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Zaal Langeler Hengelo GId

A.S. ZATERDAG 22 FEBRUARI

dansen
Orkest: HAMELAND COMBO

In alle gevallen blijft :
Uw verzekeringsman
Uw vertrouwensman

ADR. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem
Tel. 08344-414

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruiüsioio's en
reportages

van DOLPHIJN

Uw verzekeringsadviseur
Assurantiekantoor A. J. MEMELINK

Kastanjelaan 5 • Hengelo GId

Telefoon 05753-1521

Manege „De Gompert" - a.s. zaterdag 22 februari - 7 uur precies

Pony-avondconcours
van de hoogste klassen ponyruiters QL*lf. Z.)

Deelname uit: Laren, Geesteren, Neede, Ruurlo, Aalten en Hengelo GId

Wij verzorgen voor U de aangifte

inkomstenbelasting 1968
en eventueel teruggaaf loonbelasting b.v. bij huwelijk in 1968

Makelaars-, Assurantie- en Accountantskantoor

W. J. R. BEUNK TH. J. NIESINK
Rozenstraat 3

Hengelo GId

Tel. 05753-1532

Molenstraat 19

Keijenburg

Tel. 05753-1740

GEVRAAGD

net meisje
voor de winkel

net meisje
voor de slagerij

ALBERS SUPERMARKT
VORDEN

öranjeuereniginflsteenderen
Za! de ORANJEVERENIGING in ons dorp blijven bestaan?

Zo ja, kom dan op de

vergadering
OP MAANDAG 24 FEBR. 1969

IN CAFÉ MEEZEN OM 8 UUR

Het bestuur

KEURSLAGER
ïlees kopen een feest bij

Maandag en dinsdag

500 gram fijne verse worst

500 gram grove verse worst

100 gram boterhamworst

WOENSDAG - Gehalctdag

500 gram gehakt + kruiden

l kg nog voordeliger

100 gram nierpastei

299

Donderdag

500 g malse varkenslappen

500 g dikke vleesribbetjes 149

500 g speklappen
100 gram snijworst

149

WEEKEND

SCHOUDERKARBONADE500 G

500 G ribstuh

278

388
500 gram ossestaart

100 gram kookworst

100 gram leverkaas

100 gram hamworst

H A A L UW VLKEN BIJ

KEDR8LAGER V A\ III Kit Tel. 1269



Heden heeft de Here tot Zich genomen, mijn
geliefde vrouw en onze zorgzame moeder,
groot- en overgrootmoeder

WILHELMINA BERENDINA SMEITINK
echtgenote van Lambertus Jan Wagenvoort

in de gezegende ouderdom van 84 jaar.

Psalm 23

Hengelo Gld, L. J. Wagenvoort

Hengelo Gld, J. W. Wolsink-Wagenvoort

A. G. Wolsink

Apeldoorn, J. G. Wagenvoort
C. W. Wagenvoort-de Kruijff

Hengelo Gld, J. W. Wagenvoort

W. G. Wagenvoort-Pelskamp

Doetinchem, B. J. Luesink-Wagenvoort
G. Luesink

Hengelo Gld, B. G. Wagenvoort-Heijink
J. W. Heijink

Lochem, L. W. Wagenvoort
M. Wagenvoort-Bruil

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 12 februari 1969.
„Maria Poste!", Pastoor Thuisstraat 6.

De begrafenis heef! plaats gehad op de Alg.
Begraafplaats te Hengelo Gld.

Met leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlijden

van de heer

HERMAN HARMSEN

op de leeftijd van 52 jaar.

Gedurende vele jaren heeft hij zijn beste krachten aan ons

bedrijf gegeven.

Zijn grote toewijding en plichtsbetrachting zullen bij ons in

dankbare herinnering blijven.

Dat zijn echtgenote en naaste familie de kracht moge vinden

om dit verlies te dragen.

Bestuur, Commissarissen en Directie

C.L.V. „De Volharding"

Hengelo Gld, februari 1969.

Op zondag 9 februari overleed plotseling onze medewerker,

de heer

HERMAN HARMSEN

op de leeftijd van 52 jaar.

Wij zullen in hem een goede vriend en collega missen.

Zijn prettige omgang en serieuze werklust zal steeds in

onze herinnering blijven voortleven.

Personeel

C.L.V. „De Volharding"

Hengelo Gld, februari 1969.

Er zijn 2 huizen waar het goed is; dat is de uwe en ons huis!

Wij verzorgen ook graag uw

BRUILOFTEN - PARTIJEN

EN BEGRAFENISSEN

Vraagt vrijblijvend inlichtingen

Hotel Langeler Tel. 1212

Brrr.... Wintertijd, koude tijd

Dat geldt ook voor de vogels

Kerkdiensten

ZONDAG 23 FEBR.
Ned. Herv. Kerk

9.00 uur ds. Jansen
10.30 «jur ds. Jansen

Goede Herder Kapel
10.00 uur ds. Klopman

Vrijz. Herv. Kerk
Geen opgaaf ontvangen

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis 10.30 uur H. Mis. Door de
week H. Mis 8 uur.

R.K. Kerk Keyenburg
Zaterdag 7.30 uur n.m. H. Mis. Zondag v.m.
7.30 uur stille H. Mis, 9.30 uur H. Mis, 11
uur stille H. Mis 6 uur n.m. stille H. Mis In
Zelhem in Ned. Herv. Kerk. ledere dag 7.15
uur en 8 uur v.m. stille H. Mis

Zondagsdienst dokteren
Dr. Hanrath, telefoon 1277 (b!g.g. 008)

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Lucie Marie, telefoon 1315

Maatschappelijk werkster
Mej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groene Kruisgebouw, telefoon 1397

Leidster gezinsverzorging
Mevr. B. Lubbers-LIjftegt, C 1, telefoon 1369

Zondagsdienst dierenartsen
Dr. Eil telefoon (05753) 1420 b.g.g. 008

Pony-auondconcours
in manege je Gomperi'
Zaterdag 22 februari a.s. zullen in manege
De Gompert te Hengelo Gld de beate rui-
ters van ponyclubs uit deze o.mgeving elkaar
in een sportieve strijd bekampen om de
hoogste plaatsen.
Het concours wordt georganiseerd door de
ponyclub De Shetlandruiters te Hengelo G
en het bestuur heeft hiervoor de beschikking
gekregen over manege De Gompert in de
Dunsborg, even buiten het dorp, gelegen
tussen Aaltenseweg en de Zelhemseweg
Aan dit concours kunnen slechts de beste
ruitertjes deelnemen, n.l. uit de hoogste
klassen L, M en Z-rijders, en er zal worden
deelgenomen door de St Steffenrijders uit
Laren, Hamelandruiters uit Geesteren, Pas-
ruiters uit Neede, Ponyclub uit Ruurlo, Kin-
dervriend uit Aalten en Shetlandruiters uit
Hengelo Gld.
De wedstrijden zullen bestaan uit optreden
van 8-tallen voor de pauze en na de pauze
het springconcours.
Manege De Gompert is bij uitstek geschikt
voor het houden van een binnenconcours;
het is één der grootste maneges in Neder-
land en de wedstrijden zijn vanaf de tribunes
de galerij en het restaurant overzichtelijk te
volgen.
Indien de weersomstandigheden het toelaten
zullen de ponyruiters zaterdagmiddag 22
februari in optocht door het dorp trekken
teneinde iedereen op te wekken het avond-
concours te bezoeken.
Dit avondconcours is reeds een voorproefje
van het grote concours dat op Hemelvaarts-
dag in Hengelo Gld georganiseerd wordt
ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van
De Shetlandruiters. Hiervoor zijn de voorbe-
reidende werkzaamheden reeds begonnen.

N.V.E.V.
De bijeenkomst van j.l. week was ondanks
minder goede wegen best bezocht.
Na het openingswoord en de notulen hield
mevr. van Hengel een electriciteitpraatje
over de hoogtezon met haar geneeskundige
infrarode uitstraling, waarbij ze waar-
schuwde dit apparaat alleen te gebruiken
in overleg met de arts. Vervolgens was het
woord aan de heer v.d. Kolk uit Laren die
op voortreffelijke wijze het karakteristieke
boek van Abe Brouwer „De gouden zweep"
wist weer te geven. Geboeid luisterden allen
naar deze spannende roman, waarin de
Friese karakters zouitmuntend uitgebeeld
worden.
Na een hartelijk dankwoord en enkele zake-
lijke mededelingen, kwam het slot van deze
geslaagde avond.

MOEDERLOZE VEULENS

Evenals voorgaande jaren zal de afdeling
paardenhouderij van het Landbouwschap
in 1969 haar bemiddeling verlenen bij het
onderbrengen van moederloze veulens.
Voor dit doel is een telefooncentrale in
Den Haag dag en nacht bereikbaar.
Het telefoonnumer is .- 070-322928.
Behalve over moederloze veulens kunnen
ook inlichtingen worden verkregen of ver-
strekt van merries waarvan het veulen is
overleden.
Bovendien kunt u een circulaire aanvragen
over de opfok van veulens met kunstmelk.

HEIJINK
het adres voor

C 1 zelfbouwmeubelen

SPRINGLEVENDE BEATBABY VAN 2 JAAR

Bovenstaand is terug te leiden op het 2-
jarig bestaan van de Hengelose beatclub
Square, die bij de vele beatminnenden in
Hengelo Gld en wijde omgeving een goede
naam heeft gemaakt in de korte periode
van haar bestaan.
Het bestuur van deze jubilerende club is er
steeds in geslaagd en dit met veel ent-
housiasme die de club onder haar leden en
ook daarbuiten een goede naam te laten
behouden.
Door het bestuur is het plan opgevat, om na
vele voorbereidende besprekingen op 12
maart het jubileum een passende herden-
king te geven, met het optreden ^n de
bekende formatie „The Cats", die door hun
overbeladen programma na deze presentatie
in Hengelo Gld, het eerste jaar niet meer zul
len optreden in deze streek.
Voor de leden van Square ongetwijfeld een
reden destemeer woensdag 12 maart, let wel
dus niet op een zaterdag, het jubileum-op-
treden in haar club bij te wonen in zaal
Concordia te Hengelo Gld.

COMPETITIEWEDSTRIJDEN PAX

ZONDAG 23 FEBR.

DVC 1 - PAX 1

PAX 2 - Etten 2

Sp. Lochem 3 - PAX 3

Angerlo V. 2 - PAX 5

2.30 uur

2 uur

11 uur

2.30 uur

Reparatie KUNSTGEBITTEN, vlug, goed,
goedkoop. P/a Maanstraat 7, Hengelo Gld

Om te onthouden :

16E BEDEVAART NAAR BANNEUX
Vertek 3 mei

Inkoop van OUDE MUNTEN. E. Nijhof,
Maanstraat 7, Hengelo Gld, Tel. 05753-1838
Alleen zaterdags

Te koop jonge konijnen. B. Regelink, Vor-

denseweg 36, Hengelo Gld

Auto-slippen
als sport interessant!
Onder auspiciën van de Doetinchemse
Automobielclub werden vorige week zondag
in de Houtkamphal te Doetinchem klasse-
mentsproeven wedstrijden georganiseerd,
en waéirbij door 40 wagens aan deze wed-
strijden werd deelgenomen.
Door de heer A. Oortgiesen uit Hengelo G
werd ook deelgenomen. Met zijn Kadett
reed hij 4 maal het parcours en bij de 2e
maal boekte hij reeds een tijd van 35 sec.
Deze tijd werd slechts door één deelnemer
overtroffen en niet nadat deze persoon zijn
wagen had voorzien van spijkerbanden.
De heer Oortgiesen die lid is van de Hen-
gelose auto- motorvereniging HAMOVE,
boekte met deze 2e plaats een fraai succes
Hij ontving uit de handen van de heer
W van Tongeren een beker.

Steenderense bejaardensoos
Op 9 februari kon na veel voorbereidend
werk van start worden gegaan met de
Steenderense Bejaardensoos.
Deze eerste officiële bijeenkomst van de
bejaarden sociëteit voor Steenderen en
omgeving, stond direct al in een grote be-
langstelling.
Met veel enthousiasme en opgewekte ge-
zichten togen de bejaarden naar zaal Rutten
waar zij dan hun bejaardensoos konden
gaan beleven.
Een goede stimulans voor de bejaarden om
naar de soos te komen, zal ongetwijfefld
ook de komst zijn geweest van „collega-
oudjes" uit Hengelo Gld, n.l. de bejaarden-
dansgroep De Klepperklumpkes, die door
haar TV-optreden goede bekendheid, kreeg.
Na de eerste verkenning en kennismaking
met elkaar begon de stemming er al direct
goed in te komen.
Door diverse afgevaardigden van vereni-
gingen en instellingen werden enkele woor-
den gesproken, en waardering uitgesproken

voor de totstandkoming van dit stukje
menslievend werk.
Het enthousiasme voor het optreden van
de bejaarde dansers uit Hengelo Gld
staken de oudjes niet onder stoelen of ban
ken. Zo hier en daar werd nog wel gepro-
beerd door de bejaarden van de Steende-
rense soos de beentjes van de vloer te
laten gaan.
O.m. vertoonde mevr. van Leuvenstein-
Breukink deze middag prachtige dia's van
de gemeente Steenderen en gaf mevr.
Harmsen-Hoogkamp een zangsolo ten bes-
te. Het eerste gezelschapsspel voor de be-
jaarden werd aangeboden door mevr. van
Dijke, presidente van UW, afd. Hengelo.
Door mevr. Kruijff-Leys, die deze middag
met een korte samenvatting over de plan-
nen en het ontstaan van de soos, opende,
deelde aan het slot van de bijeenkomst
na iedereen dankte hebbengebracht, nog
mede, dat de eerstvolgende bijeenkomst
zal zijn op dinsdag 4 maart.

VERPLAATSING

HENGELOSE KERMIS

In de onlangs gehouden raadsvergadering
van de gemeente Hengelo Gld ging de raad
accoord met het voorstel van B. en W. om
de Hengelose Kermis die zal plaats vin-
den op 9, 11 en 12 juli, te doen verplaatsen
naar de Kerkstraat.
Tevens is bij deze verplaatsing inbegrepen
het daneveneens gebruik maken van het
parkeerterrein aan de Synagogestraat.
Nadat de kermis jarenlang werd gehouden
op het gemeentelijk parkeerterrein, werd
vorig jaar besloten deze te verplaatsen naar
de Spalstraat.
Zoals vorengenoemd, is besloten de a.s.
kermis te doen verplaatsen naar de Kerk-
straat, welks voorstel van B. en W. mede
werd ondersteund door de plaatselijke
marktvereniging en de VVV.

BENOEMING

In haar onlangs gehouden raadsvergadering
benoemde de raad van de gemeente Hen-
gelo Gld de heer A. Grotenhuys, hoofdklerk
tergemeentesecretarie te Hengelo Gld tot
onbezoldigd ambtenaar der Burgelijke Stand

En toch Is RATERINK uw slager

Keuze maken tussen landbouwregeling en B.T.W.
Zoals bekend neemt de landbouw in de
BTW een aparte positie in :
In de eerste plaats worden de landbouwpro
dukten belast naar een verlaagd tarief, te
weten 4% tegenover het normale tarief
van 12%.
In de tweede plaats wordt de landbouwsec
tor forfaitair in de belastingheffing be-
trokken.
Aangezien elke boer en tuinder op dit
moment moet beslissen of hij gebruik
maakt van de mogelijkheid op forfaitaire
wijze in de BTW betrokken te worden, is
dit een probleem dat in eerste instantie
aan de orde komt, aldus mr. v.d. Heijde,
fiscaal specialist v. h. ministerie van land
bouw en visserij, onlangs voor de micro-
foon.
Bijna iedere boer of tuinder krijgt dezer
dagen het verzoek van de melkfabriek, de
landbouwvereniging, de veiling of een

andere afnemer van land- en tuinbouwpro
dukten of hij een verklaring wil tekenen,
dat hij van de landbouwregeling gebruik
maakt. Waartoe dient dit verzoek ?
De landbouwregeling houdt o.m. in, dat een
land- en tuinbouwer administratief buiten
de heffing van de omzetbelasting blijft. Dit
betekent dat de boer of tuinder geen terug
gaaf van BTW krijgt, die is begrepen in de
aankopen; hiertegenover hoeft geen BTW
afgedragen te worden over de verkopen.
Het lanbouwforfait houdt in, dat de terug
te ontvangen BTW en de te betalen BTW
in de land- en tuinbouw ongeveer aan
elkaar gelijk zijn, althans over enige jaren
bezien. De afnemer van land- en tuinbouw
produkten kan dan de BTW van de fiscus
op basis van diens aankopan van de boer
of tuinder terug ontvangen. Deze bedraagt
4/104 deel van de (bruto) prijs. Om deze
teruggaaf te kunnen krijgen, moet de af-

nemer aantonen, dat hij produkten gekocht
heeft van een boer of tuinder, die de land-
bouwregeling toepast.
Dit kan hij aantonen aan de hand van een
verklaring, die ondertekend is door de
boer of tuinder.
Deze verklaring dient inprincipe voor elke
verkoop van land- en tuinbouwprodukten te
worden opgemaakt. Wordt bijvoorbeeld een
koe verkocht of een partij aardappelen, dan
dient de prijs hiervan bruto te zijn, d.w.z.
met inbegrip van 4% BTW; op basis van
de verklaring, dat verkoper gebruik maakt
van de landbouwregeling, kan dan de ko-
per 4% BTW van de fiscus terug ontvan-
gen. Zo geldt een tarief van 4% voor zaai-
zaad en pootgoed, meststoffen voor ge-
bruik in de land- en tuinbouw, veevoeders,
stro, olie en gas.

Boeken en tijdschriften welke uw aandacht
vragen :

Aanzien van 1968

Europacup

Schaats-
kampioenen

Van sexty tot sextig
(Max Tailleur)

Fabeltjeskrant
(Nu ook op ansichtkaarten)

PRISMA pockets
o.a. detective, Aula, Marka, Klip-
per, Wilde rozen, Biggles, Kar!
May, woordenboeken

UIOLTERS' BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld
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Ook Uw adres omdat een supermarkt meer voor u doen kan

Groentesoep
Tomatensoep
per pakje 59

elk 2e pakje

Soepballetjes 2 blik

Leverpastei A. Hunink 200 gram

Haring in tomatensaus 400 gram

°'ie °' e' grote fles

met stuk toiletzeep GRATIS

Vruchtengries zak 200 gram

Gesorteerde vruchten 3 buk voor

Perziken op sap iiter

Koen Visser literblik

PrinceFourré flCen 125 maar

Taartbodem 176 Hierbij 1 blik vlaaivulling

Appelmoes 1/2 blik

Keiikenmargarine 3 pak

Kuipjes tafelmarganine 2 voor

De supermarkt, uw groenteman
Kassla dikke krop 2 voor

tafelklaar

500 gram
29

gramRode kool tafelklaar 500

Witte kool 500 gram

Brussels lof ~, 49
Conference 1 y2 kg

Golden delicious iy2

rood-
koker

2 KG 79
Sinaasappels jaffa's 7 voor

stukken voordeliger
bij uw SUPERSLAGER

DE GEHELE WEEK

Hachévlees

grof elke 2e 500 gr

Verse lever

Hamlapjes

GELDERSE SCHIJVEN 3 voor 109
Varkensfricandeau

Runderlapjes iets doorregen

WOENSDAG EN DONDERDAG

Nog een keer MAGERE

VLEESGEHAKT 198 elke 2e 500 gr 169
VRIJDAG EN ZATERDAG

Runderstoofstuk

ROSBIEF

karbonade
ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

uw lekkerste boterham

200 gr zure zult
200 gr gebraden gehakt
200 gr gekookt mager spek
100 gr hamworst

Bij 500 gr rundvlees
*^"J *^ ^^ ^^ *J • • VM • • V« V • W«> J ^̂ ^̂ ^̂ _ _^^»«w

VACUÜM ROOKWORST 79

HAANTJES
bij f 5.00 aan boodschappen ± 1 kg

O ja, natuurlijk met gratis VIVO-zegels, die zijn immers altijd gratis geweest bij deze prijzen



Ford wijst de weg 9

met de nieuwe Capri:
v.af7605*

Stel u voorl Al die geweldige lijnen, die
sportlviteit In een échte fastback voor
slechts ƒ 7605,-. En u kunt deze wagen
aanpassen aan uw meest persoonlijke
wensen.
Door de geweldige hoeveelheid acces-

soires kunt u van de Capri net maken
wat u wilt I
• Keus uit V-motoren tot 2300 cc
• Pakket Plannen voor in- en exterieur
• Comfort voor 4 (ja, 41) volwassenen
• Kom kijken en rijden, vandaag nog l

DOETINCHEMSE AUTOHANDEL N.Y.

OFFICIAL DEALER

TERBORGSEWEG 20-22 - DOETINCHEM - TEL. 08340-4347

Filiaal: Doetinchemse Autohandel N.Y.
SPALSTRAAT 28 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1256

Gemeente Hengelo Gld

Hondenbelasting
Burgemeester en wethouders maken ingevolge de ,,Verordening Hondebelasting"

bekend, dat:

I a. zij, die in 1968 in de hondenbelasting werden aangeslagen en thans nog
'houder zijn van een hond, geen aangifte behoeven te doen; zij ontvangen auto-
matisch hun aanslagbiljet 1969;

b zij, die in 1968 een hond hebben aangeschaft en hiervan nog geen melding
hebben gedaan tot 15 maart 1969 in de gelegenheid worden gesteld dit te doen
onder opgaaf van naam en adres van degene, aan wie de hond is overgedaan.
Wanneer vóór deze datum geen afmelding is gedaan, wordt voor 1969 een aan-
slag opgelegd gelijk die van 1968.

II a. zij, die in de loop van 'het jaar 1969 een hond gaan houden van drie maan-
den of ouder;

b. zij,die een hond houden, die in de loop van het jaar 1969 de leeftijd van drie
maanden overschrijdt;

c. zij, die op 1 januari 1969 een hond hielden, waarvoor ingevolge genoemde ver-
ordening belasting verschuldigd is en waarvoor zij in het voorafgaande belasting-
jaar niet ingevolge deze verordening zijn aangeslagen;

hiervan voor wat betreft II a t.e.m. c vóór 15 maart 1969 schriftelijk, door gebruik-
making van een ter gemeentesecretarie kosteloos verkrijgbaar aangiftebiljet, ajfn
gifte dienen te doen.

Burgemeester en wethouders

voornoemd,

Th. Ph. Baron Mackay, burgemeester

W. C. Gieling, secretaris

VELE VOORJAARSSTOFFEN VOORRADIG :

• moi.i:\ i.oi/r
• TIC i: v i IE i 2000
IN UNI-KLEUREN

Verkoop •.

DINSDAGS EN DONDERDAGS van 1.30 tot 5.30 uur

VRIJDAGS van 1.30 tot 9.00 uur.

KOOP KWALITEIT — KOOP GOEDKOOP — KOOP RECHTSTREEKS

P. OVERKAMP-GroofJiande! Stoffen
PRUNUSHOF 58 - VELSWIJK - TELEFOON 08344-425

LANDELIJKE RIJVERENIGING

if De Zevensteen
TE STEENDEREN

brengt U weer de

gezellige feestavond
met het blijspel

„Romance rond artikel 17*

OP DONDERDAG 27 FEBRUARI

IN ZAAL CONCORDIA TE STEENDEREN

Het GERBA KWARTET verzorgd het BA J^

KOMT ALLEN Aanvang 7.30 uur precies

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

De Raiffff eisenbank
is goed voor uw geld..

Ook voor het geld
van "de Zilvervloot'.

Wie bij ons spaart met het Ideaal-
Spaarplan 'de Zilvervloot' krijgt

natuurlijk rente. Maar de overheid doet
er nog een schepje bovenop :

10% premie over het gespaarde én de
aantrekkelijke bankrente. Dus een gulden cadeau bij elk tientje.

Dat is de Zilvervloot. Hét spaarplan voor jonge mensen van
15 t/m 20 jaar. Kom morgen eens langs. Voor inlichtingen.

R A I F F E I S E N B A N K

HENGELO GLD
Spaarbank «n alle bankzaken

KASTANJELAAN 1 - TELEFOON 05753-1294

BIJKANTOOR: VELDHOEK - TELEFOON 05736-369

UITVOERING
van de Chr. Jeugdverenigingen te Varssel

OP 21 EN 22 FEBRUARI

Opgevoerd wordt het blijspel in 1 bedrijf:

Kamers met ontbijt

Na de pauze blijspel in 3 bedrijven :

Lift naar het zuiden

Aanvang 7.30 uur

in de school te Varssel

Voor de schoonmaak alle soorten

verven en
plakplastics

in vele dessins

DOE-HET-ZELF-CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hengelo Gld

Te koop Simca 1300 (1965) in
prima staat. Berkenlaan 64, Hen-
gelo Gld

Verloren in wijk Bekveld wollen
handschoen (rood/zwart). Gaarne
terugbezorgen bij D. Bosman,
Veermansweg

Te koop een bromfiets. B. H.
Harmsen, Dwarsstraat 12, Hen-
gelo Gld
's avonds na 6 uur

TE KOOP
Jaarsma oliehaard, dressoir +
theekastje, gascomfoor, geijser bu
tagas. J. Antink, Beukenlaan 28

OOK VOOR U

HENGELOSE
URIJDAGAUOND
MARKT
De kaasspecialist komt
met

alle soorten
KAAS

o.a. 20+ kaas en dieetkaas

ledere week weer heerlijk
smullen van

Hoekstra s VIS
Overbekende kwaliteit


