
41e jaargang no. 15 Dinsdag 11 april 1972

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

Bent U alleen
of met z'n tweetjes?
Bervt U 60 jaar of ouder?

En woont U nog steeds in zo'n veel te grote gezins-

woning, die veel te veel tijd aan onderhoud van u

vraagt?

Wees dan verstandig en . . . .
denk aan uw jonge medemensen!

Wij hebben — speciaal voor U —

prachtige bejaarden-
woningen gebouwd!

— gemakkelijk in onderhoud!

— centrale verwarming (kan het gemakkelijker?)!

— prachtige ligging — TUSSEN en NABIJ jonge
gezinnen

EN WAT BELANGRIJK IS:

Ook voor U geldt:

1 een doorstromingsregeling van max. f 1250.—

2 een Rijksbijdrage als huursubsidie van max. ƒ 1200.-
per jaar.

Uw lasten aan huur worden echt niet of weinig

meer dan u nu moet betalen.

En de voordelen zijn groot, zeer groot

En bedenk: U helpt Uw jonge medemensen

aan de zo noodzakelijke woonruimte.

Wees niet bang om onze administrateur lastig

te vallen

Hij zal U GRAAG alle gewenste inlichtingen

geven.

Bel hem voor een afspraak op tel. no. 1460 of

ga gewoon naar hem toe.

Adres: St Michielstraat 8

Woningbouwvereniging

„Thuis Best"

TGEDACHT
AAK

GEMAKKELIJK
EN TOCH MODERN

.GESCHOEID GAAN

CRISTALL schoe-
nen zijn bij de
H jd; vlot, modern en toch
gemakkelijk. Bovendien,
U koopt kwaliteit als uw
keus valt op

De modeschoen met yoetbed

WULLINK's
schoenhandel

Gevraagd hulp voor 2 halve

dagen per week. R. Waenink,

Spalstraat 3, Hengelo GId

Hulp in de huishouding gevr.
Mevr. Schröder, Ruurloseweg

Te koop VW de Luxe, bouwj.
eind 1965, met schuifdak
Zelhemseweg 2a, Hengelo G

Te koop ronde keukentafel
met 4 stoelen, z.g.a.n.

T. Nieuwenhuis, Hengelose-
straat 19, Keijenburg

mm
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Koop nu Uw

PZ cyclomaaier

PZ STRELA
DIVERSE GOEDE GEBRUIKTE WERKTUIGEN, W.O.:

cyclomaaiers, 2- en 4-trommel
kunstmeststrooïers
cultivatoren

Voor dubbelluchtmontage
ook uw adres

LM.B. „Hengelo GId" N.V
ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1964

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

Gelderse schuilen 148
150 gram

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT met Kruiden 228
mg nog voordeliger 399
500 gram

malseuarl(enslappen299
Donderdag

500 gram

magere spehlappen 159
3 stuks

tartaar 199

500 gram

dikke uleesriimeiies 125
150 gram

gebraden gehakt 99
Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade 500 gram 299

Malse runderlappen 500 gram 399

Soepvlees (m.kl.b.) 500 gram 248
RAUWE HAM, 100 gram 118

PATÉ, 100 gram

PEKELVLEES, 100 gram

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

orkest

NCOKDM
HENGELO (GID.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK



DICK TE KULVE

en

HERMIEN MEMELINK

geven U, mede namens wederzijdse ouders,

kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-

van de voltrekking zal plaats vinden op

vrijdag 14 april a.s. om 13.30 uur in het

gemeentehuis te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de

Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld door de

weieerwaarde heer Ds M. Jansen.

Rheden, Broekveldseweg 47b

Hengelo Gld, lekink 4

april 1971

Toekomstig adres: Kerkekamp 17, Hengelo G

Receptie van 15.45 tot 17 uur in zaal Con-

cordia, Raadhuisstraat 36, Hengelo Gld

Inplaats van kaarten

Woensdag 19 april a.s. hopen wij met onze kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinderen onze 60-jarige

echtvereniging te herdenken.

G. J. BERENDSEN

A .BERENDSEN-SCHOLTEN

Hengelo Gld, april 1972

Spalstraat 4

Receptie van 19 tot 21 uur in hotel Lan-

geler, Spalstraat 5, Hengelo Gld

Op 15 april a.s. is

de heer B. J. MELGERS

25 jaar werkzaam in dienst van de gemeente Hengelo

Ter gelegenheid hiervan vindt om 15 uur

een Eucharistieviering plaats in de kerk

van St Johannes de Doper te Keijenborg.

Na de Eucharistieviering zal het gemeente

bestuur de jubilaris, van 16 tot 17.30 uur,

een receptie aanbieden in zaal Winkelman

St Janstraat 3 te Keijenborg.

Zij, die de jubilaris willen gelukwensen

worden op bovenvermelde receptie daar-

toe gaarne in de gelegenheid gesteld.

Het gemeentebestuur van Hengelo

GEVRAAGD

flinke administratieve
mannelijke kracht
leeftijd plm 17 tot 20 jaar

gewenste opleiding: LTS - MAVO

Indien men dit jaar van school komt, kan

men ook solliciteren

Bij bestaande interesse, gaarne schrifte-

lijke sollicitatie of na telefonische afspraak

metaalbewerkers
leeftijd 18 tot 25 jaar

Ook zij die van school komen

Salaris naar overeenkomst

Volledige opleiding voor studie enz.

De Heide Smid"
HENGELO GLD - F 61 - Tel. 05753-7271

TEVENS

ff

Schröder BIJ DE KERK

biedt U een grote collectie

STOFFEN
voor het komende seizoen

GRUPROOSTERS
zwaar gegalvaniseerd en - let op - dubbel
gelast. Met 10 jaar garantie.

80 x 100 cm ƒ 48.—, 100 x 100 cm ƒ 65.—
BTW inbegrepen.

A. R. Wagenvoort, Stalinrichting
Julianalaan 16, Vorden, Tel. 05752-1259

Het woord mode
wordt nogal eens misbruikt

Weet echter wel dat U dragen moet wat

U mooi vindt uit onze

kostuum- en
kombinatiekollektie
en dat U vele kanten op kunt en toch

in de mode blijven . . . .

Wél mode, maar naar Uw eigen smaak bij

GOEDERENHANDEL

DERKSEN
Hummeloseweg - hoek Rondweg - nabij het zwembad

Hengelo Gld Tel. 05753-1884

Goed en goedkoop
ledere dag op de gewone tijden geopend, behalve
's maandagsmorgens en woensdagsmiddags.
Vrijdags koopavond tot 9 uur.

modetyuis ^ KERKSTRAAT 11

HENGELO GLD

Rectificatie

In de advertentie van het zwembad stond als openings

datum vermeld:

zondag 29 april
Dit is niet juist, het moet zijn:

zaterdag 29 april

GEVRAAGD

JONGEMAN
(scholier), die de vrije tijd nuttig wil be-

steden, vnl. in de namiddag en avonduren

De werkzaamheden bestaan uit het ver-

koopbaar maken van onze rijdende win-

kels en magazijnwerkzaamheden.

Inlichtingen na 18.00 uur

A. AALDERINK
Hoogstraat 42 - Toldijk-Steenderen

Tel. 206

Kerkdiensten

Schröder bij de kerk

biedt u een grote collectie

panties, kniekousen
en sokjes

ZONDAG 16 APRIL

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9 uur Ds Jansen

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Jansen

„Ons Huls"

10 uur Teenerdienst

Goede Herder Kapel
10 uur Ds P. Lootsma

Vrljz. Herv. Kerk

5 uur Ds D. Lamberts, Deventer

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis 10.30 uur H. Mia. Door de

H Mis 8 uur

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277
Spreekuur en boodschappen (alleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
•130-10.00 uur

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 zaterdagsavondê
S uur R.K. kerkdienst

Zondagtdienst wijkverpleging
Zr. Lucle Marie, telefoon 1315

Dierenartsen groepspraktijk
Hengelo-Zelhem

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Eijkholt, Tel. 08340-25635

VERGADERING CPB
Onlangs hield de CPB afd. Hengelo een vergadering in

„Ons Huis".
Nadat de presidente mevr. Hebbink alle aanwezigen hartelijk
welkom had geheten werd een Paasliturgie doorgenomen.
De titel hiervan was „Door lijden tot eeuwige heerlijkheid"

Declamatie, zang en schriftlezing wisselden elkaar af.
Meerdere dames werkten hieraan mee. Na het voorlezen en
het houden van een pauze kwam de heer Buunk uit Zelhem
dia's vertonen over zijn reis naar Israël. Namen van plaatsen

waar al zo veel over gehoord was, kon men nu met eigen
ogen aanschouwen, b.v. Golgotha, Getsemané, het meer

van Tiberias. Zelfs de hof van Jozef van Arimathea kon men
bewonderen. In Israël bloeien in maart al de mooiste

bloemen.
De klaagmuur, het tempelplein, het was heel indrukwekkend
Heel veel werd door de heer Buunk bij de dia's verteld.
Archeologen doen hun best om zoveel mogelijk aan de weet
te komen. Ook zijn daar al de nieuwste ideeën overgekomen
Aan het slot dankte de presidente de heer Buunk voor zijn

prachtige dia's en alles wat er bij verteld was.
Als dank werd een attentie aangeboden. Ook ging de heer

Buunk nog voor in dankgebed.
Op 3 mei hoopt men de volgende vergadering te houden,
dan zal dokter Hanrath voor de dames met hun echt-
genoten spreken over het gebruik van verdovende mid-

delen.

GYMNASTIEK: PRAKTISCH TRIMMEN
Met soepele bewegingen in allerhande figuren en oefe-
nigen, lieten de leden van de gymnastiekver. „Achilles"
tijdens de uitvoeringen in zaal Langeler te Hengelo Gld zien,
dat gymnastiek een middel bij uitstek is voor gezonde be-

weging.
De variëteit aan oefeningen was groot met een oplopende

moeilijkheidsgraad.
Vooral de oefeningen op brughoog en brug ongelijk, als-
mede het paardspringen boekten grote bewondering bij de
aanwezigen voor de vaak gedurfde sprongen en salto's.
Ook in andere oefeningen lieten de gymnasten van Achilles

van groot tot klein zich niet onbetuigd.
Zowel bij het kastspringen als op de lange mat en banken
ging alles in hoog tempo.
Aan rythmiek en beweging presenteerden zowel meisjes als
dames diverse oefeningen. Hierbij is echter uiterste con-
centratie geboden om bij de figuren gelijktijdig op de muziek
uit te komen.
Wat aanwas betreft, behoeft men zich bij Achilles nog geen
zorgen te maken.

Tegenover voldoende beugd staat echter een kleine groep
dames en heren welke daadwerkelijk de gymnastiek als
sport beoefenen.

In het licht gezien van de vele trimaktiviteiten, moet het toch
mogelijk zijn, dat dit aantal aanzienlijk uitgebreid wordt.

SPEELVREUGDE

Nog maar eventjes geduld oefenen, tot 15 april, en dan kun-
nen de kinderen weer een seizoen lang genieten in speel-
tuin „de Timpe".
In het eerste seizoen werd bewezen, dat de speeltuin in

een groeiende behoefte voorziet, aan speelruimte voor de
jeugd.
Alhoewel de speeltuinver, „de Timpe" over een groot aan-
tal leden beschikt, komen er ook nog wel kinderen, wiens
ouders geen lid zijn.
Aangezien het bestuur deze kinderen niet altijd de toegang
tot de speeltuin wil weigeren, is de beste oplossing dat
die ouders zo snel mogelijk lid worden
Samen de lasten dragen voor meer speelvreugde voor de
kinderen.
Plannen bestaan er tot uitbreiding. O.m. zullen er toiletten
en aan watervoorziening gewerkt worden.
Gaarne ziet het bestuur zoveel mogelijk helpende handen
om alles tijdig gereed te hebben.
Er wordt nog naar een nieuwe oppasser voor de speeltuin
gezocht. Degene, diehiervoor voelt, gelieve zicht te melden
bij dhr. B. van Petersen, Maansraat 36, Hengelo Gld.

MUZIEK IS TROEF

Onder het motto muziek is troef hield de chr. muziekver.

Crescendo een tweetal uitvoeringen in „Ons Huis" te

Hengelo Gld.
Deze eerste uitvoeringen o.l.v. de nieuwe dirigent A. M.
Ruijsinck uitZutphen hebben in grote mate aan de muzikale
verwachtingen beantwoord.
Door een gedegen studie heeft het koor dat in loop der tijd
een behoorlijke verjonging onderging, goede vorderingen
gemaakt, vooral op de onderdelen techniek en samenspel.

Het muzikaal gedeelte voor de uitvoeringen was afwisselend
samengesteld: koralen, ouvertures en enige marsen.

Door meer verkregen technische vaardigheid werden de
diverse ingewikkelde noten-indelingen en de aangegeven
tempo's op de juiste wijze overgenomen.

Tijdens de uitvoeringen presenteerde zich ook een nieuwe
groep jonge muzikanten, welke nog in opleiding is.

Ondanks enige schoonheidsfoutjes kon met vreugde ge-
constateerd worden, dat het koor binnen niet al te lange
tijd weer goede aanwas krijgt.
Het door eigen krachten opgevoerde blijspel „Als de mei
in het land komt", bezorgde de bezoekers aan de uitvoe-
ringen een aangename verpozing na het muzikaal gedeelte.

SUCCESVOLLE HONDENEIGENAAR

Op de internationale hondententoonstelling die 2e Paasdag

te Leeuwarden gehouden werd, boekte dhr. v.d. Boom uit

Hengelo Gld enige fraaie successen met diens honden

„Entente Cordial v.d. Broehuys" en „Axle of the Hetty's

Home".

Op deze tentoonstelling waar in alle rassen totaal ruim 1500

inzendingen waren, boekten deze honden goede keurings-

resultaten.

De 5 jarige collie-teef „Entente Cordial v.d. Broehuys"

kreeg het predikaat zeer goed en de 10 maanden oude reu

„Axle of the Hetty's Home" uitmuntend.

Voor de heer v.d. Boom, die lid is van de kynologenclub

„de Oude IJsselstreek" zijn deze successen een hoge waar-

dering voor de goede verzorging van de honden.

H E IJ l N K uw doe-het-zelf leverancier
>.* «



met gratis olympiade stickers voor de jeugd
Leverpastei

3 blik van 135 voor

Doperwten fijn
Anton Hunink

Weense worst

109

89

109
Vivo slasaus % l 129

Vaatdoekjes extra 2 v. 139

Blookers

cacao
pak 500 gram

California

kippesoep
3 blik

Blikje Fruit 3 voor 175
Kosili babybad 275

Cowboy vr.limonade 125
zonder prik 2 fles

Vivo up 2 liter 146

Milky way 169
10 stuks van 200 voor

DE HELE WEEK

Slavinken

Hachévlees
gratis kruiden

3 voor 139

359

Verse öraadworst 258
150 gr palingworst

150 gr paprika mix

98

98

Malse

Runderlapjes

iets doorregen

WOENSDAG EN DONDERDAG

Magere

Speklapjes

Gelderse schijven 3 v. 139

Dikke ribbetjes 125

fleesjpMt
gratis kruiden

200 g Haagse leverworst 98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Hamburgers 3 voor 139

Fricandeau 475

Karbonade 295
Echte biefstuk 339
250 gram

100 gr gebr. fricandeau 125

Magere

H a m lapjes
alle vleesprijzen per 500 gram

De echte van de klei

B/NT/ES
Spinazie kg
Champignons 200 gr 98

Keurige jongeman zoekt gezellig KOSTHUIS Informaties: Wansink Vivo Supermarkt
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Goede gebruikte TRACTOREN
W.O.:

MC CORMICK 323

MC CORMICK423

MC CORMICK 523

MC CORMICK D 219

MC CORMICK D 214

MF 35MET BALK

MF 28 MET BALK

FORD 2000 MET BALK

FORD 5000 12 x 38

LM.B. „Hengelo Gld"N.V
ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1964

Voor U weer een duik gaat nemen

moet U eerst onze collectie

hebben gezien

badgoed

bikini
9
»

badpakken

bermuda
9
»

badshorts

GEBBING - STEENDEREN

Voor de vervulling van onderstaande vacatures zoeken wij thans

enkele

MEDEWERKERS
en wel voor de

afd. Inklaring

afd. Debiteurenadministratie
speciaal voor de verwerking van die posten, die niet door de com-

puter kunnen worden verwerkt, de gecompliceerde gevallen der-
halve.

afd. Kredieten en incasso
welke afdeling zich bezig houdt met de bepaling en bewaking van
de aan afnemers te verlenen kredieten en de financiële afwikkeling
van de openstaande posten regelt. Betrokkene zal o.m. de hieruit
voortvloeiende correspondentie moeten verzorgen.

Voor alle functies is een ULO/MAVO-opleiding en een leeftijd
van ca. 21-25 jaar gewenst.

Gelegenheid tot solliciteren dagelijks tijdens de kantooruren als-
mede des maandagsavonds van 7.00 - 8.00 uur.
Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch contact opnemen
(tel. 05750-5551, toestel 353).

REESINK HAVENSTRAAT 7
ZUTPHEN

HEIJINK
UW WONINGADVISEUR

GROTE KEUS IN

GORDIJNEN ZIE ETALAGE

TAPIJTEN

59.50KAMEBRBREED VANAF

PER STR. METER GRATIS GELEGD

TAPIJTTEGELS
VELE SOORTEN GRATIS GELEGD

Zie ook onze grote toonzaal boven:
ruim 750 m2 verkoopruimte

Woninginrichting „De Spannevogel"
BIJ DE KERK

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

U kunt zoveel
méér doen

met onze bank

Uw geld laten groeien? 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.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Schröder BIJ DE KERK

biedt u een grote collectie

babykleding

Voor al uw

tuingereedschappen
graszaad
tuin en gazonmest

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

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

GOUDSMIT HOFF
Behang van klasse!

als de wanden
op u
afvliegen

Is het tijd

onze behangstaalboeken

te komen bekijken.

Drogisterij

G. LENSELINK
Kerkstraat 1 - Hengelo - Tel. 05753-1300

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,

d«z«lfd« dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Uiernetten
geheel compleet met tuig geen

beschadigde tepels meer en

geen mislukte melklijsten

Per stuk f 27.—. Bij 5 stuke

ƒ 25.—. Franco thuis

Kaplijftuigen voor koeien

f 43.-

A. R.Wagenvoort
STALINRICHTING

Julianalaan 16 - VORDEN

Telefoon 05752-1259


