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WELKOM
op onze
VOORJAARSSHOW
van tractoren en
landbouwmachines
op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart

a.s. van 10-22 uur

HARMSEN - NEEDE
Tractorbedrijf en machinehandel

Dealer DAVID BROWN

Oude Eibergseweg 2 - Tel. 05450-1033 en 2033

ZONDAG 26 MAAR1

FLAMINGO'S

NCORD1A
HENGELO (GLD.)

BARS GEZELLIGHEID

V A N B U R K
K E U R S L A G E R - S P E C I A L I S T

KEURSLAGER BIEDT U.

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag"

500 gram

uerse worst 268
3 stuks

Fricaflellen 149
3 stuks

Beierse braaduiorsl 159
150 gram

boierhamuiorsl n

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT met kruiden 228
ing nog voordeliger 399
500 gram

uerse lener 199
100 gram

gek. slagersham 99
Donderdag

500 gram

malseuarkenslappen299

500 gram

speklappen 198
3 stuks

tartaar 198
500 gram

dikke uleesriDöeijes 149
Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade
Ossestaart

RAUWE HAM, 100 gram

GEKOOKTE TONG, 100 gram

FRICANDEAU, 100 gram

VLEESSPEGIALIST V A N B U R K
K E U R S L A G E R

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO

500 gram

500 gram

299

248

118

KEURSLAGER

Hengelose en Keijenborgse
Winkeliersvereniging

WINKELSLUITING

zon- en feestdagen 1e helft 1972

GOEDE VRIJDAG

Donderdag 30 maart koopavond tot 9 uur

Goede Vrijdag 31 maart tot 6 uur geopend

KONINGINNEDAG

Maandag 1 mei gesloten

HEMELVAARTSDAG

Woensdag 10 mei tot 6 uur geopend

Donderdag 11 mei Hemelvaartsdag gesloten

Winkeliers deze advertentie uitkinppen en

s.v.p. in uw zaak ophangen

IS LUCH1ÏG

Centrale
Verwarming

OP GAS OF OLIE GEEFT U

de ideale warmte
DOOR HET HELE HUIS

GEDIPL INSTALLATEUR

WINTERS
SPALSTRAAT 8

Daarom verandert CRKTALL
daar ook niets aan.'De moder-
ne Crista 11-schoenen zijn .nog
steeds geheel van leer/ook
de zolen. Vlot, modieuse*
een kwaliteits-produkt,

De modeschoen met voetbed

Wullinks Schoenhandel

PASSEER

modehuis LANGELER

NIET

maar ga PASSEN voor PASEN

U zult echt wel dat feestelijke japonnetje

er tussen uit weten te zoeken.

Er is genoeg bij Modehuis Langeler

Er hangt volop, wat u ook staat

modetyuis Q Kerkstraat 11

Hengelo GId

Voor al uw

tuingereedschappen
graszaad
tuin en gazonmest

Fa. H. J. HARMSEN
Banninkstraat 4 - Hengelo GId



IEUGDDIENST
NED. HERV. KERK TE HENGELO GLD

's AVONDS 7 UUR

DORGANGER:

Ds Antonides
te Terborg

)liebollen-aktie
op vrijdag 24 maart
en zaterdag 25 maart

t.b.v. de Majoretteclub

AAR MAJORETTECONCOURS IN HENGELO GLD

it laatst van de maand september van dit jaar zal de
elose Majoretteclub als eerste in Nederland, een majo-
:oncours organiseren.
laakte de voorzitter van de schutterij Eendracht Maakt
t, de heer D. Maalderink bekend op de ouderavond
Ie majoretteclub.
eer Maalderink opende deze ouderavond met een kort
)mswoord, waarna hij een terugblik wierp op het af-
len jaar (eerste jaar) van de club. In het eerste jaar
3n de majorettes al aan verschillende evenementen
e werkt.
:s deelde de heer Maalderink mede dat een zestal
sns zijn aangeschaft en dat tevens de dieptetrommels
litgebreid.
aroenistes hebben hun eerste opleiding genoten van de
H. Oldenhave, doch door drukke werkzaamheden kon
dit niet voortzetten en zullen de lessen nu gegeven

sn door Jos Seesing. De heer Oldenhave werd dank
icht voor zijn medewerking en ontving als dank een
ge attentie.

de heer Beumer uit Lochem stelden de majorettes
hierna aan de ouders voor, gevolgd door een z.g.
Dare les. Ook de klaroenettes en tamboerettes lieten
sn horen hoe ver men met de lessen gevorderd is.
>r in een jaar tijds grote vorderingen gemaakt kunnen
en, was duidelijk te zien. Als ze nu weer op de straat
n zal men zien dat het al een heel stuk beter gaat.
het a.s. concours zal een speciale mars ingestudeerd

3n. Ter bestrijding van de onkosten die aan een con-
i verbonden zijn wil men op 24 en 25 maart a.s. weer
iliebollenaktie houden en zal er ook weer een verloting
uw gezet worden.
die oliebollenaktie betreft heeft men nog wel enkele
werkers (sters) nodig. Aanmelden bij het bestuur,
ledeeld werd nog dat meisjes vanaf 12 jaar lid kunnen
3nvan de club. Oefenavond is op maandag in zaal
ïler.
rs van tamboerettes en klaroenettes werden gevraagd
een hoes willen maken v. d. instrumenten om bescha-

g te voorkomen.

OERING GYMN.VER. „ACHILLES"

lengelose gymn.ver. „Achilles houdt ook dit jaar weer
jaarlijkse uitvoeringen.
/oensdag 5 april zal de jeugd-afdeling aantreden om
Jemonstratie van haar kunnen te geven, terwijl op don-
ig 6 april de seniorenafdeling een proeve van bekwaam
zal afleggen.
avond zal besloten worden met gezellig bal.

laats van handeling is beide avonden zaal Langeler.

ni organiseert „Achilles" onder auspiciën van Turn-
„De Graafschap" een jeugddag op het sportpark

ink. Deze dag zullen ongetwijfeld vele jongeren het
park bevolken.
LAG BALONNENWEDSTRIJD

islag van de balonnenwedstrijd, die werd gehouden ter
lenheid van de opening van de nieuwe speeltuin aan
'esterstraat, vorig jaar, is als volgt:
ijs Petra Jorna, Westerstraat 60
ijs Alfons Langwerden, Zonnestraal 16
ijs Johnny Oostendarp, Westerstraat 66

OPENLUCHTRECREATIE

Op 11 februari 1972 is het ontwerp van de basisstruktuur
openluchtrecreatie voor de gemeenten Hengelo, Ruurlo,
Vorden en Zelhem gepresenteerd aan de raden van de be-
trokken gemeenten in het bijzijn van de pers en de hierbij
betrokken belangen-groeperingen.
Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld kennis
te nemen van opgemelde basisstruktuur en de daarop be-
trekking hebbende voorstudie, zoals dit in opdracht van de
betrokken gemeentebesturen is uitgevoerd door het bureau
voor landschapsarchitectuur en recreatie Ir. G. Voogt en T. J.
Voogt-Sporry te Arnhem, in samenwerking met de stede-
bouwkundigen Ir. R. Maier en F. W. van Droffelaar.
In het onderdeel „voorstudie" omvattende 137 bladzijden,
wordt uitvoerig aandacht geschonken aan de totstand-
koming van de samenwerking, de ligging van het gebied, de
inventarisatie, het onderzoek en het overleg, de inzichten
van provinciale en rijksinstanties en de te verwachten ont-
wikkelingen in landbouw, landschap en recreatie.
De inhoud van de basisstruktuur (24 bladzijden) bevat 5
hoofdstukken, getiteld algemeen, uitgangspunten voor de
planontwikkeling, het plan, realisatie en gecoördineerde
zandwinning.
Twee exemplaren van bedoeld boekwerk zijn uitgereikt aan
elk der plaatselijke bibliotheken, alwaar men dit boekwerk
tijdelijk ter lezing kan opvragen. Bovendien is op de secre-
tarie een exemplaar ter lezing neergelegd en wel gedurende
het tijdstip van 9 tot 12.15 uur.
De openingstijden van de bibliotheken zijn als volgt:
1 Het Nut, Ons Huis, Beukenlaan 30 te Hengelo

vrijdags van 15.30 tot 16.30 en van 19 tot 20 uur.
2 R.K. bibliotheek, St Michielsstraat te Hengelo
zondags van 11.30-12 uur en 's maandags van 18.30-19 uur
3 R.K. bibliotheek Keijenborg, Parochiehuis
donderdags van 11.30 tot 13 uur.

VERGADERING CBTB - CPB

Onlangs werd in „Ons Huis" aan de Beukenlaan een ge-
combineerde jaarvergadering gehouden van CBTB-CPB.
De avond werd geopend met het zingen van Gez. 148-1 en 6
waarna de presidente mevr. Hebbink voorging in gebed.
Vervolgens las zij uit Psalm 65.
In haar openingswoord heette zij alle aanwezigen hartelijk
welkom en in het bijzonder de heer van Roekei.
Door de heer Stoltenborg werd een quiz geleid, waaraan
door allen met bijzonder veel plezier werd deelgenomen.
In de pauze werd een verloting gehouden en aan de aan-
wezigen koffie met cake aangeboden.
Na de pauze bracht mevr. Lubbers-Lubbers een eigenge-
maakt gedicht, getiteld: „Goeien aovend allemaole", voor
het voetlicht. De heer Waarlo nam de verdere leiding van
de avond over en gaf het woord en de daad aan de heer van
Roekei, die dia's vertoonde over Hengelo en omgeving,
welke met grote aandacht werden gevolgd.
De voorzitter sloot de vergadering met het laten zingen van
de Avondzang.

RUNDVEE-FOKVER. HENGELO

Bovengenoemde vereniging hield vorige week haar leden-
vergadering in zaal Bruggink.
Wegens het overlijden van de voorzitter, de heer G. J. M.
Wissink, nam de heer H. J. Groot Roessink deze taak over.
Hij herdacht in gevoelvolle woorden de persoon van de
heer Wissink en verzocht de vergadering uit piëteit staande
een ogenblik stilte in acht te nemen..
Vervolgens werd de agenda afgewerkt. De notulen van de
vorige vergadering werden gelezen en onveranderd vast-
gesteld. Het jaarverslag was dit jaar weer als een verge-
lijkend verslag aan de leden toegezonden; hierover werd
geen op- of aanmerking gemaakt. Vervolgens werd door
de heer Politiek het financiële verslag uitgebracht. Dit gaf
een wat groter nadelig saldo aan dan vorig jaar. Het zal
door de coöp. zuivelfabriek worden weggewerkt. Bij monde
van de heer H. W. Toonk werd namens de kascommissie
verslag uitgebracht; alle bescheiden werden in goede orde
bevonden. Als nieuw kascommissielid werd in plaats van
de heer Joh. Langwerden gekozen de heer D. J. Bosman.
Het inleggeld voor nieuw toe te treden leden werd vast-
gesteld op ƒ 1.— per koe; de omslag per koe op ƒ 16.50
per koe exclusief BTW (4%), dit bedrag is gelijk aan vorig
jaar.
Bij de bestuursverkiezing werden in de vacature G. J. M.
Wissink alsmede in de plaats van de niet-herkiesbare leden
D. J. Regelink en H. ten Bokkel gekozen: A. J. W. Mentink,
C 87; G. W. Üjftogt jr D 137;en A. J. v.d. Berg sr, B 62.
Allen namen hun benoeming aan. De voorzitter dankte de
scheidende bestuursleden voor hun prettige samenwerking.
Medailles voor koeien, welke een productie van 1750 kg
melkvet of meer hebben bereikt, konden worden uitgereikt
aan de dieren Willie en Coba van J. A. H. Broekman, E 8;
Marijke van H. Waarlo, D 32; Grada 3 van B. G. Hebbink
F 97; Roza van A. W. Mullink, D 84 en Annie 6 van H. J. A.
Hofstede, Akkermanstraat 8 te Zelhem. Door de heren

Eggink en Visser van de KIVO werden weer dia's vertoond
Deze keer speciaal van de beter fokkende stieren en hun
productie-vererving (dochter-moedervergelijkingen). Bij de
heer Hulshof kon men sperma onder de microscoop bekijken
terwijl ook de bewaring van het sperma werd getoond. De
voorzitter dankte de heren van de KIVO voor het vertoonde
en overhandigde elk een doos sigaren. De heer J. G. Rue-
sink vroeg nog naar de wachtstieren, terwijl de heer Eggink
suggereerde de districtsvergadering van de KI weer samen
te houden met de ledenvergadering van de fokvereniging.
De voorzitter dankte tenslotte het personeel (controleur en
monsternemers) voor het werk door hen verricht, dankte
ook de leden voor hun opkomst en aangename bespre-
kingen en wenste allen wel thuis.

KEIHARDE STRIJD VERWACHT IN 25e KAMPIOENSCROSS
VAN HAMOVÉ OP CIRCUIT 't ZAND

r£j. 05733-

Dat er op zondag 26 maart op circuit 't Zand te Hengelo Gld
in de 25e kampioenscross bijzonder felle strijd geleverd
zal worden, staat als een paal boven water, want daar is
het programma dat door de 35-jarige Hamové aangeboden
wordt, garant voor.
In de 500 cc kampioenswedstrijd zullen Gerrit Wolsïnk en
Pierre Karsmakers net als verleden jaar (zie foto boven)
elkaar weer het leven zozuur mogelijk proberen te maken.
Pierre Karsmakers verkeert in een geweldige vorm en daar
de machine van Gerrit Wolsink nog niet zo snel is kan hij
alseen zeer ernstige gegadigde voor de eerste kampioens-
punten en de Coupe 't Zand gerekend worden. Gerrit Wol-
sink zal er alles aan doen om ook eens een overwinning op
zijn thuiscircuit te behalen. Als derde candidaat voor de
eindoverwinning kan men Jan Keizer zien. Jan heeft al 2
maal de Coupe gewonnen en zal alles in het werk stellen
dit voor de 3e maal te doen. Verder dient men ook rekening
te houden met Frans Sigmans die weer genezen is van zijn
blessure, evenals duiveltje in een doosje Peter Willems.
Ook de Hengeloër Bennie Jansen zal in deze klasse starten.
In de spectaculaire zijspanklasse zullen wereldkampioen
Rikus Lubbers met passagier Bart Notten, Broer Drikx en
Jan ten Thije het bijzonder moeilijk krijgen met de aanstor-
mende nieuwelingen in deze klasse onder aanvoering van
Ton v. Heugten, die spot met reputaties en door zijn solo-
ervaring een geweldige aanwinst Is voor de zijspanklasse.
Natuurlijk zal er ook dienen te worden gelet op de prestaties
van Ad Ridderhof en Walter Jansen, die voor dit seizoen
de kampioensmotor van Rikus Lubbers hebben overge-
nomen.
De nieuwe klasse, de 125 cc zal ook veel spanning op-
leveren. Favoriet hierin is Johan Braakhekke die onlangs
ook in Harfsen won. Doch voor het zover is zal hij eerst de
felle strijd moeten leveren met Gerard Rond en niet te
vergeten streekfavoriet Jan van Beek die op 't Zand ook
in deze klasse start op de nieuwe 125 cc Husqvarna van
importeur Joop van Weees.

Zal het zonda zo ook gaan
Rikus Lubbers met in de
bak Bart Notten in de
achtervolging van Jan ten
Thije.
Er wacht u een spannende
strijd op circuit 't Zand

25e KAMPIOENSCROSS HAMOVÉ HENGELO GLD

Zondag 26 maart a.s.
Circuit 't Zand - Aanvang l uur

125 cc Senioren

500 cc Senioren en Int. kampioenswedstrijd Na afloop prijsuit

reiking met BAL na

Zijspannen Senioren en Int.
in Hotel Langeler

SIERHEESTERS
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
HAAGBEPLANTING
BOSPLANTSOEN
LAANBOMEN .
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN

TUINAANLEG

G. J. HALFMAN
& ZN
Hofstraat 7 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1424

l BENNIE WAENINK

en

f WILLEMIEN NIESSINK

hebben de eer u mede namens

onze ouders, kennis te geven

van hun voorgenomen huwe-

lijk, waarvan de voltrekking

zal plaats vinden op vrijdag

24 maart a.s. om 10.30 uur in

de parochiekerk van de H. Jo-

hannes de Doper te Keijen-

burg.

Hengelo Gld, Regelinkstraat 13

Keijenburg, C 24
maart 1972

Toekomstig adres:
Regelinkstraat 13, Hengelo G

Receptie van 5 tot 6 uur In
hotel 't Averenck, Spalstraat,

Hengelo G.

Uloningbouuiueren.
„Thuis Best"

Van de in aanbouw zijnde be-

jaardenwoningen zijn nog

enige woningen beschikbaar

voor verhuur aan inwoners

boven 65 jaar van de gemeen-

te Hengelo Gld.

Inlichtingen hierover kunt u

inwinnen ten kantore van de
woningbouwvereniging „Thuis
Best", St Michielsstraat 8 en

ten gemeentehuize.

Aanvragen voor bedoelde wo-

ningen kunnen tot uiterlijk 9
april 1972 ingediend worden.

Kerkdiensten

Ned. Herv. Kerk

ZONDAG 26 MAART

10 uur Ds Jansen

bevestiging van lidmaten

19.00 uur Ds Ch. Antonides

jeugddienst

Goed» Herder Kwp«'

10 uur jeugddienst

Vrllz. Herv. Kerk

5 uur Ds P. W. van Arkel

R. K Kerk Hengelo Gld.
<ltn«rdag 7 uur n.m H. Mis Zondag 830
•jur Hoogmis 10.30 uur H Ml» Dnor d»

L. . - . , •

- VERF - BEHANG? LENSELINK

wijkverpleging
Zr Culeman. Tel. 05753-1397

Dierenartseng roepspraktijk Hengelo-Zelhem

Dr Tol, tel. 08343-500

R. K. Kerk Keyenburg
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mla. Zondag v. m
7.30 uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mla. 11
uur stille H. Mis. In Zelhem zaterdagsavonds

6 uur R.K. kerkdienst

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
Spreekuur en boodschappen (alleen
spoedgevallen) zaterdag en zondar v«n

•0.00 uur

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:
dinsdags van 9-10 uur; donderdags van 19
tot 20 uur.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr
y/eenink. Spreekuren: leidster gezinsver-
zorging mej. Ebbers dinsdags t.e.m. vrijdags
van 8.30-9.00 uur. Leidster bejaardenhulp:
mevr. Lubbers: donderdags van 9-9.30 uur

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Fel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9-10 uur.
Spreekuur: woensdags van 9-10 uur Groene
Kruisgebouw J. F. Oltmanstraat 14, Tel.
05755-294. Donderdags van 19-20 uur kan-
toor te Hengelo Gld.

Het bekend
Vivo limonadesiroop

fles 125
Vivo macaroni 500 gr 59

Chocoladehagel mvm 139
Advocaat

Kipperen fles 4515

Vivo fritessaus
emmer 750 gram 14™

VIVORODEO

KOFFI
dubbel pak 500

209

389

DE HELE WEEK

Tartaar 3 voor

Magere hamlapjes

Mager ribstuk
100 gr Gelderse ham 89

Nasi of bahmi 500 gr 179

WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE

spekla

VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager soepvlees
gratis pijpje

Fricandeau

425

495

Mager braadvlees, lende 549
Gelderse schijven 3 v. 139

100 gr pekelvlees 98

Jonge

raapste
500
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Het bekende adres uoor de echte voordeelties
Vivo limonadesiroop

fles 125

Vivo macaroni 500 gr 59

Chocoladehaoel «.„,.„, 139
Advocaat

Kipperen fles

Vivo fritessaus
emmer 750 gram

495

149

Alleen wij brengen u

koffiemelk
heel liter

VIVO RODEO

KOFFIE
dubbel pak 500 gram

Pracht theedoek 50x70 135

Sponsdoekjes 2 stuks 98

75Quick up
Vivo pils

12 fles a 1/2 liter

Sisi sinas liter

550

89

DE HELE WEEK

209

389

Tartaar 3 voor

Magere hamlapjes

Mager ribstuk
100 gr Gelderse ham 89

Nasi of bahmi 500 gr 179

Verse
braadworst

hierbij 100 gr gebr. gehakt

WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE

speklapjes

Dikke ribbetjes 139

Malse varkenslapjes 319

Vleesgehakt 219
gratis kruiden

Hamburgers 3 voor 149

200 gr bloedworst 79

VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager soepvlees
gratis pijpje

Fricandeau

425

495

Mager braadvlees, lende 549
Gelderse schijven 3 v. 139

100 gr pekelvlees 98

Karbonade

alle vleesprijzen per 500 gram

Jonge

raapstee/t/es
500 gram

Kaskomkommer
3 grape Iruits
LEKKER ZOET

2 kg Mfa's



Hiermede berichten wij U, dat ons bedrijf met
ingang van 20 maart gevestigd zal zijn te

DOETINCHEM

Industrieterrein Keppelseweg

Grutbroek 1 - Postbus 135
Tel. 08340-30241 (4 lijnen)

Garagebedrijf Merkus B.V. i.o.

SIMCA

Hoofddealer: Simca Chrysler personenwagens

Hoofddealer: Mercedes bedrijfswagens

SIMCA ®

•s.

De Raiüeisenbank
is goed voor uw geld...

uw salaris bijvoorbeeld
Als u uw salaris, pensioen of andere inkomsten
laat overschrijven op een privé-rekening bij
de Raiffeisenbank krijgt u2 V2% rente.
Zo verdient u geld met uw inkomen.
Maar de Raiffeisenbank doet nog meer: al uw
betalingen kunnen volgens uw opdrachten worden
verricht (ook automatische betalingen) en u
ontvangt duidelijke overzichten met de stand
van uw saldo! Deze service is gratis!

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan 1; Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Uiernetten
geheel compleet met tuig geen
beschadigde tepels meer en

geen mislukte m el Wijste n

Per stuk ƒ 27.—.Bij 5 stuks
ƒ 25.—. Franco thuis

Kaplijftuigen voor koeien

ƒ43.-

A. R.Wagenvoort
STALINRICHTING

Julianalaan 16 - VORDEN
Telefoon 05752-1259

Te koop JONG HONDJE,
3mnd (moeder collie) B 89a,
Hengelo Gld

Weggelopen rode gestreepte
10 mnd oude kater. Gezien in
de buurt van het waterleiding-
bos. Tegen beloning terug te
bezorgen bij Dr de Bruin,
Veldhoek - Tel. 05736-386

Te koop 2-delig konijnenhok.
J. ten Have, Maanstraat 2
Hengelo Gld

Te koop DKW (175 cc cross)
A. Hoenink, Aaltenseweg B 57
Hengelo Gld

Bestel vroegtijdig de

HAANTJES
voor Pasen

Tevens jonge hennen te koop
Rosita's

H. Hermans, Tramstraat 6,
Tel. 2157

PASFOTO'S
«OCH alle
voor half een
dezelfde dag nog Mam

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Technisch reparatiebedrijf
„Utrecht"

(gespecialiseerd in het merk Bico)

repareert alle soorten

WASAUTOMATEN - WASMACHINES

KOELKASTEN en CENTRIFUGES

Wij hebben alle onderdelen in voorraad
voor alle typen wasautomaten zoals:
Castor, Indesit, Zanussi, Bico en vele
andere

Ons adres:
GRUTTERSDIJK 32a - UTRECHT
Tel. 030-717394

VOOR HET LAND EN DE TUIN ALLE SOORTEN

gereedschap
puntdraad, siergaas,
gazonmaaiers
klompen en laarzen

Fa. J. Th. Slotboom
B 98 - HENGELO GLD - Tel. 7278

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Verloofden hebben een
eigen geeffeest

Elkaar ringen geven als symbool van
beloven en verloven.

Groot Kormelink
geeft u gezellige voorlichting bij uw ringen
keuze, in een prettige sfeer van eensge-
zind kiezen.

A. GROOT KORMELINK
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek
Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

Onze Paashaas
legt u
geen windeieren

U koopt bij ons waar voor uw geld!

Laten we alleen al de merken eens noemen:

Peugeot - Juncker
Gazelle - Union
Giecom

U koopt voor redelijke prijs een pracht van een
karretje

Peugeot en Union
bromfietsen
U VLIEGT ER OP WEG

En wat het belangrijkste is:

KOPEN BIJ DE MAN, DIE HET OOK REPAREREN KAN

Met de beste wensen voor een vrolijk Pasen, groet

BART
PASTOOR THUISSTRAAT 7 - KEIJENBURG

De zaak met Texaco benzine-
pompen voor de deur!

GEMEENTE HENGELO GLD

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van Hengelo brengen
ter openbare kennis dat zij - met toepassing van
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening -
voornemens zijn, in afwijking van het vigerende be-
stemmingsplan doch in overeenstemming met een ont-
werp tot herziening van het bestemmingsplan, bouw-
vergunning te verlenen voor:
1 de bouw van een gymnastieklokaal op de percelen

kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie H,
nrs. 2528 en 2107, gelegen aan de St Janstraat in
het dorp Keijenborg;

2 de bouw van woningen op de gronden behorende
tot de Nyssinckkamp, gelegen in het dorp Keijen-

borg;
3 de bouw van een woonhuis op een perceel grond,

kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie K, nrs.
ged. 798 en 803, ten westen grenzend aan de ben-
zinepomp-installatie aan de Rondweg in het dorp
Hengelo.

De hierop betrekking hebbende stukken liggen met
ingang van 22 maart 1972 gedurende 2 weken ter
gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage.
Belanghebbenden kunnen, gedurende voornoemde
termijn van ter visielegging, hun eventuele bezwaren
tegen de voorgenomen afwijking van het vigerende
bestemmingsplan schriftelijk bij hun coHege indienen.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

L. P. Quarles van Ufford, burgemeester

W. C. Gielirtg, secretaris

Hengelo, 21 maart 1972.
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ACCOUNTANTSKANTOOR

Rozenstraat 3 - Hengelo Gld


