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Officiële opening
van ons ft-U M EJMJ café-resfaurant annex &MjMJ M M-JM&MJ
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op vrijdag 1O april ai.s,
's middags 15.00 uur

door de burgemeester van Hengelo Gldf

Jhr. Mr. L P. Quarles van Ufford
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Hierna wordt er gelegenheid gegeven het geheel te bezichtigen

Uw komst zal door ons zeer op prijs worden gesteld.

Hotel Leemreis
SPALSTRAAT 40 HENGELO GLD
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Kom kijken en profiteer van onze

gemoderniseerde konlektie-afdeling
Onze sortering DAMESJAPONNEN in de maten 32 t.e.m. 53 is

enorm uitgebreid.

U kunt uw keuze maken uit meer dan 450 ROKKEN en verder

is de blouses- en vestenafdeling de moeite waard om bekeken

te worden.

NU
bij besteding van f 20.- kunt u in de week van 7 t.e.m. 18 april

kiezen tussen GRATIS 1 paar panty's of nylons

SCHRÖDER bij de Kerk

mei tevens een mooie sortering stoffen

Een Gazelle rijwiel
goedgebouwd, grondig gecontroleerd, dat is op

zich zelf al een garantie

FA. J. TH. SLOTBOOM
B 98 - HENGELO GLD - Tel. 7278

LIU. „HENGELO GLD" Ni
BIEDT AAN:

goede gebr. werktuigen
ONDER GARANTIE

DIVERSE KOOIWIELEN vanaf f 175.—

BERGMAN MESTWAGEN

KUNSTMESTSTROOIERS vanaf f 200.—

MC CORMICK HARKKEERDERS PB 1 en PB 2

Goede gebruikte MAAIBALKEN

Diverse PLOEGEN zowel één- als tweeschaar

In prima staat verkerende Weiger WSA 350 LAGEDRUKPERS

TEVENS:

Nieuwe ACHTERLADERS vanaf f 350.—

Nieuwe en gebruikte CULTIVATOREN

9 en 11 tands vanaf ƒ 275.—

Nieuwe MELKBAKKEN voor in de heffing

voor 6 of 9 bussen vanaf f 100.—

ZELHEMSEWEG 30 . TEL 05753-1964-1859



HANS HISSINK

en

WILLY HARMSEN

geven u, mede namens hun ouders, kennis van

hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking

zal plaats hebben op woensdag 15 april om

1.30 uur ten gemeentehuize te Hengelo G ld.

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de Ned. Herv.

Kerk te Hengelo Gld door de weieerwaarde heer

Ds C. Fortgens van Wichmond.

Wichmond, Dorpsstraat 4

Hengelo Gld, E 56a

april 1970

Receptie van 3.30-4.30 uur in zaal Concordia te

Hengelo Gld.

Met grote droefheid geven wij kennis dat na het ontvangen

van de Sacramenten der Zieken in de ouderdom van 76 jaar

is overleden onze lieve zorgzame vrouw, moeder, behuwd-

moeder en oma

BERTHA BENSMANN - VAN DER STOK

Oosterbeek, P. A. H. Bensmann

Delft, A. B. M. Bensmann

R. L. M. Bensmann-van de Ven

Bussum, E. A. M. Bensmann

Hengelo Gld, R. C. M. Hanrath-Bensmann

Th. J. Hanrath

Harbrinkhoek, O. L. A. Bensmann

M. J. W. Th. Bensmann-van Gent

Hongkong, R. F. Bensmann

S. H. Bensmann-van der Meer

en kleinkinderen

Oosterbeek, 27 maart 1970.

„De Valkenburght"

Flat C 67

Liever geen bezoek

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

1820 jaar

JUBILEUM-AANBIEDINGEN van

ONZE AANBIEDING BLIJFT 14 DAGEN GELDIG

IJSCUPS, 200 gram

KERSENBONBONS, 200 gram

SINAS-STENGELS, 200 gram

BASTOGNE, 24 stuks

KOFFIEKOEKEN, 18 stuks

CHOC. PINDAKOEKEN, 9 stuks

98

98

149

98

+ GRATIS TAS

69

98

AL ONZE EIGEN KOEKJES UITSLUITEND ROOMBOTER

Voor de kinderen:

3 T.V. LOLLY'S 25

GROTE BAAL SCHUIM 98

EXTRA RECLAME: vrijdag en zaterdag

HEERLIJKE KOFFIEBROODJES

5 halen - 4 betalen

VOOR DE FEESTDAGEN GELEGENHEID TOT

verzilveren van vac.bonnen

OP VRIJDAG 10 APRIL van 20-22 uur

bij A. HULSTIJN, Vordenseweg 27, Hengelo Gld

Het bestuur A.N.B.

Hengelose Toneelver.

OP ZATERDAG 11 APRIL A.S. IN ZAAL LANGELER

EEN HEROPVOERING van het toneelspel

Goud Aalfje
EEN TONEELAVOND VOOR IEDEREEN

Entree f 1.50. Aanvang 8 uur. Zaal open kwart over zeven

Geen plaatsbespreken

Kaarten in voorverkoop bij de spelers en bij Hotel Langeler

Alleen personen boven de 65 jaar kunnen zich melden voor

een plaats, bij de spelers en H. Berendsen, Tel. 7239. Gaarne

opgeven voor 11 april a.s.

JEUGDDIENST
OP ZONDAG 12 APRIL A.S.

s' AVONDS 7 UUR

Voorganger:

Ds J. G. Eelderink van Nieuw Amsterdam

NA AFLOOP DISCUSSIE IN „ONS HUIS'

V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL
§P A. W. W. WEIJERS

m66P SUCC6S . . . . Ook voor theorie-lessen Poelsweg 47 - Keyenburg - Tel. 1307

PEUGEOT

Koop uw brommer
bij 'n Peugeot dealer.

Waarom? Omdat
zo'n Peugeot betrouwbaar is

en solide en zuinig rijdt
en een geweldige vering

* heeft en tientjes
goedkoper is

en, en...

Nou ja
kom een

proefrit maken.
Hij staat voor u klaar bij:

HARMSEN

& GEURTSEN
RUURLOSEWEG 29

HENGELO GLD

HOBBYMAPPEN

Grote sortering vanaf f 3.50

Leuke geschenken

HEIJINK „De Spannevogel"

heeft het

ZEUGENKOO1EN, VOERLIG-

BOXEN enz. Goedkoop

G. WEULEN KRANENBARG

Vorden

Grote keuze in KRALEN

ook houten kralen

HEIJINK „De Spannevogel'

heeft het

vlet dankbaarheid en blijdschap
geven wij u kennis van de ge-
boorte van ons dochtertje

HETTY ALEIDA

Wij noemen 'haar:

HETTY

A. Grotenhuys
G. J. Grotenhuys-

klein Gotink

Hengelo Gld, 30 maart 1970.
Vordenseweg 32.
Tijd. adres: Alg. ziekenhuis,

Zutphen

Voor de vele blijken van mede-
leven, welke wij mochten ont-
vangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze lieve
vader en opa

WILLEM SCHIERBOOM

zeggen wij hartelijk dank.

Uit aller naam:
fam. G. B. Schierboom

Hengelo Gld, april 1970.
Wichmondseweg 9. t

Gevraagd voor enkele halve of
hele dagen hulp in de huishouding
Mevr. Sloot, Tramstraat 4

Bijverdiensten. THUISWERK
o.a. vouwen, plakken, schrijven
enz. Werk wordt ook zelf door
ons geleverd. Inlichtingen (post-
zegel insluiten) ,,DESTICO", post-
bus 184, 's Hertogenbosch

Te koop een in prima staat zijnde
kolenconvector, kleur beige
Rozenhoflaan 9, Hengelo Gld

Te koop 3000 kg voederbieten.
D. J. Bosch, E 78, Hengelo Gld

Te koop partij prima weidehooi
en een in goede staat verkerende
1-paards grasmaaimachine.
D. Sohuerink, D 118, Hengelo Gld

Te koop r.b. vaarskalf van prima
produktie-afstamming. G. Schue-
rink, E 11, Hengelo Gld

Te koop r.b. dragende maal, v.
Neqltjts Sjaak, 15 april a.d.ft.

J. Bruil, Lankhorsterstraat D 119
Hengelo Gld

Te koop 10 dragende gelten, werp
tijd 5-15 april. J. W. Wullink C 39
Hengelo Gld

Te koop biggen. N. Lebbink
B 94, Hengelo Gld

r \

Te koop 3 dragende bb gelten,
aan de telling, Moeder b + , Vader
Rabo, met gezondheidsverklaring.
L. ten Have, Polweg 2, Wichmond
Tel. 05754-432

Te koop 3-deurs linnenkast.
Vroom, Zonnestr. 8, Hengelo Gld

AANGESLOTEN ONDER

no.

Hans Harmsen
Asterstraat 15

wat
bromt

dat
fijn

(zeggen Loek
en Peter Post)

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

VANAF f 446.50 KUNT KOPEN

beriniml
VANGAZELLE

TWEE VERENIGINGEN VINDEN ELKAAR

Ne enkele interne besprekingen tussen de bestuursleden van de
plaatselijke zangver. Excelsior en Sancta Ceacilia , met daarop-
volgend ledenvergaderingen van beide verenigingen, is men tot een
eenstemmig accoord gekomen om met ingang van dinsdag 7 april
één vereniging te gaan vormen. :

Bustocht uoor Bejaarden
Het comité voor de organisatie van de jaarlijkse bustocht
voor bejaarden is voornemens dit te doen plaats vinden op
woensdag 20 mei a.s.
Deze keer zal het gaan naar de bollenvelden.
Kosten ƒ 15.— pet persoon te voldoen bij de aanmelding.
Opgave tot en met zaterdag 16 mei a.s. bij een der onder-
staande comité-leden.
Volgens gewoonte is op 20 mei een bus aanwezig om
8 uur vertrek Veldhoek om de deelnemers uit Varssel en
omgeving op te halen en om 8.15 uur een bus bij Maria
Postel te Keijervburg.
Om 9 uur vertrek startplaats Coöp. Landb. Ver., Spalstraat.
Voor de koffiepauze een hapje meenemen.
De warme maaltijd in de namiddag ergens in Nederland.
Om 8.30 uur 's avonds hopen we weer in Hengelo te zijn.

Het comité:
Mej. Luttik, directrice ,,De Bleijke"
Zr Lucie Marie, Maria Poste), Keijenburg
Zr Culeman, Kastanjelaan 2
L. Vingerling, Westerstraat 44
A. Gasseling, Past. Thuisstraat 13, Keijenburg
J. H. Tijdink, Spalstraat 21

Modern herenoverhemd, van goede zelfstrijkende
poplin. Verrassende, modieuze tinten o.a. cognac,
lavendel, oud-rose en cerise. Altijd meegenomen
voor 10.90.

MN2/1

VERGADERING CHU

')e Chr. Hist. kiesver. te Hengelo Gld hield haar jaarvergadering
: i „Ons Huis". Na de opening door de voorzitter, de heer B. Harm-
cen werd 'het huishoudelijk gedeelte afgehandeld. Bij de bestuurs-
verkiezing werden de aftredende leden B. Harmsen, H. Groot Roes-
c Ink en H. B. Lubbers herkozen. In de vacature H. Maalderink, die
zich niet meer herkiesbaar stelde, wer gekozen, mevr. Boonstra-
Haaring. Allen namen ze hun benoeming aan. Besproken werd de
candidaatstelling voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing voor leden
\an de christelijke groepering, samengesteld uit de AR en CHU
Jesvereningingen. Gekozen werden door de CH kiesver. B. Harm
'3n, D 97, H. Bruil, Schoolstraat, mevr. Boonstra-Haaring, Hofstraat
J. G. Ruesink, F 90 en G. den Hollander, F 68. De vergadering nam
een resolutie aan op voorstel van één der leden, dat een zittend
raadslid, zo die 65 jaar is geworden, zijn raadslidmaatschap be-
ëindigd. Besproken werd om voor de a.s. verkiezingen een spreker
uit te nodigen om diverse zaken op politiek gebied te bespreken.

OEKEN MAAR

i./.m. de komende lustrumherdenking van de bevrijding van bezet
'. Nederland tijdens de 2e wereldoorlog heeft de Hengelose en Keijen
ojrgse winkeliersver, het plan opgevat een etalagewedstrijd uit te
schrijven. Deze etalagewedstrijd zal hieruit bestaan dat het publiek
voorwerpen moet opzoeken met het daarbijbehorende welke in de
c :alages van de deelnemende winkeliers staan opgesteld. De op te
xoeken artikelen zullen betrekking hebben op de 2e wereldoorlog.
Voor het publiek is dit een aantrekkelijke bezigheid en voor de win-
',.3'liers een stimulanns haar etalage eens extra in orde te maken.
De organiserende winkeliersvereniging verzoekt winkeliers die van
plan zijn mee te doen aan deze wedstrijd, vóór 10 april daarvan
melding te doen bij het bestuur, welke artikelen zij in hun etalage
wensen te plaatsen. Na dit tijdstip kunnen geen winkeliers meer
voor de aktie worden ingeschreven. Over voornoemde zoekwedstrijd
zullen t.z.t. nadere gegevens volgen.

ZONDAG 12 APRIL

Ned. Herv. Kerk

10.00 uur ds. Jansen

Jeugddlenst

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

8.30 uur ds Jansen

Goede Herder Kapel

10.00 uur Ds van Thiel

Vrlj7. Herv. Kerk
5 uur Ds D. Lamberts, Deventer

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. Mi»

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.

Zondagsdlenst doktoren

Spreekuur en boodschappen (alleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10.00 uur
Dr. Schreuder, telefoon 1266

Hoofdleidster Gezinsverzorging

Mej. H. LenseHnk, D 19, Tel. 1216, b.g.g.

05752-1772 (mej. Kersten)

Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr. Lucle Marie, telefoon 1315

Maatschappelijk werkster
Mej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groene Krulsgebouw. telefoon 1397

Zondagsdlenst dierenartsen
Dr. Fellx, telefoon (05756) 266 b.g.g. 008

EERSTE KIEVITSEI

Op 27 maart werd te ± 7 uur door A. R. Steenblik,
Wichmondseweg 23 het eerste kievitsei gevonden bij
de Kervelselaan. Te ± 9 uur vonden Henk en Jan
Visschers, E 34, achter hun huis het 2e kievitsei.

COLLECTE

De collecte voor het Groene en Wit-Gele Kruis, ge-
houden tijdens de Statenverkiezing op 18 maart, heeft
opgebracht ƒ 774,79.

HOTEL LEEMREIS GAAT OFFICIEEL OPENEN

De Spalstraat in Hengelo Gld is wel bijzonder rijk ver-
tegenwoordigd met café en hotelbedrijven en/of slijterij
Dit grote aantal is natuurlijk te wijten aan de grote
paardenmarkten waarom Hengelo Gld tot zelfs over de
landsgrenzen grote bekendheid geniet. Eén van deze
oude gevestigde bedrijven is wel die van de familie
Leemreis, die in het pand Spalstraat 40 al sinds 1892
het cafébedrijf uitoefent. Het was in maart 1892 toen
wijlen de heer J. B. Leemreis het bedrijf kocht van de
heer Th. Sanders.Toen de heer Leemreis enige tijd in
zijn nieuwe zaak werkzaam was, kwam hij wel tot de
ontdekkiing dat wat betreft het „goedbeklant" zijn hij
wel enigszins bij de neus was genomen.
Hoe dan ook, de heer Leemreis heeft de zaak draaiend
weten te houden en reeds in 1895 paste hij een eerste
verbouwing toe. Mede dank zij de florerende paarden
markten werd de klantenkring steeds groter en
volgde in 1940 opnieuw een drastische verbouwing en
uitbreiding tot twee lokalen, zodat er ook een aparte
vergaderzaal verrees. Met een variatie op het gezeg-
de „En de boer hij ploegde voort" werkte ook de
fam. Leemreis voort aan de uitbreiding en moderni-
sering. Inmiddels was wijlen de heer A. Leemreis zijn
vader opgevolgd toen in 1962 weer een drastische ver
houwing plaats vond waarbij vooral de nadruk werd
r\ >legd op de hotel-accomodatie. In 1967 werd een
:iieuwe bar met slijterij geopend. Met veel energie en
i ;nnis van zaken, maar vooral de de sympathieke
' ,7>gang die fam. Leemreis kenschetste, was een mo-
, arn café-, hotel- en restaurantbedrijf tot stand ge-
' omen, dat kon wedijveren met vele bedrijven in de

mgeving. Men was terecht trots op hetgeen tot stand
'•/as gekomen. Jammer genoeg heeft men van deze
laatste verbouwing niet lang kunnen profiteren, want
slechts enkele maanden na deze laatste verbouwing
werd in de nacht van 14 op 15 januari 1968 het kapi-
tale pand door brand totaal verwoest.
Bij de pakken neerzittenwas - en is nog - voor de fam.
Leemreis (toen reeds fam. Visser-Leem re i s) iets wat
men niet kende. In allerijl werd een noodgebouw op-
getrokken, waarin de zaak zo goed als het ging,
werd voortgezet.
Toen de plannen voor een nieuw bedrijf gereed waren
werd met groot materieel de ravage van de brand op-
geruimd en kon op 15 juni 1968 reeds de eerste steen
gelegd worden van het huidige pand, dat uitblinkt
door zijn moderne vormgeving en voortreffelijke
accomodatie.
Niet officieel is reeds geruime tijd in het nieuwe be-
drijf gewerkt, met name het cafébedrijf, de slijterij en
de zaal. Met de officiële opening heeft men echter
willen wachten tot ook de hotel-accomodatie gereed
was. Nu is alles dan gereed gekomen en gaat burge-
meester Ouarles van Ufford op vrijdag 10 april a.s.
om 3 uur het bedrijf officieel openen. Ongetwijfeld
zullen velen van de gelegenheid gebruik maken om
dit splinternieuwe bedrijf te gaan bezichtigen.
Vooral ter bevordaring van het vreemdelingenverkeer
zal het nieuwe hotel een voorname plaats in de
gemeente gaan innemen.
Wij wensen de fam. Visser-Leemreis veel succes.

JUIST UW VOORDEEL VOOR BOEKENWEEK

RELAAS OVER MIA VERSLUIS

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN DE 2e WERELD-

OORLOG (Dr. L. de Jong)

WEERKLANK ANNE FRANK

Wolters Boekhandel (05753-1253)

MODERN wi
KOENVISSER

liter blik geen 218, maar

VIVO AFWAS

VIVO MACARONI

VIVO LUIERS

Onze Super

Wasverzachter
pa

zac

TOMATENPUREE

RODE BIETEN

JUS d'ORANGE

DROOGKOKENDE GEBROKEN

Rijst
H E E L KG

BONBONS

APPELSAP SIEMER

VRUCHTEN CARRE'S

HARING IN TOM.SAUS

Altijd welkom

Biscuitjes

extra voor

2 PAK

BAAL

Tof fee9 s
± 275

VIVO IIP (2 LITER]

De supermarkt uw
Dot zijn KROPPEN

SLA
STUKS

WITLOF extra

ANDIJVIE

DIKKE JAFFA'S

CONFERENCE ze zijn er n

G01DEN
DELICIOUS

1V2 KG
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zullen betrekking hebben op de 2e wereldoorlog,

t is dit een aantrekkelijke bezigheid en voor de win-
lulanns haar etalage eens extra in orde te maken.
Je winkeliersvereniging verzoekt winkeliers die van
e doen aan deze wedstrijd, vóór 10 april daarvan
i bij het bestuur, welke artikelen zij in hun etalage
tsen. Na dit tijdstip kunnen geen winkeliers meer
jrden ingeschreven. Over voornoemde zoekwedstrijd
re gegevens volgen.

ZONDAG 12 APRIL

Ned. Harv. Kerk

10.00 uur ds. Jansen

Jeugddienst

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

8.30 uur ds Jansen

Goede Herder Kapel

10.00 uur Ds van Thiel

Vrij*. Herv. Kerk

5 uur Ds D. Lamberts, Deventer

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. Ml»

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.

Zondagsdlenst doktoren

Spreekuur en boodschappen (alleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10.00 uur
Dr. Schreuder. telefoon 1266

Hoofdleidster Gezinsverzorging

Mej. H. LenseHnk, D 19, Tel. 1216. b.g.g.

05752-1772 (mej. Kersten)

Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr. Lucle Marie, telefoon 1315

Maatschappelijk werkster
Mej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groene Krulsgebouw. telefoon 1397

Zondagsdlenst dierenartsen

Dr. Fellx, telefoon (05756) 266 b.g.g. 008

EERSTE KIEVITSEI

Op 27 maart werd te ± 7 uur door A. R. Steenblik,
Wichmondseweg 23 het eerste kievitsei gevonden bij
de Kervelselaan. Te ± 9 uur vonden Henk en Jan
Visschers, E 34, achter hun huis het 2e kievitsei.

COLLECTE

De collecte voor het Groene en Wit-Gele Kruis, ge-
houden tijdens de Statenverkiezing op 18 maart, heeft
opgebracht f 774,79.

HOTEL LEEMREIS GAAT OFFICIEEL OPENEN

De Spalstraat in Hengelo Gld is wel bijzonder rijk ver-
tegenwoordigd met café en hotelbedrijven en/of slijterij
Dit grote aantal is natuurlijk te wijten aan de grote
paardenmarkten waarom Hengelo Gld tot zelfs over de
landsgrenzen grote bekendheid geniet. Eén van deze
oude gevestigde bedrijven is wel die van de familie
Leemreis, die in het pand Spalstraat 40 al sinds 1892
het cafébedrijf uitoefent. Het was in maart 1892 toen
wijlen de heer J. B. Leemreis het bedrijf kocht van de
heer Th. Sanders.Toen de heer Leemreis enige tijd In
zijn nieuwe zaak werkzaam was, kwam hij wel tot de
ontdekkiing dat wat betreft het „goedbeklant" zijn hij
wel enigszins bij de neus was genomen.
Hoe dan ook, de heer Leemreis heeft de zaak draaiend
weten te houden en reeds in 1895 paste hij een eerste
verbouwing toe. Mede dank zij de florerende paarden
markten werd de klantenkring steeds groter en
volgde in 1940 opnieuw een drastische verbouwing en
uitbreiding tot twee lokalen, zodat er ook een aparte
vergaderzaal verrees. Met een variatie op het gezeg-
de „En de boer hij ploegde voort" werkte ook de
fam. Leemreis voort aan de uitbreiding en moderni-
sering. Inmiddels was wijlen de heer A. Leemreis zijn
vader opgevolgd toen in 1962 weer een drastische ver
houwing plaats vond waarbij vooral de nadruk werd
r: 'legd op de hotel-accomodatie. In 1967 werd een
nieuwe bar met slijterij geopend. Met veel energie en

is van zaken, maar vooral de de sympathieke
r ,-ngang die fam. Leemreis kenschetste, was een mo-
Jarn café-, hotel- en restaurantbedrijf tot stand ge-
! omen, dat kon wedijveren met vele bedrijven in de

mgeving. Men was terecht trots op hetgeen tot stand
v/as gekomen. Jammer genoeg heeft men van deze
laatste verbouwing niet lang kunnen profiteren, want
slechts enkele maanden na deze laatste verbouwing
werd in de nacht van 14 op 15 januari 1968 het kapi-
tale pand door brand totaal verwoest.
Bij de pakken neerzittenwas - en is nog - voor de fam.
Leemreis (toen reeds fam. Visser-Leem re i s) iets wat
men niet kende. In allerijl werd een noodgebouw op-
getrokken, waarin de zaak zo goed als het ging,
werd voortgezet.
Toen de plannen voor een nieuw bedrijf gereed waren
werd met groot materieel de ravage van de brand op-
geruimd en kon op 15 juni 1968 reeds de eerste steen
gelegd worden van het huidige pand, dat uitblinkt
door zijn moderne vormgeving en voortreffelijke
accomodatie.
Niet officieel is reeds geruime tijd in het nieuwe be-
drijf gewerkt, met name het cafébedrijf, de slijterij en
de zaal. Met de officiële opening heeft men echter
willen wachten tot ook de hotel-accomodatie gereed
was. Nu is alles dan gereed gekomen en gaat burge-
meester Quarles van Ufford op vrijdag 10 april a.s.
om 3 uur het bedrijf officieel openen. Ongetwijfeld
zullen velen van de gelegenheid gebruik maken om
dit splinternieuwe bedrijf te gaan bezichtigen.
Vooral ter bevordaring van het vreemdelingenverkeer
zal het nieuwe hotel een voorname plaats in de
gemeente gaan innemen.

Wij wensen de fam. Visser-Leemreis veel succes.

JUIST UW VOORDEEL VOOR BOEKENWEEK

RELAAS OVER MIA VERSLUIS

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN DE 2e WERELD-

OORLOG (Dr. L de Jong)

WEERKLANK ANNE FRANK

Wolters Boekhandel (05753-1253)

MODERN winkelen TREKT iedere huisvrouw; het komt haar gezin ten goede!
KOENVISSER

literblik geen 218, maar
159

VIVO AFWAS

VIVO MACARONI

VIVO LUIERS

Onze Super

liter

500 gram

Wasverzachter
TOMATENPUREE

RODE BIETEN

JUS d'ORANGE

pak 15 stuks

zachte prijs

liter

6 blikjes

% literpot

fles

69

55

125

169
95

79

99

DROOGKOKENDE GEBROKEN

Rijst
H E E L KG 89

BONBONS

APPELSAP SIEMER

VRUCHTEN CARRE'S

HARING IN TOM.SAUS

Altijd welkom

Biscuitjes

extra voordelig 200 gram 99

2 fles 98

6 voor 98

400 gram 98

2 PAK slechts 89
BAAL

Toffee9»
275 gram

79
IIP (2 LITER)

De supermarkt uw groenteman
Dèt zijn KROPPEN

SLA
STUKS

WITLOF extra

ANDIJVIE

DIKKE JAFFA'S

CONFERENCE

500 gram 69

kg 98

10 voor 139

ze zijn er nog kg 98

GOIDEN
DELICIOUS

IVa KG

Kwaliteit, prijs en altijd vlug bediend
de 3 succespylers raii de Superslager

DE HELE WEEK

Magere

IIIHLII 'M
RUNDERLAPJES

VERS BRAADWORST

GEZOUTEN

349
iets doorregen 279

ook de hele week 258

UC£UUICN m &^ "̂̂

dik spek 129
HACHÉVLEES

TARTAAR

gratis kruiden

3 voor

279

179

WOENSDAG EN DONDERDAG

Malse

umnunn
159

198

VRIJDAG EN ZATERDAG

Rosbieï
OSSESTAART

MAGER SOEPVLEES

SUCADELAPJES

Hamburgers
gratis pijpje

229

379

459

3 VOOR 139

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

VOOR UW LEKKERSTE BOTERHAM
150 GRAM BERLINER LEVERWORST

150 gram gekookte Gelderse

100 GRAM BOERENMETWORST

150 gram ham

BIJ 2 ZAKJES VLEESWAREN

pak Frou Frou

98

79

45
EEN ZAK VOL TUINPLEZIER

Bloembollen
30 gladiolen 3 dahlia's 10 fresia's 1 lelie

TOTAAL 44 BOLLEN
395



UU. „HENGELO GLD" N.V.
BIEDT AAN:

goede gebruikte tractoren
ONDER GARANTIE

MC CORMICK D 514 50 PK

MC CORMICK D 439

MC CORMICK D 436

MC CORMICK D 430

MC CORMICK D 219 met hef inrichting

MF 35 met maaibalk

MF 35 zonder maaibalk

ZETOR 3011 met balk

ZETOR 3011 zonder balk

FORD tractor met z.g.a.n. EC 4 hydraulische lader

VOOR

werktuigen
hebben wij ruime keus

ZELHEMSEWEG 30 - TEL. 05753-1964-1859

VOOR DIRECT GEVRAAGD

net meise
voor de afdeling

VLEES - VLEESWAREN

Behoorlijk goed loon

5-daagse werkweek

Vrij naar keuze, zaterdags of maandags

F. L. FIELT
Supermarkt
Gerard Doustraat - ZUTPHEN - Tel. 05750-6551

Luxaflex horren en een
zomeravondverlichting

Gezellig thuiszyn in een
sfeervolle verlichting is
soms net zo fijn als een
avondje uit. Als u
tenminste geen last van
insekten hebt. Die zoemend
en snorrend rond uw
leeslamp,lezen onmogelijk
maken. Insekten zijn best,
maar buiten. Neem
daarom 'Luxaflex' horren.
Als oprolbaar hor of
als hordeur. Roestvrij en

5

ijzersterk. Van goed
ventilerend vormvast
fiberglas, 'n Veilig idee
zo'n 'Luxaflex' hor in uw
huiskamer. Wij zullen u
er graag alles over
vertellen en prijsopgaaf
doen.

wettig gedeponeerd handelsmerk

Lubbers woninginrichting
Raadhuisstraat 33 - HENGELO GLD - Tel. 1286

Erkend dealer

AUTORIJLESSEN
in SIMCA - DAF . NSU
is het adres voor U

VAMOR gediplomeerde AUTORIJSCHOOL

Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1845 (b.g.g. 1551)

VOOR EEN GOEDE KWALITEIT

Koop uu gas-apparaat ot -toestel bij de
de man, die hem flirehi repareren kan
EEF JANSSEN - Keljenburg - Erkend Gasfitter

verf

mooi behang
keuze uit meer dan 20 boeken

EN KENT U DE DE FIJNERE WAND-AFWEKING AL?

Vraag geheel vrijblijvend advies

Beleefd aanbevelend

SCHILDERS- EN BEHANGERSBEDRIJF

l!
Landlustweg 20 . Steenderen - Tel. 507

GEVRAAGD

WINKELMEISJE
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

H. J. BULTEN
Kruisbergseweg 118 - Doetinchem - Tel. 08340-4179

Bushalte voor de deur

Herv. Instuif - Hengelo Gld

ZATERDAG 11 APRIL

„ONS HUIS" - Beukenlaan, Hengelo Gld

OPTREDEN VAN DE

DOETINCHEMSE POPGROEP

INTERMOS
Aanvang 7.30 uur

Vloerbedekking
VINYL OP VILT 2 m breed

Geschikt voor keuken, trap, hall, slaap-

kamer enz.

t.m. zaterdag 11 april

f 4 m2

Doe-het.zelff centrum
HARMSEN - VORDEN - TEL. 05752-1486

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Adverteer in DE RECLAME

Hoe wilt n uw tafel dekken?
Romantisch? Of klassiek? Of modern?

Onder de vele GERO-CASSETTES vindt U vast Uw eigen

smaak.

Komt U eens met ons praten

KEIJENBURG

ALLES voor de

DOE-HET-ZELVERS

HEIJINK „De Spannevogel"

leeft het

Een greep
uit ons

dienstenpakket

Salarisrekening
Sparen
Persoonlijke lening
Vreemd geld
Reischeques
Effecten
Aandelen-Zekerheids-Plan
Verzekeringen

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland

Hummelosewes 14 - Hengelo Gld

PETROLEUM HBO l

bij kwantum extra lage prijzen

G. WEULEN KRANENBARG

Vorden, Tel. 05752-1217 of 1811

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

MERKBENZINE 52.1 et per liter

met gratis zegels

G. WEULEN KRANENBARG

Vorden

MOETEN UW FOTO'S

vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reporlaoe.s

van DOLPHIJN

DIESELOLIE 13 et per liter

G. WEULEN KRANENBARG

Vorden

Ja, u kunt zelf
tegels zetten.

Het kan niet
mislukken
met.

cristal
zelfzet-tegels
DH Is het geheim
Cristal zelfzet-tegels heb-
ben speciale voegnokken.
Het vakmanschap is in
Cristal-tegels meegebak-
ken. Rijke keuze uit prach-
tige kleuren.

Kom voor folders en In-
lichtingen naar

HEIJINK
WONINGINRICHTING

Hengelo Gld - Tel. 05753-1484


