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De lente

is begonnen l

Ondanks de barre kou

is de lente toch begonnen.

Wij hebben de VOORJAARSCOLLECTIE

OOK IN

voor het grootste deel reeds ontvangen.

Het allernieuwste op dit gebied

vindt u dus in onze collectie

portemonnaies, portefeuilles,

parapluies, acte- en clippertassen

kunt u bij ons de grootste sortering vinden.

DE TASSENSPECIALIST

A,
SPALSTRAAT 10 TEL. 1379

Setterlaine ...
geknipt voor't voorjaar.

Een kollektie vol verrassende vesten en pull-
overs met daarin het etiket: Setterlaine. En
dat betekent: fijne kleuren, aparte modellen.
Aantrekkelijk voor iedere maat én smaak.

. Mode van nu.

H. J. BUUNK & ZN
Raadhuisstraat 5 - Hengelo GId

CHR. MUIIEKVER.

Crescendo
dirigent: A. M. Garritsen

donderdag

2e Paasdag (

zullen plaats vinden onze

maart

april)

uitvoeringen
in „ONS HUIS" aan de Beukenlaan
te Hengelo GId
Aanvang 7.30 uur

Voor de pauze zal het

J E U G D K O O R
voor het eerst officieel optreden, terwijl het

oudere corps haar muziekprogramma zal af-

werken

Door de toneelgroep uit Halle-Heide zal worden opgevoerd

het toneelspel in drie bedrijven van Johan van Eekelen

Levensschaduwen

Toegang f 1.50 per persoon (bel. ibegr.)

De aan de donateurs toegezonden strook onderaan het
programma geldt alleen voor donderdag 27 maart. Voor 2e
Paasdag is de entree voor iedereen f 1.50

Voor het aanleggen of veranderen van uw tuin
is het adres

BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG

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

V OOP UW kunnen wij uit voorraad leveren :

ROZEN * VRUCHTBOMEN

HEESTERS

CONIFEREN

BOSPLANTSOEN

* GAIONGRASZAAD

zoals compost, gedroogde stalmest enz.

NU HET LENTE IS

en de natuur weer tot leven komt zult u zeker een keus

kunnen maken uit

de leuke en vlotte modellen, bij

Wullink 's Schoenhandel

Door uitbreiding en modernisering

nog MEER KEUS en SERVICE

SG 34

Pantalons
plooihoudend

door SI-RO-SET

Stijlgroep Groningen is de naam.
Voor kostuums die een antwoord zijn
op de mode-trends. Het Wolmerk staat
garant voor de beste stof. Groningse
kleermakerstraditie waarborgt ragfijn
gevoel voor dessin, coupe en afwerking.
Kom bij ons eens rustig een keus maken.

HENGELO (G) • SINDS 1880

Geboorte- en ondertrouw/kaarten: Drukkerij Wolters

NI Textielbedrijf Gebr, Morssinkhof
VORDEN - ZIEUWENT - RUURLO

VRAAGT

een net meisje

en een nette jongen
van 15 a 16 jaar

WIJ BIEDEN U

een prettige werkkring

en een hoog loon

Aanmelding kan geschieden iedere maandag- tot en met vrijdagavond van 18 tot 20 uur.

of telefonisch no. 05752-1340-1730.

Eventueel na afspraak komen wij u ook met alle plezier thuis bezoeken.

Aanmeldingaders : Zutphenseweg 35 of Ruurloseweg 1, Vorden.



GERRIT ONSTENK

en

RIET VOSKAMP

geven u mede namens wederzijdse ouders kennis

van hun voornemen in het huwelijk te treden.

De voltrekking daarvan zal plaats vinden op

vrijdag 28 maart 1969 om 14.00 uur in het ge-

meentehuis te Hengelo Gld.

Zutphen, Mgr. Nolensstraat 26

Hengelo Gld, Asterstraat 26

maart 1969.

Toekomstig adres : Beethovenstraal; 984 Zutphen

Receptie van 16-17 uur in zaal Br uggink, Raad-

huisstraat te Hengelo Gld.

Inplaats van kaartan

PETER PELGRIM

en

RIKY BURGHARDT

geven u, namens hun ouders, kennis van hun voor

genomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal

plaats vinden op vrijdag 28 maart om 1.30 uur

ten gemeentehuize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de Ned. Herv.

Kerk door de weieerwaarde heer Ds M. Jansen.

Hengelo Gld, E 20

Hengelo Gld, D 149

maart 1969

Toekomstig adres: D 149 a, Hengelo Gld

Receptie van 3.30-4.30 uur in zaal Concordia te

Hengelo Gld.

TUINZADEN

BLOEMZADEN

GAZONGRASZADEf

DAHLIA'S

GLADIOLEN

BOLBEGONEA'S

MONBRETIA'S

TUINFRESIA'S

RODE KOOL

SPITSKOOL

BLOEMKOOL

SLAPLANTEN

VIOLEN enz.

fa. M. Wijnbergen

& Zn.
Tel. 1473

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

Te koop dekrijpebeertjes, geb.
6-7-1968. G. J. Stoltenborg, Pol-
weg 1 Wichmond, Tel. 375

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 cmm

Franko huis

A. R. WAGENVOORT

Stalinrichting - Vorden

Tel. 05752-1259

Voor het zaaien

en onderwerken

van uw granen

in één bewerking

LOONBEDRIJF

HEUSKES
STEENDEDEIN - Tel. 05753-1259

In alle gevallen blijft :

Uw verzekeringsman

Uw vertrouwensman

ADR. GROOT JEBBINK

Prunushof 21, Velswijk

Zelhem
Tel. 08344-414

Gevraagd hulp in de huishouding

voor halve dagen, 's morgens of
eventueel in nader overleg. Dijk-
man Spalstraat 14, Hengelo Gld

HAMOVE MOTORCROSS

OP CIRCUIT 't ZAND TE HENGELO GLD

OP 13 APRIL 1969

Zondag 16 maart is het grote geweld in al
zijn hevigheid losgebarsten. Up die dag
werd de traditionele internationale openings
cross, de motorcross der Azen te t?t Ari-
thonis verreden.
In deze wedstrijd waar 's werelds beste
renners aan de start stonden, werd eikaars
kracnten en mogelijKheden atgetast. Speci-
aal de Nederlandse coureurs m de 500 c.c.
en de zijspanKlasse beproeWén elkaar op'
dit zware circuit.
Het ging er meteen warm naar toe.
Ue Nederlanders behaalden indeze cross
fraaie ereplaatsen. Om er maar enkele te
noemen : Frans Sigmans, kampioen van
Nederland in de 250 c.c. klasse, die dit jaar
uitkomt in de 500 c.c., behaalde door zijn
prima en constant rijden een 2e plaats.
Zijn grote rivaal Pierre Karsmakers, die in
de eerste manche geweldig van leer trok
en aldus zijn grote vorm demonstreerde,
die hij op peil heeft gehouden op zijn tour-
nee door de U.b.A., werd in dit geweld 3e.
Gerrit Wolsink, die in de eerste manche
was gevallen, en hierdoor als laatste aan
deze manche begon, werd 8e in het totaal-
klassement.
Jan Keizer de bekende Achterhoekse cou-
reur uit 's Heerenberg, liet zien, dat hij vol-
ledig is genezen van zijn zware rirg-
operatie.
Deze coureur haalde het huzarenstukje uit,
nadat de anderen allang waren vertrokken
i nde 2e serie, door een geweldige inhaal-
race nog een 10e plaats in deze serie te
behalen. In het eindklassement legde hij
beslag op een zeer fraaie 6e plaats.
Ook Jan Hoessink uit Diepenheim gaf hier
zijn visitekaartje af als internationaal renner
In de zijspanklasse was Nederlands Kam-
pioen Broer Dirkx oppermachtig. De meeste
tegenstand ondervond hij van Leon Liekens
de Belgische kampioen in deze klasse.
Ook de andere coureurs als Jan ten inije
Ben Snijder, Ben Braakhekke lieten hier
zien dat de noodzakelijke vorm aanwezig
is. Zij eindigden allen hoog in het klasse-
ment.
Uit bovenstaande kan men opmaken dat er
onderling een flinke strijd werd uitgevochten
Deze strijd nu wordt in volle hevigneid voort
gezet op circuit 't Zand te Hengelo Gld
waar op 13 april door de Hamove de eerste
wedstrijd om het kampioenschap van Neder
land in de 500 c.c. wordt georganiseerd.
Alle coureurs in deze klasse komen aan de
start. Gezien de krachtsverhoudingen kan
men rekenen op zeer spannende wedstrij-
den. Gerrit Wolsink en Jan Keizer krijgen
de concurrentie te verduren van alle andere
cracks. Zij beiden kennen het circuit op

^ hun duimpje.
Gerrit Wolsink moet hier zijn titel van Neder
land kampioen in deze klasse verdedigen,
üok in de zijspanklasse die op deze wed-
strijd wordt verreden, komen de bekendste
coureurs naar Hengelo Gld.
De Hamove is reeds druk in de weer om
alles in goede banen te leiden. Zo zijn
op verschillende plaatsen reeds spandoeken
aangebracnt die de aandacht op deze wed-
strijd vestigen.
OoK één van de belangrijkste onderdelen
van het circuit namelijk het startterrein
wordt grondig onder handen genomen.
De wedstnjdbaan wordt zo gelegd, dat men
enkele lusen over het startveld maakt. Ook
heeft de vereniging zich verzekerd van
een vaste omroepcabine, van waaruit de
wedstrijdcommentator de strijd op de voet
kan volgen. Deze cabine zal aan het eind
van het startveld worden geplaatst.
Binnenkort wort begonnen met het klaar
maken van het circuit.

DE TOP-40 OP DE GOEDE TOER

De onlangs geopende discotheek ,,de Snor"
heeft nu al enkele zondage gedraaid. De
belangstelling hiervoor is steeds in ge-
ruime mate aanwezig geweest.
Het gezellig plaatjes draaien in een sfeer-
volle omgeving is de laatste tijd in zwang
gekomen vermaak, die bij de jeugd een
goede toon heeft aangeslagen. Deze goede
vorm van recreatie heeft de leiding van
„de Snor" ook op het diee gebracht, dit
in de eigen zaak toe te passen, waarbij een
goede leiding op zijn plaats is.
Geheel op eigen wijze stelt discjockey
Mountain Bill het programma samen, waar-
bij alle aan de top staande nummers een
beurt krijgen. De discotheek, die ook aan-
geduid wordt met de naam Loneghe zal bij
een komende verbouwing van de schuur,
naast het hoofdgebouw, een korte verhui-
zing ondergaan.
Het besluit om in Hengelo Gld een disco-
theek op te zetten, is een goede stap ge-
bleken. Het devies, zorg dat je er bij komt
bij de top 40 elke zondagmiddag in de Snor
heeft vele jongelui aangetrokken, voor het
bovenvermelde vermaak.

Kerkdiensten

ZONDAG 30 MAART

Ned. Herv. Kerk

10.00 uur ds. van Thiel
10.00 uur Ds Jansen

Bevestiging lidmaten

19 uur Ds Jansen, Jeugddienst
m. m. v. Harry en Els Pierik

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

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Luttik. telefoon 1397

Zondagsdienst dierenartsen

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

Maatschappelijk werkster

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

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

COMPETITIEWEDSTRIJDEN PAX

LONDAG 30 MART

PAX 2 - Dieren 2 2 uur

PAX 3 - Reunie 3 12 uur

PAX 4 - Sieenderen 4 12 uur

Drempt V. 2 - PAX 5 12 uur

Gaanderense Boys 3 - PAX 6 12 uur

EEN WEEKEND IN CONFERENTIE

Geheei op eigen initiatief werd door de
Herv. Instuif te Hengelo Uld een weenend
georganiseerd in net woodbrooKersnuis
te öarchein. In dit weekend werd op aan-
gename wijze gediscussieerd over allerlei
problemen, die de mens airect raken.
uit weet^end dat liep van zaterdagmidaag
tot zonuagavond werd begonnen mei een
algemene opinievorming over ae levens-
taaK verantwoordelijkheid.
Under leiding van vormingsleidster mej.
Lunce werd ue mening van iedereen op
visuele wijze Kenbaar gemaakt.
rnerbij zoveel verscnuiende meningen te

aun over al dan niet verantwooraelijK
zijn voor allerlei problemen en proulu
jes, dat zien een levendige discussie ,
over ontspon.
's Avonds werden enige bekroonde filmpjes
van het buitenlandse rilmtestival vertoond

daarnaast als hoofdfilm „Pnoeoe",
waaroij net brandende probleem van sexu-
aliteit en mens duidelijk aan de orde weru
gesteld.
Aangezien er nog plannen bestonden, het
verdere deel van de avond gezellig samen
door te brengen, besloot men de noordfilm
zondagmiddag ter discussie te stellen.

- ie t ontbijt zondagmorgen kwam men
in grote getale bijeen voor het vormen
van groepjes, die arzonderlijk taken kregen
opgedragen voor ae samenstelling van de
jeugddienst.
Naar het triema de gelijkenis van de talen-
ten, werd een eenvoudige maar goede
dienst gehouden, naar eigen inzichten.
zioals gezegd vormde zondagmiddag een
diepgaande discussie naar aanleiding van
üe iiim Hhoebe het programma. Aangezien
het probleem sexualiteit een te persoonlijk
aangelegenheid is om direct in grote kring
te bespreken, werd dit allereerst 'in een
Kleine groep besproken.
Hierna werden de verschillende samen-
vattingen van die groepjes onder leiding
van Us Dingemans met elkaar vergeleken.
Hieruit bleek het nut van een verneloerend
gesprek over sexuele problemen, die voor
velen nog een te grote barrière vormen om
er open en eerlijk over te spreken.
Met algemene tevredenheid aanvaardden de
deelnemers aan deze weekendconferentie
zondagsavonds de terugtocht naar Hengelo
Het initiatief dat de Herv. Instuif nam om
een weekend door te brengen in het Wood-
brookershuis heeft volledig aan de ver-
wachtingen beantwoord.

CHR. MUJIEKVER. CRESCENDO
VERGADERDE

De leden van de chr. muziekver. Crescendo
waren disdagavond in „Uns Huis," aande
BeuKenlaan ie Hengelo Uld bij een ge-
Komenvoor net nouueri van de jaarlijkse
ledenvergadering.
Ue avond wero geopend met het zingen
van 'K heb geioovd en daarom zing i* en
nei lezen van bijbelgedeelio psalm b,
waarna de voorzitter de heet J. Wagen-
voort voorging m geoed.
Ue voorziuei verneugde er zich in zijn
openingswoord over, dat de leden van het
jeugdKoor dat nu al enige tijd oefent, als-
mede nun ouders op de vergadering te kun
nen begroeten.
Na voorlezing van de notulen der vorige
vergadering, gat de secretaris de heer
H. Klein Uotmk, een duidelijk overzien:
van alle verenigingsactiviteiten m het arge-
lopen jaar.
Het overzicnt van de penningmeester, de

H. Waarlo, het een nadelig saldo zien
dat mede is terug te voeren op de hoge
kosten, welke de vorming van een jeugd-
koor met zich meebrengt.
Ue zitting hebbende kascommisie-leden
hebben de bescheiden van de penning-
meester in orde bevonden.
In de Kascommissie voor het komende jaar
werden benoemd de heren A. LenselinK
en J. Langwerden.
Diverse interne zaken werden hierna op
vlotte wijze afgehandeld.
Het bestuursvoorstel om te komen tot de
noodzaKelijKe contributie-verhoging werd
met algemene stemmen aanvaard.
Aan enKele personen werd in het bijzonder
dank gebracht.
lot de dirigent, de heer A. M. Garritsen
werden waarderende woorden gericht voor
zijn onvermoeibaar streven om de muziek
steeds weer in goede banen te leiden,
ziijn taak is door de vorming van het jeugd
koor aanmerkelijk vergroot.
De heer b. Heerink werd dank gebracht
voor de voorbeeldige wijze waarop steeds
steun verleend wordt in de leerlingen! oplei-
ding.
UOK mej. T. Heerink werd nog eventjes in
Voor het voortreffelijk koftiezetten, zoals
het zonnetje gezet.
zij steeds heert gedaan in het oude ver-
enigmgslokaal.werd haar dank gebracht.
Mededeling werd gedaan m op donderdag
27 maart en op 2e Paasdag uitvoeringen
te geven in „Ons Huis".
De aftredende bestuursleden, de heren H.
Stoltenborg en A. Lubbers werden bij accla
matie herkozen. Beide heren aanvaarden
hun benoeming.
Bij de rondvraag werd het woord gevraagd
door de heer A. Lubbers, die een gespeci-
ficeerd overzicht gaf van het huidige in-
strumentarium.
Aangezien alle beschikbare instrumenten
zijn werd besloten voor de op de wachtlijst
staande adspirant-muzuzikanten, enige in-
strumenten aan te schaffen.
De vergadering werd besloten met dank-
gebed.

SUCCESVOLLE FEESTAVOND VAN DE
CPB EN CBIB

Door de zangbrigade van het Leger des
Heils uit Zutphen uit te nodigen hadden
de besturen van bovengenoemde vereni-
gingen een goede greep gedaan voor de
verzorging van hun feestavond die werd
gehouden in „Ons Huis' te Hengelo Gld.
Het grootste gedeelte van de avond werd
door hen verzorgd, n.l. voor de pauze wer-
den een aantal geestelijk liederen op onbe
rispelijke wijze ten gehore gebracht en na
de pauze werd een film vertoond over het
vele werk dat het Leger des Heils verricht.
Het deed de voorzitter genoegen een zo
groot aantal bezoekers welkom te kunnen
heten. Een speciaal woord van welkom
sprak de voorzitter tot de zangbrigade en
kapitein Pokkema.
De dirigent van het koor zei voor de uitvoe
ring van de zangstukken dat men het op
prijs stelde aan deze avond te mogen mee-
werken en-deelde mede dat de liederen
doelgericht waren op het geestelijk leven.
De prachtige zang van het koor werd met
een hartelijk applaus beloond.
Voor de pauze werd onder leiding van de
heer Wagenvoort een gezelschapsspel uit-
gevoerd.De eerste prijs werd hierbij ge-
wonnen door het echtpaar ten Have, die
een krentebrood wonnen. De echtparen
Lubbers en Klein Bramel ontvingen een
troostprijs.
Na de pauze werd een film vertoond over
het werk van het Leger des Heils, die te-
voren werd ingeleid door kapitein Pokkema
Na de film was er gelegenheid tot het
stellen van vragen, die uitvoerig werden
beantwoord.
Aan het slot van de avond dankte de pre-
sidente van de CPB mevr. Cortumme-
te Kulve de zangbrigade voor het gebodene
Zij bracht dank aan allen die aan deze
geslaagde avond hebben meegewerkt en
sloot met dankgebed en slotzang.

OUDERAVOND DS PIERSONSCHOOL

In „Ons Huis" te Hengelo Gld werd de
ouderavond van de Ds Piersonschool ge-
houden waarvoor grote belangstelling be-
stond .
De avond werd geopend door de voorzitter
van het schoolbestuur, de heer Harmsen,
die na het zingen en bijbellezing voorging
in gebed.
De voorzitter riep de aanwezigen een woord
van welkom toe, in het bijzonder wethouder
Hooman. Hij sprak de wens uit dat de
avond op vlotte en genoegelijke wijze mocht
verlopen.
Het hoofd der school, de heer Hoogeveen
nam hierbij de verdere leiding van de
avond op zich.
Door de kinderen werd een musical uit-
gevoerd, getiteld „Meester Pennelik, hier-
bij geschraagd door de goede leiding van
de heer en mevrouw v.d. Haar.
De debutant toneelspelertjes beeldden uit
dat door het aan de dag leggen van zo'n
grote ijver voor onderwijs en studie, de
gewone dingen zoals eten, drinken en

slapen vergeten worden.Toch wist hij door

het innemen van een bijzondere vloeistof
fit te blijven.

Een welverdiend applaus kregen zij voor
hun toneelspel.

Het lag in de bedoeling, dat na de pauze
door mej. Noordijk uit Doetinchem een
lezing zou worden gehouden over muziek-
onderwijs op de lagere school.
Door onverwachte verhindering kon dit geen

Doorgang vinden. In plaats van dit werd
door de heer Hoogeveen een inleiding ge-
houden over het htema gezin en school.
Op zeer duidelijke wijze liet spreker uitko-
men,dat de vorming van het kind, het ge-
zin en de school aparte factoren zijn.
De allereerste vorming, het gezin, is voor
het kind van onmisbare waarde. De school
is de andere vorm. Deze beide vormen
moeten harmoniërend zijn. Beide factoren
kunnen hun stempel drukken op het verdere
leven van het kind.
Zijn er moeilijkheden in het gezin, waardoor

het kind niet de juiste opvoeding ontvangt

dan kan dit ook funest zijn voor het te ont-

vangen onderwijs. Spreker deed een beroep

op de ouders, zich steeds bewust te zijn dat

t.a.v. televisieprogramma's strikte aandacht
is geboden en dat kinderen niet alles te
hooi en te gras ontvangen. Ook moet er op
gelet worden dat de kinderen op tijd naar
bed gaan.
Wordt er teveel aandacht aan het televisie
kijken besteed, dan heeft het kind minder
aandacht voor het huiswerk, dat soms hele
maal verwaarloosd wordt.
De aanwezigen volgden met grote belang-
stelling de uiteenzettingen van een dergelijk
actueel onderwerp.
Een fleurige afwisseling vormde de verto-
ning van dia's over de optocht van het in
september vorig jaar gehouden schoolfeest
Vele leuke herinneringen kwamen hierbij
naar voren.
Deze avond werd nog mededeling gedaan
van de noodzakelijke verbouwingen, die
onontkbmbaar zijn, om de kinderen op be-
hoorlijke wijze te kunen ontvange.
onderwijs.
De gezellige ouder avond werd gesloten
door de voorzitter van de oudercommissie,
de heer A. Derksen.

l

BOEKEN
een zeer grote sortering tot

uw leesplezier o.a. sportieve

uitgaven, ook verkrijgbaar in

TIJDSCHRIFTEN
binnenlandse en buitenlandse

uitgaven leverbaar

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 1 7 Hengelo Gld

Maak eens kennis met prachtige foto-

pockets uit DE ALKENREEKS



waar u vlugger, gezelliger en voordeliger kunt winkelen

Frambozen Bessen

.mi
de goeie Alleen deze week

Vivo beschuit 2 rol

Piccolo grote knakworst 1 o st.

Unox groentesoep van 98 voor

Sisi vruchtenlirnonade „.il
Heel liter 79 elke 2e liter

-f 40 zegels extra

Sperciebonen iiterbük

Vanillesuiker 1 o pak van 62 voor

Glorix deze week 2 fles

m-
wortelen
69 elk 2e blik 49

Erdal schoensmeer van 48 voor

Era Halvarine van 69 voor

Roland margarine 4 pak

Uniek afwas
Heel liter geen 99 maar

De supermarkt uw groenteman!

Pracht komkommer

Dikke krop sla
fSamen89

Radijsjes ze zijn er weer

Raapsteeltjes 500 gr

GEKOOKTE BIETJES

500 gram 39
Jonathans !1/2 kg

Brederode stooffperen P/2 kg

Zoete sappige Jaffa's

7 voor

Conference r/2 kg

Bananen

Vrijdag en zaterdag

S P I N A Z I E
nieuwe oogst 500 gram

98
KG

65
Elke groente- of fruitklant

APPELMOES
'/2 liter blik 35

Alle dagen een lekker stukje vlees op

tafel, dankzij uw superslager

De gehele week

MAGER 398
Panee's 3 voor

Verse braadwrOSt 238 elke 2e 500 gram

Dik spek
Ossestaart

Biefstuk tartaar

I3O

3 voor

WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE 159
Dikke vleesribbetjes

Vleesgehaht 198

elke 2e 500 g 159
VRIJDAG EN ZATERDAG

Dikke of dunne lende

Hamlapjes puur-mager

ïarkens-
fÉanta389
Schouderkarbonade

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Voor uw lekkerste boterkam :

150 98

100 gram gekookt mager spek

100 gram Berliner leverworst

Bakje zure zult

Gepaneerde diepvries Vispanee's 69

Pracht badhanddoek
Bij aankoop van f 5.— aan boodschappen

98UU



J. G. van Dijke, tandarts

Afwezig
VAN DONDERDAG 3 APRIL

TOT MAANDAG 14 APRIL

Spoedgevallen : Tandarts Edens, Vorden.

Uitsluitend op het spreekuur, dagelijks van 9-10 uur, behalve

zaterdags.

Hierbij delen wij u mede, dat in tegenspraak tot vele ge-

ruchten, de VARKENSHANDEL van

wijlen de heer

B. H. Regelink

door ons op dezelfde voet zal worden voortgezet.
Hopende het in ons gestelde vertrouwen waardig te zijn,
zullen wij steeds tot uw dienst zijn.

Hoogachtend,

Mevr. Regelink-Ooms

A. Maalderink

Hengelo Gld, Varsselseweg 1.

brengt lentefleurin uw haar met

moderne
RMiviiiiii

A. Lurvink's KAPSALONS
KEIJENBURG - TEL. 05753-1298

UW OPDRACHTEN op het gebied van

gas- en waterleiding
voeren wij met de grootste zorg uit

ERKEND INSTALLATEUR, GAS- EN WATERFITTER

FA, OROELMAN i DIJKMAN
Spalstraat 14 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1285

ALS HET VOORJAAR KOMT

GENIET DAN VAN DE NATUUR MET EEN

Gazelle toer, sport

kinderof vouwlfiets

U zult uit onze grote voorraad zeker een keus kunnen maken

fa. J. TH. SLOTBOOM
B 98 - HENGELO GLD

l/oor/aars show
Vrijdag 28 maart Zaterdag 29 maart Open van 9-22 uur

Gaarne zullen wij u welkom heten op

onze voorjaarsshow van TRACTOREN

en WERKTUIGEN, waar wij u kunnen

laten zien :

David Brown tractoren
in de nieuwste uitvoering, met voorlader

DC DC C M AMA hogedruk, CARROY middeldruk
C K O C l en RocHLAND lagedruk

Voorts hooibouwwerktuigen, frezen,
kunstmeststrooiers, mestverspreiders
enz.

DAVID BROWN

G.A.HARMSEN
NEEDE

Oude Eibergseweg2

VANAF HEDEN

Heerlijk vers Caraco

MUI; i1-u N
in 6 verschillende smaken
Ook in grotere bekers, o.a. kwart liter, halve
liter en hele liter, gemakkelijk om mee naar
huis te nemen

Ter kennismaking tegen inlevering van deze bon

tot en met zaterdag 29 maart a.s.

j EEN GRATIS IJSJE !
SNELBUFFET BEUSEKER

Sneibuiiei Beuseker
STEENDEREN - J. F. Oltmanstraat 6 - Tel. 05755-276

HET BEKENDE ADRES VOOR UW

HARTIGE HAPJES

SCHOEI

Een uitgebreide collectie

damestasjes
thans ook bij

TAS
HOREN BIJ ELKAAR

Wullinks Schoenhandel

moderne

in EFFEN, STREEP, of RUITJES

dan slaagt u bij

Schröder bij de kerk

VOOR AL UW

vogel-, honden- en

kattenvoeders
en benodigdheden, w.o.

RAUWE GESTOOMDE DIEPVRIESPENS

NAAR UW DIERENSPECIAALZAAK

KLUVERS
Zutphenseweg 53 - VORDEN

Tel. 05752-1318

TE KOOP :

een boerderij
bstaande uit vóór- en achterhuis met annex
varkensschuur, wagenloods, kippenhok en

3.42.20 ha. bouw-

en weiland
Zeer gunstig gelegen nabij Keijenburg.

Een perceel goed

weiland gr°ot i.96.so ha
Gelegen nabij harde weg op het Kieftendorp

2 perceel goed

bouwland
groot 1.60.66 ha en 59.30 are

Resp. gelegen aan de Kroezerijweg en in de

enk nabij H. J. Harmsen, C 16

AANVAARDING : boerderij in nader overleg, bouw- en wei-

land direct

INLICHTINGEN D. WALGEMOED

MAKELAAR - E 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1338

Door aanschal molor-[heiling-]zaag
zijn wij mometeel in staat

snoei- en onderhouds-

werkzaamheden
in tuin of bos nog beter en sneller te verzorgen

BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG

G. J. HALFMAN & ZN.
Hofstraat 7 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1424

HEIJINK
En toch is RATERINK uw slager

Bent u gezond?

IJ geeft toch ook bloed?

De Bloedtransfusiedienst van het Nederlandsche Roode Kruis behoort tot een van de best
georganiseerde diensten ter wereld. Het hangt van het Nederlandse volk af of deze organisatie
die voor vele landen een voorbeeld is, ook in de toekomst zijn grote reputatie zal kunnen
behouden.

Immers, de belangrijkste peiler waarop alles steunt, wordt gevormd door de VRIJWILLIGE
BLOEDGEVER.

Gelukkig is ons volk van nature bereid tot hulp. Steeds weer wordt ervaren hoe iedereen
bereid is, mee te helpen om nood te lenigen en leed te verzachten. Ook duizenden donors
bewijzen steeds weer, dat zij willen meehelpen zieken te genezen. Zij weten dat deze vorm van
hulpverlening - van zo groot belang voor de ontvanger - voor de gever zeer eenvoudig is.
Er wordt slechts een kleine opofferinng van hem gevraagd, in de vorm van nog geen halve
liter bloed.

Indien men gezond is, wordt dit verlies van bloed in het lichaam snel weer aangevuld, zonder
dat men er iets van merkt.

Voor een zieke of een gewonde daarentegen, betekent een bloed- of plasma transfusie dikwijls
het behoud van zijn leven.

Door de steeds groter wordende kennis op dit gebied is het mogelijk, behalve vloeibaar
plasma, ook allerlei andere belangrijke eiwitpreparaten uit bloed te vervaardigen, welke voor
vele zieken levensreddend kunnen zijn.
Bijvoorbeeld het uit bloed vervaardigde cryoprecipitaat voor lijders aan de bloederziekte
(haemofilie)* het 4-stollingscomponent voor patiënten met andere bloedstollingsaandoeningen
en het gammaglobuline ter voorkoming en bestrijding van allerlei infectieziekten (o.a. rode
hond en geelzucht).

Zo is er steeds meer bloed nodig voor allerlei doeleinden.
Een patiënt, die zo wordt gered, verkeert eigenlijk in een benijdenswaardige positie; zijn
leven dat in gevaar is, wordt dan als door een wonder gered. Dat wonder vervult hem met
dankbaarheid tegenover zijn onbekede redder, die bloed voor hem afstond.
En de donor weet dat hij met zijn „vrijwillge offer" de zieke medemens heeft geholpen. Wie -
die zelf gezond is - zou dit niet willen?

IN HENGELO GLD ORGANISEERT HET ROODE KRUIS EEN BLOEDAFNAME-AVOND OP :

dinsdag 8 april a.s.
IN DE KLEUTERSCHOOL „DIKKERTJE DAP", RAADHUISSTRAAT

GEEFT U HIERVOOR OP BIJ :

C. Janssen, postkantoor

Mevr. E. Schreuder-Alofs, 't Wiebelink

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en

van DOLPHIJN

ALLEENVERKOOP van

Trespa
plastic platen
o.a. voor deurbekleding,.

tafelbladen

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 _

Jonge gehuwde vrouw zoekt werk

voor 2 halve dagen per week.
Brieven onder no. W 19 bureau
De Reclame.

ïe koop mijn prima onderhouden
Ford Cortina 1500 de Luxe, van

aug. 1966. G. J. Willems, Rozen-
straat 5 b, Hengelo Gld

Te koop bromfiets Sparta bij
B. Pape, Keijenburg

Te koop een partij g. o. h. melk-

bussen. F. J. Giesen, Vrenden-
borgsedijk 6, Baak

VERLOREN lange zwart lederen
dameshandschoen. Tegen belo-
ning terug te bezorgen bij mevr.
Jansen, Postkantoor


