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Voor het aanleggen of veranderen van uw tuin
is het adres

BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG

G. J HALFMAN & ZN
Hof straat 7 - Hengelo GId - Tel. 05753-1424

UW Un kunnen wij uit voorraad leveren :

* ROZEN * VRUCHTBOMEN

* HEESTERS * BOSPLANTSOEN

* CONIFEREN * GAZONGRASZAAD

ASEi 'PPOCIUKlGn zoals compost, gedroogde stalmest enz.

7)oofjaa?
iN ONZE ETALAGES

Met de nieuwste modellen en kleuren

B.H.'s - Stepin

Panty - Jupons
VOOR ZWARE FIGUREN OO|< RUIM GESORTEERD

bij de kerk

Dat is in trek!
Het eten van

HAANTJES
is een smakelijk gebruik

in deze tijd

Wij kunnen iedere dag

uerse siachthaanties
leveren

Pak de telefoon en bel

05755-498

H. J. WINKEL

Steenderen
Hardsteestraat 20 - Toldijk

Door aanschaffing van een nieuwe

zijn wij thans in staat Uw zaaiproblemen op te lossen.

Alles in één bewerking klaar, geen sporen achterlatend

Tevens het van ouds bekende adres voor het

spuiten raii uw landlKMigeiiiassei

Loonbedrijf HEUSKES
Tel. 05753-1259 - Reigersvoortseweg 10 - Steenderen

HEIJINK voor al uw vloerbedekking

HEIJINK voor al uw gordijnen

HEIJINK voor al uw vitrage

HEIJINK voor al uw meubelen

HEIJINK voor al uw geschenken

HEIJINK voor al uw meubelolie en wrijfwas

HEIJINK voor al uw houtwormolie

HEIJINK voor uw tapijtreiniger

HEIJINK voor de doe-het-zelver

HEIJINK voor vakwerk en service

„Ds Spande!" DE GEZELLIGE WINKEL

MET ALLES VOOR IEDEREEN

BIJ DE KERK Ruurloseweg 2 Tel. 1484

Ha, daar komt hij dan ,de

feestavond
van de L.R.

Wilt u aan het eind van het winterseizoen nog eens een

avond uit, kom dan p

donderdag 2O maart a.s.

naar CONCORDIA te STEENDEREN

Wij brengen u een ouderwetse gezellige avond met het

blijspel

Romance rond artikel 17
Met na het blijspel

°-'-v- het GERBA KWARTET

Kaarten aande zaal verkrijgbaar vanaf 15 maart.

HAAST U, want het wordt druk. HAAST U

ZOJUIST ONTVANGEN

Leuke vlotte voorjaars

jurken en pakjes
T ie etalages of komt u binnen eens kijken

Schröder bij de kerk

N.V.E.V.

Kookdemonstratie P.G.E.M.
op WOENSDAGMIDDAG 26 MAART A.S.

in het voorlichtingsgebouw te Doetinchem

Vertrek 1.30 uur n.m. bij café Bruggink.

Opgave vóór 21 maart bij het bestuur

Het bestuur

Vraagt voor het atelier te Hengelo GId

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.

Zaal Langeler - Hengelo GId

A.S. ZATERDAG 15 MAART

voor jong en oud

met „PERRY COMBO"

H.H. LANDBOUWERS

Bij ons gelegenheid voor het

bespuiten van

alle onkruid

LOONBEDRIJF

ELLENKAMP & ZN
Bekveld D 67 - Tel. 05753-1611

Zo de Heer wil, hoopt op 17 maart a.s. onze lieve vader,

groot- en overgrootvader

HERMAN BRUIL

zijn 90e verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren n.m. van 3-5 uur in zaal Bruggink.

Fam. Bruil

Hengelo GId, maart 1969.

B 65.

Door deze willen wij Bestuur, Commissarissen, Directeur en

Personeel van de Coöp. Landbouwvereniging ,De Volharding'

hartelijk dank zeggen voor al hun medeleven, betoond bij het

overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader, opa en

schoonzoon

HERMAN HARMSEN

echtgenoot van B. Maalderink

Uilf aller naam :

Wed. B. Harmsen-Maalderink

Hengelo GId, maart 1969.

B 38 a.

Voor uw medeleven, betoond bij het overlijden en de be-

grafenis van mijn lieve man en onze lieve vader, opa en

schoonzoon

HERMAN HARMSEN

echtgenoot van B. Maalderink

mogen wij door deze allen oprecht dank zeggen.

Uit aller naam :

Wed. B. Harmsen-Maalderink

Hengelo GId, maart 1969.

B 38 a.

En toch i$ RATERINK uw slager

HEIJINK voor LUXAFLEX en BALOSTORE zongordijnen
Ruurloseweg 2 - Hengelo GId

Alles voor uw TUIN zoals:
TUNCOMPOST

TUINTURF

POTGROND

GEDROOGDE KOEMEST

VERPAKTE MENGMEST

TUINZADEN

BLOEMZADEN

GAZONGRASZAAD

TUINGEREEDSCHAP EN -BENODIGDHEDEN

PLASTIC BROEIBAKJES (SPEENBAKJES)

GAZONMAAIERS, ETC. ETC.

Voor uw VOGELS:
DIVERSE VOGELVOEDERS

SCHELPENZAND EN VOGELGRIT

OPFOKVOER VOOR KWARTELS EN

FAZANTEN

C.L.V. „De Volharding"
Onze winkel is ook op zaterdag van 9-12 uur geopend.

Spalstraat 37 - Hengelo GId - Tel. 05753-1713

DS J. L. PIERSONSCHOOL

Ouderavond
OP DINSDAG 18 MAART A.S.

IN „ONS HUIS"

AANVANG 19.45 UUR

Het schoolkoortje zal opvoeren de musical

^Meester Pennewip

Een ieder is van harte welkom l

Hamove • Hengelo GId

Film- en dia-avond
OP DONDERDAG 13 MAART

IN ZAAL LANGELER

AANVANG 8 UUR

's Middags 4 uur

Filmvoorstelling
voor schoolgaande kinderen

PRISMA-pockets pracht pockets
in alle soorten verkrijgbaar (o.a. ook Aula, Marka) bij

Boekhandel WOLTERS Hengelo G

Door de aanschaf van

een motor(ketting)zaag
zijn wij momenteel in staat uw

snoei- en onderhouds-
werkzaamheden
in tuin of bos nog beter en sneller te verzorgen

BOOMKWEKERII EN TUINAANLEG

G. J. Halirnan & Zn.
Hofstraat 7 Hengelo GId Tel. 05753-1424



vecht voor voordeelprijzen Uw voordeelprijzen

Voor GOED en GOEDKOOP

literbllk 65 2 blik

max. 4 blik

VIVO pils

Leverpastei

Muurverf

3 fles

3 blikjes

veegvast 4 kg

liter

Nootmuskaat bus 50 gram

"jax schuurpoeder grote bus van 55 voor

Koude pudding 3 pak

Tomatensoep
64 elk 2e pak

zakManna kindersnoepjes

Kersen op sap %

Wasknijpers 20 voor

Quieh up Onze up

2 fles
89

De supermarkt, uw groenteman

Raapsteeltjes nieuwe oogst

500 g
69

Witte kool tafelklaar 500 g

Gekookte bietjes 500 gram

ENORME AANBIEDING

Diepvries

pak ± 500 gram

Laxton superbe

Jalfa's

1V2 kg

7 voor

Bananen KG 89
Conference 2 kg

onze l

DE GEHELE WEEK

Prachtig dik spek

Ossestaart

Echt mager NU

Varkenspootjes

Schouderkarbonade

3 voor

Mag-ere Npeklapjes 169

Verse braadworst grof, 238 elke 2e soo

WOENSDAG EN DONDERDAG

VLEESGEHAKT 198 ..„.2. S009r

Dikke vleesribbetjes voiOP

VRIJDAG EN ZATERDAG

Runderlapjes iets doorregen 289

Mensrollade
Magere riblapjes

Gelderse schijven

Soep complet

3 voor

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Voor uw
lekkerste boterham

150 gram boerenmetworst

150 gram HAM 98
200 gram Haagse leverworst

VLIEGEND TEKENTALENT

Voor de jeugdige Steenderense jongeman Jacco te Hennepe aan

de Smitstraat was de deelname aan een grote tekenwedstrijd van

de Kon. Ned. vereniging voor Luchtvaart zeer succesvol. Deze wed-

strijd, uitgeschreven ter gelegenheid van het jubileum der vereniging

leverde de succesvolle tekenaar een interessante vliegreis op naar

Londen. Deze reis door de lucht naar de overkant van de Noordzee

wordt gemaakt met een DC 8 van de KLM en wel op zaterdag

29 maart a.s.

Kerkdiensten
ü

ZONDAG 16 MAART

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Eerw. heer Hoogeveen, Arnhem

10 uur Eerw. heer Hoogeveen, Arnhem z

Goede Herder Kapel

10.00 uur ds. Jansen

Vrijz. Herv. Kerk

10 uur Ds Schouten, Borculo

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

GEVRAAGD bij bejaarde heer

en invalide dame oppas voor

enige uren zondags, hulp in de

week aanwezig.

Tel. 05753-1343

Gevraagd een goede jongensfiets

leeftijd 11 a 12 jaar. Aanbiedingen

bureau de Reclame.

Te koop g.o.h. kolenhaard. A.

Elsman, Prunusstraat 11, Hen-

gelo Gld

Te koop 4 clubs H. G. Eskes,

Voortseweg .3, Toldijk

Tb koop dekrijpe beren met ge-

zondheidsverklaring. H. J. Klein

üotink, Lankhorsterstraat 12

Wichmond.

Te koop zangkanaries bij B. A.

Hoebink E 13, Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan Druidsfolo's en
reportages

van DOLPHIJN

Indiana
rubber stalmatten
met recht of anti-slip profiel

Onmisbaar in rundveedrijfmest-

stallen, en in zeugenkooi, kraam-

hok en opfokhokken.

Direct uit voorraad, in alle cou-

rante maten.

Grootste maat 150 x 200 cm

Franko huis

A. R. WAGENVOORT

Stalinrichting - Vorden

Tel. 05752-1259

In alle gevallen blijft :

Uw verzekeringsman

Uw vertrouwensman

ADR. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Vdswijk
Zelhem
Td. <m:m-4l4

Uier- en
tepel beschermer
Geheel ontwikkeld door veterinair

deskundige.

Geen mislukte melklijsten meer.

Geen uierontsteking meer door

betrappen.

Een afdoend middel om uw hoge

productie koeien te behouden.

Ook afdoend voor koeien, die de

melk laten lopen.

Geheel compleet f 35.-

Direct uit voorraad, franko huis.

A. R. WAGENVOORT

Stalinrichting - Vorden

Tel. 05752-1259

Uw adres voor alle soorten

triplex

meubelplaat
board

DOE-HET-ZELF-CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hengelo Gld

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

BEAT

RHYTM -CLUB

SOUL cju&re

Viert haar 2-jarig bestaan met het optreden van de bekende

groep

THE CATS
WOENSDAG 12 MAART

ZAAL CONCORDIA, HENGELO GLD

7.30-11.30 uur

Heel vacuüm rookworst 89
Zondagsdienst doktoren

Dr. Schreuder, telefoon 1266 b.g.g. 008

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Luttik, telefoon 1397

Zondagsdienst dierenartsen

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

Maatschappelijk werkster

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

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

TOP POP

Woensdag 12 maart beleeft de beatclub Square wederom een top-

avond in haar club.

Deze bijzondere clubavond in zaal Concordia zal in het teken

staan van het 2-jarig bestaan der beatclub. Niemand minder dan

de zeer bekende groep ,,The Cats" zal in deze speciale clubavond

een optreden ten beste geven.

Dat het bestuur van Square, in de tijd dat zij bestaat, niet stil heeft

gezeten, valt af te leiden uit het ontelbaar georganiseerde beat-

avonden voor haar leden, die in zeer grote getale deel uit maken

van Hengelo's beat,- rhytm- en soulclub Square.

De topavond op 12 maart zal zeker niet de laatste zijn, die door

Square zal worden georganiseerd. Ze hoopt nog vele jaren door te

kunnen gaan met het presenteren van top-pop voor de vele beat-

minnenden in Hengelo Gld en wijde omgeving.

BEJAARDENMIDDAG U.V.V.

Mede door de aanwezigheid van de 45 leden van het bejaardenkoor

uit Warnsveld, kon de presidente, mevr. v. Dijke, een zeer goed

gevulde zaal welkom heten. Nadat dit bejaardenkoor enkele liederen

had gezongen en de thee was genuttigd, was het woord aan de

heer Holthuijse, adviseur bejaardenwerk van de Hervormde Stich-

ting Diakonaal Maatschappelijk werk in Gelderland, die een lezing

hield over bejaardencentra. Spreker begon met terug te gaan tot

de dertiger jaren, toen een bejaardencentrum nog was een tehuis

met afzonderlijke slaapzalen voor mannen en vrouwen en een ge-

meenschappelijk dagverblijf. Ook echtparen moesten toen op de

afzonderlijke zalen slapen. Aan ontspanning werd niets gedaan;

men zat maar wat te zitten. Thans is een bejaardencentrum een

modern opgezet gebouw, waarbinnen de diverse kamers zijn ge-

legen met een eigen sfeer. Men kan de kamer meubileren naar

eigen smaak en keus. In verband met de grootten van de kamers

wees spreker er op dat niet alles wat thuis staat, meegenomen

kan worden. Hij adviseerde dan ook de grote meubelstukken niet

mee te nemen, doch alleen het hoogst nodige eerst een plaats te

geven en dan naar behoefte eventueel iets aan te vullen.

Na een kopje koffie werd door het bejaarden-

koor Warnsveld op verdienstelijke wijze nog enkele liederen ge-

zongen. Daar er stemmen op gingen om ook hier in Hengelo Gld

te komen tot een bejaardenkoor, wekte mevr. v. Dijke de aanwe-

zigen op, allen die hiervoor voelen zich op te geven bij mevr.

Vingerling, Kervelseweg. Deze middag werden reeds 11 leden ge-
boekt.

STEENDEREN FEESTGANGERS, NOW EFFEN OP'ELET

Zeg buurman, goat i'jluu de volgende wekke ook noar de feest-

aovond van de ri'jvereniging ,,de Zeuvensteen"?

Wanneer is dat dan? Doar hek niks van e'zien.

Hei die gaele platen dan neet zien hangen, woar dat allemoale

op steet. Zi'j heb dat kots immmers uut'esteld, en now geet dat

gebeuren op donderdag den 20en maart.

Zeg, goaj met, dan gow samen uut, en nemme wi'j de vrouwluu

met. Ik bun d'r al een paar joar hen ewaes noar die teestaovonden.

't Is t'r merakel gezellig. Doar wot onder andere ook een toneelstuk

op'evoerd. En dat bal doarnoa, now dan huppele wi'j gezellig deur

de zaal en dan goat de beentjes lustig van de vloer.

Now joa, ik vuule d'r wel wat veur, we'j wat, ik zal ut zo gouw meu-

geluk met de vrouw besprekken. Rekken d'r moar op, ik heb d'r now

al zin in. Moar kom loaw nog wat doon, ik bun op mien manier

nog druk. Wi'j sprek mekare dan nog wel noader.

Moar loaw 'soavonds dan een betjen vrogge d'r hen goan, want

anders kom i'j zo achter an de bak te zitten. Ze wilt 's aovond graag

op tied beginnen met ut programma.

't Kon d'r nog wel es druk wodden, want ik heb d'r al meerderen

e'sprokken, die ook van plan bunt d'r hen te goan.

Loaw tot allemoale zeggen, graag tut ziens op de gezellige feest-

aovond van de ri'jvereniging. JAN FEESTNEUZE


