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PASEN PASEN

OP z 1.1 \ r A t s IU;ST

MAAR DAN MET

schoenen en tas
VAN

Schoenenhuis JANSEN
PASEN PASEN

Extra Paasaanbieding
Tot en met 5 april

Bij aankoop van een kOStUUITI

een overhemd t.w.v. 9.95

GRATIS

LENTFERINK
Spalstraat 7 - Tel. 1383

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

me6P SUCC6S . . . . Ook voor theorie-lessen Poelsweg 47 - Keyenburg - Tel. 1307

Cement
SPECIALE AANBIEDING

1- 20 zakken f 3.95 per zak

21-60 zakken f 3.90 per zak

61-100 zakken ƒ 3.85 per zak

Bovenstaande prijzen zijn alleen

van toepassing indien afgehaald

en bij betaling a contant.

DOE-HET-Z ELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Het is zo ver!!!

De deuren van het

café-restaurant
annex

gaan weer open!

Hotel LEEMREIS
SPALSTRAAT 40 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1274

de grote

april 2e PAASDAG

Aanvang 1.00 uur: Middagprogramma

Individuele dressuur

Aanvang 7.00 uur: Avondprogramma

Achttallen dressuur

Springconcours

Klassen L-M-Z

Indoor Manege Wedstrijden
georganiseerd door de ponyclub „de Shetlandruiters"

in manege „de Gompert" te Hengelo GId
l!;: :illilillOI ^iMuiiiMuniun^

De beste ruiters komen aan de start

van de volgende verenigingen:

„DE ST STEFFENRUITERS" LAREN

„DE LUCHTE" LOCHEM

„DE PASRUITERS" NEEDE

„DE HAMELANDRUITERS" GEESTEREN

„PONYCLUB RUURLO" RUURLO

„DE SHETLANDRUITERS" HENGELO GLD

Prettige hiasdap met vlemrliot* van de keiirslap'
Maandag en dinsdag

500 gram fijne verse worst

500 gram grove verse worst

150 gram snijworst

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram gehakt + kruiden

l kg nog voordeliger

150 gram nierpastei

299

Donderdag

500 G SCHOUOERKARBONADE 268
500 gram magere speklappen

Beker heerlijke erwtensoep

100 gram kookworst

148

D
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Vrijdag en zaterdag

Paa&rollades
500 gram Friki haantjes

Malse varkenslappen

500 GRAM 39 S
148

500 GRAM

SOH1» - I>K l .KKKKKSTK !

500 gram ossestaart

500 gram soepvlees (m.kl.b.)

Soepcomplets, mergpijpen, vieesbeentjes enz.

250 gram leverworst

250 gram gekookte worst

V OOK BIJ I»K KI KltKN

100 gram slagersham

100 gram gebraden fricandeau

100 gram gebraden rollade

100 gram ossetong

100 gram boerenham (echte l)

110

118

148

KEURSLAGER VA\ BUIK Telefoon 05753-1269

HENGELO GLD

KEURSLAGER



p
Zo de Here het wil, hopen onze ouders, groot- en overgroot-

i
ouders

l

D. J. WENTINK

en

E. J. WENTINK-CORNEGOOR

op woensdag 2 april de dag te herdenken, dat zij 60 jaar

geleden in het huwelijk zijn getreden.

Dat zij nog lang voor ons gespaard mogen blijven, is de

wens van hun dankbare kindere, kleinkinderen enachterklein

kind

Hengelo Gld, april 1969.

B 99.

Receptie van 2 tot 4 uur in zaal van de Weer te Hengelo Gld

, ., • • - "•""

H.H. Landbouwers

WJ HEBBEN VOORRADIG :

Prima gedorsen hooi - Blank roggestro - zaai-

haver, Tarpan en Marne - zaaigerst, Herta en

Volba, Morkit (vogelafweermiddel) - Kalk-

ammonsalpeter - Chilisalpeter - Kali 20% en

40% • Kieseriet - Slakkenmeel • Landbouw-

kalk - Koperslakkenbloem - Gemengde mest

Chloorhoudend 8x12x16 en 15x11x8 + 4 mgn

Gemengde mest.chloorarm 12x10x18 - Poot-

aardappelen, vroege en late soorten verwach-

ten wij deze week in 12 verschillende soorten

B. J. LEBBINK
Raadhuisstraat 41 - Tel. 1226

SPECIALE

paas -
geldig van 1 t.em. 1 2 april

SCHOUDERKARBONADE 500 gr

VERSE METWORST 500 gr

MAGERE SPEKLAPPEN 500 gr

Doorregen RUN DERLAPPEN 500 gr

250

1.8O

500 gr

500 gr

100 gr

100 gr

100 gr

310

60

4O

KLAPSTUK (z. b.)

DIKKE RIB

GEKOOKTE HAM

GEBRADEN GEHAKT

BOTERHAMWORST

Heerlijke
Prijzen v.a. 3.75 per 500 gr

Slagerij Driever
BAAK Tel. (05754) 262

Met grote vreugde en dankbaar-

heid geven wij kennis van de

geboorte van ons zoontje

HENDRIK JOHAN

Wij noemen hem :

Hans

J. Lenderink

J. H. Lenderink-

ten Have

Hengelo Gld, 21 maart 1969.

E 91.

OPGAVE

Vrije Gelulden
VPRO-gids

Mevr. Geertsma, Kastanjelaan

Hengelo Gld

VPRO-consul

Aangeboden ruime gestoffeerde

zit-slaapkamer met volledig pen-

sion, centrale verwarming, warm

en koud water. Ook voor be-

jaarde. Brieven onder no. 13

Bureau de Reclame

Te koop 13 zware biggen, groot

Yorkshire bij H. J. Vleemingh,

Broekweg D 63, Tel. 1848

Te koop roodbonte drag. vaars

12 april a.d.t. J. Bruil, Lankhorst-

terstraat Hengelo Gld

Skeelers
verkrijgbaar bij

Schoenenhuis JANSEN
Voor het vakkundig

ZAAIEN VAN
AL UW GRANEN

Opgave bij:
H.Menkveld, D 14, en
D. M. Wullink, D 136

PAASRECLAME

Malse haantjes
Appelmoes

Ananas

Augurken

CA. 1 KG

literblik

fies

pot
2 gezinsflessen

Jus d'Orange mes

YIVO pils i krat

Verse metworst

Schouderham 100 gram

Boerenmetworst, 100 gram
Zie verder speciale VIVO-PAASFOLDER

65

119

98

75

98

575

198

69

69

Aanbiedingen geldig van2-9 april

SUETERS
VIVO ZELFBEDIENING Keijenburg

Vanwege de Paasdrukte wordt er op

ZATERDAG 5 APRIL in de kom v.h. dorp

GEEN BROOD BEZORGD

Gez. Bakkers, Hengelo Gld

Remington Selectric
SCHEER-APPARA TEN

98 50 - NU TIJDELIJK voor

W I N T E R S
Spalstraat 8-10 Hengelo Gld

PASEN!
Komt U zich voor de Pasen nog een

uitzoeken uit onze kollektie ! Wij geven U gaarne advies

kostuum

B. GROTENHUYS
Spalstraat 18 - Tel. 1823

Wij hebben in voorraad

voor de vogellief hebbers

kanariezaad, parkietenzaad, tropisch zaad,

WITTE ZONNEPITTEN
kanarie opfokvoer, kanarie grit, diuven vlieg-

voer, duiven kweekvoer, duiven grit en rood-

steen

Voor de lioiideithoiiclers
Hondenbrood, grof en fijn

Voor de tuinman
Gemengde mest (chloorarm), Chilisalpeter*

Compost, gedroogde koemest, Potgrond. Tuin-

turf enz.

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJS

B. J. LEBBINK
Raadhuisstraat

Telefoon 1226

Zaal BEUSEKER - Steenderen

2e PAASDAG

Aanvang 7 uur n.m.

Orkest: „The Musquito's"

Ned. Herv. Kerk

GOEDE VRIJDAG

10.00 uur ds. van Thlel

bed. H. Avondmaal

19.30 uur Ds Jansen

bed. H. Avondmaal

EERSTE PAASDAG

8.30 uur ds. van Thlel

kinderdienst

10.00 uur Ds van Thiel

TWEEDE PAASDAG

10.00 uur ds. Jansen
bed. H. Doop

Goede Herder Kapel

GOEDE VRIJDAG
10.00 uur ds. Klopman

bed. H. Avondmaal

EERSTE PAASDAG
10.00 uur ds. Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk

EERSTE PAASDAG
8.45 uur Ds Brinkerink

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
Eerste Paasdag

Dr. Felix, telefoon (0575&) 266 b.g.g. 008

Tweede Paasdag
Dr. Eli telefoon (05753) 1420 b.g.g. 008

COMPETITIEWEDSTRUDEN PAX

TWEEDE PAASDAG

Sprinkhanen 2 - PAX 2
Markelo 2 - PAX 3
Ratti 3 - PAX 4
PAX 5 - Ratti 2
PAX 6 - VIOD 4

12.30 uur
11 uur
12 uur
12 uur
11 uur

Kijk!
OM DEZE REDENEN KOOPT

U BETER EEN MIELE BIJ

WINTERS
SPALSRTAAT 8-10 - HENGELO GLD

* Erkende MIELE service

•¥> Ruime garantie

>f- Deskundige en praktische voorlichting

¥ Verantwoorde plaatsing en aansluiting
op elektriciteit en water

•¥> Te combineren met MIELE droger

MI.I»

Miele wasautomaat - 4 kg
Volautom. m.centrifuge-

werking, hoog toerental

type 412 1245 - incl

type 416 1345.- incl
type 421 1490 — incl

MIELE IN ALLE OPZICHTEN VERUIT SUPERIEUR

IN EEN NIEUW GEBOUW
Na totale verwoesting door een uitslaande
brand verrees aan de Spalstraat te Hen-
gelo Gld een geheel nieuw pand van de
fa. Leemreis
In dit nieuwe gebouw zal evenals voorheen
worden gevestigd een hotel met rumne acco
modatie, café-restaurant annex bar en een
slijterij.
De slijterij zal in een aparte verkoopruimte
worden ondergebracht.
Het caférestaurant en re bar zijn reeds
geopend voor het publiek.
Door deze nieuwbouw heeft men de beschik
king gekregen over 24 bedden. 4 kamers
zijn met douche uitgerust, alle ander kamers
met warm en koud water..
De keuken, die uitgerust is met de mo-
dernste hulpmiddelen,en het café-restaurant
zijn zo ten opzichte van elkaar gebouwd
dat een vlotte bediening aan de klant ge-
garandeerd kan worden. In het café is een
prachtige bar verrezen, waar het goed toe-
ven is. Beneden het gebouw heeft men
een grote kelderruimte gebouwd, die ge-
schikt is voor het houden van kleine par-
tijen of feestjes en ook voor vergaderingen
Ook bevindt zich hier de opslagruimte van
de fa.
Wat betreft de hotel-accomodatie hoopt
men deze voor de aanvang van het vakant
seizoen klaar te hebbe.n
Inmiddels is er gestart met de bouw van
een zaal voor feesten en partijen e.d. Deze
zaal komt achter het hoofdgebouw te lig-
gen
In dit prachtige en zeer moderne gebouw
hoopt de fa. Leemries nog meer dan voor-
heen haar clientèle de beste service te
kunnen bieden.

ORANJE-COMITE HENGELO GLD
Waar allerwegen wordt gezocht naar
doorbreking van bestaande tradities zal
het wel geen bevreemding wekken, dat
ook het üranje-comité naar wegen zoekt
om bepaalde activiteiten rond de viering
van de verjaardag van H.M. de Koningin
nieuwe vorm en inhoud te geven.
Wij willen daarom aan de ingezetenen
uit onze gemeente de gelegenheid geven
een bijdrage te leveren voor de culturele
avond, kelke op dinsdag 29 april a.s. ge-
houden wordt. Ouderen en jongeren die
op enigerlei wijze hetzij door zang of
muziek, hetzij door voordracht of hoe
dan ook, hun aandeel menen te kunnen
bijdragen, worden uitgenodigd zich ten
gemeentehuize op te geven bij de secre-
taris van het comité, de heer Vlemingh.

UITVOERINGEN GYMNASTIEKVER.
ACHIILES
De Hengelose gymnastiekver. Achilles houdt
op donderdag 17 en zaterdag 19 april weer
haar jaarlijkse uitvoeringen.
Dit jaar houdt men twee uitvoeringen, daar
anders het programma te overladen zou
worden.
Op donderdag 17 april komt hoofzakelijk
de jeugd aan bod om haar programma
van oefeningen af te werken.
Op zaterdag 19 april zullen de ouderen
hun kunnen tonen.
Na dit programma volgt een bal, waarop
men zal kunnen dansen op de tonen van
een prima orkest.

NATIONALE BEROEPEN WEDSTRIJD 1969
Op de Nationale Beroepen Wedstrijd 1969
die te Utrecht werd gehouden behaalde de
heer W. Berkelaar, werkzaam bij het land-
bouwmechanisatiebedrijf Hengelo Gld N.V.
aan de Zelhemseweg te Hengelo Gld, een
zeer fraaie 2e plaats.
Hij ontving voor zijn prestatie een diploma

SIMAVI-COLLECTE
In de week van 8-12 april a.s. wordt ook in
onze gemeente de jaarlijkse Simavi-col-
lecte gehouden. Vele dokters en verpleeg-
sters in de tropenlanden zetten hun
persoon en kennis in voor de hulp aan
mensen die vaak aan afschuwelijke ziek-
ten lijden, veroorzaakt door onhygiënische
kunde en verkeerde behandeling.
Duizenden mensen komen zonder ook
maar één dubbeltje op zak naar de zieken-
huizen en poliklinieken, naar dokters en
verpleegsters, in de hoop van hun ziekten
en kwalen te worden verlost.
Velen werden bijtijds gered. Maar ook
velen stierven, zonder dat er een dokter
aan te pas kwam.
Simavi helpt waar zij kan. Simavi wil
steeds meer ongelukkige zieke mensen
gaarne van de door u gegeven gelden
redden door het schenken van medicijnen
instrumenten, verbandmiddelen, verple-
gingsartikelen.
ledere dokter en verpleegster, die in
tropenland een verantwoord stuk werk
doet wordt door Simavi voorzien van het
onontbeerlijke materiaal. Er wordt niet
gevraagd naar geloof en er wordt niet
gekeken naar huidskleur.
Laat onze barmhartigheid daarom groter
zijn dan hun vertwijfeling l
Hoe groter uw offer, hoe méér hun levens
kans l

VVV-JAARVERGADERING

Het moet voor het bestuur van de plaatse-
lijke VVV wel erg teleurstellend zijn dat
van de ca. 170 leden nog geen 10% de
moeite neemt de algemene jaarvergade-
ring van de vereniging te bezoeken.
Men mag toch zeker verwachten dat die
leden, die direct of indirect bij het werk
van VVV belang hebben, met name de
middenstand, de vergaderingen bezoeken,
en mee beslissen bij het opstellen van
programma's e.d.
Het bestuur had gehoopt op een flinke be-
langstelling, vooral omdat de wmkeliers-
vereniging haar leden tot een bezoek aan
deze vergadering had opgewekt.
De voorzitter, de heer H. van Hengel,
zei in zijn openingswoord dan ook dat het
bestuur zeker meer belangstelling van de
leden had verwacht. In een korte samen-
vatting memoreerde de voorzitter het ver-
loop over het afgelopen jaar. Geheel ge-
nomen kan men van een behoorlijk goed
jaar spreken, vooarl als men hierbij het
slechte weer in aanmerking neemt.
Dank bracht de voorzitter aan het gemeen
tebestuur voor de jaarlijkse subsidie en
medewerking, de winkeliersver, en de Raif-
feisenbank voor hun geldelijke steun, zon-
der welke de vereniging onmogelijk kan.
Het verslag van de secretaris de heer
C. Minnée gaf een duidelijk overzicht
van de verschillende activiteiten in het
afgelopen jaar. Enkele van de activiteiten
zijn vanwege het slechte weer minder goed
geslaagd. Uit dit verslag bleek wel dat
over het algemeen het vreemdelingenbe-
zoek aan deze gemeente groeiende is. Het
secretariaat en het inlichtingebureau bij de
heer Kreunen heeft weer veel aanvragen
te verwerken gehad. Vooral na de adverten
tie-campagne in de grote dagbladen komt
er een stroom van aanvragen om inlichtin-
gen binnen. Het jaarverslag der secretari
besloot met de mededeling dat tengevolge
van de steeds stijgende kosten, verruiming
van geldmiddelen nodig zal zijn.
Hierop volgde het verslag van de penning
meester, de heer J. Herwers. Hieruit bleek
dat in het afgelopen jaar de inkomsten en
uitgaven ongeveer gelijke tred hadden ge-
houden.
De bescheiden van de penningmeester wer
den gecontroleerd door de hren Lurvink en
en Tijdink en in prima orde bevonden.
De voorzitter dankte secretaris en de pen-
ningmeester voor hun resp werkzaamheden
Het aantal leden bedraagt momenteel 163
Bij de bestuursverkiezing werden de aftre-
dende leden B. Heerink en J. Herwers
herkozen.
Hierna volgde een uitvoerige gedachten-
Wisseling aangaande verhoging van de
contributie. Het bestuur stelde voor dit
voor de zakenmensen van f 5.- tot f 7.50
te verhogen. De heer H. Jansen stelde voor
dit tot f 10.- te verhogen, waarna de heer
Tijdink voorstelde het bestuursvoorstel van
f 7.50 te handhaven.
Dit voorstel werd aanvaard. Door een
hotelhouder werd voorgesteld het contribu
tiegeld voor deze categorie leden te ver-
hogen tot f 25.-. Dit zal met de betrokke-
nen worden besproken.
Hierna volgde een bespreking aangaande
de zomerplannen voor dit jaar.
Doordat voor de jaarlijkse boerendans-
avond onvoldoende belangstelling bestaat
stelde het bestuur voor deze voor het
komende seizoen te laten vervallen. Mis-
schien is hier een oplossing te vinden door
medewerking van de bejaardendansgroep
„De Klepperklumpkes" daar dit waar-
schijnlijk minder gaat kosten. Wel zal er
ee demonstratie gegeven worden door de
Shetlandruiters; concert door de Kon.
Harm. Concordia, Windmolenrally van de
Veteraan-Motoren-Club met internationale
deelname: verlichting dorpsbleek; auto-
en wandeltochten; voorts attendeert VVV
in de propaganda op de paardenmarkten
standwerkersconcours, motorcross en weg
race. Ter vergadering werd de suggestie
gedaan om te trachten de brooduitdeling
op Hemelvaartsdag aan de Muldersflutte
wat meer attracties te verbinden. Het be-
stuur zegde toe een en ander te zullen be-
spreken. Voorts werd de mogelijkheid be-
sproken om in de vakantieperiode een
touwtrekwedstrijd te organiseren, temeer
daar er nu in en rond Hengelo een aantal
zeer goede touwtrekverenigingen zijn op-

gericht.
Na de pauze werden door de heer Kreunen
een aantal dia's vertoond plekjes van oud
en nieuw Hengelo. De aanwezigen werden
lierbij getest op hun oriëntatievermogen

Te koop z.g.a.n. kolenhaard bij

B. J. Prnis, Raadhuisstraat 41 a,

Hengelo Gld

T.L. armaturen

lamp en starter
nu f 15.95

DOE-HET-:ELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

Aan de Hengelose

biggenfokkers
Vanaf heden staat ter dekking

1 Groot Yorkshire
van zeer goede afstamming.

Goede logiesruimte aanwezig

Zeugen kunnen desgewenst wor-
den gehaald

Beleefd aanbevelend .̂ ^^^^_^_^_^^^^____^^^___________

A. H. Bretveld u KOMT TOCH OOK WOENSDAG 9 APRIL NAAR UITVOERING
B to7 Hengelo Gld Tel. 7202 VAN DE CHR. JONGENS- EN MEISJESCLUBS IN ONS HUIS.

Het jeugdkorps van de Chr. muziekver. Crescendo, Hengelo Gld, dat met succes debuteerde

op de eerste uitvoering. Op 2e Paasdag zal het jeugdkorps eveneens optreden.

Op zijn

LITERBLIK 65

2 blik

MAX. A BLIK

Unox kippensoep

Taartbodempjes

Augurken

VAN 9

6 STUKS

3/4 l POT

Paasbroo
MET VEEL SPIJS

VIVO Gazeuse

Doperwtjes

Worteltjes fijn

2 F

ZEER FIJN

3/4 LITI

DOE „RIJK" MET PASEN : 3 GROENTEN OP TAFEL

Spercieboontjes
Worteltjes fijn
Doperwten fijn

3 X 1/2 BLIK

Zwan Weenerworst POT 8

Schuimbad

Rozijntjes

REUZENFLE!

250 GRAM

FLES 98

Paasbonbons

MARS

Mentos

DE LUXE

3 REEP V;

3 ROL VA!

PAASVERRASSING

grote flessen

Cakemeel

Vanillesuiker

| Aardbeien

Pils

PAK 500 GR/

10 PAK

LITERBLIK

. -rffs 98

HEEL KRAT 24 FLES

Vrijdag 4 april, (Goede Vrije

we deze vrijdag niet bezorge



{Pasen

extra SPAR voordeel

Slagroomtaart

GROTENHUYS WARMTETECHNIEK
Wichmondseweg D 126 a - Tel. 05753-1885 - HENGELO GLD

- Centrale verwarming

- Gas- en oliestookinstallaties

vanaf

2 fles SPAR sinas

2 fles cola

BIJ VLEES OF VLEESWAREN

4 pak

margarine 69
FIJNE VLEESWAREN

150 gram ham

200 gram snijworst

EIEREN: 10 halen

maar

Pullover, korte mouw 18.5O Twinset

Uitgebreide collectie vesten, truien en twinsets

Voor ons atelier in

Regen-, Sport- en Vrijetijdskleding

HUMMELOSEWEG 30 A HENGELO GLD

vragen wij met spoed

naaisters
eerl ing-naaisters

str i jksters

W. Derksen KLEDING-

ATELIER

WIJ BIEDEN U: Vast werk Prettige werksfeer Na een korte inwerkperiode een hoog loon

Alle sociale voorzieningen - Eventueel reiskosten worden vergoed A A N M E L -

D E N : Dagelijks aan het atelier of 'savonds na 6 uurHummeloseweg 38, Hengelo Gld,

Telefonisch 1884

9

Vloerbedekking

VINYL OF VILT

Slechts f 5.95 per m2

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

betalen

GROENTE en FRUIT

10 extra grote sinaasappels

10 bloedsinaasappels

Voor verdere reklame zie onze adverten-

ties in de dagbladen

GRATIS FOLDER BIJ DE KASSA

Wij wensen u prettige PAASDAGEN

TOT ZIENS IN

HOUWEN
SPAR SUPERMARKT

Chr. Muziekver. Crescendo
Even een kleine herinnering aan onze traditionele

UiÉvoering
op 2e PAASDAG
in „ONS HUIS"

Beukenlaan, Hengelo Gld

Aanvang 7.30 uur precies

Entree f 1.50 ( bel. inbegr.)

U Komt toch ook?

Het beste koopargument

is onze monturenkollektie zelf

Dat ziet u ogenblikkelijk bij een bezoek aan opti-

cien GROOT KORMELINK.

Volop 't nieuwste. Maar onze keuze die helemaal

in uw lijn ligt, ook in de begeerde prijsklasse.

A. GROOT KORMELINK
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 27 - HENGELO GLD - TEL. 1771

Grote partijen QUD PAPIER

LOMPEN, METALEN of dergelijke

Even een seintje aan

SIMON DAALDER
DE HOOGSTE BETAALDER

ZUTPHEN - TEL. 05750-3039

BEATCLUB

presenteert

Zaterdag 5 april

OM 19.00 UUR

The Jlotioiis
uit Den Haag

BEKEND VAN RADIO EN TELEVISIE

Zaal Schoenaker
KRANENBURG

En toch is RATERIMK uw slager

HEIJINK •roor al ittr

gelegd door de vakman

Setterlaine truitjes...
geknipt voor 't voorjaar.

Ih alle opzichten. Want een leuk, vlot Setter-
laine truitje blijft er leuk uit zien. 't Heeft immers
een blijvende pasvorm. Daardoor bent u er
steeds weer blij mee, Setterlaine truitjes: aan-
trekkelijk voor iedere maat én smaak,

»*— Mode van nu.

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

De Raif f eisenbank
is goed voor uw geld...

Ook voor het geld
vanfde 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 1 lENBANK

HENGE.G GI.D
Spaarbank en alle bankzaken

KASTANJELAAN 1 - TELEFOON 05753-1294

BIJKANTOOR: VELDHOEK - TELEFOON 05736-369

Te koop gecreosoteerde palen

in verschillende lengten.. G. J.

Slotboom, 't Heidebloempje

E 79, Tel. 1530

Te koop flinke partij eetaard-

appelen Surprise bij H. Harmsen

B 45, Hengelo Gld

Te koop jonge konijnen. Henk

Bruil, Schoolstraat 3 a.

Te koop dekrijpe beren, 8 mnd

oud, NL» waarvan 2 ingeschreven

met B+ en gezondheidsverkla-

ring. H. J. Klein Gotink, Lank-

horsterstraat 12, Wichmond.

Te koop houten schuur op ver-

plaatsbare betonnen voet, 5X

8 m (staande Noordink E 84).

Te bevragen Meidoornstraat 8

Hengelo Gld

1e Paasdas gesloten

Café „De Zon'ii
G. BRUGGINK

Aan de leden en jeugdleden

van de

Hengelose Hengelaars llereniging
Het bestuur van H.H.V. verzoekt de leden hun contributie

over 1969 te voldoen. OP WOENSDAG 9 APRIL 's avonds

van 7 tot 9 uur in café Bruggink.

De jeugdleden moeten van een nieuwe legitimatiekaart voor-

zien zijn (oude kaarten zijn ongeldig en moeten worden inge-

leverd).

Leden boven 16 jaar pasfoto meebrengen. Het legitimatie-

bewijs ontvangt men bij betaling van de contributie en wel

op woensdag 9 april van 7 tot 9 uur bij café Bruggink.

Vrijdag 11 april van 5 tot 9 uur 's avonds en zaterdags

12 april van 1 tot 5 uur namiddag bij de heer Prins, Raadhuis-

straat 41 (ingang winkel).

Nadien volgt kwitantie verhoogd met 75 et incassokosten.

Het bestuur

al dat „huiswerk" voor de vrouw

kan sneller en met minder moeite!

VLIEGENSVLUG EEN SCHOON
TAPIJT MET TAPIJTREINIGER J7

EXTRA

SERVICE

TAPIJTREINIGER J 7

Uw tapijten blijven boven-
dien geruime tijd vuilafsto-
tend

Huur bij ons de elektrische
Hoover shampoocleanerl

is hét onderhoudsmiddel
voor teakhouten meubelen.
Teakol voedt en beschermt,
reinigt en maakt wateraf-
stotend. TeakoL droogt snel
en is niet vet.- •,

bestrijdt radlkaal de ge-
vreesde, houtworm en bok-
tor. Met enkele guldens
voorkomt u reparatie van
honderden guldens.

WONINGINRICHTING

HEkJINK
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld


