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CLAM
Verschijnt iedere dinsdag - Uitgave: DRUKKERIJ WOLTERS Hengelo GId Telefoon 05753-1455 - Giro 964791

Spoorbiels

Gegalv.golfplaten
lage prijzen

G. WEULEN KRANENBARG

Vorden

In alle gevallen blijft :

Uw verzekeringsman

Uw vertrouwensman

ADR. GROOT JEBBINK

Prunushof 21, Velswijk
Zelhem
Tel. 08344-414

Cement

SPECIALE AANBIEDING

1- 20 zakken ƒ 3.95 per zak

21-60 zakken f 3.90 per zak

61-100 zakken f 3.85 per zak

Bovenstaande prijzen zijn alleen
van toepassing indien afgehaald
en bij betaling a contant.

DOE-HET-:ELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

modeshow
op dinsdag 15 april a.s.

in zaal Concordia 's avonds 8 uur

WIJ TONEN U ONZE

•

voorjaars en zomerkollektie
/OOR DAMES, HEREN EN KINDEREN

Kaarten a f 2.50 (consumptie inbegrepen) verkrijgbaar bij neven-

staande zaken en 's avonds aan de zaal.

MODERNE
STUL

Schoenenhuis

JANSEN

Hengelo

gaat naar Oostenrijk!

Wanneer? Van zondag 13 juli t/m dinsdag 22 juli

Hoe ? In luxe touringcar !

Wie ? U natuurlijk !

Kosten l — f 145. — p.p. bij deelname van 40 personen,

inclusief reis, 2X overnachten, 2X diner,

rondritten ter plaatse

Welk hotel ? Uw Oostenrijkse buurman

Inschrijfgeld f 75. — p.p.

Opgave? Bij M.W. v. d. Haar, sekr. C.H.F., Westerstraat 16

Hengelo GId

Telefonische informatie' Tel. 1692 Hengelo GId

Gazonzaad

Gazonbemesting

Tuingereedschappen
Grasperkscheerders

Gaas
Siervlechtwerk

HARMSEN
TELEFOON 1220

BEAT

CLUB
SOUL ff

Wegens enorme vraag zijn voor de tweede maal te gast in

Hengelo GId

ROEK'S FAMILY
NEDERLANDS BESTE BÜHNE-GROEP

Zaterdag 12 april
ZAAL CONCORDIA - HENGELO GLD

De kaasman biedt u op

HENGELOSE
VRIJDAGAVOND-MARKT
Extra kaasreclame

4 pakjes AT

MARGARINE "O

De deuren van het

café-restaurant - bar

zijn al open!

Officiële opening volgt pas als alles af is

Hotel LEEMR EIS
SPALSTRAAT 40 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1274

is onze stoffencollectie compleet.

is 't de beste tijd Uw zomerstof-

fen te kopen

heeft U de grootste keus

BIJ DE KERK

De Reclame: uw weekblad

van DOLPHIJN

dan bruidsfolo's en
reportages

Moeien Uw foto's
v k werk zijn

T.L. armaturen

lamp en starter
nu ƒ 15.95

DOE-HET-7ELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

••••m

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

DOOR DE

R.K. Gemengde Zangver. „Sancta Ceacilia" te Hengelo GId

op zaterdag 19 april a.s.

in de R.K. Kerk

PROGRAMMA :

2 „Te Deum Laudamus"

3 „Krönungsmesse"

SOLISTEN :

Ceacilia Megens-Busch

Els Pierik

Clementine Oomes

Harry Pierik

Bert Schouten

G. B. Pergolesi (1710-1736)

H. Purcell 11659-1695)

W. A. Mozart (1756-1791)

sopraan

sopraan

alt

tenor

bas

Begeleiding - Doetinchem-Zutphens Symphonie-orkest

Mevr. Hendriksen-Dorgelo orgel

Dirigent: CHIEL DE LEEUW

AANVANG 8 UUR KERK OPEN 7.30 UUR ENTREE f 3.50

Kaarten in voorverkoop bij P. Claassen, Spalstraat 17, Hengelo GId, Tel. 1292

Mevr. Gasseling-Smeenk, Past. Thuis straat 13, Keijenburg, Tel. 1368



Op maandag 14 april hopen onze ouders

W. J. DERKSEN

en

W. J. DERKSEN-BAAKMAN

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Tot hun intentie zal een plechtige H. Mis uit dankbaarheid

worden opgedragen om 15 uur in de parochiekerk van de

H. Johannes de Doper te Keijenburg.

Willy - Ton

Gerrie : Wim

Keijenburg, april 1969.

St Janstraat 10 a.

Dagadres : Hotel ,,de Eikeboom" Keijenburg.

Receptie van 16.30 - 17.30 uur.

Maandag 14 april na 1 uur GESLOTEN

Het Groene Kruis
TE HENGELO GLD

ALGEMENE

ledenvergadering
OP DINSDAG 22 APRIL A.S.

's AVONDS 8 UUR IN ZAAL BRUGGINK

AGENDA:

1 Opening.

2 Notulen.

3 Jaarverslag secretaris.

4 Jaarverslag penningmeester.

5 Verslag kascommissie.

6 Benoeming kascommissie.

7 Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn F. Schreuder, Mevr. Geertsma-

Driebergen en Mevr.Eil-van Oest, die allen

herkiesbaar zijn.

Candidaten voor het bestuur, die door de leden

gesteld kunen worden, dienen 8 dagen voor de

ledenvergadering aan de secretaris, C. Minnée,

Hofstraat 6, te worden opgegeven per brief,

ondertekend door tenminste 15 leden.

9 Rondvraag.

10 Sluiting.

Het bestuur

Gymn. ver.
Leider: B. Beernink, Varsseveld

donderdag 17 april

(Jeugdafdelingen)

zaterdag april

met BAL na onder leiding van prima orkest

zullen plaats vinden onze

uitvoeringen
IN ZAAL LANGELER TE HENGELO GLD

AANVANG 7.15 UUR

Toegang f 1.50 per persoon (bel. inbegr.).

De aan de donateurs toegezonden strook onderaan het

programma geldt alleen voor donderdag 17 april. Voor

zaterdag 19 april is de entree voor iedereen f 1.50

Voor de vele blijken van mede-
leven, ons betoond na het over-
lijden van onze lieve vader, be-
huwd- en grootvader

HENDRIK BERENDSEN

betuigen wij onze welgemeende
dank.

Uit aller naam

D. Berendsen

Hengelo Gld, april 1969.

E 46.

Gevraagd vrwl. kracht voor de

automatiek, om de andere avond,

van ± 6.30-11.30 uur. Ook week-

end. Hotel Langeler, Spalstraat 5

Hengelo Gld

Gevraagd een net meisje (5-
daagse werkweek). R. Kreunen

Marktstraat 6, Hengelo Gld

Wegens huwelijk der tegenwoor-

dige dagmeisje gevraagd van

7.30 uur tot 15.30 uur. Hotel-
café-restaurant ,,De Hollandse
Tuin", Houtmarkt 63 - Zutphen

Te koop in prima staat zijnde
AEG wasmachine met verwarming

en wringer '(s avonds na 6 uur)
J. W. Freericks, Korenbloemstraat

18, Hengelo Gld

Te koop sportfiets, 4 versnellin-

gen en bromfiets, bij H. Maalde-
rink D 143 (alleen zaterdags).

Te koop pootaardappelen (IJssel-
ster), ook per kg. G. J. Jansen,
Hummeloseweg 11, Hengelo Gld

Een bijzondere kombinatie

geeft bijzondere resultaten...

EN
UTD-KALVERKORREL

een kombinatie met
bijzondere resultaten:

krachtige groei, sterk beenwerk

en een goede pensontwikkeling

van Uw kalveren. Zo goedkoop
mogelijk! Dét worden straks

krachtige, goed gebouwde
koeien, met lange levensduur

en een hoge melkproduktie.

: mrffafefe
• ,tcr oplosbaar

Vitafok de goedkoopste oplossing voor de

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

voert tot winst ï

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^Q? (05754) 270

ZONDAG13 APRIL
Ned. Herv. Kerk

8. 30 uur Da. Barbas, Utrecht
Medewerking verlenen :
„Aladna's, Aalten

10.00 uur ds. Jansen

Goede Herder Kapel
10.00 uur Ds van Thiel

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst doktoren

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. 008

COMPETITIEWEDSTRIJDEN PAX

ZONDAG 13 APRIL

DCS 2 - PAX 2 12 uur

Rietmolen2 - PAX 3 2. 30 uur

DOSS - PAX 6 12 uur

VERLOTING „ONS HUIS"

De trekking van de verloting ten bate van
„Ons Huis" aanvankelijk bepaald op maan
dag 31 maart, is uitgesteld en nader vastge
steld op maandag 21 april 1969, des avonds
te 8.00 uur in „Ons Huis".
Vor zover nodig zijn tot die datum nog
loten verkrijgbaar.

VEILIG OVERSTEKEN

Bij het gereedkomen van de rondweg om
Hengelo Gld is bij het sportpark Hengelo
een gevaarlijke situatie ontstaan^ De over-
steek van de Hummeloseweg naar het spor-t
park over de rondweg eist uiterste oplettend
heid.
Vooral als straks het zwembad, weer haar
poorten gaat openen en dus, eveneens
veel kinderen de rondweg mqpten over-
steken, zal dit probleem nog nijpender
worden. Het heeft de oudercommisseis van
de Hengelose scholen genoopt tot het
houden van besprekingen om de veilig-
heid van de kinderen, die de rondweg
moeten overstekn naar het spoijtpark meer
te kunnen garanderen.
Een gezamenlijk besluit werd genomen
om huis-aan-huis in Hengelo rond te gaan
met lijsten, waarop men een handtekening
kan plaatsen.
Door het verzamelen van zoveel mogelijk
handtekeningen wil men alsnog gedaan
zien te krijgen van hogere instanties dat
er maatregelen worden genomen, hetzij
door verkeerslichten of op andere wijze.

Trekken maar
Een sport, die vroeger in kleinere kringen
haar liefhebbers vond, maar haar vleugels
wijd heeft uitgeslagen, is het touwtrekken.
Deze sport heeft wat betreft organisatie
haar ontstaan gevonden in de Achterhoek.
In organisatieverband is het 'touwtrekken
reeds zover gevorderd dat uit de hoeveel-
heid van touwtrekkers een nationaal team
geformeerd kon worden.
Ook op nationaal niveau stond het onlangs
gehouden indoor touwtrek tournooi van
de Nederlandse Touwtrek Bond.
In voor een dergelijke sport als touwtrekken
ideale omgeving, n.l. manege „De Gom-
pert" vond dit goed georganiseerde tour-
nooi plaats. De manege met haar tapijt
van turfmolm en kif leent zioh zoals ge-
zegd goed voor touwtrekwedstrijden bin-
nenshuis.
Na iedere partij werd door B. Enzerink met
trekker en frees weer een keurige baan
gemaakt, zodat iedere volgende partij weer
plaats kon vinden op een glad gestreken
plekje grond.
Aangezien er een groot aantal verenigingen
voor deelname hadden ingeschreven namen
de wedstrijden een hele tijd in beslag.
In iedere partij in de hoofdklassen A en B,
werd tweemaal getrokken, in de overige
klassen éénmaal.
Bij het wedstrijd-touwtrekken wordt getrok-
ken met een touw, waarop in het midden
drie markeringen zijn aangebracht, welke
bij aanvang van de partij precies ter hoogte
moeten zijn van de drie lijnen op de wed-
strijdbaan.Nu is het de bedoeling de mar-
kering op het touw het dichtst bij de tegen-
stander, over de eigen lijn te brengen.
Dat het niet alleen pure kracht is, waarom
het gaat bij touwtrekken, konden de vele
toeschouwers zien en horen. Ook het touw
trekken is met tactische overwegingen door
spekt.
De tegenstander wordt nauwlettend gade-
geslagen door de coach van de ploeg, die
op een bepaald moment zijn jongens toe-
roept en hiermede een mentale oppepper
geeft aan de ploeg.
De arbiter, de heer Markink, die letterlijk
en figuurlijk de touwtjes stevig in handen
had, had een interessante job aan de vele
partijen, die er getrokken moesten worden.
Op een bepaald moment moest de arbiter
een partij afblazen, omdat het publiek ai
te enthousiast werd, de touwtrekploegen
hadden geen zicht meer op de tegenstander
zodat de vele aanwezigen naar de tribune
terug moesten worden verwezen.
Toch wel een bewijs dat het tournooi aan-
sloeg bij de aanwezigen.
Dat de ploegen uit de naaste omgeving
echt meededen, konden de tegenstanders
aan den lijve, in dit geval 'het touw, onder-
vinden.
Ondanks hun recente oprichtingen lieten de
verenigingen Bekveld, Velswijk en Ooster
wijk aan gevestigde ploegen in de bond
zien, dat zij hun mannetje wel staan, en zich
niet zomaar over de lijn laten trekken.

Voorjaarstijd

IS

DAT BETEKENT TIJD OM NAAR

LENSELINK
TE GAAN

de zaak met
de grootste
sortering

RUIM 150 SOORTEN

kamer-en slaapkamer-
behang
IN VOORRAAD

GROTE SORTERING

a f w a s b a a r behang
decoratie-papier

STEEN- EN HOUTBEHANG

o.a. RIETMATTEN

VLECHTMATTEN

Wilt u eens
iets anders,
een wand B v
donkergroen, lichtgroen, oranje,

rood, geel, blauw of grijs

BIJ ONS VINDT U ALTIJD WEL

EEN KLEUR DIE BIJ UW INTE-

RIEUR PAST

Moet uw oude behang

van de muur?

DAT IS EEN LASTIG EN TIJD-

ROVEND KARWEI

BIJ ONS KUNT U EEN

jSTOOM-APPARAAT
HUREN

WAARMEE U UW OUDE PAPIER

IN EEN MUM VAN TIJD VAN DE

MUUR HAALT

BEHANG WORDT GRATIS AF-

GERAND

PLAKTAFELS STAAN TER BE-

SCHIKKING

HEBT U VERDER NOG VRAGEN

BEL DAN NO. 1300

SCHILDERSBEDRIJF

DROGISTERIJ - VERFHANDEL

HENGELO GLD

GEM. ZANGVER. SANCTA CEACILIA
GAAT CONCERT GEVEN

De inmiddels zeer bekende gem. zang-
vereniging Sancta Ceacilia te Hengelo
neeft de organisatie ter hand genomen
om in april een groots opgezet concert
te geven, waarbij naast het reeds bO
man tellende koor, ook medewerking zal
worden verleend door het Zutphens Sym-
phonie-orkest, alsmde ook door het Doe-
tinchems Symphonie-orKest.
Bovendien zal aan dit concert solistu
medewerking worden verleend door be-
kende solisten, die tesarnen onder leiding
van de heer Ch. de Leeuw prachtige wer
ken zullen uitvoeren.
Reeds eerder, n.l. bij het 40-jarig bestaan
van de vereniging, werd een dergelijk
concert gegeven en allen, die dit mochten
meemaken, waren vol lof over de uitvoering
en hoopten op een herhaling.
Het is nu zover dat Sancta Ceacilia in
april een concert gaat geven. Op zaterdag
19 april zal in Hengelo Gld dit zangfestijn
plaats vinden en zuhen werken worden
vertolkt van W. A. Mozart: „ Die Krö-
nungsniesse", het Te Deum van Purcell
en het machtige „Laudate Pueri" van Per-
gulesi.
tr bestaat nu reeds in wijde omtrek be-
langstelling voor dit concert.
Omtrent de voorverkoop van kaarten voor
dit concert, zie men de advertentie in dit
blad.

GET YOURSELF A TICKET

Met deze tophit kwamen de soulslngers
Roek's Family op 1 februari naar Hen-
gelo Gld waar zij te gast waren in de club
op het idee gebracht hen nogmaals in
hun club uit te nodigen voor een speciale
show. De volgende datum dat zij naar Hen-
van Square. Het succes dat deze groep
opleverde heeft het bestuur van Square
gelegenheid de clubavond van Square te
gelo hopen te komen is zaterdag 12 april.
Voor de popminnenden is het een pracht
bezoeken aan gezien door Roek's Family
min of meer officieel hun tweede topNt
gepresenteerd zal worden. In de sfeervol
aangeklede zaal Concordia zullen de leden
van Square net als de vorige malen met
plezier hun favorieten beluisteren en dan
ongetwijfeld op 12 april want de groep
Roek's Family staat aangeschreven als
één der veelbelovenste groepen in Neder-
land.

10-jarig iubileumconcours
ponyclub
„de Shetlandruiters"

HEMEIV4ARÏSDHG 15 mei
Diegenen, die ereprijzen beschikbaar willen

stellen, worden vriendelijk verzocht deze

op te geven, liefst vóór 15 april bij de heer

Boers, Hummeloseweg 18, Tel. 1405

en de heer H. Grootbod, Regelinkstraat 1,

Tel. 1469

Kamerbreed

Heuga Tapijt

in Tegels

is gemaakt
voor mensen
met bezwaren
tegen

kamerbreed

tapijt
*• * TLTTftlHEtTOA

LUBBERS
woninginrichting

TEL 1286 - HENGELO GLD

Te koop gevraagd partij voeder-

bieten. G. J. Olthof, Lankhorster-

straat D 113, Hengelo Gld,

Tel. 1733

Te koop jonge hennen, zwartjes,
en doorlopend 4 weekse jonge

haantjes. H. Hermans, Tramstraat

6, Hengelo Gld

Te koop 2 dragende varkens

(gelten) bijna a.d.t. bij G. Hid-
dink, Bekveld D 35.

Te koop 2 roodbonte dragende
vaarzen, 12 april a.d.t. J. W.

Zieverink, Wichmondseweg 4,

Hengelo Gld

H.B.O. I
lage prijzen - kwantum korting

G. WEULEN KRANENBARG

Vorden - Tel. 05752-1217 of 1811
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zegt het met

HAVERMOUT

H.O.
PER PAK VAN 81 VOOR

Reuze koek

Vermicelli HONIG soo GRAM VAN 90 vooi

Tomatenpuree e BLIKJES

Maizena Groot pak 400 gr

geen 64 maar

Angeline shampo 2iB STUK TOILETZEE

Witte peper BUS 50 GRAM

Slaolie HELE FLES

DIVERSE SMAKEN

PUDDIIG-
69

2 FLES

Vruchtengries 200 GRAM

Maria biscuit PER ROL VAN es VOOR

Doperwten MIDDEL LITER

2'
GROTE POT 200 GRAM

HANDIGE LUXE

BOODSMPPEmS
GEVOERD SLECHTS

De supermarkt uw groentem<

Waspeen soo GRAM *

DICTICC 3
"•« • *tU GEKOOKT 50 GRA +*

Komkommer

JONATHANS iy2 KG 8
JAFFA'S

Bananen

VRIJDAG EN ZATERDAG

7 VOOR

KG

PRACHT BLOEMKOOL 12
Cheques voor gratis
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zegt het met bloemen VIVO bloemen

HAVERMOUT Sf BÊfi9&H.O. 69
PER PAK VAN 81 VOOR ^Bj ^Êf

Reuze koek

Vermicelli

Tomatenpuree

HONIG 500 GRAM VAN 90 VOOR

6 BLIKJES

Maisena Groot pak 400 gr

geen 64 maar 49
Angeline shampo 218 STUK TOILETZEEP GRATIS

Witte peper BUSsoGRAM ^9

Slaolie HELE FLES 119

DIVERSE SMAKEN

FLES 69

2 FLES 98
Vruchtengries 200 GRAM

Maria biscuit PER ROL VAN es VOOR

Doperwten MIDDEL LITER

298
GROTE POT 200 GRAM

HANDIGE LUXE

GEVOERD SLECHTS 349
De supermarkt uw groenteman
Waspeen

BIETJES
500 GRAM

GEKOOKT 500 GRAM

Komkommer

Kassla DIKKE KROP 2 VOOR

Citroenen VOL VITAMINE c 3 VOOR

39

JONATHANS iy2 KG 89
JAFFA'S

Bananen
VRIJDAG EN ZATERDAG

7 VOOR

KG

PRACHT BLOEMKOOL 129

DE SUPERSLAGER «r

IS UW

ALLE DAGEN T.E.M. DONDERDAG
«

Verse braadworst GROF 233 ELKE 2E soo GRAM

tegehakt
198 ELKE 2E 500 GRAM

Poulet

Rauwe lever

Runderlapjes

Slavinken

Vleesribbetjes

VOOR 118

MAGERE

m; u, 11'11: ,\ 165
VRIJDAG EN ZATERDAG

Boterzachte rosbief

Schouderkarbonade

MAGERE

349
ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Voor uw lekkerste boterham
150 gram snijworst

200 gram Haagse leverworst GESNEDEN

200 gram boterhamworst 59
Heel vacuüm rookworst

Raak Up drink 2 hele liters
MET NOG 40 ZEGELS GRATIS 118

flus d'Orange, Jiebrand
met mooi glaasje gratis

Cheques voor gratis bloemen bij uw boodschappen en VIVO vacuumkoffie



Kampioens Motorcross HAMOVE - Hengelo GId
Zondag 13 april a.s.

Circuit 't Zand - Aanvang 1 uur

K.N.M.V. Kampioenschap 500 cc

250 cc Senioren en Int.

500 cc Senioren en Int.

Zijspannen Senioren en Int.

Bekendmaking

Wandelkaarten 't Zand
De wandelkaarten van het landgoed 't Zand zijn zondag

13 april a.s. NIET geldig voor het gedeelte ten N.O. van de

Veenweg i.v.m. de cross.

HEIJINK staat steeds voor

dat is waar

Dieselolie 15 et p.ltr
incl. BTW

G. WEULEN KRANENBARG

Vorden - Tel. 1217 of 1811

Vloerbedekking
VINYL OP VILT

Slechts ƒ 5.75 per m2

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

Bezorg steeds

vroegtijdig Uw

Advertenties

u klaar

dat i* waar

En toch is RATERINK uw slager
H.H. VEEHOUDERS

Wij leveren weer voor nieuwe opslag

prima bierbostel
tegen scherpe zomerprijzen; elke levering wordt in uw om-

geving gewogen. Voor mei- en junilevering speciale prijzen

Uw bestelling gaarne tegemoet ziende

J. P KA N K EU?
FOURAGE EN PLUIMVEE

TEL. 1295 - HENGELO GLD

GROTE VOORRAAD

rijwielen
IN KLEUR EN ZWART

TOUR EN SPORT

HENLI Rijwielmagazijn

slijter

IS

Leemreis
TEL 05753-1274

Slaag bij ons voordelig
voor perfekte foundations.

Pastunette

Korselet met
vormbehoudende kanten cups.
Voorpand van marquisette
met kant. In wit en zwart.
Cupmaten: A t/m D

HENGELO (G) - SINDS 1880

De Raifff eïsenbank
is goed voor uw geld...

Ook voor het geld
van'de Zilvervloot9.

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 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

GEZAMENLIJK

{jaarfeest
C.M.C. „ZONNESTRAALTJES" C.J.C. JONG HENGELO"

OP WOENSDAG 9 APRIL 1969

IN „ONS HUIS"

AANVANG 7.30 UUR

Naar eigen ideën werd een aantrekkelijk en afwisselend

programma samengesteld, waarin de leden van beide clubs

volop aan hun trekken komen .

't Ligt niet altijd

aan de te kleine letters

als u zegt: dat kan ik niet meer lezen. Mét bril

lukt het dan vaak wel heel goed ! Kies die bril

en als u toch bij OPTICIEN Groot Kormelink

komt met uw recept . . . . kies dan ook maar

dadelijk even een modern montuur! Dan bent

u helemaal klaar.

A. Groot Kormelink
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 27 - HENGELO GLD - TEL. 1771

Zaal Langeler Hengelo GId

A.S. ZONDAG 13 APRIL

dansen
ORKEST „THE WANDERERS"

fijn genieten van het voorjaar?

pak toch de f iets!
Ga er weer eens fijn op uit met het hele gezin.
Of eens heerlijk alleen.
U geniet dubbel als u fietst!

Kom eens kijken naar onze
nieuwste modellen
fietsen.

J. Th. Slotboom
B 98 Hengelo GId


