Hengelo GId



H.H. Veehouders

LEZING
ATTENTIE

(met kleurendia's)

op vrijdag 14 april a.s.

's avonds 8 uur

in zaal Michels, Averenck

Op deze avond zal Dr Verweij van de Gezond-
heidsdienst een lezing houden voor alle vee-
houders van Hengelo Gld over de leverbot-
bestrijding
De nadruk zal ook gelegd worden op de voor-
koming van deze ziekte tijdens het weideseizoen.

Verlaagde prijzen

M IELE wasautomaten
met hoogtoerige centrifugewerking
700 omw. per min.

Type 412 4 ' /2

„ 416

„ 421

.~ nu f 1195

„ f 1495.- „ f 1295

„ f 1695.- „ f 1495.

MIELE
in alle opzichten veruit superieur

ERKENDE MIELE-SLRVKE

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10

u zag 'm
op de

televisie
de beste

lichte brommer
Berini, Met het Hollandse motortje. Pro-
bleemloos, pittig en zonder poespas. Met
het stoere, stalen buisframe. Met veilige
volnaaftrommelremmen voor en achter.
De solide, sterke, slanke Berini. De beste
lichte brommer.

berini

Wij hebben 'm:

ELIESEN

BAAK

VIVO ZB
voor DIRECT voordeel

Winterkost ook nu nog heerlijk

pak 500 gram 65
Huishoudjam bosbessen-appel put 79

Jus d'Orange
per f les

Vermicelli Honig
500 gram slechts

Heidekoeken heerl i jk bros
2 pak 95

KNAKWORST grote pot a 8 stuks 169

Dat is voordeel

Koffiemelk
l i ter 149

Rode bieten

Schouderhom 100 gram

Gebraden gehakt 100 gram

pot 3/4 liter O-9

69

Voordelig v. d. warme maaltijd
Om te bakken

4 plakken boterhamworst
(± 300 gram)

Deze aanbiedingen zijn geldig van 12-19 april

Voor vlug en prettig winkelen naar . . .

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Verzilvering vac. bonnen
voor land- en bouwarbeiders
op donderdag 20 april's avonds 7.30 uur
bij }. Berendsen, lekink 12

Het bestuur N.C B.

Hiermede betuigen wij onze
har te l i jke dank aan al len,die
ons v i j f t i g j a r i g huwel i jk tot
'n onverge te l i jke dag hebben
gemaakt.

H. J. Langwerden
J.Langwerden-

Onstenk

Henglo Gld, E 96.

Gevraagd voor halve dag
per week f l inke HULP.
Van Keu len , Vordensew. 42

Biedt zich aan een f l inke
jongeman voor de zaterdag
voor alle voorkomende weik-
zaamheden, in bezit van alle
r i j bewi j zen . In l i ch t ingen bi j
het bureau van dit blad

TE KOOP
weideslepen, weidehekkens,
zeugenkooien
B. SEEGERS, Vaissel
Hengelo G, tel . 05753-7271

Wie ruil t mijn woning in
Zonnestraat tegen 'n woning
in Meidoorn- of Prunusstr .?
Adres te bevragen bureau
De Reclame

Te h u u r woonhuis
met varkensschuur , k ippen-
hokken en garage, gelegen
in de gemeente Hengelo G
Brieven onder nr W 3 bur.
De Reclame

Het tovermiddel van de
cosmetiek!
Dat is onze M A R C H A L
RIMPELCORRECTOR in de
nieuwe verbeterde samenstelling
waardoor dit preparaat veel
langei houdbaar is Doet alle
l i j n e n , r impels , kraaiepootjes
als bij toverslag verdwi jnen .
Een flacon a f 8.75 bezorgt
u maanden van onbezorgd
genoegen. Vraagt g ra t i s fo lder
aan bij Drog. G. Lenselink
Kerkstraat l , Hengelo Gld

GROTE FORD-SHOW TE HENGELO GLD
op vrijdag 14V zaterdag 15 en zondag 16 april in hotel LANGELER

Geopend: vrijdags van 17 tot 22 uur; zaterdags en zondags van 10-22 uur

MRMMMNM

De nieuwe Cortina deLuxe
is nóg meer Cortina!

Komt u kijken? Overtuig uzelf!

CORTINA
12

speciaal voor u gecreëerd. De prijs ook:

f 5995,-

De nieuwe Ford Taunus 12 M
en 15 M hebben
compacte solide
V4-motoren.
En (natuurlijk] nog veel meer!
Vraag ons alles

:

Adviesprijs af fabriek Amsterdam,

MEER AUTO VOOR UW GELD

DOETINCHEMSE AUTOHANDEL N.V Terborgseweg 20-22 - Doetinchem

Tel. 08340-4747

TE KOOP
l grondfrees
l Polyp harkschudder
10 vorkjesschudders

B SEEGERS, Varssel
• l e n s r e l o G, tel. 05753-7271

Te koop 5 hl. eetaard-
appelen (pimpernel) .
A. Lubbers, Kervelseweg 7
Hengelo Gld

Te koop mangels.
Wed. H. J. Smeenk, Lank-
horsterstraat 19, Wichmond

Te koop
gebruikte BROMMERS
Zündapp, Sparta, Zündapp
U S. 100, Batavus ,Ber ini enz
J. Th. Slotboom,

B 98, Hengelo Gld

TE KOOP
10 harkkeerders en hark-
schudders
10 kmstmeststrooiers voor
paard en tractor
B. SEEGERS, Varssel
Hengelo G Tel. 05753-7271

KERKDIENSTEN
Zondag 16 april
Ned Herv. Kerk

8.30 en 10 Ds Jansen
Goede Herder Kapel

10 uur Ds van Thiel,

Rusthuis Herv. Gem.
8.30 uur Ds van Thiel

Vrijz.Herv. Kerk
10.30 eei'Wi heer Vroegindewey, Lochem

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7,30 en 10.45 uur H. Mis,
9.15 uur Hoogmis, 7 uur n.m. Lof. Doo
de week H. Missen om 8 uur.

R.K. kerk Keijenburg
edere dag 7 en 8 uur Misi

7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur

Zonaagsdien&l Doktoren
)r, Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. OC8

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Luttik (Tel. 1397)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

IngaandeZateidagniiddag 2 uur

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

Competitiewedstrijden „PAX"
Zondag 16 april

Pax 2 — WVC 3 2 uur
Pax 5—Ratti 3 12 uur

WICHMOND

De oranjevereniging Wichmond
heeft voor 31 mei een bustocht voor be-
jaarden belegd. Dit zal geschieden in sa-
menwerking met de winkeliersvereniging.
De oranjefeesten zijn dit jaar door het be-
stuur vastgesteld voor vrijdag 1 en zater-
dag 2 september.
O.m. zal er een optocht van versierde wa-
gens worden gehouden, waarvoor al 13
wagens zijn ingeschreven.

UITBREIDING GEMEENTEHUIS
Op de raadsvergadering van de gemeente
Hengelo G op 4 april j.l. werd unannierr
besloten een bedrag van f 50.000 beschik-
baar te stellen voor noodzakelijke verbou-
wing en uitbreiding van het gemeentehuis
Ook ging de raad akkoord met het verlener
van medewerking aan de stichting van een
één-klassige bijzondere kleuterschool te
Varssel.
Eveneens zonder hoofdelijke stemming be-
sloot de raad het gedeelte van de Henge-
losestraat binnen de bebouwde kom var
Keijenborg en binnen de kom van Hengelc
gelegen gedeelte van de Hummeloseweg
de Ruurloseweg, de gehele Spalstraat, als-
mede de Raadhuisstraat aan te wijzen als
voorrangsweg.
In verband met dit besluit zal een stopver-
bod worden ingesteld voor het verkeer dal
de Raadhuisstraat nadert vanuit de Bleek-
straat, de Spalstraat en de Banninkstraat

Mis JONG GELRE VERGADERT
Op donderdag 20 april is de plattelands-
jongerenorg. Jong Gelre voornemens haar
algemene jaarvergadering te houden.
Deze zal plaats vinden in het provincie-
huis te Arnhem, (zuid-galerij).
Voor genoemde vergadering werd o.m. op-
genomen een inleiding door oud-staats-
sekretaris C. Egas van C.R.M, over het on-
derwerp: Is provoceren ook durven?
Verder zal ook het winterprogramma 1967-
1968 ter sprake komen, alsmede de uitslag
van de gehouden verkiezingen voor het
hoofdbestuur in de ringen en verslag van
de gehouden verzorgingswedstrijd per
gewest.

VOOR VADER, MOEDER EN KIND

RIJKSPOSTSPAARBANK
Gedurende de maand maart 1967 werd er
bij de Rijkspostspaarbank aan spaargelden
ingelegd voor een bedrag van f 13.165,48
In genoemde maand werd er terugbetaald
f 25.410,15.
Dus een ontsparing van f 12.264,67.

KOOPT LOTEN EN WIN EEN PRIJS

De kommissie ter voorbereiding van de
officiële opening van de nieuwe openbare
school in het dorp besloot onlangs geen
lijstkollekte te gaan houden, als financiële
aktie hiervoor.
Ze achte het beter om andere akties te
gaan voeren om aan geldmiddelen te ko-
•nen. Een zo'n aktie is de verloting.
Binnenkort zullen deze loten worden aan
geboden tegen een gulden per stuk. De
kommissie vertrouwt er op dat allen loten
zullen kopen, hiermee de kommissie steu-
nend en gelijktijdig de kans te hebben op
een fraaie prijs.

IS ME DAT EVEN BOFFEN... .

Het was voor Marjan Smeitink a.d. Kas-
tanjelaan te Hengelo haast niet te geloven
toen zij op zaterdag 1 april bericht kreeg
dat zij zo gelukkig was een prijs van 1000
gulden te winnen.
Eerst werd gedacht aan een aprilmop, maar
toen haar oudste zusje een krant ging halen
waarin een advertentie stond met de prijs-
winnaars vermeld, was zij helemaal in de
wolken.
Toen zij dit verheugende nieuws meedeel-
de aan haar ouders welke 's avonds terug-
<eerden van een voorlichtingsdag, konden
ook zij eerst niet geloven dat hun dochter
zo'n geluksvogel geweest was.
Zij troonde haar ouders mee naar de ka-
merdeur waarop de advertentie met het
verblijdende nieuws was geplakt, zodat ook
zij in de vreugde deelden.
Zij had meegedaan aan 'n landelijke wed-
strijd door een fabrikant uitgeschreven.
Deze wedstrijd, het inleveren van tekeningen
mopjes, versjes enz. betrekking hebbende
op het betreffende artikel.
Marjan, die naast een goed verstand, ook
de gave bezit zeer goed te kunnen tekenen
won ook de eerste prijs van de tekeningen
wedstrijd, uitgeschreven door de vogelver.
Exokan.

^ Voor
* Baby

POEDER - CRÈME - OLIE - ZEEP

COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Kastanjelaan 1 - Hengelo Gld

Spaarbank en alle bankzaken

Alle spaarvormen: Gewoon sparen
Jeugdsparen ,,De Zilvervloot"
Termijnsparen
Algemeen premie-spaarplan
Sparen via de postgiro-rekening

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

ALS HEER
GEKLEED

GAAN!

Koopt daarom uw

kostuum
sportkolbert
pantalon

heren regenjas
( ter lenka - foamback)

BIJ

Gebbing
Steenderen

MANüFACl UREN
CONFECTIE

• •

Korselet
voor goede

figuurkorrekties
door dubbel

elastomeer op
de juiste plaats;

optilon rits in
voorpand;

kanten cups met
beugel; ook

verkrijgbaar met
vormbehoudende

invisinet cups;
vijf cupmaten

en voor japon-
maten 40-48

44.30

Luchtig
korselet*;

nylon-satijn met
flatteuze kant;

ook verkrijgbaar
met

voorgevormde
cups; vier
cupmaten
en voor

japonmaten
38-44;

n wit en zwart
25.95

Nu Pas-Tunette steeds lichtere materialen
gebruikt, draagt zelfs de jonge vrouw een
korselet. Omdat het zo mooi afkleedt.
Wij hebben een uitgebreide kollektie kor-
selets voor ieder figuur. Ook voor u!

an LYCRA elastomeer: maakt foundations dunner soepeler dan ooit.

hotel Langeler
vraagt

dameshulp
voor achter b u f f e t en

automatiek
HENGELO (G) - SINDS 1880

WELLA Natuur permanent
1967

A. Lurvink's K A P S A L O N S

Kei jenburg - Tel 05753-1208



Witte
Pomp

DE VELDHOEK

Hengelo Gld, aan de
weg Zelhem-Ruurlo
maakt u het autori jden

goedkoper

fa. J. H. Vrieze
Veldhoek F 108

Hengelo Old

PASFOTO'S
voor alle doeleinden voor
half een gemaakti
d«Kelfd« dag mog klau,

Foto ZeSjlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Matrassen en üehens
overtrekken

Mooi en goedkoop

Luimes
Meidoornstr. 17-Tel . 1624

TE KOOP
1 Berini,
2 versn. bromfiets f 235.—
l Solex f 100.—
l langzaamwasser
met vewarming f 135.—
l langzaamwasser
zonder verwarming 100.—
l Philips televisie-apparaat
43 cm beeld, met alle pro-
gramma's f 245.—
l Pihlips p la tenspe ler ,

f 50—

A. H. ELIESEN
B A A K

TE KOOP
nieuwe maaibalken voor hef
f995.—; n ieuwe kunstmest
strooiers, v. tractor f 480.—
voor paard f350.-; n ieuwe
Cormick harkschudders
nieuwe' P.Z. sne lhoohrs
I n r u i l mogel i jk

B.SEEGERS, Varssel
Hengelo G, tel 05753-7271

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan Driiiüsioio's en
reportage^

van DOLPHIJN

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

Zojuist ontvangen

De nieuwe

Gazelle Cornet
50 cc motorrijwiel met 5 versn.
hoge topsnelheid en vaste wég-
ligging

Vraagt in l icht ingen en demons t ra t i e

FA J. TH. SLOTBOOM
Hengelo Gld - Telefoon 7278

CONCORDIA" HENGELO GLDff

Zaterdag 15 april

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

De bestelde kaarten voor de avond van Gert
T immerman op 26 mei gaarne a f h a l e n voor a.s.
zaterdag.

Staan ter dekking
Twee jonge stamboekstieren

M.R.IJ. Neeltje's Robin
V. Robin 17478 S pref. 2e klasse
M. Neeltje 27 b+ 82 punten

MM pref. s tammoeder

Productie moeder:
25 4900 3.98 348
3.6 5474 4.09 311

339
3.37

F H Nlm Vl Jels Rudol t 6 AB 89 pun ten
M. De Nette 84 648695 KS

Productie moeder:
2 l
3.7
4.9
5.10
6.10

2791
5382
5591
5692
5841

4.52
5.09
4.90
4.85
481

324
326
291
303
341

3.33
355
3.46
3-36
353

E. W. Harmsen
Bekveld D 59 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1678

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

een perceel weiland
in de Dunsborg onder Hengelo Gld,

Groot 1.2,20 ha. Inlichtingen en briefjes inleveren
vóór 22 april bij

J. B. Steijntjes
Bakermarksedijk 21 BAAK

Oranjevereniging
Yierakker - Wkhmond

a n s e. n
op zaterdag 15 april a.s.

in St Ludgerusgebouw

Aanvang 7 uur Orkest: „The Lolita's"

BONNETERIE

Als de zon ondergaat wordt het kil. Wat is zo'n
Astralon-vest dan lekker-warm! Dit Vasa-model is
daarom zo ideaal! Div. kleuren. 35.75

H. J. BUUNK & ZN
Raadhuisstraat 5 - Tel. 1409

HENGELO GLD

Schoonmaaktijd
Borstelwerk - Sponsen - Zemen
Dweilen - Kastpapier (ook af-
wasbaar) - Plalcplastic „Fablon"
Alle soorten was voor vloeren
en meubals - Flexa bussenverf
Groene en bruine carbolineum
Krabbers - Plamuur- en stop-
messen - Staalborstels - Muur-
verf, veegvast en wasbaar

Grote sortering behang
die wij desgewenst voor u afranden

Het adres

Drosisterij „DE VIJZEL11

J. W. TEN HOOPEN
Dorpsstr. 39

STEENDEREN

Tel, 296


