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Hiermede berichten wij u, dat wij met ingang van 5 mei 1969

ons bedrijf hebben overgedragen aan

Fa. Gebr. Wisselink
„DE HEIDE SMID"

Wij danken u allen voor het steeds in ons gestelde ver-

trouwen en bevelen onze opvolger gaarne bij u aan.

B. SEEGERS

Varssel F 61 - Hengelo GId

In aansluiting op bovenstaande delen wij u mede, dat wij met

ingang van 5 mei 1969 het bedrijf van de heer

B. SEEGERS
Varssel

hebben overgenomen.

Wij hopen, dat het vertrouwen dat u in de heer Seegers hebt

gesteld, op ons zult overdragen, zodat wij dit kunnen ver-

stevigen.

Fa. Gebr. Wisselink
„DE HEIDE SMID" - HALLE

Onze branche zal zich uitstrekken over:

SMEDERIJ - LOODGIETERSBEDRIJF

WINKEL IN HUISH. ARTIKELEN EN GEREEDSCHAPPEN

HOUWEN Spar supermarkt

zoekt

Spalstraat 23 - Hengelo GId - Tel. 1894

medewerkster
ter versterking van ons huidige verkoopteam

Geboden wordt:

* Prettige werkkring.

* Goede sociale voorzieningen.

* 5-daagse werkweek.

* Gratis bedrijfskleding.

Tevens kunnen nog geplaatst worden in de SPAR supermarkt

te Doetinchem

flinke verkoopsters
en

cassières

Voor deze functies kunt u sollicitaties richten aan:

KREHER Spar supermarkt
Mozartlaan - DOETINCHEM

C.L.V. „De Volharding"
Schoonmaken van koestallen en varkenshokken was tot op

heden een zwaar en naar werk.

Nu is er

stallosyl
Na aanwending 2 uur laten inwerken, daarna kan men alle

vuil eenvoudig wegspoelen.

Gemakkelijker kan het niet. STALLOSYL ontsmet tevens.

Voor uw tuin
Gazongraszaad, V.A.M, tuincompost, tuin

turf, Potgrond, Gemengde meststof

GAZONMAAIERS en alle tuingereed-

schap

Voor uw vogels
Vogelzaden, Opfokvoer, Universeelvoer,

Schelpenzand, Vogelgrit, Dohyfral W.T.

Opfokvoer voor fazanten en kwartels

En toch is RATERINK uw slager

40 J l IR WÜIIlltEH
^Kerkstraat

2 GROTE FLESSEN

QUIGK UP 78
2 GROTE FLESSEN

2 GROTE FLESSEN

3-Es vruchtenlimonade 95

Siro limonadesiroop 11Q
r\i\/eoc*c o n / i A i y i T M ^ ^ ^^^^DIVERSE SMAKEN

FRUIT

Deze maand is het 40 jaar geleden dat de fa. Wijnbergen

in de Kerkstraat haar deuren opende.

Ter gelegenheid hiervan kunt u a.s. vrijdag en zaterdag

van deze feestaanbieding profiteren.

LITERPOT BRIDGE

bieten 59

LITERPOT

HEERLIJKE

Jus d'Orange 98

2e FLES
79 APPELMOES

GOUDREINETTEN NU

perziken
LITERBLIK EXTRA FIJN

LITERBLIK

LET OP
VAN 189 VOOR

Lekkere haantjes
3/4 POTTEN

NU PER KG

AUGURKEN
ZOETIUUR NU

l kg 89 l
Als klap op de vuurpijl

sinaasap.149 l DUBBELE ANIMOZEGELS

69

1291 Doperwten (4 g

98
VRIJDAG EN ZATERDAG EXTRA VOORDELIGE

DAGELIJKS VERSE AARDBEIEN EN CHAMPIGNONS op elk beslced bedrag

votvlanten

bloemen



Op 16 mei hopen wij met onze kinderen de dag te herdenken

dat wij voor 25 jaar inde echt zijn verbonden.

G. J. J. NIESINK

en

M. J. NIESINK-ELIEBROEK

Keijenburg, mei 1969.

Uilenesterstraat C 110a.

Gelegenheid tot feliciteren van 2 tot 4 uur aan huis.

J. W. MENKVELD

en

A. J. MENKVELD-WOESTENENK

hopen met hun kinderen en kleinkinderen op

zaterdag 17 mei 1969 de dag te herdenken van

hun 40-jarig huwelijk.

Hengelo Gld, mei 1969.

„Groot Mentink" D 14.

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30-5 uur in hotel

Langeler te Hengelo Gld.

Inplaats van kaarten

Op maandag 19 mei a.s. hopen onze ouders

D. J. BOSMAN

en

W. L BOSMAN-GROOT ROESSINK

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen:

Hanneke en Wim

Henk en Miep

Albert

Wim

Willemien

Hengelo Gld, mei 1969.

E 55.

Gelegenheid tot feliciteren van 3-5 uur in zaal Concordia

te Hengelo Gld.

Blij en dankbaar geven wij ken-
nis van de geboorte van onze

zoon

KRISTIAN HENDRIK

B. Chr. v. Petersen

E. R. v. Petersen-
Lufobers

Hengelo Gld, 6 mei 1969.
Maanstraat 36.

KRISTIAN

Voor de vele blijken van belang-
stelling bij ons 60-jarig huwelijks-
feest, zeggen wij allen hartelijk

dank.

D. J. Wentink

E. J. Wentink-
Cornegoor

Hengelo Gld, mei 1969.

B 99.

Voor de vele blijken van mede-
leven, ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
onze geliefde en zorgzame man,
vader en opa

BERNHARD HENDRIK

REGELINK

betuigen wij bij dezen aan allen
onze oprechte dank.

Uit aller naam:

B. A. Regelink-Ooms

kinderen en klein-
kinderen

Hengelo Gld, mei 1969.
Varsselseweg 1.

VERLOREN damespolshorloge.
Tegen beloning terug te bezor-
gen bij mej. H. Rouwenhorst,
Asterstraat 21, Hengelo Gld

Te koop Mutsaert kinder-wandel-
wagen, hang-legkast 55x143x200
Kervelseweg 8, Hengelo Gld

Te koop 4 knopstoelen A. Maal-
derink, Varsselseweg 1, Hengelo

Te koop koolplanten (rode-, spits
en bloemkool). Niesink, Past.
Thuisstr. 10, Keijenburg

Te koop eenweidepomp en een
melkkar. H. G. Burgtiardt, D 149,
Hengelo Gld.

Wij hebben een prachtige sorte-

ring

stoffen
om dekens te overtrekken.

Luimes
Meidoornstraat 17 - Tel 1624

Hengelo Gld

Reparatie en ver

koop TV

KOTTKAMP
Westerstraat 20 - Hengelo Gld

(Werkplaats Leliestraat 9)

ZIEKEN.

VERVOER enz.

Vanaf heden zijn wij weer

onder ons eigen

TEL.NO. 1493

te bereiken (dag en nacht)

A. G. WOLSINK
Vordenseweg 3 - Hengelo Gld

LONNEKER

VAKKLEDING

ALPAS OVERALLS EN

AM. OVERALLS

WERKBROEKEN in donker

groen, visgraat, khaki en

blauw

WERKSPIJKERBROEKEN

LENTFERINK
Spalstr. 7 - Tel. 1383

Kerkdiensten

Ned. Herv. Kerk

HEMELVAARTSDAG 15 MEI

8.30 uur Ds van Thiel

ZONDAG 18 MEI

8.30 uur ds. van Thiel
10.00 uur Ds van Thiel

Goede Herder Kapel

10.00 uur ds. Jansen

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur Ds Sterringa, Zutphen

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. Lucie Marie, telefoon 1315

Maatschappelijk werkster

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

Leidster gezinsverzorging

Mevr. B. Lubbers-Lljftegt. C 1, telefoon 1369

Zondagsdienst dierenartsen

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

COMPETITIEWEDSTRIJDEN PAX

ZONDAG 18 MEI

Socii 3 - PAX 4 2 uur

H en K 4 - PAX 6 12 uur

VOOR BABY'S HU l DJ E

BEJAARDEN EN DE SCHOONMOEDER

Naast de leden van de bejaardensocië-
teit waren er zeer veel belangstellenden
uit Hengelo Gld en omgeving voor de be-
jaardenmiddag van UW in zaal Langeler..
Mevr. Willems riep alle aanwezigen een
hartelijk welkom toe en wenste hen een
aangename middag.
De Hengelose Toneelclub verzorgde deze
middag het programma en bood de aan-
wezigen een gepaste ontspannipg met de
opvoering van het toneelspel, een schoon-
moeder uit duizend, een stuk in drie be-
drijven.
De inhoud geeft de problemen weer die
het samenwonen van ouders met getrouwde
kinderen oplevert.
In het gezin, waarover ditstuk handelt,
heeft schoonmoeder vele aanvallen van
haar schoondochter te doorstaan. Na veel
geharrewar en deining besluit de schoon-
moeder haar biezen te pakken en haar
intrek te nemen in het oude vrouwenhuis,
waarheen de schoondochter haar verwenst.
De oplossing wordt gebracht door het sui-
keroompje, ome Jan, die er in slaagt de
knoep, waarin allen vast zaten, tijdig te
ontwarren.
Tevens komt schoondochter tot de ont-
dekking, dat zij toch maar een schoon-
moeder uit duizend bezit.
Het dankbare applaus dat de spelers in
ontvangst mochten nemen, bewees wel
dat aanweziegen de inhoud van het stuk
goed begrepen hadden, en dat hen een
zeer goede ontspanning was geboden.
Namens hen bracht mevr. van Dijke dank
aan spelers en speelsters en sprak de
wens uit nog vaker op de Toneelclub een
beroep te kunnen doen, uit het oogpunt
van bejaarden-ontspanning.

Hengelose bejaardengroep
in zang en dans
Naast de aktiviteit die door de bejaarden
afdeling van het UW afd. Hengelo Gld is
ontplooid met het tot stand brengen van
de bejaardendansgroep „De Klepperklump-
kes" gaat men zich nu ook toeleggen op
de vorming van een bejaardenzangkoor.
Naar het voorbeeld van de bejaardenzang
groep uit Warnsveld hebben ook de be-
jaarden in Hengelo Gld zich niet ten achter
willen stellen en zijn overgegaan tot het
bijelkaar trommelen van belangstellende
bejaarden voor een zangkoor, waarbij uiter-
aard het onvermoeide werken van de UVV-
dames een grote bijdrage levert.
Getracht wordt woensdagsmiddags repe-
titie te houden in het gebouw naast zaal
Concordia, hetgeen welwillend beschikbaar
werd gesteld door de heer M. J. Lenselink.
Dit gebouw dient ook de Kon. Harm.
Concordia tot oefenruimte.
Als alles meezit hoopt men op woensdag
21 mei te starten met de zingerij, waarbij
de leiding in handen zal zijn van de heer
G. Starink.
Mochten er nog bejaarden zijn die zich
geroepen voelen om ook hun stem in het
zangkoor uit te brengen, dan kunnen ze
zich opgeven bij mevr. Vingerling, Kervelse
weg Hengelo Gld.
Voor de bejaarden is wederom een vorm
van actief tijdverdrijf gecreërd.
De bejaardendansgroep is sinds haar op-
richting in een stijgende lijn van belang-
stelling gekomen. Na een optreden voor
de RONO, werd zelfs vorig jaar een op-
treden verzorgd voor de TV, waar de be-
jaarden maar wat trots op waren.
Voor diverse evenementen werd al mede-
werking van „de Klepperklurnpkes" inge-
roepen.

Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M Koningin Juliana werden ook dit jaar weer diverse Ne-

derlanders in allerlei geledingen koninklijk onderscheiden. Ook burgemeester Mackay van Hengelo

kreeg een onderscheiding uitgereikt. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Op een speciale bijeenkomst werd hem eveneens met enkele andere burgemeesters uit deze om-

geving de onderscheiding opgespeld door de commissaris der Koningin in Gelderland.

In de gemeente Hengelo Gld reikte de onderscheiden burgemeester een onderscheiding uit aan de

heer G. Nijland, F 30. De heer Nijland herdacht het feit dat hij 40 jaar in dienst was bij de familie

Thate van huize „De Bramel" te Vorden.

Op bovenstaande foto burgemeester Mackay, terwijl hij de kinderen toespreekt, die op Koninginne-

dag een aubade brachten voor het gemeentehuis.

OP VISITE BIJ UW OOSTENRIJKSE
BUURMAN

Door de mogelijkheid om visite bij uw
Oostenrijkse buurman af te leggen is een
aangelegenheid die heel gemakkelijk wordt
geboden door de Contactgroep Hengelo-
Kreistritztahl (Oostenrijk).
Enkele initiatiefrijke Hengeloërs namen
vorig jaar voor het eerst het besluit om
op basis van uitwisseling contacten te leg-
gen in Oostenrijk, met name Freistritztahl,
een gemeenschap van kleine dorpen.
Vorig jaar april ging een groep Hengeloërs
naar Oostenrijk, waar men zich onder de
hoede schaarde van de Oostenrijkse gast-
heren, onder aanvoering van de heer Fuchs.
Deze met naam genoemde heer Fuchs
vervult naast de taak van hoofdonderwijzer
ook het ambt van burgemeester.
De Oostenrijkse boden aan het eind van de
vakantie een echte knalavond aan. Als
tegenwicht kwamen enige maanden later
Oostenrijkers uit 5 dorpen die tezamen
Freistritztahl vormen naar Hengelo Gld.
Na terdege ons land verkent te hebben
en hun vakantieplaats goed in ogenschouw
te hebben genomen, gaven zij bij terugkeer
naar hun land te kennen zeker nog weer
eens een bezoek aan Hengelo Gld te zullen
brengen.
Zoals deze bezoeken over en weer het
doei van de CHF zijn, worden zodoende ook
vriendschappelijke banden tussen de beide
landen gesmeed.
Ook dit jaar zal een vakantietrip naar Oos-
tenrijk worden gemaakt. Als data zijn ge-
pland 13 t.e.m. 22 juli, dit i.v.m. het feit
dat de oppergastheer herr Fuchs op andere
voor de CHF mogelijke tijdstippen niet bij
het verblijf van de Hengeloërs aanwezig
zou kunnen zijn.
Na uitgebreide besprekingen is men er in
geslaagd een reis naar Oostenrijk te
organiseren voor het lage bedrag van ƒ 145
Deze reis zal uiteraard bij voldoende deel-
name worden gemaakt per luxe touringcar.
In het bedrag zijn verder inbegrepen 2x
overnachten, 2x diner en rondritten ter
plaatse.
Het verblijf in Oostenrijk is zo geregeld,
dat men wordt ondergebracht bij Oosten-
rijkse families, verdeeld over de 5 dorpen
van Freistritztahl.
Men kan daar in groepsverband maar ook
alleen het land doorkruisen, met o.m. een
bezoek aan Wenen. De Oostenrijkers zou-
den zich echte gastheren voelen, door hun
gasten ook nu weer een echte Oostenrijkse
avond aan te bieden.
Een zeer goed bewijs van hun gastvrijheid
vormt het feit dat zij ruimte voor 500
personen hebben gereserveerd. Een uit-
nodiging op zichzelf om ook een reis naar
Oostenrijk mee te maken met de CHF.
Voor iedereen staat de mogelijkheid open
deze vakantietrip mee te maken. Hier-
mede wil tevens gezegd worden, dat de
nog algeemen heersende gedachte dat de
ries alleen bestemd is voor de leden van
CHF, niet waar is.
Om reeds enige belangstelling te kweken
werd in zaal Concordia een ontspannings-
avond belegd ineen enigszins Oostenrijkse
sfeer, met als slot een gezellig dansje.
Het operette-orkest OBK uit Doetinchem
bood de aanwezigen een keur van melo-
dieën w.o. de beroemde operette „lm weis-
sen Rössl".
Door de leider van de CHF de heer Seinen
werd in een duidelijke uiteenzetting de reis
naar Oostenrijk volledig bericht en de doel
stelling te komen tot een uitwisselingspro-
gramma kreeg hiermede ruime aandacht.
Degene die er echt iets voor voelt deze
meerdaagse reis ook mee te maken kan
zich metterdaad opgeven bij de heer v.d.
Haar, Westerstraat 16, Hengelo Gld, waar
eveens onder tel. 1962 inlichtingen zijn te
verkrijgen.

INSPECTIE NRS FH-VEESLAG

door inspecteur D. Terlouw, Velp.
Ingeschreven werden van:
E. W. Momberg, Hengelo Gld Reina R-b78;
Bleske 15 R-b77; Willie R b78
J. J. M. Kleve, Zelhem Jouke 11 R.b78;
F. J. Th. Giesen, Baak Roosje 35 S.b79;

Olga 55 S.b + 81.
G. Boschloo, Steenderen Annie 44 KS.b + 80
Gerritje 49 KS.b + 82; Trijntje 51 KS.abSS;
Keizer Klaskei 2 KS.ab + 85; Annie49 KS
b+ 83; Tina 4 KS.b + 83. Grietje 33 S.b + 84
Willie 2 S.b + 82; Trees 19 S.b + 83;
Annies's Covick 9 b + V.

BIKINI'S

BADPAKKEN

BADSTOF JURKEN

BADSTOF KINDERJURKEN

BADSTOF BROEKJES

BADSTOF SOKKEN

BADSTOF in felle kleuren

BADTASSEN

Ruim gesorteerd

Jchröder
BIJ DE KERK

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP ANKER
KADER 47/1 TE HENGELO GLD

Uit een groep van meerder sollicitanten
verkreeg de b.v. „Concordia '54" te Hen-
gelo Gld de vererende uitnodiging de or-
ganisatie op zich te nemen voor het Neder-
lands kampioenschap anker kader 47/1.
Voor de vol aktiviteit zijnde biljartver.
betekent dit een hoogtepunt in haar 15-
jarig bestaan, in welk teken dan ook voor
haar dit kampioenschap staat.
Dit 'beslist niet gemakkelijke soort zoals
47/1 in de kader spelen is een sterke troef
in de handen van de streekmatador in het
biljarten, Hans Vultink.
Naast Vultink zullen nog nadere biljart-
grootheden acte de presence geven op dit
kampioenschap, waarna door alle biljarters
steeds met volle intentie wordt toegeleefd.
Voor de biljartver. Concordia is dit een
grootse taak om in Hengelo Gld een bil-
jarttournooi van de eerste soort te presen-
teren.
Gezien de kennis waarmee deze vereniging
al menige districts- en gewestelijke kam-
pioenschappen ter hand nam, is de ver-
wachting gewettigd, dat ook het komende
kampioenschap anker kader 47/1 tot een
goed einde zal worden gebracht.
In augustus zal door de leiding der KNBB
de nadere datum bekend worden gemaakt.

* ZUIVERE HUID *
PUROL en PUROL-poeder

Te koop dragende varkens, gelten, bijna
a.d.t. en enkele zakken prima consumptie-
aardappelen. G. Hiddink, Bekveld D 35.

ALLE SOORTEN

MUURVERF
DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg - HENGELO GLD

Moeton uw toto's
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reporiage.s

van DOLPHIJN



NINSIÜK
Modern winkelen geeft u WillSt in TUD en GELD

w

ïivii JrllII
EERSTE SOORT IN DE SMAKEN
aardbeien - abrikozen - bosbessen
frambozen - kersen - bessen

Papieren servetten

MET SPIJS 700 GRAM

Koffiemelk HELE LITER 139
Vivo gazeuse 2 GEZINSFLESSEN

Gebraden gehakt BLIK 425 GRAM

Vermicelli

119

PAK 500 GRAM

EEN OUDERWETSE PRIJS VOOR

PAK 200 GRAM

Bubble Up

Kersen op sap

Ananas

2 GEIINSFLESSEN

3/4UTER

119

149

LITERBLIK

Reine Victoria 3/4 LITERPOT 85
Koude pudding DIVERSE SMAKEN 3 PAKJES

WIJN VAN DE ZWARTE KIP

Monaco
VAN 425 VOOR SLECHTS

DE SUPERMARKT

nu penteman
NU VOORDELIG

Krop sla 2 GROTE KROP

2 EXTRA ZWARE KROP

500 GRAM

KG

Tomaten

Spinazie

Sinaasappels s VOOR

Jonathans KG

Golden delicious EXTRA KG

Knorhaantjes KG

Bananen KG 98

kwïilili'ilsiiiïiiliikifii van de
Vers van het mes en vlug geholpen

DE GEHELE WEEK

ïerse braadworst
238 ELKE 2e 500 GRAM

Mooie runderlapjes

Dik spek (VOOR DE SLA)

Gelderse schijven 3 VOOR SLECHTS

Hamlapjes MAGER

WOENSDAG

Vleesgehakt 198 ELKE 2e 500 GRAM

MAGERE

Vleesribbetjes

VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager dik ribstuk

PUUR HAMVLEES

Sucadestuk

119

149

389
l

VLEESGEHAKT 228
Hierbij een HELE ROL BESCHUIT

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

EIGENGEMAAKT 100 GRAM

Voor uti7 lekherste boterham

150 gram gekookte worst

100 gram ham

leverworst
150 gram snijworst

39

VOLVETTE

HALF BELEGEN 500 GRAM



Herv. Jeugdraad Hengelo G

INSTUIF
A.S. ZATERDAG 17 MEI

OM 7.30 UUR IN „ONS HUIS"

Met medewerking van:

GINHOUS il

f r

T.T.V. „BEKVELDii

il

organiseert op ZONDAG 18 MEI A.S.

grote

touwtrek-

wedstrijden
Meetellend voor het Nederlands kampioen-

schap.

TERREIN: BERENPAS, Wichmondseweg D 128

te Hengelo Gld

Aanvang 1.30 uur precies

Concordia - Hengelo Gld

HEMELVAARTSDAG

's avont's 7 uur

dansen
ORKEST: „THE SPITFIRES"

Gemeente Hengelo Gld

Het gemeentebestuur maakt bekend dat de

aangifte
van nieuwe leerlingen voor de toelating tot de openbare

lagere scholen te Hengelo en te Varssel voor het komende

schooljaar 1969/1970 dient te geschieden vóór 16 juni 1969

bij het hoofd van de desbetreffende school.

Om toegelaten te worden dienen de kinderen voor 1 oktober

1969 de leeftijd van 6 jaar te hebben bereikt.

Het gemeentebestuur voornoemd,

T. P. Mackay, burgemeester

W. C. Gieling, secretaris

H.H. Landbouwers

Wilt u de hoogste prijs voor uw

nuchtere vaars- off

stierkalveren
roodbont of zwartbent; tevens voor uw

groot vee

dan is uw koopman

HARRIE WAENINK
Tel 05753-1317

GROTE KEUZE

rijwielen
IN KLEUR EN ZWART

TOUR EN SPORT

HENLIRIJWELMAGAZIJN

het luiste middel om
'-• aandacht te vestigen

Vloerbedekking
VINYL OP VILT

Slechts f 5.75 per m2

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

grotenhuys - warmtetechniek
Wichmondseweg D 126 a - Tel. 05753-1885 - HENGELO GLD

- Centrale verwarming

- Gas- en oliestookinstallaties

Bezoekt het

Groot Nationaal Jubileum

NRÏ-COHCIIJIS
Hemelvaartsdag 15 mei

te Hengelo Gld

Terrein: weide van de heer Waenink

achter sportpark „Hengelo"

Organisatie: „De Shellandruiters"

MORGENPROGRAMMA, AANVANG 8 UUR

MIDDAGPROGRAMMA, AANVANG 1.30 UUR

LUXE AANSPANNING

HENGSTENSHOW

DE BESTE RUITERS KOMEN AAN DE START IN DE KLASSEN

L - M - Z

DEELNAME VAN PLM .200 PONY'S

.••••••••••••l

wat
bromt

dat
fijn

(zeggen Loek
en Peter Post)

De nieuwe Berini bromfiets -
dot rijdt pas fijn! Eigenlijk
geen wonder, want Gazelle
maakt 'm. En de kenners (zo-
als Peter Post en zijn vrolw)
weten wel wat dat betekent
t Betekent dat de nieuwe
Berini op dit moment de beste
lichte brommer te, die u voor

429.- kunt kopen..

berinn!
VAN GAZELLE

Fa J, Th, Slotboom
B 98 - Hengelo Gld - Tel. 7278

De kaasman biedt u op

HENGELOSE
VRIIDAGAVOHDMARKÏ

Extra kaasreclame

4 pakjes
MARGARINE 95

Cement
SPECIALE AANBIEDING

1-20 zakken f 3.95 per zak

21-60 zakken f 3.90 per zak

51-100 zakken ƒ 3.85 per zak

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

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

Gemeente Hengelo Gld

Ophalen huisvuil

Ter openbare kennis wordt gebracht, dat in verband met de

Hemelvaartsdag het huisvuil niet op donderdag 15 mei a.s.

zal worden opgehaald, maar op vrijdag 16 mei 1969 in Vars-

sel en de Veldhoek en op zaterdag 17 mei d.a.v. in de dorpen

Hengelo en Keijenborg.

Het gemeentebestuur

GEHS METAALWERKEN H.Y.
VORDEN - Zutphenseweg 1-12

Tel. no. (05752-1546)

GEMS

biedt enkele goedbetaalde functies aan voor:

a Prima electr. lassers

b constr. bankwerkers

c leerlingen/lassers, leerl.

c.v. monteur

d leerl. tekenaar/centrale

verwarming

Bij GEMS ook in geld meer waardering voor
uw werk!

Sollicitaties dagelijks aan de fabriek.

's Zaterdags ook bij de personeelschef: H. v. Dorsten, Zutphenseweg 69, Vorden


