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BEZOEKT ALLEN DE GROTE

(!ï FIIR
in OJ\* MUIS*W

aan de Beukenlaan te Hengelo GId

vrijdag l en zaterdag 8 maart
Diverse attrakties o.a. kegelbaan, home-trainer, muizenkevie, rad van avontuur, verder prijs-

schieten en sjoelen om krentebroden, taarten, e.d.

ZAAL OPEN :

vrijdag van HALF ACHT tot HALF TWAALF

zaterdag van VIER UUR tot HALF TWAALF

Voor de kinderen ZATERDAGMIDDAG 8 MAART

Zegt het voort

KINDERPARADIJS
met o.a. poppenkastvoorstellingen

Aanvang 4 uur (kleine zaal)

het VOOrt Artikelen voor de VERKOOPSTAND kunnen tot en met WOENS-

DAG 5 MAART a.s. bij „ONS HUIS" worden ingeleverd.

Ook bij VIVO ontdooide prijzen
HET NIEUWE SUCCES

VIVO vacuüm koffie van i95

+ 25 extra zegels

V00r 175

Café Noir 2 pak 98

2 KUIFJES tafelmarsarine 69

TIJDELIJK

Fijne tafelmargarine

Fijne peren op sap

per Pakje 21

95

ZUIVER IMPORT

Dr Siemer, 2 fles, extra voordelig 95

ze zijn er weer

De echte Jaffa fs s stuks (in netje) 119

WEGENS ENORME NAVRAAG NOG EEN WEEK

Haaskarbonade 500 gram 298

Bakbloedworst 500 gram 89

26 febr.-4 maart

SUETERS
VIVO ZELFBEDIENING Keijenburg

FILMDIENST PROFIL PRESENTEERT:

m
WWDNIVEN

ANIHONY dl

}faar
menselijke
berekening

de opwin-
dendste
film

die u ooit
zult zien

STANLEY BAKER
ANÏÏKMQUME
IRENE PAPAS
GIA SCALA
"JAMES DARREN
Centrale Filmkeuring : 14 .jaar

Cultureel

ZONDAG 2 MAART

Zaal Ijangeler Hengelo Old
Aanvangstijden 5 uur en 8.30 uur. In verband met de verlengde duur der film

(± 3 uur) verhoogde entreeprijs! 4.OO

Op 16 maart wordt verwacht de detectivefilm

JEN « T Y I>F,

SCENARIO
EN PRODUCTIE:

ROMAN VAN

_
n t r\ t m r\ r É i • 1 1 l ^^ ROMAN VAN I . '_ • '•'-'

CARl FOREMANl AUSTAIR M^LEAN l REGIE: J. LEE THOMPSON

MUZIEK GESCHREVEN EN
GEDIRIGEERD DOOR l ««

DIMIIRITIOMKIN

Kaarten in voorverkoop bij Boekhandel Wolters, Hengelo GId

ZONDAG 2 MAART Aanvang 2 uur

De laatste kindervoorstelling van dit seizoen : de prachtige sprookjesfilm in

kleuren

ASSEPOESTER
De tekst wordt hierbij in het Nederlands gesproken, dus voor de kleinen zeer

goed te volgen.

ENTREE f 1.00 (Verhoogde entreeprijs in verband met de lengte der film)

GEZELLIGE AKTIVITEITEN

Door de aktiecommissie van „Ons Huis"
die al menige aktiviteit heeft bewerkstel-
ligd, o.a. culturele avonden, oliebollen-
aktie, ballpointverkoop, heeft weer enkele
akties op touw gezet.
Voor vrijdag 7 en zaterdag 8 maart is de or
ganisatie ter hand genomen van een grote
fancy-fair, die dan in het nieuwe gebouw
aan de Beukenlaan zal plaats vinden.
Meerdere interessante onderdelen zijn aan
deze fancy-fair toegevoegd. (Jok de kin-
deren kunnen zich uitleven op zaterdag
8 maart, 's Middags wordt het dan hun
fancy-fair.

De geplande verloting is inmiddels ook
van start gegaan. De loten, waarvoor vele
aantrekkelijke prijzen beschikbaar zijn. wor
den in een aantal van 5000 stuks verkocht.

VRIJ ENTREE

Een dergelijk voorstel t.b.v. de bejaarden
werd met algemene stemmen aangenomen
op de jaarvergadering van de v.v. PAX te
Hengelo GId.

Deze vrijkaarten die bij het bestuur aan
te vragen zijn, gelden voor de thuïswedstrij
den.

Een sportieve geste van een sportieve
vereniging, die hiermede een goede daad
heeft gesteld.

Van de zijde van de vereniging wordt ge-
hoopt dat hiervan dankbaar gebruik zal
worden gemaakt. De kaarten die zullen
worden uitgegeven, zijn strikt persoonlijk.

GEPRAAT OVER „PAX-PRAAT"

In lovende woorden werd op de algemene
vergadering van de v.v. PAX gesproken
over de goede redactie en verzorging van
het wekelijks club-orgaan, dat aan de re-
dactieleden iedere week bergen werk be-
zorgd.
Zij doen dit echter met veel enthousiasme
Een goede opbouwende kritiek steunt hen
uiteraard bij hun streven het clubblad
iedere week optima-forma te laten zijn.
De iiihoud er van is steeds afwisselend,
van comptitieprpgnpses tot vrolijke kri-
tiek op elkaar, tuSs"5H tfe f^gefs (foor.
De redactiecommissie hoopt dat een ieder
zijn steentje zal bijdragen voor een vrolijke
en boeiende PAX-praterij.

WEEKEND-SAMENKOMST

Door de Herv. Instuif Hengelo GId wordt
voor het weekend van zaterdag 15 en
zondag 16 maart een samenkomst georgam
seerd in het Woodbrookershuis te Bar-
chem, aan de Lochemseweg.
Deze weekendinstuif die op die datum
alleen bestemd is voor de instuif Hengelo
bestaat uit verschillende onderdelen.
O.m. zal er vertoond worden de boeiende
Zweedse film Fibie, naar aanleiding waar-
van discussiegroepen zullen worden ge-
vormd.
Op zaterdagavond zal er een interessant
nachtspel worden gehouden, met als aan
vulling een gezellig dansje.
Zondags wordt er deelgenomen aan een
jeugddienst, terwijl de zondag verder in
een gezellig samenzijn wordt doorgebracht
De samenkomst vangt aan op zaterdagmid-
dag 3 uur en het einde ervan is gesteld
op zondagavond 7.30 uur.
Het ligt in de bedoeling de reis naar
Barchem per eigen vervoer te doen ge-
schieden.
Voor dit weekend is nog plaats voor een
beperkt aantal deelnemers. Degene, die
hier belangstelling voor heeft, dient dit
zo spoedig mogelijk te melden aan een
van de leden van de instuifcommissie.

GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD

Voor de Hengelose jeugd is een nieuw
tijdverdrijf gecreëerd voor de zondagmid-
dag. Vanaf heden zal er in café ,de Waag'
oftewel „de Snor" iedere zondag gezellig
plaatjes gedraaid worden o.l.v. de beroem-
de diskjockey Mountain Bill uit Goelhen.
Waar ligt deze plaats zult u wel denken.
Heel eenvoudig de letters even omzetten
en u komt op Hengelo.
Wie er achter de naam van de diskjockey
schuil gaat is een aangelegenheid die u
zelf moet gaan ontdekken, als de disco-
theek in café de Snor haar poorten opent.
Binnenkort zal er ook op ander terrein
gezellige leut worden gevormd.

ZANG VOOR BEJAARDEN

Vorige week was de chr. zangver. „Looft
den Heer" te gast bij de bewoners van
het Rusthuis aan de Kastanjelaan.
Met verheugenis hebben de bejaarden
uiitgezien naar deze avond, voor hen zijn
een dergelijk optreden van Hengelose ver-
enigingen een welkome afleiding.
Door het koor werden diverse liederen
uitgevoerd.
In de pauze konden de bejaarden o.l.v.
de dirigent de heer Scheffer enige liederen
in samenzang met het koor meezingen, het-
geen hen dankbaar stemde.
Aan het einde van het optreden sprak de
directrice van het huis, mevr. v.d. Berg,
zeker namens de bewoners, toen ze het
koor en haar dirigent dank bracht voor
deze goede ontspanningsavond.



KENNISGEVING

Op dinsdag 4 maart hopen onze geliefde ouders

A. M. KUIPERS
en

H. G. HAVERKAMP

hun 121/2-jang huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen

Joke - André

Rita - Marleen

Theo

Keijenburg, februari 1969.

Poelsweg 15.

Wij herdenken de dag in stilte.

GEVRAAGD wegens huwelijk der tegenwoordige

een net meisje
voor de huishouding

A. H. RATERINK
Raadhuisstraat 10 - Hengelo Gld - Tel. 1301

Kerkdiensten

ZONDAG 2 MAART
Ned. Herv. Kerk

8.30 uur ds. van Thiel
10.00 uur Ds van Thiel

bed. H. Doop

Goede Herder Kapel
10.00 uur Ds Jansen

Vrijz. Herv. Kerk
5 uur Ds Brinkerink

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. Schreuder. telefoon 1266 b.g.g. 008

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Luttik, telefoon 1397

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. Felix. telefoon (0575&) 266 b.g.g.

Handen en Li ppen

COMPETITIEWEDSTRIJDEN PAX

ZONDAG 2 MAART

PAX 3 - Vios B. 2

PAX 6 - Doetinchem4

12 uur

11 uur

EMMAUS
Sinds Abbé Pierre in 1954 met zijn chif-
fonniers de enorme woningnood in Parijs te
lijf ,ging leven en werken meer dan 1000
mensen m 47 landen als : ,,De voddenra-
pers van Emmaus". Zij verzamelen zoge-
naairlde waardelpze materialen en veifwer-
ken deze door té sorteren, zo mogelijk te
repareren en te verkopen. Een ieder ont-

;t levensonderhoud en een klein zak-
geldv Al het overige is bestemd voor hen
die het, waar ook ter wereld, het hardste
nodig hebben.
Bij de samenstelJing van Emmausgemeen-
schap spelen verleden, ras, godsdienst
of politieke richting van de candidaat geen
rol; zij werken samen met en voor anderen
De Emmauscommunauteit te Haarzuilens
vraagt :
nog te dragen kleding en vodden.
Voor de inzameling van bovengenoemde
materialen komen wij bij :
fam. Voltman, 't Regelink, Hengelo Gld
Wilt u meehelpen of heeft u goederen
voor ons, dan zijn wij u erg dankbaar,
wanneer u de materialen goed verpakt,
en gebundeld klaar maakt en afgeeft bij
bovengenoemd adres voor 15 maart 1969.
Eventuele inlichtingen kunt u verkrijgen
bij de Emmauscommnauteit, Haarzuilens,
Eikstraat 14, Tel. 03407-540

HEIJINK
het adres voor

houtwerk en plaatmateriaal

v.v. PAX
hield algemene
ledenvergadering
Onlangs werd de algemene ledenver-gade-
ring van de v.v. PAX te Hengelo Gld ge-
houden in de kantine op het sportpark.
Ondanks de barre weersomstandigheden
was de vergadering druk bezocht.
De voorzitter de heer J. Hulshoff opende
de vergadering en heeette allen hartelijk
welkom. Hij sprak er zijn voldoening
over uit dat ondanks het weer toch zo
veel leden de vergadering bezochten.
De secretaris-penningmeester de heer W.
Geurtzen las de notulen van de vorige
vergadering, die onder dank van de voor-
zitter, onveranderd werden goedgekeurd.
Bij het punt bestuursmededelingen was
het de voorzitter die allereerst een pluim
op de hoed stak van de redactieleden van
het clubblad van PAX, PP, voor de voortref
felijke manier waarop zij het blad gereali-
seerd hebben. Aanvankelijk heb ik er zeer
sceptisch tegenover gestaan of de po-
ging wel zou slagen, maar u hebt het op
een bewonderenswaardige manier voor
elkaar gekregen. Mede namens de gehele
Pax-familie breng ik u hulde voor het fraai
en goed verzorgde clubblad.
In het bestuur was de mogelijkheid be-
sproken om de entreegelden te verhogen,
daar hierop BTW betaald moet worden.
De vergadering kon de memng van het
bestuur delen, doch zag de verhogign niet
eerder ingevoerd worden dan met de
nieuwe competitie.
De heer B. Haverkamp stelde aan de hand
van dit onderwerp de vraag of het niet
mogelijk was of de bejaarden niet vrije
toegang tot de wedstrijden kunnen krijgen.
Dit voorstel werd warm ontvangen en het
bestuur zegde alle medewerking in deze
toe.
In het blad van de landelijke Bond van Ama
teurvoetbaiverenigingen wordt een lovend
stuk geschreven over het clubblad, aldus
de heer Geurtzen.
Van de KNVB was de goedkeuring ver-
kregen over de accomodatie. Toch was
het bestuur niet geheel tevreden, en men
stelde voor, als de Gamog een toevoerlei-
ding aanlegt, om de kleedkamers dan van
verwarming te voorzien en te zorgen voor
warm water in alle kleedkamers.
De tribune op het terrein zal met mede-
werking en op advies van een plaatselijk
assurantiekantoor worden verzekerd tegen
stormschade. Het bestuur dankte het kan-
toor voor zijn bemoeiingen, daar haast
geenenkele verzekering dergelijke objecten
wil verzekeren.
Ook dit jaar zal weer deelgenomen worden
aan het traditionele Hooiplukkerstournooi
te Loclhem. Voor het deelnemen aan het
lichttournoöi te Varsseveld bestond weinig
animo. Men zal wel deelnemen aan een
nederlaagtournool van Ulftse Boys in de
maand augustus.
Van de Ouick Sportschoenfabriek was een
brief ontvangen, waarin deze mededeelde
dat de jaarlijkse bijdrage ook voor het
jaar 1969 tegemoet gezien kon worden.
Onder hartelijk applaus zegde het bestuur
de Ouick dank voor de prachtige bijdrage
De statutenwijziging over de steunende
leden werd vlot aanvaard.
Bij het bestuursvoorstel om het aanvangs-
uur van de wedstrijden te vervroegen,
stelde de heer J. Wansink dat men over
deze dingen niet te licht moet denken.
PAX heeft t.o.v. de Hengelose bevolking
een goede naam en men dient deze naam
te behouden. Na langdurige en levendige
discussies werd besloten het reglement
aldus te wijzigen : inplaats van 12 uur nu
niet voor 11 uur v.m.
Bij de rondvraag werden verschillende
vragen gesteld, die door het bestuur alle
werden beantwoord.
Hierna sloot de voorzitter de vergadering

KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
Op de jubileum receptie van de chr. zang-
ver. „De Lofstem" te Steenderen, werd de
'heer H. Bosch te Bronkhorst, koninklijk
onderscheiden met de zilveren medaille
in de orde van Oranje Nassau .
Dit vanwege het feit, dat hij meer dan 40
jaar actief lid en bijna 25 jaar voorzitter
van die vereniging is geweest.
De onderscheiding werd hem uitgere'ikt
door burgemeester de Kruijff van Steen-
deren.

Voor

uw

BABY
zijn wij

RUIM GESORTEEERD

Teveel om

op te noemen

Ga daarom eens kijken

bij

S('II roder
bij de kerk

Boeiende
film-
avonturen
Een opname uit de

beroemde oorlogs-

fim „Kanonnen van

Navarone"

Sport staalt spieren

Binnenkort gaat filmdienst Profil uit Zelhem
in zaal Langeler een boeiede film op het
doek brengen, en wel op zondag 2 maart.
Het gaat hierbij om de film de Kanonnen
van Navarone.
De geschiedenis, waaromtrent deze film
handelt, speelt zich af op de Griekse
eilanden, die bezet zijn door de Duitse troe
pen. ANeen op het eiland Kheros zijn
2000 Engelsen gelegerd. Deze Britten zijn
onbereikbaar voor de Britse marine, door
de zeestraat van Navarone, die toegang
geeft tot dit gebied, wordt beheerst door
2 enorme kanonnen.
De situatie wordt kritiek voor de 2000
Britten, doordat de Duitse legerleiding een
besluit heeft genomen, een offensief tegen
hen in te zetten.
Deze kritieke omstandigheid is voor de
geallieerden aanleiding om te trachten de
Duitse bezetting te doorbreken en te ver-
nietigen.

Een allereerste middel hiertoe is, de ka-
nonnen voergoed het zwijgen op te leggen
Allerlei onmogelijke staaltjes van durf en
grote 'inspanning worden hiervoor ten toon
gespreid.
De verdere afloop van de film hoeft niet te
worden uitgelegd. De film is te boeiend
om hem te missen.
Deze beroemde oorlogsfilm, die zo boeiend
in het filmverhaal is weergegeven, is ook
in boekvorm te verkrijgen.
Dit boek is verkrijgbaar bij Wolters Boek-
handel, Kerkstraat 17, Hengelo Gld
Voor de kleinsten is er deze middag een
vertoning van de sprookjesfilm Assepoe-
ster. Evenals de vorige maal, zal ook deze
voorzien zijn van een gesproken Neder-
landse tekst. Het is de laatste filmvoorstel
ling van dit seizoen voor de kinderen en
zal aanvangen om 2 uur.

Sportieve automobiel met tal van keuze-
mogelijkheden
Ford ontsluit met de aankondiging van
de Ford Capri een geheel nieuw gebied,
ten nieuw soort automobiel werd ont-
worpen om aan nieuwe verlangens te
voldoen.
De componenten zijn als volgt: stijl plus
prestatie, plus familiewagen-accomodatie,
plus, het belangrijkste, een prijs die te
betalen is.
In het verleden was het publiek dat derge-
lijke persoonlijke verlangens zocht, in zijn
keuze beperkt tot sedans, voorzien van
sterk opgevoerde motoren of sportwagens
met onvoldoende accomodatie of luxe, of
automobielen met zeer hoge prijzen.
Ford gelooft, dat met de Capri voor het
eerst een familie-wagen op de Europese
markt wordt gebracht met een zeer spor-
tief uiterlijk, sterk gestroomlijnde daklijn
en met ruimte voor tenminste vier per-
sonen.
Een grote serie van modellen en specifi-
catie-mogelijkheden brengt een „persoon-
lijke keuze" voor individualistisch autorij-
den meer dan ooit binnen het bereik van
iedereen.

„Klanten-keuze-plan"
De keuze van vijf soorten motoren wordt
geboden, lopend van 1.3 liter inhoud, 63
PK, tot 2.3 liter inhoud, 126 PK.
Vijf basismodellen met 12 verschillende
specificaties, waardoor de mogelijkheid
geschapen wordt aan alle wensen van een
ieder te voldoen .
Met dit „klanten keuze plan"-principe
breekt Ford met de oude methode om een
produkt te brengen waar, indien de groot-
ste prestaties worden verlangd, tevens de
meest luxueuze en hoge prijs uitvoering
wordt geboden.
De Capri met zijn bijzondere mogelijkheden
kan bijvoorbeeld een klant een uitvoering
bieden, waarin uitsluitend prestatie wordt
geboden zonder luxe, zoals uitwendige en
inwendige extra's, maar ook het omge-
keerde is mogelijk.
Steeds meer mensen wensen een aparte
wagen, naar eigen smaak. Realistisch ge-
prijsd, met prestatie en zuinigheid, be-
hoorlijke kofferruimte, ruimte voor een ge-
zin van vijf personen, aantrekkelijke vorm-
gevirvg met niet te vergeten veel inge-
bouwde veiligheid. Met andere woorden
het mannelijk als vrouwelijk deel van onze
een wagen, die aantrekkelijk is zowel voor
klanten, jong en oud.

Raspaard met maximum ruimte bij ge-
ring uitwendig volume.
De Capri carosserie benadrukt de slanke
Europese lijn-conceptie.
Het geringe frontale oppervlak, de aange-
paste lange motorkap met scherp hellende
voorruit en doorlopende daklijn met „afge-
platte achtersteven" geeft de Capri een
functionele carosserie-eenheid in stroomlijn
vorm, met een zeer laag weerstands-coëffi
ciënt.
De wagen heeft verrassend bescheiden
buiten-afmetingen, slechts 128 cm hoog
(11 cm lager dan een 15M sedan), 4.26 m
lang en 1.64 m breed.

'n Plezier om te rijden !

Met Ford's grote verscheidenheid van er-
varing op het gebied van internationale
wedstrijden, heeft de Capri natuurlijk vele
karakteristieke sportieve eigenschappen in
zich.
De Capri biedt een exacte en moeiteloze
rijstijl tengevolge van de toegepaste tand-
heugelstuurconstructie; schijfremmen vóór
en trommelremmen achter; zeer goede
wegligging door het lage zwaartepunt, en
rukne mogelijkheden voor prestaties.
Zuinig benzineverbruik bij een topsnelheid
van 130 km per uur.
Topsnelheden van 180 km per uur met een
redelijk benzineverbruik, afhankelijk van
de keuze van motor.
De versnellingsbak is volledig gesynchroni
seerd met vier vooruit, bediend via een
uitermate handig korte-slag „pookje" op
de vloer, waardoor een snelle directe scha
keling mogelijk wordt.
Een volledig automatisch geschakelde (met
keuze mogelijkheid) versnelligsbak is ver-
krijgbaar bij zwaardere uitvoering motoren
geschakeld op de vloer.

,

Motorenkeuzb

De Capri (heeft vijf motormogelijkheden
afgestemd op zuinig gebruik of op pres-
tatie.

l

Interieur

Comfort is één van de eerste overwegin-
gen in de C&pri om de ruimte in de wagen
aan te vullen
Nieuw ontworpen individuele kuipstoelen,
voor bestuurder en voorpassagier, welke
180 mm kunnen worden gesteld.
De rugleuninghoek van de voorstoelen kan

individueel naar behoefte van bestuurder,
of voorpassagier worden ingesteld.
De leuningen van de voorstoelen zijn ver-
grendeld. Door ontsluiting van de ver-
grendeling wordt betere instapruimte ver-
kregen voor achterinzittenden.
De achterbank beslaat de gehele breedte
van het interieur en heeft een apart be-
kledings-patroon.
Slaapstoelen voor en een achterzitting met
twee individuele kuipzittingen voor de ach-
terzitting zijn verkrijgbaar bij bepaalde
uitvoering-specificaties.
Speciale attentie is besteed aan het ont-
werp en de plaatsing van de instrumenten
en de andere bedienings-organen.
De instrumenten zijn ondergebracht in een
duidelijk, gemakkelijk af te lezen cirkel-
vormige behuizing, geplaatst in een stoot-
vrije kompasvormige kap, direkt voor de
bestuurder. Er is reflectie-vermijdende voor
ruit.

Veiligheid

Veiligheid is altijd een van de voornaamste
overwegingen bij het ontwerpen van Ford
automobielen. Dit geldt natuurlijk ook bij
de Capri.
Het dashboard is gevat in sterk schok-
absorberend materiaal, terwijl de naaf
vanhet stuurwiel ook schokabsorberend
is uitgevoerd, zodat bij botsingen veilig-
heidsvoorzieningen aanwezig zijn waardoor
de bestuurder wordt beschermd.
Beide portieren zij voorzien van sloten,
welke zodanig zijn uitgevoerd, dat bij een
plotselinge schok de portieren gesloten
blijven.
Deurhandels aan de binnenzijde van de
portieren en raamopdraai-handels zijn zo-
danig uitgevoerd en geplaatst, dat zij letsel
werend zijn.
Alie bedienings-organen op het instru-
menten-paneel zijn utgevoerd als tuimel-
schakelaar zonder scherpe kanten.
Kachel-bedieningsorganen zijn opgesteld
in een apart verzonken paneel.
De zonneschermen zijn gepolsterd; het
opmaakspiegeltje van splintervrij glas.
De inwendige achteruitkijkspiegel is ge-
monteerd op een licht-breekbare arm.
Asbak van licht-breekbaar materiaal.
De benzinetank is op een zodanige plaats
opgesteld, dat een maximum veiligheid bij
een frontale of achterzijdse botsing wordt
verkregen.
De ruitensproeiers worden met de voet be
diend; ruitenwisser motor heeft twee snel-
heden.



Gezellig Voordelig Onweerstaanbaar, ook voor U

Men met
wortelen

liter 59 elk 2e blik 49
Spercieboontjes

VIVO macaroni

Jus d'Orange

liter

pak 500 gram

JOY 2 fles 98
Pindakaas per pot

Gesneden zoetzuur %

Reuze koek

MRD-

literblik 149
Speculaas

2 afwasborstel

Quick up

familiepak

(Lola model)

6 flesjes

Tafelmargarine 2 kuipjes nu

De supermarkt, uw groenteman
Andijvie 500 gram

ZUURKOOL 39
pak 500 gram ^P? ^g?

Worteltjes met peterselie 500 gram

Hutspot tafelklaar 500 gram

89Heel kg

Sinaasappels

Laxton superbe

CITROENEN
Jonathans

7 voor

11/2 kg

vol vitamine C

5 voor

2 kg

59

Uw superslager

presenteert KWALITEIT
en let op onze PRIJZEN, vooral in de TOONBANK

DE GEHELE WEEK

Verse braadworst 239 elke 2e soo gr

Ossestaart

MAGERE

Slavinken 3 VOOR 119

Dik Spek gezouten

VARKENSPOOTJES voor 69
WOENSDAG EN DONDERDAG

Vleesgehakt 198 elke 2e 500 gram

MAGER EN VERS

VRIJDAG EN ZATERDAG

Hamlapjes

Fricandeau

Dikke lende

ROSBIEF boterzacht

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Voor uw lekkerste koterham

150 gram snijworst

150 gram tongeworst

150 gram boterhamworst

gram boerenmetworst
Maria biscuits

rol 200 gram



En toch Is RATERINK uw slager
U.V.V. afd. Hengelo Gld

Bejaardenmiddag
OP WOENSDAG 5 MAART A.S., 2.30 UUR
IN ZAAL LANGELER

Zij, die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, kunnen

worden gehaald. Opgave voor 5 maart bij mevr. Aalberts,

Ruurloseweg, Tel. 1450

Het bestuur

A.S. DONDERDAG 27 FEBRUARI

starten wij met

Huisvrouwengymnastiek
van 8.30 tot 9.00 uur

in de oude O.L.S., Ruurloseweg

Bestuur Gymnastiekver. „Achilles"

f 1OO.— beloning
voor degene die mij de persoon kan aanwijzen die op zater-

dag 9 nov. j.l. tussen 16-18 uur bij mij een R.B. pink van ±

11/2 jaar uit de wei heeft gehaald aan de Roessinkweg, af-

weg van de Aaltenseweg te Hengelo Gld.

J. JOLINK, Boekeltweg 6, Doetinchem, evt. tel 08340-3520

kansen
zaterdag 1 maart
Orkest: „The Starfihters"

Aanvang 7 uur

zaal Beuseker
STEENDEREN

Uw aders voor alle soorten

kleine ijzerwaren
o.a. sierbeslag voor kasten enz.

DOE-HET-ZELF-CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hengelo Gld

Biedt zich aan : huishoudelijke
hulp, voor 1 dag of 2 halve da-

gen per week. Zuivelweg 16, Hen

gelo Gld

Gevraagd een linnenmangel.

Brieven onder de letters H.L.,

bureau de Reclame

Te koop een g.o.h. bankstel

Zonnestraal 44, Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsfolo's en
reporlage.s

van DOLPHIJN

GEBOORTE-

KAARTEN

DRUKTERIJ
WOLTERS

Uitgevers van De Reclame

KERKSTRAAT 17

HENGELO GLD

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Ford wijst de weg
met de nieuwe Capri:

va f 7605*

Stel u voorl Al die geweldige lijnen, die
sportlvlteit 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!
• Keus uit V-motoren tot 2300 cc
• Pakket Plannen voor in- en exterieur
• Comfort voor 4 (ja, 4!) volwassenen
• Kom kijken en rijden, vandaag nog!

DOETINCHEMSE AUTOHANDEL N.V.

OFFICIAL DEALER

TERBORGSEWEG 20-22 - DOETINCHEM - TEL. 08340-4747

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

„GAUOCT
GASMAATSCHAPPIJ GELDERLAND

IUTPHEN

Op 26 FEBRUARI en op 5 MAART a.s. om 19.30 uur wordt in „Ons Huis"

te Hengelo Gld een KOOKDEMONSTRATIE gehouden.

Op één van deze avonden bent u welkom.

Toegang GRATIS.

ZOEKT

U
VAST

WERK?

Dan kan de functie van vertegenwoordiger bij een

grote verzekeringsmaatschappij iets voor u zijn.

In I I I * < • ! 1.0 QLJ>

is momenteel een plaats vrij !

Reeds onmiddellijk na aanstelling ontvangt u een

hoog 'inkomen en volgt opname in een premievrij

pensioenfonds.

Voor uw vakopleiding wordt door ons gezorgd en

ook na de inwerkingsperiode kunt u rekenen op de

blijvende steun van een inspecteur.

Leeftijd niet ouder dan 40 jaar.

ANTWOORDBON

Als brief te zenden aan de heer

J. van Huenen, M. Leliveltstraat 17, Lichten voorde, Tel. 05443-2147

Inzender heeft belangstelling voor de aangeboden pos'itie en verzoekt daaromtrent nadere

inlichtingen.

Naam :

Aders :

Leeftijd :

Woonplaats

VELE VOORJAARSSTOFFEN VOORRADIG:

• OIOLEN LOFT
• TREVIRA 2OOO
IN UNI-KLEUREN

ZEER LAGE PRIJZEN!

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 - Groot/lande/ Stoffen
PRUNUSHOF 58 - VELSWIJK - TELEFOON 08344-425

CHR. HUISHOUDSCHOOL VORDEN

Aangifte van leerlingen
voor de half augustus te beginnen lagere en middelbare opleidingen en cursussen :

a Lagere opleiding
3-jarige lagere opleiding, waarvan het eerste jaar een Brugjaar is, waarna

splitsing volgt in :

a T-richting (theorie; voor O.V.B , Inas, Kinderverzorging)

b P-richting (praktijk; voor huishouding, naaien, kantoor, verkoopster)

b Middelbare opleiding
Oriënterende Verzorgende Beroepen (vroeger V.V.B.)

Toelatingseis nu nog Assistente in de huishouding (duur opleiding : 1 jaar

3 maanden praktisch werken in een verpleeginrichting of kraamcentrum

inbegrepen).

c Cursussen
1 Avondnaaicursus

2 Avondkookcursus

3 Bloemschikcursus

Aangifte en inlichtingen op maandag 10 maart van 2-4 uur 's middags en van 7-8 uur

's avonds Tel. 05752-1512

G. Disbergen, directrice


