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BEHANG

Zelidoeners opgelet!
Door uitbreiding van de ruimte voor zelfdoeners, kunnen wij U een

geweldig assortiment aanbieden in

behang, verf, lak, gereedschap

en aanverwante artikelen

Keuze mogelijk uit MEER DAN HONDERD soorten, ook mooie

exclusieve wanden combinaties, tienerkamers enz.

Een mooi behang vanaf ƒ 1.90 per rol

AFWASBAAR BEHANG vanaf f 4.80 per rol

Keus maken?

Dit wordt u enorm gemakkelijk gemaakt, doordat wij alle in voor-

raad zijnde soorten op grote stalen hebben van 100 x 55 cm

Heel gemakkelijk voor het uitzooeken van combinaties

W. G. Winkelman
SCHILDERSBEDRIJF - VEEMARKTSTRAAT 2 HENGELO GLD

TELEFOON 1364

UITVOERINGEN

accordeonvereniging

„EUROPOORT"

DIRIGENT: D. J. WAGENVOORT

ZATERDAG 18 MAART in het Parochiehuis te Keijenburg

ZATERDAG 25 MAART in „Ons Huis" te Hengelo GId

AANVANG 19.30 UUR

ZONDAG J MAAR1

orkest

Herman

Lippinkhof

en zijn BEL CANTO'S

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL 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

KEURSUGLR BIEDT U.

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag"

500 gram

verse worst 268
3 stuks

Slavinnen 159
3 stuks

Gelderse schijnen 159
150 gram

99

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT met kruiden 228
l kg nog voordeliger 399
500 gram

verse lever 199
100 gram

oek. slagersham 99
De gehele week

Magere speklappen 500 gram

Malse stooflappen 500 gram

dik bevleesde hips 500 gram

UIT ONZE DIEPVRIES

Kuikenpootjes (Friki) 500 gram

Vissticks (Frionor) 10 stuks

Andijvie (Groko) eoo gram

Kippenlevertjes (Friki) 250 gram

199

448

299

340

189

125

149

Donderdag

500 gram

malsevarl<enslappen299
3 stuks

tartaar 198

500 gram

dikke vleesribhelies 149
150 gram

boierhamuiorsl 79
Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade

Soepvlees (m.kl.b.)

RUNDERROLLADE, 100 gram

GEKOOKTE TONG, 100 gram

PEKELVLEES, 100 gram

500 gram

500 gram

299

248

110

De hele week: Bij aankoop van een eigengemaakte rookworst

één pak zuurkool voor 10 et

DEZE ADVERTENTIE IS GELDIG

7 maart - 18 maart

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSUGER

Drukwerk nodig? Wolters



OHAN WULLINK

en

^NNIE HULSHOF

geven U, mede namens wederzijdse ouders

kennis van hun voorgenomen huwelijk,

waarvan de voltrekking zal plaats vinden op

vrijdag 10 maart 's morgens 10.30 uur ten

gemeentehuize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de

Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld door de

weieerwaarde heer Ds M. Jansen.

lengelo Gld, Wichmondseweg E 9

tengelo Gld, D 85

naart 1972

Toekomstig adres: Kerkekamp 45, Hengelo

Receptie na de kerkdienst tot 5 uur in zaal

Concordia te Hengelo Gld.

CHR. GEM. ZANGVERENIGING

„de Lofstem"
STEENDEREN

dirigent P. Helmink

CANGUITVOERING
OP ZATERDAG 11 MAART 1972

in zaal Concordia te Steenderen

la een gevarieerd zangprogramma zal door de toneel

lub van de bejaardensoos opgevoerd worden, het

rolijke spel in 2 bedrijven:

Moorkoppen

en gerookte paling
door B. A. Odijk

iNTREE ƒ 2.50 Aanvang half acht

ló troej
O.l.v. dirigent D. Ruijsinck (Zutphen)

zullen jeugd en oudere leden van de

chr. muziekver.
Crescendo
te Hengelo Gld, een afwisselend muzikaal

programma presenteren op de

uitvoeringen van

dinsdag 14 maart

maandag 3 april
2e Paasdag
in „Ons Huis" - Beukenlaan 30, Hengelo

Aanvang 7.30 uur - Entree ƒ 2.— (bel. inb.)

Donateurs hebben alleen vrije toegang op

de uitvoering van 14 maart, tegen betaling

van 40 et (belasting)

Door eigen krachten zal als nevenprogramma

vorden opgevoerd een blijspel in twee bedrijven,

geschreven door E. van Dijk:

Als de mei
in het land komt

jaar Hengelo's Gemengd Koor

de opening van de eerste jaarvergadering van het
igelo's Gemengd Koor werd met één minuut stilte het
rlijden van de heer M. Aalberts herdacht. Zijn heengaan

> een grote schok voor ons koor, immers de overledene
ft zoveel betekend voor het koor en met name in het
lengaan van beide koren. Het bestuur waardeert het
onder dat zoveel leden aanwezig waren bij de teraarde-
telling. Vervolgens sprak de voorzitter een kort openings
>rd waarin hij, na een terugblik op het afgelopen jaar,
istateerde dat het huwelijk van beide koren een goed
velijk blijkt te zijn. Wij hebben tesamen een goed koor,
repetitiebezoek is zodanig dat er elke week goed gerepe

rd kan worden onder leiding van de heer B. Nijhof en
mogen blij zijn zo'n dirigent te hebben. Het jaarverslag

•d uitgebracht door mevr. Gasselink. Het eerste gedeelte
5 nog opgesteld door mevr. Wunderink Uit het verslag
ek overduidelijk dat het een druk eerste jaar is geweest
>r het koor. Het was een hele lijst van aktiviteiten als
icerten, jubilea, St Nicolaas, Kerst enz. Uit het financieel
slag van de penningmeester de heer van Gijsel kwam
delijk naar voren dat het verenigingsleven erg duur is,
ar niettegenstaande dat kon het eerste verenigingsjaar
h nog met een klein batig saldo worden afgesloten, dit
/ooral te danken aan de subsidie van de gemeente, van
Anjerfonds en de oud-papieraktie. Wat die oud-papier-

!ie betreft komt een woord van dank toe aan het adres
i de heer J. Wenneker. Ook het gemeentebestuur werd
ik gezegd voor de verleende subsidie, evenals het

Met grote blijdschap en dank-

baarheid geven wij u kennis

van de geboorte van onze

zoon

ARNE ROELOF WALTER

,Wij noemen hem:

ARNE

A. Ridderhof

M. Ridderhof-
Jansen

Hengelo Gld, 27 febr. 1972

Bleekstraat 14

Biedt zich aan meisje, 20 jaar
voor vrijdagavond en of zater

dag voor alle voorkomende
werkzaamheden. Adres bur.

de Reclame ^_

Te koop bankstel . A. Saal-
mink, Rozenstraat 7, Hengelo

Kinderwagen te koop, kleur

blauw-wit, z.g.a.n. B. Schie-

ven, F 20, Hengelo Gld

Te koop

joonge konijnen en broed-
eieren van wyandotte krielen,

's Avoonds na 6 uur, Spal-

straat 22. Hengelo Gld
Te koop aangeboden cassette

recorder, z.g.a.n. J. Roelofsen

B 31. Hengelo Gld

GAZON-
M AA IERS

schoonmaken
slijpen
revisie
SLIJPERIJ

JANSEN
Julianastraat 25 - Wehl

Tel. 08347-679

Bestellingen kunnen gehaald

en gebracht worden

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld . . .

Als u uw salaris, pensioen of andere inkomsten
laat overschrijven op een privé-rekening bij
de Raiffeisenbank krijgt u 2 }

/2% 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!

RAlFFEiSENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Anjerfonds. Van het Anjerfonds is al weer gevraagd of
de vereniging ook dit jaar weer loten wil verkopen met de
daaraan verbonden subsidie; de vergadering ging hiermee
natuurlijk volmondig akkoord. Bij de planning van aktivi-
teiten voor het a.s. seizoen, werd besloten mee te doen
aan het concert op de culturele avond (veOr Koninginne-
feest); deelname aan het AVRO-concours, waarvoor het
verplichte nummer al binnen is; verder weer een Kerst-
concert voor de bejaarden en mogelijk een of twee zomer-
concerten voor de bejaarden; ook staat weer een zangers-
contactavond op het programma en indien mogelijk zal
getracht worden een kerkconcert uit te voeren. Wegens het
overlijden van de heer Aalberts werd de heer M. J. Len-
selink benoemd als 2e voorzitter. In de controlecommissie
werden benoemd mevr. Engberts en de heer Dekker. Nadat
bij de rondvraag nog verschillende interne punten waren
behandeld sloot de voorzitter deze geanimeerde vergade-
ring.

VEEL VAKANTIE VREUGDE

Nu de Achterhoek bij de toerist steeds meer in trek komt
als vakantieverblijf, is het geboden het toeristenverkeer
een attraktief programma te presenteren. Dit sprak zeer
duidelijk uit de vergadering welke VW Hengelo Gld hield
in hotel Langeler. In tegenstelling tot voorgaande jaren
telde deze vergadering veel meer aanwezigen. Mede op-
gewekt door de winkeliesver. waren ook talrijke midden-
Standers aanwezig, die uiteraard enig belang hebben bij
een toenemend toeristenverkeer. Men vond het onjuist
om de landelijke publiciteit in te krimpen, mede i.v.m.
uitsparingen voor een nieuw aan te schaffen folder over
Hengelo Gld. Vandaar dat op het bestuursvoorstel om de
contributie voor middenstanders te brengen van ƒ 7.5z op
ƒ 10.— een tegenvoorstel kwam om de contributie mini-
maal op ƒ 15.— te brengen. Dit vond een waarderende
instemming. Aanvullend werd er geopperd dat een ieder
dit bedrag zelf naar behoefte kan verhogen. Om een nog
grotere toeristenstroom op te kunnen vangen werd het
bestuur de vraag in overweging gegeven mogelijkheden
naar uitbreiding van verblijfplaatsen te onderzoeken, o.m.
campings, zomerhuisjes, bungalowpark. Het toeristenpro-
gramma biedt weer enige hoogtepunten. Op Hemelvaarts-
dag wordt het folkloristische gebeuren van de brood-
levering weermet veel kleur omgeven. Door hernieuwde
aktiviteit begint deze folklore tot een landelijk gebeuren uit
te groeien. De Hamové biedt aan motorsportgebeuren de
boeiende nationale kampioens motorcross op 26 maart en
verder in het seizoen op 27 augustus de internationale
wegraces. Ook de Hengelose kermis die nu in de Kerk-
straat geconcentreerd is, heeft door verplaatsing ervan
een grote stimulans gekregen. De uitbreiding van de kermis
met daarbij de zondag, is zeker ook van toeristisch belang.
Getracht wordt om de folklore van de boerendansen weer
in het programma op te nemen en dit te omgeven door een
boerenbruiloft. Mogelijkheden kunnen ook zijn, zoals uit
de vergadering werden gesteld, een bal-champêtre, of
boerendansen in de openlucht te houden. De Veteraan
Motoren Club heeft in Hengelo Gld een goed domicilie
gevonden voor een jaarlijkse rally, wat precies valt in de
week dat inwoners uit het Oostenrijkse Feistritztahl aan
Hengelo Gld een tegenbezoek brengen in het najaar van
1972. Naar aanleiding hiervan werd aan het bestuur van
VW een voorstel gedaan om in samenwerking met de
Winkeliersver, tijdens deze Oostenrijkweek een aktie te
ondernemen dat o.a. kan bestaan uit een etalagewedstrijd.
Het stsndwerkersconcours komt ook in Hengelo Gld veel
publiek trekken. Verder staan als aktiviteiten op het pro-

gramma wandel-, fiets- en autotochten, touwtrekwed-
strijden, pony-demonstratie enz.
Vanwege de geringere belangstelling werd besloten om de
concerten als programma-onderdeel te laten vervallen.
Daar de heer C. Minnée de wens te kennen heeft gegeven
als bestuurslid af te treden, werd op bestuursvoorstel ge-
kozen de heer A. J. Memelink, die ook in de toekomst het
VVV-secretariaat zal overnemen. Herkozen werden de heren
G. Lenselink en J. Langeler. Aangezien de heer C. Swaan,
directeur Streek VVV Achterhoek door ziekte zijn voor-
genomen causerie niet kon houden, hield de heer J. Her-
wers een dia-vertoning over 1000 jaar Hengelo Gld-viering
in 1963.

TRIMCLUB KEIJENBURG

Hierbij een berichtje voor mensen die zich graag fit voelen
Nu we een maand bezig zijn geven wij u nogmaals het
trim-u-fit rooster.
Zaterdagmorgen: buiten. Deze ochtend is speciaal voor
mensen van 40 jaar en ouder wat natuurlijk niet zeggen wil
dat de jongere mensen dan niet kunnen komen. Mensen,
voel u niet te oud en laat zien dat u nog best mee kunt
komen. Wij vertrekken om half tien bij het parochiehuis in
Keijenburg.
Zondagmorgen: buiten. Deze ochtend is voor mensen van 18
t.e.m. 40 jaar. Ook dan vertrekken wij om half tien bij het
parochiehuis in Keijenborg.
Donderdagavond: zaal. Deze avond is voor iedereen van
18 jaar en ouder. U bent allemaal welkom. Wij trimmen van
half tien tot half elf in de sportzaal in Hengelo Gld.
Het trimmen is voor dames en heren, zowel uit Hengelo Gld
als uit Keijenburg.
Als u meer wilt weten over trimmen, kunt u bellen naar
J. Pot, Pooelsweg 19, Keijenburg, Tel. 05753-1971.

VOETBALHEREN KRIJGEN CONCURRENTIE

Was het eerder ondenkbaar dat een vrouw tegen een bal
aantrapte, want voetbal was toch een echte mannensport,
nu langzamerhand spreekt zij een woordje mee.
Het damesvoetbal kreeg snel gestalte. Onderling kruisten
de dames met elkaar reeds de degens. Met ingang van
het seizoen 1972-1973 zal een competitie damesvoetbal
echt goed van de grond komen. Derhalve besloot de
voetbalver. PAX om het damesvoetbal, dat al lange tijd in
Hengelo Gld aktief leefde, onder haar hoede te nemen.
Nog meer bekijks bij PAX in het vervolg. De kleuren van
PAX zullen in de toekomst dus zowel door de man als de
vrouw met ere verdedigd worden.

MUZIEK IS TROEF

Onder dit motto gaat de chr. muziekvereniging Crescendo

te Hengelo Gld dit vooorjaar een tweetal uitvoeringen pre-
senteren en wel op dinsdag 14 maart en 2e Paasdag.

Tijdens deze uitvoeringen in ,,Ons Huis" aan de Beukenlaan

zullen zowel door jongere als oudere leden van de ver-

eniging een uitgebreid en gevarieerd programma worden
gebracht.

O.l.v. dirigent D Ruijsinck uit Zutphen worden nog eens

extra de puntjes op de i gezet, om het muzikaal gedeelte

een zo goed mogelijk verloop te laten hebben.

Wat zeker ook in de belangstelling zal staan bij de onge-

twijfeld weer vele bezoekers, is het feit, dat door eigen
krachten na het muziekgedeelte een blijspel zal worden
opgevoerd, onder de titel „Als de mei komt in het land.

Ned. Herv. Kerk

WOENSDAG 8 MAART

19.30 uur Ds M. Jansen

biddag voor ons levensonderhoud

ZONDAG 12 MAART

8.30 uur Ds B. ter Haar

10 uur jeugddienst

Goed» Harder Kvpel

WOENSDAG 8 MAART

19.30 uur Dr A. v.d. Hoeven

biddag voor ons levensonderhoud

ZONDAG 12 MAART

10 uur Ds G. L. Bouman

VrUz. Herv. Kerk

10.30 uur Ds P. A. Stapert

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis 10.30 uur H Mis. Door d»
V..»«W H MIr o "«ir

Zondagsdlentt wijkverpleging

Zr. Lucle Marie, telefoon 1315

Dierenartsengroepspraktijk Hengelo-Zelhem

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

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

6 uur R.K. kerkdienst

Weekenddienst doktoren

Dr Schreuder Tel. 1266
Spreenuur en boodschappen (alleen .-oor

spoedgevallen) zaterdag en zondaa v»"

9.30 10.00 uur

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Fel. 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

^/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,

Tel. 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.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp

Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur. Spreekuur:

Hoofdleidster: zr Leer. Spreekuur leidster:

mevr. Callenfels: maandags t.e.m. vrijdags

van 8.30-9 uur. Voorlopig Dorpsstraat 10,

Tel. 05755-236

Oranje-comité houdt binnenkort een

collecte

Het oranje-comité heeft inmiddels voor

bereidingen getroffen voor de viering

van Koninginnedag op 1 mei a.s. Even

als in vorige jaren is het de bedoeling

voor ca 1000 kinderen van de kleuter-

en basisscholen uit de gemeente fes-

tiviteiten te organiseren. Het samen te

stellen programma is zeer afhankelijk

van de financiale mogelijkheden.

Hierbij doet zich al een groot probleem

voor. De kas is leeg. Een lege kas is

voor het comité een ontmoedige aan-

gelegenheid Dus komt al gauw de

vraag op: wordt ons werk nog wel op

prijs gesteld en heeft het nog wel zin

om ds aktiviteiten voort te zetten?

De kinderoptochten brachten een fees-

telijke sfeer in ons dorp. Dit heeft het

comité tot de overtuiging gebracht dat

het speciaal voor de kinderen van zeer

groot belang is dat a.s. Koniginnedag

weer luister wordt bijgezet door deze

op feestelijke wijze te vieren.

Het comité is er bovendien van over-

tuigd dat de ouders en ook andere in-

woners dit belang voor ogen staat en

er op rekenen dat het oranje-comité

ook dit jaar van zich laat spreken.

Dat spreken is dus in eerste instantie

'n zeer dringend beroep op uw offer-

vaardigheid bij de dit jaar te houden

collecte.

Het comité rekent op een grote op-

brengst, waarvoor het bij voorbaat een

ieder zijn dank wil betuigen.

maakt U hè
DE HELE WEEK

Yoghurt liter 75

Vivo slasaus % nter 119

Dagmelk
liter 59 2 LITER 100

Vivo appelstroop pot 69

Karnemelk liter 52

Alleen wij brengen u

heel blik

DE HELE WEEK

Runde rstoof lapjes 349

Hamburgers 3 voor 149

Verse braadworst 258
150 gr boerenmetworst 109

Heel leverworstje 98

WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE

SPEKLA

VRIJDAG EN ZATERDAG

Echte biefstuk 250 gr 349

Magere hamlapjes 389

Mager braadstuk 495
Dikke rib mager 445

150 gr ham 90

Pracht

b/oernl
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maakt U hetlleven weer [stukken! goedkoper!
DE HELE WEEK

Yoghurt liter

Vivo slasaus % nter

Dagmelk
liter 59 2 LITER

Vivo appelstroop pot 69

Karnemelk liter 52

75

119

100
Romige

ïiSILLEÏÜ
liter

Alleen wij brengen u

heel blik

Vivo vacuüm koffie 189
van 208 voor

Vivo voordeelkoek 75

Iglo vissticks
10 stuks van 225, geen 202 maar

Plastic emmer

Cowboy vrJimonade

189
135

zonder prik 79 2 FLES

DE HELE WEEK

Runderstoof lapjes 349

Hamburgers 3 voor 149

Verse braadworst 258
150 gr boerenmetworst 109

Heel leverworstje 98

Ook de slager slacht zijn prijzen

Haas 345 Rib 325 Schouder 295

WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE

SPEKLAPJES

Dikke ribbetjes 139

Mals mager klapstuk 389

Vleesgehakt 219
gratis kruiden

Varkenslapjes 319

150 gr boterhamworst 59

VRIJDAG EN ZATERDAG

Echte biefstuk 250 gr 349

Magere hamlapjes 389

Mager braadstuk 495
Dikke rib mager 445

150 gr ham 90

Tracteer nu op

varkens
filet rol lade

alle vleesprijzen per 500 gram

Pracht

bloemkool

Citroenen
vol vitamine C 4 voor

Geschrapte worteltjes
500 gram

Rode kool
tafelklaar 500 gram 58



Te huur aan de Hofstraat

ruime geïsoleerde

AUTOBOXEN
é ƒ27.50 en f 30.— per maand
inclusief water

Per jaar 10% KORTING

Inlichtingen: Hofstraat 8
Tel. 05753-1872-1286

GEVRAAGD MET APRIL EEN

net meisje
voor de huishouding

Herwers
Hummeloseweg - Hengelo Gld
Tel. 05753-1263

AUTORIJLESSEN
in 2 DATSUNS DAF

Ook voor MOTORRIJLES met scooter

is het adres voor U

VAMOR GEDIPLOMEERDE AUTORIJSCHOOL

A. LOONEN
Tel. 05753-1845 (b.g.g. 1551)
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Speciale AANBIEDING

Dames nachthemden

Schröder BIJ DE KERK

als de natuur
zich
vernieuwt

kunt U niet achterblijven.

nieuw behang...

de lente in Uw woning.

Drogiterij

G. LENSELINK
Kerkstraat 1 - Hengelo - Tel. Og753-1300

GEVRAAGD

OPPERMAN

BOUWONDERNEMING

WULLINKBV
Fokkinkweg 35 - Tel. 1914 - Hengelo Gld

NU NOG

Puch bromfietsen
model 1972 voor prijzen van 1971

PUCh maxi 2 versnellingen

met voorvering vanaf ƒ 575.—

Puch
voor- en achtervering vanaf ƒ 845.—

- " - , ' • • • -r- . .

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

Een salarisrekening
bijdeABN,datispas
gemakkelijk!

Waarom zou u uw salaris niet direkt op
een ABN-salarisrekening laten storten?
Het staat er veilig en verlost u van
een hoop kopzorgen. De bank staat steed
voor u klaar voor periodieke betalingen
bijvoorbeeld. Bankgiro faciliteiten
(met gratis formulieren). Betaalcheques
en alle andere service die een moderne
bank nu eenmaal te bieden heeft. Over uw
saldo kunt u steeds beschikken. U krijgt
(na overleg) krediet tot duizend gulden
als een soort voorschot op uw salaris.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
voor een salarisrekening

Hengelo Gld Hummeloseweg 14

Telefoon 1897

Tank bij Til
BENZINE

SUPER

DIESEL

65,5 et

67,7 et

19,5 et
(per liter)

Alle SHELL smeeroliën
leverbaar

Dit alles bij uw voordeel-
adres:

SERVICE-STATION

„de Rondweg"
Hengelo Gld
(TH. J. HARMSEN)

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

Gevraagd met ingang van 10 april een handige

hulp in de huishouding

die ook belangstelling heeft voor de praktijk.

G. J. van Nie, dierenarts
Broekstraat 19 - Baak - Tel. 05754-346

Terstond gevraagd

net handig meisje

Liefst met Mulo-opleiding en goed kunnende typen

Aanmelden 's woensdags na 8 uur

Voor eventuele afspraak Tel. 05753-1946

Hengelosche Engros Slachterij
W. v.d. AKKER & ZN

Spalstraat 24

In verband met de

HEROPENING

van onze zaak op

donderdag 16 maart a.s.

zijn wij op maandag, dinsdag en woensdag

resp. 13,14 en 15 maart

GESLOTEN

Gebbing
STEENDEREN

Technisch reparatiebedrijf

„Utrecht"
(gespecialiseerd in het merk BICO)

repareert alle soorten

WASAUTOMATEN - WASMACHINES

KOELKASTEN en CENTRIFUGES

WINKELIERS OPGELET!

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

Ons adres:

GRUTTERSDIJK 32a - UTRECHT
Tel. 030-717394

Leer succesvol autorijden!

V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Lessen in DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keijenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS

Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

AUTOLAKKEN

16.000 kleuren
in liters en kleinverpakking

LENSELINK
HENGELO GLD

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

Foto Zt t'iernaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

Familiedruhuierh
Wolters

GLAS-VERF-BEHANG? LENSELINK


