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KWALITEITSRECLAME
geldig van 18 april t/m 1 mei

Sctioudercarbonade 2.49 per 500 g

Rauwe lever (zolang voorradip) 1.75 „ „ „

Runderstooflappcn (mals-mager)3.25 .. „ „

Ongez. middelspek O.99 „ „ „

Hibs, kluif of libhetjes (Let op) 1.49 „ „

Kalfsvlees, Ie kwaliteit, vanaf 4.2O „ „

Alleen de 2 weekends

GrOOt SOepCOmplet bestaande uit:

250 gram gehakt

250 gram poulet

mergbeentje

De echte slagers bo te rhamwors t

O.39 per 100 g

SLAGERIJ

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

WAARBORGT KWALITEIT

Tel. 1258 Na 6 uur tel. 1249
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KERKDIENSTEN
Zondag 23 april
Ned. Herv. Kerk

8.30 en 10 Ds Jansen
Kollekte alg. diak. doeleinden

Goede Herder Kapel
10 uur Ds van Thiel,

Rusthuis Herv. Gem.
8.30 uur Ds van Thiel

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. Door
de week H. Missen om 8 uur.

R.K. kerk K e i j e n b u t g
ledere dag 7 en 8 uur Mis.
7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur Mis

Zondagsdlenfct Doktoren
Dr Schreuder, tel. 1266 (b.g.g, 008)

Zondagsdienst wijkverpleging
zr. Lucie Marie (Tel. 13l5;

Zondag&dien&t Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

IngpRGdc Zaterdagmiddag 2 uur
Dr van Nie. Tel. 05754-436

Competitiewedstrijden „PAX''
Zondag 23 april

Pax 1 — GFC 1 2 30 uur
Pax 3 — Doetinchem 3 12 uur
Viod 3 — Pax 4 12 uur

OPENSTELLING SEKRETARIE

In tegenstelling tot de wintermaanden zal
de gemeentesekretarie van Hengelo G in
de zomermaanden geopend zijn van 's mor-
gens 8-12.15 uur.

GESLAAGD
Te Utrecht slaagden voor het mondeling
examen M.S.A. (Middelbare Sociale Arbeid)
A. Wilsing en R. Weustenenk. Genoemde
heren zijn werkzaam ter gemeentesekretarie
te Hengelo G, afdeling sociale zaken.
Onze plaatsgenote M. J. W. E. M. Niesink
slaagde voor kraamverzorgster op het in-
ternaat "Maria Elisabeth" van het Wit
Gele Kruis te Nijmegen.

DAM-NIEUWS D.C.H. HENGELO (G)
Voor de onderlinge kompetitie werden de
volgende partijen gespeeld:
G. Dimmendaal-J. Heijink 2-0; T. Hoebink-
H. Polman 0-2, A. Kormelink-E. Diersen
2-0, T. Hofman-J. Heijink 0-2, T. Hofman-
G. Halfman afgebroken.
De onderlinge wedstrijden zitten er weer
bijna op. H. Luimes heeft ongeslagen de
kampioenstitel voor zich opgeëist, hetgeen
een bijzonder mooi sukses is.
De eerste acht spelers zullen aankomende
kompetitiewedstrijden D.C.H, verte-
genwoordigen in de 2e klasse KNDB.

Bronchi letten
Hö«»tdrank in tobl»tvorm.95ct

40-JARIG DIENSTVERBAND
Vorige week dinsdag herdacht de heer G.
Houtman te Keyenborg het bijzondere feit,
dat hij 40 jaar verbonden was bij de dienst
gemeentewerken van Hengelo G.
In aanwezigheid van zijn echtgenote en ver-
dere aanwezigen, werd de jubilaris in de
raadszaal gehuldigd. Het was een groots
moment voor hem en zijn vrouw, toen hij
hoorde, dat hem verleend werd de ere-me-
daille verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau.
Als eerste werd hij toegesproken door de
heer C. A. v. d. Griend, hoofd afdeling Ge-
meentewerken. Burgemeester Mackay, wel-
ke aanwezig was met de wethouders de
heren G. Hiddink en Th. Hooman, noemde
het een belevenis, dat iemand 40 jaar ver-
bonden was bij een en dezelfde gemeente.
Hij roemde de plichtsbetrachting van de
jubilaris en liet zijn woorden vergezeld gaan
van een blijvend aandenken.
Hierna speldde hij de heer Houtman de
ere-medaille op, verbonden aan de Orde
van Oranje-Nassau.
Vervolgens voerden het woord de heren
B. Melgers, namens de collega's en de
heer W. M. A. van Zeeland, namens de
sekretarie. Ook zij offreerden de jubilaris
een geschenk.

UITVOERING KON. HARMONIE
CONCORDIA IN ZAAL LANGELER
Hoewel er een matige opkomst was, is de
zowel in muzikaal opzicht als het dans-
avondje daarna, naar wens verlopen.
Namens de Kon. Harmonie Concordia riep
voorzitter Groot Wassink de aanwezigen
een hartelijk welkom toe. Tevens dankte
hij hierbij al diegenen die het Concordia
mogelijk hadden gemaakt deze uitvoering
te kunnen geven.
Het woord en de daad waren hierna aan
dirigent de heer Helmink en het koor.
Op het programma stonden diverse num-
mers van behoorlijke importantie vermeld,
o.a. de suite in 5 delen van A. Delhaye, de
Gouden Bruiloft. Dit zeer fraai getoonzette
stuk neemt ons mee naar een gouden brui-
loft, waarin we allereerst de basgroep de
klokken horen vertolken, waarna allengs
het feest vordert de andere instrumenten
ook een partij krijgen te verwerken. Als de
feestelijke dag teneinde is laat de compo-
nist de verschillende instrumenten jubelen
ten teken dat de feestgangers zich vrolijk
huiswaarts begeven.
Enkele marsen, Naar de Effeling, Sons of
the Brave en My regiment kregen onder
leiding van de dirigent een pittige vertol-
king. In de huldigingsmars van Grieg, in
een arr. van Molenaar, hebben de klari-
netten een dienende taak, waarbij om beur-
ten enkele solo's dit geheel beantwoorden.
Twee composities van G. Boedijn comple-
teerden het muzikaal volwaardige program-
ma, alleerst Partica Parcola en vervolgens
A chain of Britisch Songs. Deed het eerste
nummer door haar maatverdeJing een beet-
je vlak aan, de compositie van Engelse lied-
jes was het aanhoren ten volle waard.
In een geheel eigen stijl bouwt de compo-
nist variaties op de gegeven melodiën. Hier-
in zijn diverse solo's te horen, o.a. saxo-
foon. De diverse takten verleent dit stuk
een levendige indruk, waarin het koor on-
danks een geringe bezetting, een behoor-
lijke dosis muzikale kunst kan opbrengen.
Het verdere deel van de avond werd .er
nog menig dansje gemaakt, op tonen van
een prima dansorkest.

COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Spaarbank en alle bankzaken

Alle spaarvormen: Gewoon sparen
Jeugdsparen ,,De Zilvervloot"

Termijnsparen
Algemeen premie-spaarplan
Sparen via de postgiro-rekeningKastanjelaan 1 - Hengelo GId

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

„DE RECLAME"

uw wekelijkse vriend



Heden overleed, zacht en kalm, in vollen vrede des geloofs

in de ouderdom van 86 jaar, onze geliefde moeder, groot-

en overgrootmoeder

Hermina Fredrika Kijvekamp
weduwe van

TEUNIS ROENHORST

Harskamp: H. F. .[.enderink-Roenhorst

L. Lenderink

Hengelo (Gld.): E. J. Roenhorst

E. H. Roenhorst-Gotink

Zwolle: Joh. Landewers-Roenhorst

A. J. Landewers

Hengelo (Gld.): T. Roenhorst

Joh. Roenhorst-Lubbers

Hengelo (Gld.): Joh. Roenhorst

J. G. Roenhorst-Voortman

Hengelo (Gld.): G. Roenhorst

H. J. Roenhorst-Nijman

klein- en

achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 11 april 1967

D 38

De begrafenis heeft plaats gehad op de Algemene

Begraafplaats te Hengelo Gld.

Heden ging van ons heen, onze lieve en zorgzame vader,

groot- en overgrootvader

Hendrik Voskamp
weduwnaar van

JOHANNA HULSTIJN

op de leeftijd van 86 jaar.

Hengelo (Gld.):

Borculo:

Ruurlo:

Enschede:

Hengelo (Gld.):

Hengelo (Gld.):

Zutphen:

Wichmond:

M. Voskamp

M. B. Voskamp-Onstenk

M. ter Welle-Voskamp

D. ter Welle

H. Voskamp

A. Voskamp-Rijkenbarg

H. Beumer-Voskamp

J. Beumer

Gerda Voskamp

J. M. Voskamp

H. B. Voskamp-Tragter

J. Voskamp

R. Voskamp-Greutink

A. Bannink

klein- en

achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 11 april 1967

Kervelseweg 6

De begrafenis heeft plaats gehad op de Algemene

Begraafplaats te Hengelo Gld.

ESTA
130 l

vanaf f

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10

UITGEREKEND

VIVO ZB
VOORDEEL!

Apart lekker

Sunkist uranse
2 fles van 158 nu 129

Augurken zoe tzuur pot

Soepballetjes 2 blik

113

99
Blooker chocoladekorrels

zak a l kg

Heerlijk romig

C u sta r d
groot pak 400 gram

Rode kool pot 3/4 l i t e r

Bubble Up
de VIVO Up drank 2 fles voor

Leverpastei 3 blik 56 gram

119

92

Deze week bij uw boodschappen

Verse worst
(uit diepvries)

per pak van 215 voor 189
Fijne vleeswaren Dagelijks vers

Snijworst 100 gram

Gelardeerde lever 100 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van 19-26april

Voor vlug en prettig winkelen naar , . .

V.I.V.O.ZEIFBEDIENING
Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

BEJAARDENMIDDAG

dinsdag april

om 2.30 uur in zaal Concordia

Zij, die niet op eigen gelegenheid kunnen komen,
kunnen worden gehaald, mits zij zich voor maan-
dag 24 apri l 12 uur opgeven bij mevr. Aalberts,
Ruurloseweg 10, tel. 1450

Hiermede betuigen wij onze
har te l i jke dank, ook namens
de k inderen , aan allen, die
ons veertig-jarig huwelijk tot
'n onvergete l i jke dag hebben
gemaakt.

B. Klein Gotink
L. B. Klein Qotink-

Tieben

Hengelo Gld, april 1967.
Groene Kruisstraat 6.

Langs deze wegbetuigen wij
onze har te l i jke dank voor de
vele blijken van deelneming
welke wij mochten ontvangen
na het overli jden van onze
lieve moeder,behuwd-,groot-
en overgrootmoeder

Adriana Johanna
Dieperink

fam LENSELINK

Hengelo Gld, apr i l 1967.

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half eea gemaakt»
d*»«lfd« dag mog klau,

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

CARAVAN te huur op
camping , ,IJselstrand" bij
(Zwarte Schaar) Drempt

Inl ich t ingen: tel.05753-1209

Hoogtepunten van Uw
leven!
Voor de mooie uren waar
het op aankomt - een recep-
tie, een uitgangetje, een party
- maakt onze M A R C H A L
RIMPELCORRECTOR korte
met ten met r impe l s en l i j n e n !
Acht uur lang een jeugdig-
gave huid dank 7ij dit won-
derpreparaat in de nieuwe
verbeterde samenstelling. Prijs
f 8 75 per f lacon. Vraagt
grat is folder aan bij Drog.
G. Lenselink, Kerkstraat l,
Hengelo Gld

Aan komen lopen klein zw.
hondje met bruine pootjes
tegen advertentiekosten te-
uig te bekomen bij G. Den-
kers E 10 Hengelo Gld

Te koop
gebruikte BROMMERS

Zündapp, Sparta, Zündapp
K S. 100, Batavus, Berini enz
J. Th. Slotboom

B 98 - Hengelo Gld

Te koop mooie witpeppel
poten bij H. Korten, Bek-
veld

Te koop 2 toom zw. big-
biggen bij B. Berendsen,
Plu imveehandel Bekveld
Telefoon 1504

Te koop biggen bij Joh.
Berenpas, D 128, tel. 1555
Hengelo Gld



JAN LUBBERS

en

DIEN ANTINK

geven u kennis van hun voorgenomen
huwe l i j k , waarvan de v o l t r e k k i n g D.V.
zal plaats hebben op woensdag 19 apri l
a.s. des n.m 1.30 uur ten gemeentehuize
te Hengelo Gld.

Kerkel i jke inzegening om 2 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld door de
weieerwaarde heer Ds M. Jansen.

Hengelo Gld, Kervelseweg 9
april 1967

Hengelo Old, Groene Kruisstraat 8

Toek adres: Groene Kruisstr.8, Hengelo G

Gelegenheid tot fe l i c i t e ren van 3.30-5.30
uur in zaal Concordia te Hengelo Gld.

Herv. Jeugdraad Hengelo G.
PRESENTEERT

Zaterdag 22 april in zaal Concordia

(Aanvang 7.30 uur)

CA
BA Cross over the

(uit Maassluis)

Iedereen, vanaf 15 jaar en ouder, die zich
aangetrokken voelt tot het werk der Herv.
Jeugdraad, is van harte welkom!

Licht korselet
voor 't jeugdige

figuur; heel
lage rug;

voorgevormde
cups; vier

cupmaten en
voor japonmaten

38-44;
in wit en zwart f

18.95

Luchtig
korselet*;

nylon-satijn met
flatteuze kant;

óók verkrijgbaar
met

voorgevormde
cups; vier
cupmaten
en voor

Japonmaten
38-44;

in 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!

LYCRA elastomoer: maakt foundations dunner en soepeler dan ooit.

EEN

rijwiel

OF

brommer
Keuze uit verschillende merken en prijzen.

Kom eens kijken in onze winkel en u zult zeker slagen!

A. B. WOLSINK Spalstraat 28-3O
Telefoon 1256

50 JAAR VICTOR
TELMACHINES

50 JAAR

De grootste fabr iek ter wereld van te lmachines beslaat 50 j aa r en heef t een
speciale t i jde l i jke aanbieding.

HAND MODEL . . . l 198,—
ELECTR. MODEL . f 298,—

Ongelofe l i jk : een volwaardige ELECTR. te lmachine (met a f t r ek voor nog
geen driehonderd gulden.

Kom deze machines in onze toonzaal bezicht igen en proberen.

Kantoorinstaflaties

DOETINCHEM
(naast postkantoor)

HENGELO (G) • SINDS 1880

Uit voorraad te l everen :

Prima droos tarwestro

VANAF HEDEN leveren we
u elk kwan tum prima .

B I E R B O S T E L
tegen concurrerende pr i jzen

Grote partijen tegen

VOORDELIGER PRIJS

PLUIMVEE- en
FOURAGE-HANDEL

J. FRANKEN
Hengelo Gld
Tel. 05753-1295

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruldsloto's en
reportage'*

van DOLPHIJN

Matrassen en dekens
overtrekken

Mooi en goedkoop

Luimes
Meidoornstr. 17-Tel. 1624

Dames !

Modieus gekleed gaan met onze

* truitjes
Grote sortering. Zie etalage.

B. W. GROTENHUIJS i ZN
Spalstraat 18 HengeloGld

DE KOOPLUI op de

Hengelose URlJDAGAUOnD-MARKT
heten u van harte welkom !

U KUNT EK 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 !



Nieuw bedrijf
Naar wij vernemen bestaat er een goede
kans, dat bij de voorgenomen s lu i t ing van
het f i l i aa l van textielbedrijf N.V. Nico ter
Kuile 6 Zn alhier als onderdeel van van
Heek's concern, een nieuw bedr i j f zich zal
gaan vestigen in de bed r i j f s ru imte aan de
Raadhuisstraat . Het technisch confectiebe-
dr i j f Heska, gevestigd te Rijnsaterwoude
heeft n.l. interesse hiervoor.
Heska is een bedrijf, dat moet worden ver-
deeld in twee sectoren, n.l. het verwerken
van text ie l , plastic, leder, kunstweefsels e .d~ '
voor technische doeleinden, rn 't fabriceren
van alle persoonlijke bedr i j f sve i l ighe idsa i t .
Indien de onderhandelingen, die momenteel
met de N.V. gevoerd worden tot resultaat
zullen leiden is het de bedoeling van Heska
om in Hengelo Gld met een kleine afdel ing
te starten.

.
Goed voor de huid
het gehele jaar door

CENTRALE M.R.Y. STIERENKEURING
ZUTPHEN 1967

Traditiegetrouw zal op woensdag 19 april
a.s. op het Houtwalterrein (voormalige vee-
markt) te Zutphen de Centrale MRY stie-
renkeuring voor Gelderland en Overijssel
plaatsvinden. Deze jaarlijks terugkerende
hoogtijdag voor de roodbontfokkerij trekt
steeds een groot aantal belangstellenden.
De aanvoer zal groter zijn dan voorgaande
jaren. De ruim 120 aangewezen stieren
zijn met zorg geselekteerd.
Bij deze sélektie is niet alleen rekening
gehouden met het gewenste exterieur, maar
ook met de produktiecijfers en gebruiks-
eigenschappen. Van de oudere stieren als-
mede van de vaders van jongere stieren,
zijn alle bekende gegevens omtrent verer-
ving van exterieur, produktie en melkbaar-
heid in de katalogus opgenomen.
Behalve de 120 stieren die ter keuring zul-
len verschijnen, zijn in de katalogus een
aantal oude stieren vermeld op grond van
hun goede vererving.
De rundveefokkerij en -houderij geniet alle
belangstelling. Het stierengebruik speelt
bij verbetering van de veestapel een over-
wegende rol. De organiserende Veeverbe-
teringskommissies voor Gelderland - Over-
ijssel menen dat bezoek aan deze Centrale
Stierenkeuring een bijdrage kan leveren
tot een verantwoorde stierenkeuze.
De keuring zal om half tien aanvangen.

BLOEDAFNAME
Wie is er beter aan toe?
De bloedtransfusiedienst van het Neder-
landse Roode Kruis is een der best geou-
tilleerde ter wereld. Het hangt van het volk
van Nederand af of deze dienst - die veel
landen ten voorbeeld is geweest - ook in
de toekomst zijn grote reputatie zal kunnen
behouden. Want de belangrijkste pijler die
deze arbeid moet steunen wordt gevormd
door de vrijwillige bloedgevers.
Gelukkig is het Nederlandse volk van na-
ture bereid tot hulp. Wij ervaren steeds
weer hoe een ieder bereid is mee te helpen
om nood te lenigen en leed te verzachten.
Duizenden donors hebben reeds het bewijs
geleverd, dat zij gaarne willen meehelpen
om doodsgevaar af te wenden. Zij hebben
bemerkt dat deze vorm van hulpverlening
(van zo ontzag'lijk groot belang voor de
ontvanger) voor de gever zeer eenvoudig
is. Eigenlijk wordt slechts een zeer kleine
opoffering van hem gevraagd. Want als
een gezond mens een halve liter bloed af-
staat, dan vult zijn lichaam dit verlies direkt
weer aan. Voor een zieke of gewonde daar
entegen, betekent deze halve liter bloed of
plasma dikwijls het behoud van zijn leven.
Het is niet moeilijk te bepalen wie er beter
aan toe is: een gezonde of een zieke.
Toch verkeert een patiënt die een bloed-
of plasmatransfusie ontvangt, eigenlijk in
een zeer benijdenswaardige positie. Zijn
leven, dat in groot gevaar is, wordt als
door een wonder gered. Dat wonder ver-
vult de geredde met dankbaarheid tegen-
over zijn onbekende redder.
De donor kan tevreden zijn: hij heeft veel
gegeven en hij heeft: niets verloren.
Op zulke tevreden mensen steunt de bloed
transfusiedienst v. h. Nederlandse Roode
Kruis.
Laat daarom geen donor verzuimen om op
donderdagavond 20 april a.s. zijn of haar
bloed te geven in de openbare lagere
school te Steenderen.

Te koop roggestro.

D Steege, B 29, Hengelo Gld

Voorjaarsstoffen

Voorjaarsbonneterie

Schröder bij de kerk

Chr, Huishoudschool -Vorden
De Chr. Huishoudschool nodigt uit tot een
bezoek aan de

tentoonstelling
met MODESHOW

op woensdag 26 april as.

's middags van 2—4 30 uur

's avonds van 7—9 uur

op donderdag 27 april a.s.

's middags van 2—4.30 uur

(Tevens nog gelegei hcid tot aangif te van
lee r l ingen)

De SHOW begint 's middags om ongeveer
3 uur en 's avonds om ongeveer 7.15 en
8.15 u u r .

Gaarne zien wij 'n bezoek aan onze school
tegemoet.

De directr ice.

VOOR

voor/aars- en
zomerschoenen

Wullink's Schoenhandel
Kerkstraat Vordenseweg

Inspectie N.R.S.
F.Hi Veeslag, door inpecteur D. Terlouw, Velp

Ingeschreven werden van: H. J. Zemmelink, Hengelo Gld: Anja
b 79; Th. A. J. Giesen. Baak: Sneeuwwitje5 b 79, Pretje20 b+80;

G. Boschloo, Steenderen: Annie™ b* 82, Gerri t je™ b+ 80, Nova-0

KSab 86, Trijntje51 b+ 84. Clara18 b 78; Hilma's Willie23 b+ 80.

Annie45 b 79.

Gevraagd DAMESHULP
bij feest en brui lof ten

Hotel Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Tel 05753-1212

Grote Paardenmarkt
(Meimarkt)

op woensdag 26 apr.

te Hengelo Gld

f 150.- gratis aan prijzen
Van 10-11 uur worden waardebonnen u i tgegeven , die
u i t s lu i tend op de mark t besteed mogen worden.

Een moment uit de Kenmore T.V. film, die U regelmatig op het scherm ziet

Een manchet met een onderscheiding. De manchet van een
Kenmore Spanofix overhemd! Een prachtig overhemd • een
practisch overhemd. Want hoe U het wast en hoe U het
droogt: de extra versterkte boord en manchetten blijven altijd
perfect!

KENMORE VINDT U BIJ:

KLEM Hengelo G

r E N M O R E
SHIRTS DIEZICHONDERSCHEIDEN

In drie mouwlengten

EEN GROTE KOLLEKTIE

blouses
rokken
pullovers
vesten

DAM S-

H J. Biiunk & Zn

A.s. ouders!
Als de nieuwe wereldburger
of -burgeres zich aankondigt
wi l t u gaarne ui t ing geven
aan uw vreugde!
Er ligt bij ons klaar een
fraaie kollektie

Geboorte-kaarten
Uw wensen worden naar
behoren uitgevoerd door

Drukkerij WOLTERS


