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„'t Zand" Zondag motorland.

Voor de motorterreinwedstrijden van Zon-
dag a.s. op 't Zand te Hengelo Gld, bestaat
een zeer grote belangstelling, zo groot zelfs
dat het aantal renners dat van alle voor-
gaande jaren verre overtreft.
Onder hen zijn vele prominente rijders uit
nationale en internationale parcoursen, o.a.:
Klink, van Heukelom, Baudoin enz., renners
die in binnen- en buitenland reeds vele suc-
cessen hebben geoogst en die Zondag op
't Zand weer zullen tonen waartoe zij op
hun machtig snelle machines in staat zijn.
Om 12 uur begint de training, 14 uur start
Ie manche senioren boven 150 cc, H.30uur
start junioren tot 150 cc, 15.15 uur start Ie
manche senioren tot 150 cc, 15.45 uur start
2e manche senioren boven 150 cc, 16.15
uur start junioren boven 150 cc, 17.00 uur
start 2e manche senioren tot 150 cc, 17.30
uur start finale senioren boven 150 cc. De
prijsuitreiking zal omstreeks 19.00 uur in
café v.d. Weer plaats vinden.
Een uitgebreide geluidsinstallatie houdt de
bezoekers steeds op de hoogte omtrent het
verloop van de wedstrijden en de verrich-
tingen der renners.
De medische verzorging berust bij de dok-
toren Dwars en Schreuder en de plaatselijke
E.H.B.O.
De toegangswegen tot het circuit zijn door
Motul- en K.N.M.V.-pijlen aangegeven.
Tot Zondag dan op t Zand, b.v. in het
bekende circuitgedeelte de Sahara!

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAM PO

Zal Pax kampioen worden?
Door de royale 4-0 overwinning van Zon-
dag j.l. op Warnsveldse Boys, is het eerste
elftal van Pax opgeklommen tot de bovenste
plaats op de ranglijst, gelijk met Ruurlo I.
In de nu nog resterende wedstrijden zullen
beide ploegen natuurlijk alles op alles zetten
om de uiteindelijke kampioenstitel te behalen.
Wij wagen ons niet aan een voorspelling,
daar de beide kopgangers niets voor elkaar
onder doen en daar de tegenstanders er over
uit zijn hun huid zo duur mogelijk aan de
leiders te verkopen, hetgeen dan ook een
sportieve opvatting is.
Ontegenzeggelijk heeft Pax een goede kans,
tenminste als de jongens resoluut en met vol
élan de strijd aanbinden, welke tegenstander
het ook is en, dat natuurlijk volhouden tot
het eindsignaal!
Zouden beide ploegen met een gelijk aantal
punten over de eindstreep gaan - daar is
ook goede kans op - dan zal er een be-
slissingswedstrijd gespeeld moeten worden.
Zover is het echter nog niet, zodat de eerste
taak voor Pax is zoveel mogelijk winst ha-
len in de komende wedstrijden. Het junioren-
elftal Pax a geeft hier het mooie voorbeeld
door vaak met dubbele cijfers overwinnin-
gen te behalen en ongeslagen aan de kop
gaan.

IVOROL: tanden Wit, adem FHS

In vacature voorzien

Naar wij vernemen is in de vacature van
wijlen de heer G. J. Harmsen, als directeur
der Coöp. Landbouwver. „de Volharding"
alhier benoemd, de heer B. Heerink, thans
directeur aan de Coöp. te Elspeet.
De heer Heerink was jaren aan „de Vol-
harding" verbonden.

Secretariaat van het

Verbond voor

Veilig Verkeer

afd. Hengelo Gld:

Ruurloseweg 55
Tel. 388

Gaarne wekken wij onze lezers op de pro-
paganda-filmavond van het Verbond voor
Veilig Verkeer op a.s Dinsdag in Concordia
bij te wonen.
De gehele verzorging der avond berust bij
het Verbond te Utrecht.
Zie voor bijzonderheden o.s. advertentie.

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

11 April uitvoering Crescendo

10 April Bindingsavond B.B.

12 April uitvoering kinderzang Bekveld
12 April N.V.E.V.

15 April Motorterreinwedstrijden op het
circuit 't Zand

17 April Filmavond Veilig Verkeer

Propaganda-avond C.J.M.V. en C.J.V.F.

te Toldijk, Zaal „den Bremer"

Geslaagd.
Aan de Rijkslandbouwwinterschool te Zut-
phen behaalde onze plaatsgenoot A. W.
Maalderink het diploma.

KERKDIENSTEN
HENGELO OLD

Zondag 15 April

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de Heer te Winkel

10 uur Ds Kwint

Goede Herder Kapel 10 uur. Ds Hakkesteegt
Bediening-H. Doop

Vrijm. Herv. Kerk

Geen dienst

5 uur Ds H. Rosbergen, Deventer

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars, Telefoon 277
bij geen gehoor 008

H. van Soest, Dierenarts
Telefoon 420 (bij geen gehoor 008)

Voor vlijtige handen
in schoonmaakgetij: Hamea-Gelei

Gevonden voorwerpen
Boodschappentas. Kilometerteller. Kinder-
hemdtje, Damestasje. Armbandje (koper-
kleurig).

Verloren voorwerpen
Bruine portemonnaie met inhoud, l big.

Inlichtingen Politiebureau van 8.30 tot en
met 12.30 uur.

Weekmarkt
Op de Woensdag gehouden weekmarkt
waren 91 biggen aangevoerd. Prijzen van
45 tot 55 gld per stuk. Handel matig.

Rij kspostsp aar bank
Gedurende de maand Maart werd op de
Rijkspostspaarbank alhier ingelegd f 10747.50
en terugbetaald f 10805.51.
Het laatst uitgegeven boekje was no. 1530.

Uitvoering Crescendo
Woensdagavond gaf de Chr. Muziekvereni-
ging Crescendo de 2e voorjaarsuitvoering
in dit seizoen.
O.l.v. de heer Garritsen werden een 9-tal
nummers ten gehore gebracht. Ondanks de
kleine bezetting werd er behoorlijk goed ge-
musiceerd.
Na de pauze voerde een toneelgroepf uit
Halle-Heide het 3-bedrijvige toneelspel'van
Hans Nesma, „Vader Job" op.

Veilig Verkeer

Propaganda-Avond
Dinsdag 17 April a.s. 's avonds 7.30 uur in Concordia

0V" o.a. zullen de nieuwste films op verkeersgebied vertoond worden.

Toegang vrij. Allen hartelijk welkom.



Inplaats van kaarten

BERNARD REGELINK

en

JOHANNA BERENDINA POORTERMAN

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen Huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats hebben op Don-

<. ' derdag i^Sttprtl a.s. des n.m. om 2.30 uur
ten Gemeentehuize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening des n.m. om 3 uur
in de Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld,
door de Weieerwaarde Heer Ds K. G.
Kwint.

Hengelo Gld, Varsselseweg l
Hengelo Gld, Varssel F 2

Aprrt 1956

Tijdelijk adres: Varsselseweg 1. Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren van 4.15—5.15 uur n.m.

in hotel Langeler te Hengelo Gld

ZOMERSE DAGEN

lachen U reeds toe.

Overhemd blouse in een
goede kwaliteit poplin.
Aangeknipte mouw. In
diverse modetinten.

025
* Royale poplin klokrok

Uiterst voordelig.

14.75

Blouse met Italiaanse
boothals, zeer mo-

' dieus. Poplin met
charmante gar-
nering.

13.50
Vlotte bakvis-
rok. Mooie
poplin in frisse
kleuren.

l pau PentBeurre
voor slechts 25 cent bij aankoop van

nies limonadesiroop a 99 cl
met 15 geldzegels

i lies slasaus 94 et
met 18 geldzegels

150 gram leuerhaas 65 et
met 10 geldzegels

Er zijn 1600

VéGé-kruideniers

in Nederland

Ruime keuze

Zomerstoffen

Zomerjurken

Jersey pakjes

Blouses Rokken

voor Nu

Schröder
Violen, Primula-veris, Duizendschonen,

Anjers en diverse vaste planten.
Spitskool- en Slaplanten.
DAHLIA'S en GLADIOLEN

in verschillende kleuren en soorten

M. WIJNBERGEN

Hebt U onze pracht sortering

Overgordijnstoffen en Vitrages
al gezien l

Om deze te beschermen tegen de felle voorjaars-
zon, hebben wij ook de moderne en goedkoopste
zonwering

B A L A S T O R E
uit voorraad leverbaar, in 50 ~ 60 - 70 t/m 2.40

breed, alles 2.60 lang.

ZIE ETALAGES

H. A. T O L K A M P

Nu is het de tijd om Uw rijwiel te laten

Moffelen en Chroomen
bij het van ouds bekende ADRES

Fa wied. 6. UI. LUIMES •

Kleine advertenties
t/m 10 woorden 60 cent

Gevraagd net meisje P.G.
voor d. en n. of enkele da-
gen per week, bij Joh. Be-
renpas, D 128, Hengelo Gld

Een R K. meisje ge v
voor de huishouding, ook
genegen in de winkel te hel-
pen. Goed loon en in tern .

Daniels van Bremen
Boliestraat 56, Doetinchem

Gevraagd tegen l Mei net
meisje voor halve dagen.
J. M. Ruesink, Spalstr. 48.

Gevraagd flinke jonge-

man voor opleiding
motorwals-machinist

bekend met motoren, en
aankomend monteur

lasser, voor werkplaats
P. J. Kerkhofs Hengelo Gld

Voor direct gevraagd een
pakhuisknecht bij B. Kel-
derman, Molenaar

Te koop jonge hennen

W. X H. (7 weken)
A. J. Derksen, Tramstr. 8

Hengelo Gld

Te koop een beste jonge
guste koe, J. Huinink, D
154 Hengelo Gld

Te koop een toom biggen

W. J. Harmsen, D 19
Bekveld

Te koop een zware jonge
guste M.R.IJ. koe, bij H.

W. L. Gr. Roessink, Lank-
horsterstraat E 19,

Hengelo Gld

Te koop roodb. dragende
malen, bijna aan de telling
tbc- en abortus vrij, bij A.
Scheffer, C 106, Keyenburg

Te koop 2 r .b. neurende
dragende vaarzen, waar-
van l volbloed met goede
prod. J. Harmsen, Noordink

Te koop zw.b. dragende
maal, tbc-vrije stal, bij J.
Meenink F 11. Henge!o-G

Te koop eiken bergroe-

den borsthoogte ongeveer
l meter, dennen voor bal-
kenslieten, rikposten. H W.
Hueskes, Dunsborg, B 24,
Hengelo Gld

Te koop een toom biggen

bij D. J. Wesselink, F 49,
Hengelo Gld

Te koop 20 jonge hennen

13 weken oud. R. Klein
Obbink, Vordenseweg 28

Te koop mangels en
consumptie aardappelen

H. J. Tankink C 120

^Bezoekt onze met/Mexposities.

G a a t U U w k a m e r o f U w h u i s n i e u w

i n r i c h t e n o f w i l t U n o g o n t b r e k e n d e

m e u b e l e n e r a a n t o e v o e g e n ?

B e z o e k t U d a n e e n s m e t U w l e v e r a n c i e r

é é n v a n o n z e s h o w r o o m s .

U k u n t e r r u s t i g U w k e u z e b e p a l e n u i t

e e n z e e r u i t g e b r e i d e c o l l e c t i e m o d e l l e n

i n a l l e g a n g b a r e s t i j l e n .

|| Steenwijk

\ Meppe/erweg 26-28

l Telef. K 5210-2223

..liet Witte Huis',' Brink 96
Telef. K 6700-5223

Amsterdam

Keizersgracht 685
Telef K 20-37812

Groningen

Oiule "Tïoteringestraat 42

Telef. K 5900-30423

Bezoekt (fe moderne toonzalen vanNiewe» & Kanis

In onze

ETALAGES
tonen wij

voor de

SCHOONMAAK

de nieuwste

VITRAGE
Theedoeken

Handdoeken

Tafellakens

Washandjes

Baddoeken

Stofdoeken, ehz.

H, J, BUUNK & Zn

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
utmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

REMINGTON-ROYAL,
o.a. wereldmerken schrijf-
en tehnachines,contant reeds
v.a. f 215.— en op f inan-
ciering af f 2.— p.w. Br. no.
189.724, Bolrek, Konings-
plein l , A'dam.

Voor

HOUTEN

kippenhokken
liggende rabatplanken
en glas in schuifbare
valramen.

Vraagt inlichtingen en
prijsopgave hij

f a B, U Schotten

L A M P J E S P E C H
geen nood,

Wolsink's Automatiek,

helpt U uit de nood!

Steeds in onze automatiek
voorradig

Rijwiel- en Bromfiets-
lampjes

A.G.WOLSINK
v/h Meulenbrugge

VORDENSEWEG

Volgt
het

voorbeeld
van

zovelen
en

plaatst
uw

advertenties
in

JE RECLAME
M

Wij zijn telefonisch aangesloten

\ *]{, onder no.

H. w. BOSCH,
vertegenwoordiger G.O.S.

GEVRAAGD

een machinale houtheuierher
leerling machinale houlheuierher
en een leerling meubelmaker

Loon volgens arbeidsovereenkomst, plus prestatie-

toeslag. Opneming in bedrijfspensioenfonds.

fa B. H. GROOT BRAIYIEL & Zonen
VORDEN

Wollen en katoenen

HEREN GABARDINE JASSEN
LENTFERINK v.h. Jacobs
Telefoon 383

Molor-ïerreinwedstrijden
„'t ZAND" te HENGELO GLD

Zondag 15 April a.s.

Aanvang training 12 uur *̂ Hl

wedstrijden 2 uur



GEZAMENLIJKE
SCHOORSTEENVEEGCENTRALE

Doetinchem en Omstreken

OOK DIT JAAR
staan wij weer klaar om Uw schoorstenen

deskundig volgens de nieuwste

methoden TE REINIGEN.

U kunt zich hiervoor opgeven bij de onder-
staande aangesloten brandstoffenhandelaren.

Tenminste drie dagen tevoren ontvangt U
bericht van onze komst.

Spoedbestellingen speciaal tarief

Uitvoerige folder met tarieven en verdere bij-
zonderheden verkrijgbaar bij de leden,

Th. J. HARMSEN, Hengelo Gld
B. KELDERMAN,
J. H. LANGELER,
B. J. LEBBINK,
H. J. STEENKAMP,
WISSELINK, Velswijk
JANSEN Varssel

De Empo RiiuiiellabrieK, Dorden
vraagt personeel voor :

de MAGAZIJNEN,

de RIJWIEL- en BROMFIETS-
MONTAGE,

de LAKKERIJ en BIEZERIJ,

de FRAMEBOUWERIJ,

de SLIJPERIJ,

alsmede

AANWAS SCHILDERS,

ELECTRO MONTEURS,
B ANK WERKERS

en LEERJONGENS ter opleiding

Inlichtingen bij: de heer T. Brus, Dijenborgse-
straat 4, Hengelo Gld.
en bij de fabrieksportier

Rijwielen
Keuze uit vele modellen en kleuren.
Wij hebben de grootste sortering, ook
in sport.

Brommers

VOOR AUTO-RIJLES
A.N.W.B. Bonds-Auto-Rijschool

Ch. Groot Bruinderink
TEL. 307

de mooiste en nieuwste uitvoeringen, met
en zonder achterwielvering.

Z W A R E MOTOREN
Betaling in overleg.

HENLI Rijwielmagazijn

TEGEN DE

coccidiosis
bij Uw kuiken*, is

CATARRHOL
een uitstekend Homoeopatisch middel

Werkt zowel voorbehoedend als genezend

Bevat geen chemicaliën of andere schadelijke

bestanddelen. Snelwerkend.

Verkrijgbaar bij :

DROGISTERIJ — G. LENSELINK
Kerkstraat No. l — Hengelo Gld

SNELDER - Tel. 321 - STEENDEREN

MANDERS - Tel. 205 - BAAK

A.s. Maandag na 1 uur

GESLOTEN
B. K E L D E R M A N , Molenaar

N.V. Likeurstokerij en Wijnhandel

VETTER & Co te Zutphen

Op aantrekkelijke voorwaarden kunnen

nog enige mnl. en vr.

WERKKRACHTEN
worden geplaatst in onze bottelarij

en distilleerden).

Sollicitatieadres: Broederenkerkpl. 17a, Zutphen.


