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De Raifff eïsenbank
is goed voor uw geld...

Ook voor het geld
van vde 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.

Dèt 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 en alle bankzaken

KASTANJELAAN 1 - TELEFOON 05753-1294

BIJKANTOOR: VELDHOEK - TELEFOON 05736-369

Gemeente Hengelo GId

Rectificatie
In de advertentie van de gemeente Hengelo GId betref-
fende de

Hondenbelasting
is een storende fout geslopen.

Er staat onder punt l b :

Zij, die in 1968 een hond hebben aangeschaft enz.

DIT MOET ZIJN :

Zij, die in 1968 een hond hebben AFGESCHAFT enz.

>^^^^^^^M JU*'. ^^^^^^^^

naaisters
en

leerling-naaisters
Voor flinke meisjes die behoorlijk willen wer-
ken, bieden wij een zeer goed loon.

Aanmelden dagelijks aan ons atelier, Wichmondseweg 2,
Hengelo GId

SUCCeS

V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL
R. W. W. WEIJERS

Ook voor theorie-lessen Poelsweg 47 - Keyenburg - Tel. 1307

HEIJINK voor goede KWALITEIT

en lage prijzen

Zaal Langeler Hengelo GId

ZATERDAG 15 MAART

DANSEN
dansen voor jong en oud

Met medewerking van

Perry Combo

WAT ETEUT WE

De heurslager geeft 't antwoord!
Maandag en dinsdag

500 gram fijne verse worst

500 gram grove verse worst

500 gram speklappen

150 gram tongeworst

WOENSDAG - Gehaktdag

500 gram gehakt + kruiden

l kg nog voordeliger

150 gram nierpastei

299

Donderdag

500 gram varkenslappen

500 gram vleesribjes

500 gram dik bevleesde hips

100 gram snijworst

149

Vrijdag en zaterdag

500 G

500 G

SCHOUOERKARBONADE 278

haas- of ribkarbonade 298
500 gram Friki haantjes

500 gram magere malse runderlappen

500 gram ossestaart

150 gram ontbijtspek

150 gram jachtworst

150 gram hampastei

150 gram hausmacher

Haal tegelijk eeii mooi menutipkaartje (gratis) bij

V A\ KI lik Tel. 1269



Kerkdiensten

ZONDAG 9 MAART
Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Kroneman, Steenderen
Jeugddienst

m.m.v. ,,De zingende zusjes" uit Laren

10.00 uur Ds van Thiel

WOENSDAG 12 MAART

19.30 uur Ds Jansen
Bidstond voor het gewas

Goede Herder Kapel
10 uur Ds v. d. Hoeven

WOENSDAG 12 MAART

19.30 uur Ds v. Thiel
Bidstond voor het gewas

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. Foeken, Hummelo, Tel. 08348-236

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

Leidster gezinsverzorging
Mevr. B. Lubbera-L[jft»gt. C 1, telefoon 1369

Zondagsdienst dierenartsen
Dr. van Nie telefoon (05754) 436 b.g.g. 008

VERSLAG UTD-PLUIMVEE-
CONFERENTIE
Tijdens Ornithophilia 1968 organiseerde
U.T.-Delfia een pluimveeconferentie die
door bijna 500 personen werd bezocht.
Het thema van deze conferentie was „de
pluimveehouder van 1975".
Er is thans een verslag van deze bijeen-
komst verschenen, waarin de woordelijke
tekst van de inleidingen is opgenomen.
De heer drs. J. de Veer, wetenschappelijk
medewerker Landbouw-Economisch Insti-
tuut (L.E.I.) te Den Haag gaf een be-
schouwing over „Agrarisch Nederland in
1975,,. Hierin schetste hij op grond van
binnen- en buitenlandse prognoses de in
1975 te verwachten situatie, vooral in de
pluimveehouderij.
Vervolgens ging de heer Ir. M. G. Wage
naar Hummelinck, adjunct-directeur U.T.-
Delfia over tot „Kijken in de toekomst",
waarin hij bijzonderheden gaf over leven,
werken en inkomen van de pluimvee-
houder in 1975.
Ook is opgenomen de beantwoording van
vragen die aan het forum werden gesteld.
In dit forum hadden behalve de sprekers
ook zitting de heeren H. Garrelds, voorz.
van het produktschap voor pluimvee en
eieren te Zeist, Ir. J. J. M. Hendrickx,
hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst voor
depluimveeteelt te Zeist, en Th. A. W.
Hopman, commercieel directeur van „De
Spar", levensmiddelen groothandel Mol-
Pauwels N.V., Den Bosch.
Nu ook in de agrarische wereld de blik
allerwegen aandachtig op de toekomst is
gericht, is de inhoud van dit verslag bijzon
der aktueel. Deze rijk geïllustreerde bro-
chure is op aanvraag gratis verkrijgbaar,
zolang de voorraad strekt, bij de plaatse
lijke UTD-handelaar en bij N.V. Mengvoe-
der U.T.-Delfia te Maarssen, onder ver-
melding van ,de pluimveehouder van 1975'

BENOEMING
De heer W. M. C. Besselink, oud-plaatsge
noot, is met ingang van 1 maart aange-
steld als ambtenaar bij de Belastingen,
standplaats Apeldoorn, in de functie van
programmeur.

COMPETITIEWEDSTRIJDEN PAX

ZONDAG 9 MAART

PAX 2 - Ettten 2 2 uur

Sp. Lochem 3 - PAX 3 11 uur

Angerlo V. 2 - PAX 5 2.30 uur

Peter Hissink vertelde over.t t

Londen-Sydney-marathon

Er bestond maandagavond grote belang-
stelling voor de lezing en film die door
Peter Hissink, deelnemer aan de Londen-
Sydney ralley aa,n de leden van de Gel-
derse Maatschappij van Landbouw afd.
Hengelo Gld en „Jong Gelre" in zaal
Langeler vertoénd zou worden. De voor-
zitter, de heer J. Groot Roessink .verwel-
komde in zijn openingswoord speciaal
Peter Hissink en zijn moeder en verdere
familieleden en deelde mede dat door om-
standigheden het niet mogelijk was de in
het vooruitzicht gestelde film deze avond
te vertonen, doch, dat de heer Hissink aan
de hand van een aantal dia's iets zou
vertellen over deze race. De voorzitter
vergeleek deze marathon-race met de in
1934 gehouden Melbourne-race met de
DC-2 „Uiver". Ook nu weer heeft heel
Nederland meegeleefd met dit auto-spek-
takelstuk. De heer Hissink zei het bij-
zonder jammer te vinden dat de film die
over de race vervaardigd is en deze avond
hier voor het eerst vertoond zou worden
door het plotseling overlijden van een
van de medewerkers niet op tijd klaar
was gekomen. Toch wilde spreker trach-
ten aan de hand van de aanwezige dia's
van de race en de landen die werden ge-
passeerd een indruk te geven van deze
bijzondere race, en iets te kunnen laten
zien en vertellen wat men nog niet wist.
Een dergelijke tocht vereist allereerst een
bestuurder als van het voertuig. Toen een
maal vast stond dat Nederland deel zou
nemen aan deze race werd besloten dit
te doen met een Nederlandse auto (DAF)
Van Lennep en Hissink maakten eerst een
verkenningstocht en toen zij na ander-
halve maand terugkeerden was het nieuws
dat zij brachten weinig rooskleurig. Wegen
die elke beschrijving tartten, lange dagtra-
jecten moesten in een kort tijdsbestek ge-
reden worden, maar vooral Australië was
een verschrikking. 5600 km door de bin-
nenlanden, dun bevolkt en onbegaanbare
wegen. Eerst later is het idee ontstaan
dat met twee teams gereden zou worden
(Slotemaker-Janssen). 24 november 1968
is het dan zover en verschijnen twee

Nederlandse teams^ in Londen aaih de
start voor de 16000km marathon-race! Van
uit de lucht worden de teams begeleid
door een Dakota DC-3, die de teams zal
ondersteunen met eventueel droppen van
reserve onderdelen, radio-contact onder-
hield met de bestuurders en plaats bood
voor DAF-mecaniciéns, verslaggevers van
pers, radio en televisie. Tijdens de race
hadden de teams veel steun gehad van
deze begeleiding waardoor zij wisten wel-
ke moeilijkheden er zouden komen en ook
hoe ver de teams van elkaar verwijderd
waren, wat soms wel 500 km bedroeg.
Uitvoerig vertelde spreker hoe het onge-
luk dat zij kregen was ontstaan, n.l. toen
zij op een avond een stijgende weg bere-
den en boven gekomen rechtdoor gingen
inplaats van de weg te volgen die hier
een bocht naar rechts maakte doch door
hun te laat werd opgemerkt. Nog zeven
of acht anderen na hun maakten dezelfde
fout. Hun wagen botste hierdoor op een
rotsblok en werd zo zwaar beschadigd
dat doorrijden of herstellen ter plaatse
onmogelijk was. Doordat de wagen 100
km moest worden teruggesleept voor re-
paratie, werden zij aanvankelijk gediskwa-
lificeerd. Slepen was reglementair niet
toegestaan. Later werd dit besluit door de
organisatoren herzien en konden zij als
deelnemer de reis voortzetten. Spreker
heeft de gehele race met ups en downs
beschreven en laten zien en de bijna on-
overkomenlijke moeilijkheden verteld die
zij hierbij moesten overwinnen, doch ook
de hoogtepunten die zij meemaakten. Hoe-
wel aanvankelijk teleurstellend, dat de ver
wachte film niet vertoond kon worden,
hebben de talrijke aanwezigen toch wel
een aantrekkelijke avond gehad nu een
Hengelose deelnemer in een leuke en
soms humoristische verteltrant de bezoe-
kers deze monsterrace als het ware liet
meemaken. Dit bleek ook wel uit het
uitbundig applaus dat spreker kreeg aan
het eind van zijn geslaagde causerie. De
voorzitter dankte de heer Hissink voor
het gebodene en de aanwezigen voor hun
komst.

april

Hamove-cross

op circuit

't Zand

Zondag 13 april is het weer zover. Dan
gaat het weer spannen op 't prachtige cir-
cuit 't Zand. Op bovengenoemde datum
wordt dan weer de rust op 't Zand ver-
jaagd door het geronk van de cross-
motoren.
De HAMOVE is er in geslaagd een schit-
terend programma voor 13 april te ver-
wezenlijken, n.l. de

250 c.c. Senioren en Int.

350 c.c. en hoger Senioren en Int.
(Kampioenswedstrijd)

Zijspannen Senioren en Int.

Dat in al deze klassen felle strijd geleverd
zal worden staat als een paal boven water
Daar staan bovengenoemde wedstrijd en
de namen van de rijders in de verschil-
lende klassen borg voor.

Om er maar enkele te noemen : in de
250 c.c.-klasse : Stef v.d. Sluis, Jan Roes-
sink, Henk Wassink, Jo Roelofs en Jo Hoef
man.

In de 350 c.c. en hoger zal er dit jaar een
keiharde strijd om de titel van Nederlands
kampioen indeze klasse geleverd worden.

Er zijn indeze klasse verschillende rijders
van gelijkwaardige klasse. Deze strijd be-
gint in Hengelo Gld op 't Zand, want de
eerste wedstrijd om dit kampioenschap
wordt georganiseerd door de HAMOVE.
Enkele bekende namen uit deze klasse
zijn Nederlands kampioen Gerrit Wolsink
uit Hengelo Gld, Frans Sigmans uit Ba-
kel, Pierre Karsmakers uit Aalst, Jo Lam-
mers uit Schijndel en Jan Keizer uit
's Heerenberg.
Bij het zien vSn deze namen kunt u reke-
op zeer spannende wedstrijden.

In de zijspanklas komen we cracks tegen
als Broer Dirkx, die in 1 jaar van solo-
rijder het Nederlands kampioenschap in
deze klasse behaalde. Verder zien we
namen als Janten Thije uit Haaksbergen,
Benny Braakhekke uit Barchem en Ben
Snijder.
Voor de vele crossliefhebbers in onze
streek betekent bovenstaand programma
dan ook het neusje van de zalm.

Ongetwijfeld zal het 13 april op 't Zand
buitengewoon spannend gaan worden.

SPORT OP TWEE WIELEN

Zondag 27 april a.s. zal Keijenburg in het
teken staan van een belangrijk wielerge-
beuren.
De derde wielerronde van Keijenburg zal
dan verreden worden.
Deze koers, in samenwerking met de Ra-
cing-club Steenderen, die de technische
leiding heeft, wordt verreden onder aus-
piciën van de KNWU.
Is het programma van de heren die dag
al interessant, het geheel belooft nog aan-
trekkelijker te worden door de deelname
van de complete damesploeg van de
KNWU.
Dat de sportieve daden die dag hoogtij
vieren bewijst het feit, dat er verder plan-
nen bestaan om in het avondprogramma
judowedstrijden en binnenwielrennerij op
de home-trainer op te nemen.
Voordat het geheel der attraktieve sport
op twee wielen rond is, zal nog menige
bespreking gevoerd moeten worden.
De eerste stappen hiertoe zijn reeds ge-
zet. Het begin is er.

SUS-loten verkrijg-
baar bij WOLTERS

KEIJENBURGSE KERMIS

De tijd dat de traditionele Keijenburgse
kermis rond St Jan weer plaats zal vinden
ligt al weer in het verschiet.
Al is de vastgestelde datum nog wel een
klein beetje toekomst, toch zijn de infor-
matieve besprekingen van start gegaan,
gegaan.
Zo zijn de standplaatsen voor de vermake
lijkheden reeds ter pacht aangeboden. De
definitieve reacties hoopt men binnenkort
te ontvangen.
Wat betreft de plaatsbepaling voor de ver-
makelijkheden, zal deze naar verwachting
de zelfde zijn als afgelopen jaar.
Een Keijenburgse kermis is bijna ondenk-
baar zonder optocht. Dit feestelijke ge-
beuren, op zondag, heeft de nodige aan-
dacht reeds weer verkregen.
De verschillende buurtschappen en particu
lieren, die wensen deel te nemen, zijn
reeds in vergadering bijeen geweest.

JONG GELRE HIELD
VOLLEYBALWEDSTRIJDEN

Dinsdagavond werden in manege „De
Gompert" te Hengelo Gld vriendschappe-
lijke volleybalwedstrijden gehouden tussen
Ring IJsselstreek en Hengelo Gld. De uit-
slagen waren als volgt:
1e team heren IJsselstreek-Hengelo

13-15, 15-8, 13-15
1e team dames IJsselstreek-Hengelo

9-15, 7-15
2e team heren IJsselstreek-Hengelo

15-8, 15-10
Vervolgens werd een touwtrekwedstrijd
gehouden, welke werd gewonnen door de
Ring IJsselstreek.
In de a.s. zomer zal de afdeling Hengelo
een tegenbezoek brengen aan de Ring
IJsselstreek.

FILM- EN DIA-AVOND HAMOVE

Op donderdag 13 maart houdt de Hamove
weer haar jaarlijkse traditionele film- en
dia-avond.
Op deze avond worden de verschillende
hoogtepunten uit het afgelopen veren'il
gingsjaar weer door middel van film en
dia's opnieuw vertoond,
's Middags wordt er evenals vorig jaar
weer een filmvoorstelling voor de school-
gaande kinderen gegeven. Dit vangt aan
om 4 uur.

Volop goede kansen voor de varkenshouderij
Ondanks de slechte wegen bestond er voor de varkenshouderijdag

die georganiseerd was door de Coöp. Landbouwvereniging ,,De

Volharding" in zaal Concordia grote belangstelling.

De voorzitter, de heer J. B. Hiddink, zei in zijn openingswoord,

dat het bestuur met deze voorlichtingsdag midden in de roos had

geschoten.

De varkenshouderij is een winstgevende zaak geworden en kan in

bijzonder voor de kleine bedrijven een steun zijn.

De voorzitter heette in het bijzonder welkom de heren H. Eil, die-

renarts te Hengelo Gld, ir. B. J. Hof, adjunct-directeur van het

Cebeco te Zwolle; H. Rietman, hoofdassistent bij het Rijksveeteelt

consulentschap te Arnhem; G. Siebers, werkzaam in de buiten-

dienst van het Cebeco en Nijland, werkzaam bij de Stichting

't Velde te Warnsveld.

Al deze sprekers belichtten deze dag de verschillende aspecten

van de varkenshouderij. Allereerst zagen de bezoekers een groot

aantal dia's van de heer Nijland van goed ingerichte bedrijven

met de meest gewenste huisvesting en een groot aantal varkens

van uitstekende kwaliteit.

Anderzijds kregen de aanwezigen ook dieren te zien van minder

gevraagde kwaliteit en met gebreken zowel van het varken als

aan de huisvesting.

De heer Siebers liet aan de hand van een aantal cijfers zien hoe

de varkenshouderij was gegroeid. In 1938 waren er zes varkens

per bedrijf, thans 52, waarvan, in tegenstelling tot vroeger, toen er

meer bedrijven waren, de meeste zijn gevstigd in Overijssel,

Gelderland, Brabant en Limburg.

Door een tekort aan slachtvarkens was de laatste weken da prijs

aanmerkelijk gestegen.

Dr Eil belichtte uitvoerig de verschillende varkensziekten. Tol van

vragen werden door hem beantwoord. Het dankwoord van de voor

voorzitter werd door de zaal met een ovationeel applaus onder-

streept.

Zie advertentie „ons Huis" op pagina 4

Na de middagpauze, waarin erwtensoep werd geoffreerd, besprak

de heer Rietman de moeilijkheden waarvoor de jonge boer wordt

geplaatst. Hoewel hoge prijzen worden gemaakt, is het kosten-

pakket eveneens zeer hoog. Spreker belichtte de totaal veran-

derde omstandigheden in het boerenbedrijf.

Ir. Hof schetste in zijn inleiding de verschillende methoden, die

kunnen worden toegepast bij het opfokken en mesten van varkens

Spreker gaf ook voorbeelden van de voorsprong die ons land

heeft op de ons omringende landenSpreker zag binnen 10 jaar o.a

montagebouw voor speciale bedrijven, wat in feite nog maar in

een beginstadium verkeert.

Aan het slot van de middag dankte de voorzitter de sprekers en

gaf als conclusie, dat er nog tal van mogelijkheden zijn, ook voor

de jonge boer, mist men met liefde en vakkennis zijn werk verricht

Tot slot wenste de heer Hiddink allen een goed jaar toe met ge-

zin en bedrijf De Coöp. Landbouwvereniging ,,De Volharding" kan

terugzien op een geslaagde en voor de bezoekers leerzame dag.

VOOR UW BABY
DE MOOISTE

boxpakjes,
truitjes, vestjes
maillotjes

ALLES VOOR DE BABY VINDT U BIJ

Sc h r ode r ***

Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon

JAN HENDRIK

(Johnny)

J. H. Schuppers
J. W. E. Schuppers-Barink

Vorden, 25 februari 1969.
het Wiemelink 59.

Voor de vele blijken van mede-
leven ons betoond na het over-
lijden van onze lieve vader,
groot- en overgrootvader

BEREND JAN HARTELMAN

betuigen wij onze welgemeende
dank.

Uit aller naam :

fam. Hartelman
fam. Wolsink

Hengelo Gld, maart 1969.
Spalstraat 25.

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te huur halve woning, liefst be-

jaard echtpaar. B. Eggink, Ker-

velseweg 12, Hengelo Gld

Te koop gevraagd zw. goed-

soortige r.b. maatkalveren

Harry Jolink, Tel. 1454

Te koop dekrijpe premiebeertjes

N. L., Vader Henk (K.I. Laren;

met gezondheidsverklaring.

E. J. Maalderink, B 2, Hengelo G

Tel. 05753-1477

Vanaf heden weer af te geven

bezemberk (uit voorraad). J. J.

Kernpers en Zn, Baak

Te koop een r.b. maal, 15 maart

a. d. t. Gebr. Hilderink, café „De

Smid", Keijenburg

Te koop nog te dorsen rogge-

stro. H. H. Jolink, C 41, Keijen-

burg

Uw adres voor

(Omplete keukens
met roestvrij stalen blad

BIJFFETTKN

DOE-HET-ZELF-CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reportages

van DOLPHIJN

drukken
is 'n interessant vak

met vele facetten.

Eén van die facetten

is vervaardigen van

familiedrukwerk o. a

huwelijkskaarten,

geboortekaarten

Voor een keurige

uitvoering kunnen

we zorgdragen.

Drukkerij Wolters
Kerkstraat \7 Hengelo Gld



waar deze week weer 5 huisvrouwen de voordelen van een echte ,super' kwamen beproeven

Spercieöoontjes
Worteltjes fijn
Doperwtjes fijn

3 x y2 blik

Bruine bonen

Erwtensoep

Vermicelli

blik

liter

500 gram

TOMATENSOEP literblik 76
Custard

Slasaus

Limonadesiroop

pak 200 gram

fies

2 flessen

3 repen van 90 voor

Drop 10 rol

Bavaria Pils 4 fles 99 Krat

pak 1 5 stuks

De supermarkt, uw groenteman
grote krop 2 voor

Mooie komkommer

HUTSPOT tafelklaar 500 g 39

RODE KOOL _ 39
Andijvie

Grape (ruit

Conference

500 gram

3 voor

2 kg

Bloed-

sinaasappels 8 voor

Golden delicious iy2 kg

1lw superslager
terug van ziek geweest . . .

draait weer op volle toeren

DE GEHELE WEEK

Magere speklapjes

Verse braadworst grof, 238 elke 2e 500 gr

Dik Ribstiik Mor»

Verse lever

Dikke lende

Panee's vlug klaar

Rosbief BOTERZACHT

voor 69
WOENSDAG EN DONDERDAG

VLEESGEHAKT 198, elke 2e 500 gr

DIK BEVLEESD

VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager soepvlees (HIERBIJ SOEPBOTJE GRATIS)

Runderrollade
IEDERE VLEESKLANT

Schouderkarbonade

nu vanaf 349
269

ALLE VLEESPRUZEN PER 500 GRAM

Voor uw lekkerste boterham

100 gram gekookt mager spek

100 gram rookvlees

200 g gekookte worst 79
Heel leverworstje van 98 voor

500 gram bakleverworst

ïolvette kaas 9 39
licht belegen 500 gram HM vV ^L9

Wat keken die 5 nieuwe klanten verrast op, dat ze bij deze prijzen nog gratis VIVO-zegels kregen ook



En toch is RATËRINK uw slager

Het

voorjaar

nadert

LAAT NU UW

rij i-viel of brommer
EEN GOEDE BEURT GEVEN

Maar dan door het van ouds bekende adres

A. B. WO.LN1MM
Spalstraat 30 - Tel. 1961

Als u belt, komen we hem van huis afhalen.

GEVRAAGD

EEN BEKWAAM

timmerman

Gebr. MAANDAG • Wichmond
Hackforterweg 7 a - Tel. 309

Coöp. Raiffeisenbank
KASTANJEUAAN 1

>" ' • " -i u mi • .iMiimiimii

De rentebijschrijving heeft plaats gehad.

Alle spaarbankboekjes kunnen vanaf

donderdag 6 maart a.s.

worden opgehaald

U gelieve de opgeschreven nummers mede te brengen.

Degenen, die verzuimd hebben de boekjes in te leveren,

kunnen dit alsnog per omgaande doen.

Spaarbank en alle bankzaken

GEVRAAGD wegens huwelijk der tegenwoordige

een net meisje
voor de huishouding

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

IONDAG 9 MAART

Dansen
ORKEST: „THE EVENING STARS"

ZAAL WINKELMAN
KEIJENBÜRG

Grote partijen OUD PAPIER

LOMPEN, METALEN of dergelijke

SIMON DAALDER
KOMT ALLEN NAAR DE GROTEDE HOOGSTE BETAALDER

ZUTPHEN - TEL. 05750-3039

in ..OnsHengelose
Beukenlaan te Hengelo Gld

VRIJDAG 7 MAART van 7.30 -11.30 uur

ZATERDAG 8 MAART van 4-11.30 uurauondmarhl
De Kaasspecialist

brengt U

KINDERPARADIS4 pakjes margarine

Aanvang 4 uur (kleine zaal)

Een bijzondere kombinatie
geeft bijzondere resultaten...

vitamih EN
UTD-KALVERKORREL

een kombinatie met
bijzondere resultaten:
krachtige groei, sterk beenwerk
en een goede pensontwikkeling
van Uw kalveren. Zo goedkoop
mogelijk! Dat worden straks
krachtige, goed gebouwde
koeien, met lange levensduur
en een hoge melkproduktie. • ' ' ixdaags voerei

• , • • • • '
• • • * *

Vitafok de goedkoopste oplossing voor de

beste opfok . . . . en UTD-Kalverkorrel hoort er bij !

U TI» voort tot winst F \
____ i

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond ̂ B? (05754) 270

Die fijne Pastunette-
foundations die u

opTVzag,kuntu
bij ons komen passen.

Pastwictte

Korselet met voorgevormde
kanten cups.
Voorpand nylon-saty n met
kant. Tn wit en zwart.
Cupmaten: A t/m D f27,50

Korselet, rondgestikte
vormbehoudende cups met beugel.
Voorpand van nylon-saty n en
kant. Dubbele elastische zy-
en achterpanden. In wit en zwart.
Cupmaten: AA t/m D f 48,50


