
41e jaargang no. 14 Dinsdag 4 april 1972

RECLAM
Verschijnt iedere dinsdag: - Uitgave DRUKKERIJ WOLTERS Hengelo GId - Tel. 05753-1455-1253]• Giro 964791

V A N B Ü 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

verse worst 268
3 stuks

Fricadellen 139
150 gram

boierhamuiorsl 69

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT mei kruiden 228
i kg nog voordeliger 399
500 gram

verse lever 199

Donderdag

500 gram

malsevarkenslappen299
3 stuks

tartaar 199

500 gram

speklappen 159
150 gram

gekeelde viorsl 69
Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade
Ossestaart
Soepvlees (m.kl.b.)
RAUWE HAM, 100 gram

ONTBIJTSPEK, 150 gram

RUNDERROLLADE, 100 gram

500 gram

500 gram

500 gram

299

248

248

118

VLEESSPECIALIST V A N BURK
K E U R S L A G E R

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSIAGER

Zondag 9 april

orkest

Sang fftfirf

KEang

NCORDIA
HENGELO GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Zwembad
HENGELO GLD

OP ZONDAG 29 APRIL worden de poorten van het Zwembad

weer geopend.

Wij stellen u evenals vorige jaren opnieuw in de gelegenheid e«n

abonnement te kopen tegen gereduceerde prijs, gedurende het

tijdvak van 10 april t.e.m. 21 april, op het gemeentehuis van

9 tot 12 uur. U kunt daarvoor gebruik maken van onderstaand

aanvraagformulier. Wij wensen u een prettig zwemseizoen 1972 toe.

Het Stichtingsbestuur.

Zwembadstichting Hengelo GId
AANVRAAGFORMULIER ZWEMABONNEMENT

tot 21 april later

een gezinsabonnement f 45.— f 55.—

een abonnement voor volwassenen (vanaf 15 jaar) f 25.— f 30.—

een abonnement voor volwassenen (dagonderwijs

genietend, onder overlegging van een verklaring

van het schoolhoofd - vanaf 15 jaar) f 20— f 30.—

een abonnement voor een kind

(geb. na 30 april 1957) f 17.50 f 20.-

Naam aanvrager:

Geboorte-datum:

Adres: te;

wenst een abonnement voor een gezin / volwassene / kind, voor het seizoen 1972

Het gezinsabonnement wordt mede gevraagd voor:

Naam voorletters echtgenote en kind geb. na 30-4-1957 geb.datum geal.

Hengelo GId,... 1972 Handtekening:

Verschuldigd bedrag ad f ontvangen op 1972 par

Gezins / volwassene / kinderab. nr uitgereikt op 1972

met bijkaart nrs

METAALINDUSTRIE

Gebr. Wisselink B.V.
Halle-Heideweg 12-16

Tel. 08343-218

HALLE

„DE HEIDE SMID"

Gebr. Wisselink B.V.
F 61 Varssel

Tel. 05753-7271

HENGELO GLD

Eigen fabrikage van o.a.:

Karabijnhaken (roestvrij staal)

Varkensneusringen

Koespanbeugels

Ligboxstallen, compleet

Importeur van:

lasapparaten, 5 jaar garartie

slijpmachines

betonmolens enz.

tractoren

landbouwwerktuigen

gazonmaaiers

Aanleg van:
Senior melkleidingsysteem

Installateur van o.a.:

Loodgieterswerken

Sanitair
Dakbedekking
Centrale verwarming

Verkoop van:
Miele wasautomaten

Bromfietsen - Rijwielen:

Batavus - Gazelle - Empo
Zündapp

Koltec schrikdraadapparaat



Wij geven u kennis van ons voornemen

in het huwelijk te treden D.V. op donderdag

6 april 1972 a.s. 's middags om 1.30 uur

in het gemeentehuis te Steenderen.

Ons huwelijk wordt om 2.00 uur ingezegend

in de Kapel van Bronkhorst, door de wei-

eerwaarde heer ds. J. Kronenburg.

Hengelo Gld, zonnestraal 12

Toldijk, Z.E.-weg 20

Ons adres wordt: Sterreweg 5, Hengelo Gld.

Receptie van 3.00—4.30 uur

in zaal ,,Den Bremer" te Toldijk.

REINDERT SCHRIJVER
en

DINY BERENPAS

geven U, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaatsvinden op woens
dag 12 april a.s. om 11.00 uur ten gemeente-
huize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in de
Ned. Hervormde Kerk te Hengelo Gld door
de weieerwaarde heer Ds W. G. van der Lecq
van Terwolde.

Terwolde, „Kolkensteyn"
Hengelo Gld, ,,'t Horstink"
maart 1972

Toekomstig adres: ,,Kolkensteyn", Terwolde

Receptie na de kerkdienst tot 2.30 uur in
hotel Langeler te Hengelo Gld.

Op zaterdag 8 april hopen

M. J. JOLIJ

en

A. M. JOLIJ-VEENHUIS

met kinderen en kleinkinderen

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Om 11 uur zal in de kerk van St Willi-

brordus te Hengelo Gld, uit dankbaarheid

een H. Mis worden opgedragen.

Gelegenheid tot feliciteren van 2—3.30 uur

in zaal Concordia te Hengelo Gld.

Hengelo Gld, april 1972

Rozenhoflaan 19

ii
ii

Hoorde U wel eens de zin:

dal moest niet maggen
of: dat moest niet mogen?

Kleding kiezen hij

Modehuis Langeler.

Daar moét niets

Vrijblijvend kijken en keuren en kiezen.

Dames mogen hun eigen zin doen . . .

Zo slaagt U 't prettigst!

modetyuis ^ KERKSTRAAT 11

^'HENGELO GLD

Jeugddienst

Zondag 9 april
IN DE NED. HERV. KERK TE HENGELO G

V.M. 10.00 UUR

VOORGANGER:

de heer J. Oortgiesen
VORDEN

Uiernetten
geheel compleet met tuig geen
beschadigde tepels meer en

geen mislukte melklijsten
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

Hulp in de huishouding
gevraagd. Mevr. Schröder
Ruurloseweg 1

Te koop donkerblauwe kinder
wagen, z.g.a.n. Berkenl .64
Hengelo Gld

Voor

advertenties
DE RECLAME

ABN GEEFT GRATIS TOEGANGSBEWIJZEN VOOR
RECREATIEPARKEN E.D.

De Algemene Bank Nederland heeft een spaaractie gestart,
onder de titel: „Vrij entree en 't hele gezin mag mee", die
erop gericht is om het sparen te bevorderen en tegelijkertijd
een stimulans te geven aan het nationale toerisme.
Gedurende vier weken zal de ABN aan ieder die bij haar
een spaarrekening opent en hierop een bedrag van 50
gulden stort, een toegangsbewijs uitreiken, waarmede men
met het hele gezin een van de volgende 15 bekende 'natio-
nale recreatieparken, musea etc. kan bezoeken: Het Rijks-
museum, Amsterdam; Bergmann Rondvaart, Amo'v-ïrdam;
Madame Tussaud, Amsterdam; Keukenhof, Lisse; Maduro-
dam, Den Haag; De Euromast, Rotterdam; Miniatuur Wal-
cheren, Middelburg; De Efteling, Kaatsheuvel; Het Evoluon,
Eindhoven, De Forellenkwekerij, Elburg; Shetland Pony
Park, Slagharen; Jeugdverkeerspark „De Gouverneurstuin',
Assen en het Natiotaal Rijtuigmuseum, Leek.
De evenementen werden uitgekozen in nauw overleg met
het Nationaal Bureau voor Toerisme, dat zich geheel achter
deze actie stelt.

De recreatieparken zijn zodanig gelegen, dat iedere spaar-
der in het gehele land er een kan bezoeken, zonder zich
ver van zijn woonplaats te verplaatsen.
De actie duurt vier weken, maar de toegangsbewijzen die
bij de ABN-kantoren worden verstrekt, blijven het gehele
jaar geldig. Het is duidelijk dat vooral voor gezinnen met
veel kinderen dit toegangsbewijs bijzonder aantrekkelijk is.
Bovendien zal de actie ertoe bijdragen dat de nationale
recreatieoorden een grotere bekendheid krijgen bij het
publiek.

HENGELO GLD HEEFT WEER EEN ACCORDEONCLUB O.l.v. D. Wagenvoort, D 40, te Hengelo Gld wordt er iedere
week stevig gerepeteerd.

Na lange afwezigheid is er in de gemeente Hengelo GIJ De accordeonvereniging recruteert haar leden uit Hengelo

weer een accordeonclub.
Uit een klein groepje accordeonisten groeide een vo-
waardige vereniging onder de naam Europoort.

BURGEMEESTER VOOR STEENDEREN

Met ingang van 16 april is benoemd tot burgemeester vai
de gemeente Steenderen, de weledele heer S. Buddingi
uit Heelsum.

De nieuwe burgemeester die voorziet in de vacature, ont
staan door het overlijden van burgemeester J. A. de Kruijfi
is thans nog verbonden als adjunct-directeur aan de chi
LEAO-school te Wageningen.
Hij is Ner. Hervormd en lid van de ARP.
Het toekomstig burgemeestersgezin heeft twee jongens
resp. van 31/2 en 2 jaar oud.

en Keijenburg.
Met een tweetal uitstekend geslaagde uitvoeringen maakte
de accordeonvereniging Europoort het eerst naam als
vereniging.

BLOEDPLASMA-AVOND ROODE KRUIS
GAAT NIET DOOR!

De voor woensdag 5 april vastgestelde datum voor de
bloedplasma-avond van het Nederlandsche Roode Kruis
afdeling Hengelo Gld, gaat op voorgenoemde datum niet
door, dit in verband met de Europacup-wedstrijd Ajax-
Benfica. Deze avond zal nu in juni plaatsvinden, doch de
juiste datum zal nog nader bekend worden gemaakt.

Haal méér rente uit uw geld bij de
bank met de meeste

D kimt zoveel
méér doen

met onze bank

Uw 9eld laten 9roeien? Dat is niet zo moeilijk.
Daarvoor staan er 8 verschillende
spaarmogelijkheden tot uw beschikking bij
de Raiffeisenbank U kunt
uw spaargeld laten groeien op de manier die
precies aan uw bedoelingen en mogelijkheden
tegemoet komt. Wij helpen u graag bepalen, met
welke spaarvorm u het best bent gebaat.

BAMSENBANK

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Kerkdiensten! li;

ZONDAG 9 APRIL
Ned. Herv. Kerk

{.30 uur Ds J. W. Albers, Zeddam
iO uur de heer J. Oortgiesen, Vorden

jeugddienst

Goede Herder Kapel
10 uur Dr A. v.d. Hoeven

Vr(jz. Herv. Kerk

Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo Gld.
!»Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8 30

uur Hoogmis 10.30 uur H Mie. Door d«
w/e«k H MI* r

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. 1.
jur stille H. Mis. In Zelhem zaterdagsavond*

5 uur R.K. kerkdienst

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
SpretKuur en boodschappen i.alle«r
spoedgevallen) zaterdag en zondao

0.30-10.00 uur

Zondagcdlenct wijkverpleging
Zr Culeman, Tel: 05753-1397

Dierenartsen groepspraktijk
Hengelo-Zelhem

ingaande zaterdagmorgen 10 uur
Dr Ril telefoon (057531 1420 b.g.q. OO8

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
v"eenink. Spreekuren: leidster gezinsver-

zorging mej. Ebbers dinsdags t.e.m. vrijdags
*an 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.

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

UITSTEKEND GESLAAGDE HAMOVÉ-CROSS

De door de Hamové op het circuit 't Zand ge-
organiseerde 25e motorcross mag in alle op-
zichten geslaagd heten.
Ook dit jaar was de organisatie weer perfect
en heeft het ondanks het dreigende weer in
grote getale opgekomen publiek kunnen ge-
nieten van spannende motorcross-wedstrijden.
De grootste belangstelling ging uit naar het
tweegevecht in de klasse 500 cc Senioren en
Int. tussen Gerrit Wolsink en Pierre Karsmakers
Men herinnere zich nog even het titanenge-
vecht van vorig jaar.
Ditmaal stonden de papieren van Pierre Kars-
makers gunstiger dan die van Gerrit Wolsink
die sukkelde met motorproblemen.
Van een werkelijke strijd tussen beide kemp-
hanen is geen sprake geweest.

Pierre Karsmakers voerde van het begin af de
leiding en Gerrit Wolsink viel in de 3e ronde
uit met een vastloper.

Ook in de 2e serie was Pierre heer en meester
en verdiende dus op volkomen normale wijze
de eerste 30 kampioenspunten. Hiermee zette
hij zijn overwinningen reeks voort die begonnen
was in België, alwaar hij wereldkampioen Roger
de Coster versloeg.

Wel voerden Frans Sigmans en Peter Willems
harde strijd om de 2e plaats die in het voor-
deel van Frans uitviel.

In de zijspanklasse trok Ton van Heugten met
bakkenist Jaak Wery zich niets van reputaties
aan en daverde aan kop van het veld over het
circuit rond en won zodoende de eerste serie.
Rikus Lubbers met bakkenist Bart Notten werd
ondanks een slippende koppeling nog tweede.
Boer Dirks derde. De tweede serie leverde een
verward beeld op, doordat bij de start ver-
schillende combinaties nog niet aanwezig waren.
Rikus Lubbers won deze serie en zodoende ook
de wedstrijd.

De nieuwe 125 cc klasse leverde ook spannende
strijd op. Er werd behoorlijk hard gereden, het-
geen aan het aantal uitvallers was te merken.
Winnaar werd Joop Ros uit Amsterdam op een
Husqvarna.

Gerrit de Haan, Hamové-lid zat ook goed in de
slag, doch moest door vastloper de strijd staken
's Avonds bij de prijsuitreiking sprak de eige-
naar van het 't Zand Jhr de Fremery een kort
woord. Hij releveerde aan de afgelopen 25 jaar
en heette de Hamové de volgende 25 jaar ook
welkom.

Ook sprak hij zijn dank uit aan het adres van
de leden van de supportersclub Gerrit Wolsink
die een door kinderen aangestoken bosbrand
in de kiem wisten te smoren.

Als dank hiervoor stelde hij de supportersclub
een bedrag van ƒ 100.— ter beschikking. Op
deze zeer gewaardeerde geste oogstte de heer
de Fremery een daverend applaus.

Rest nog te vermelden dat het Hamové-lid
Bennie Jansen die vorig jaar van de junioren
naar de senioren promoveerde in deze wed-
strijd een 24e plaats behaalde, hetgeen in dit
gezelschap als beginneling geen slecht resultaat
mag worden genoemd.

Het koopcentrum va

Groninger koffiekoek 125

Vivo jam van 121 voor 109
Vruchten - amandelen of frambozen

g nes zak
Plastic kweekbak
met 75 -100 plantjes 395

Potgrond zak 2V'2 liter 49

Douche fris exclusief

schuim b
gfotë gézinski

DE HELE WEEK

Gelderse schijven 3 v. 139

Verse braadworst 258

Mager ribsM 469

WOENSDAG EN DONDERDAG

met gratis l

VRIJDAG EN ZATERDAG

Roomsnitzels 3 voor 195

Fricandeau 498

ZSOgram 339

100 gr magere ham 98

150 gr metworst 98

PRACHTIGE

kass
2kro
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Het koopcentrum van Hengelo, nu met gratis Olympiade Stickers

Groninger koffiekoek 125

Vivo jam van 121 voor 109
Vruchten - amandelen of frambozen

griès zak 55
Plastic kwëekbak
met 75 -100 plantjes 395

Potgrond zak 21/2 liter 49

Alleen wij brengen U

Koude pudding

diverse smaken S pak

Douche fris exclusief

schuim bad
gfotë gezinskruik

Lange vingers 59
2 zakjes 85

Vivaat afwas liter 79

Vivo sinas ^ \**r 149
Torn.puree 6 blikjes 98

Sperciebonen 2 blik 139

DE HELE WEEK

Gelderse schijven 3 v. 139

Verse braadworst 258

Mager ribstuk 469
150 gr tongeworst 105

100 gr gekookte lever 79

Rundvlees toch voordelig

Runder

stooflappen

WOENSDAG EN DONDERDAG

met gratis kruiden

speklapjes
ribbetjes
Verse lever
Heel leverworstje

198

98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Roomsnitzels 3 voor 195

Fricandeau 498

BlBlSIllk 250 gram 339

100 gr magere ham 98

150 gr metworst 98

SCHOUDER

karbonade

alle vleesprijzen per 500 gram

PRACHTIGE

kassla
2 krop

Andijvie 500 gram 69

Gek. bietjes 500 gr 38

Bloedsinaasappels

2 kg



GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK

leuen

HENGELOSE TONEEL VERENIGING
brengt U op

zaterdag 8 en 15 april
in zaal Langeler te Hengelo Gld
enige aangename

TONEELAVONDEN
met een spel in de gemoedelijke streeksfeer:

„JONG LEVEN OP MORGENROOD"
Toneelspel in drie bedrijven door H. Frieling

Koop nu reeds een entreekaart (ƒ 2.—) in voorverkoop aan de zaal of bij de spelers-

leden van HTV.
Alleen voor personen boven 65 jaar kunnen plaatsen worden vrijgehouden, indien

vroegtijdige opgave gedaan wordt, uiterlijk tot zaterdag 8 april n.m. 1 uur aan de zaal

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

Vrijdag 7 april na 12 uur

gesloten

Schröder BIJ DE KERK

Tegen onze boksen

volt neel te boksen

Keuze uit meer dan konderden soorten broeken,

zowel voor dames als heren.

U kunt bij ons op uw gemak uitzoeken.

Iedere vrijdag koopavond tot 9 uur.

FABRIEKSVERKOOP

W. DERKSEN
Hummeloseweg/hoek Rondweg - Hengelo Gld

Het grootst in sortering Het kleinst in prijs

Attentie
Van MAANDAG 10 APRIL
t.e.m. WOENSDAG 12 APRIL
is onze zaak

wegens verandering
GESLOTEN
DONDERDAG 13 APRIL staan wij weer

voor u klaar

BEUMKES
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

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

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

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

Voor de bouw
GELEGENHEID TOT

verzilveren v. vac.bonnen
OP VRIJDAG 7 APRIL
van 7.30 tot 8.30 uur bij café Bruggink

Het bestuur A.B.N.

GROENE KRUIS

De leden van het Groene Kruis, afd. Hengelo

Gld, worden verzocht de

contributie over 1972
te betalen ten kantore van de Coöp. Raiffeisen-

bank, Kastanjelaan l, Hengelo Gld.

Hiervoor wordt zitting gehouden van maandag
10 april t/m vrijdag 14 april 1972 van
v.m. 8.30 tot 1 2.30 en n.m. van 2—4 uur.
In het bijkantoor Veldhoelc, Kapelweg op
dinsdag 11 «n donderdag 13 april 1972
n.m. van 2—4 uur. Nadien wordt 75 cent

incasso berekend.

De contributie, ten gunste van het Groene Kruis,
kan ook betaald worden op giro 929748 t.n.v.

Coöp. Raiffeisenbank, Kastanjelaan l, Hengelo Gld.

De contributie bedraagt voor een enkel gezin f 18.-
en voor een dubbel gezin 2 x f 13.50 = f 27.

Tevens gelegenheid voor jonggehuwden zich op

te geven als lid. Na 6 maanden gehuwd te zijn

moet f 30.- inleggeld betaald worden.

De bode, G. M. Harmsen.

GEVRAAGD

een handige
jongeman
die het onderdelenmagazijn, het

tankstation en lichte administratieve

werkzaamheden verrichten kan.

Autobedrijf HERWERS
Hummeloseweg 10 Hengelo Gld Tel. 05753-1263

renata

VOETBED
SANDAAL

WULLINK's Schoenhandel
Kerkstraat — Hengelo Gld

Voorjaars&toffen
EEN GROTE KEUZE

VINDT U BIJ

Schröder BIJ DE KERK

Hiermede brengen wij onder uw aandacht dat

nog voor verhuur beschikbaar zijn, aan inwoners

van de gemeente Hengelo Gld van 60 jaar en

ouder,

enkele
bejaardenwoningen
in het Plan Regelinklaan

te Hengelo Gld (dorp).

De aanvraag van hen die woonruimte vrijmaken

zal bij voorrang behandeld worden.

Inlichtingen kunt u inwinnen ten gemeentehuize

tcf. 05753-1541 en

Wbv. „Thuis Best" tel. 05753-H60.

VOOR 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

Inlevering van uahinliebonnen BOUW
Voor de Pasen en de Pinksteren verzilvering op

donderdag 6 april van 20.00—21.00 uur bij

W. Limbeek, St Janstraat 63, Keijenburg.

Bouwvakbond St Jozeph

Voor al uw

tuingereedschappen
graszaad
tuin en gazonmest

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

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER


