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McCORMiCK

INTERNATIONAL
R',

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze show die wij organiseren op 21,22,23 april

Wij showen hier voor u de alom bekende MC CORMICK TRAKTOREN van 30 -100 PK

323 t.e.m. 1046

PZ cyclomaaiers
2- en 4 trommel

PZ trommelschudders

PZ kunsfmestsfrooiers

PZ Strela harkeerders

Schuitenmaker
Kemper mestwagens

Kemper opraapwagens

Mc Cormick hogedrukpersen - Sulky en Stanhay precisie-zaaimachines

Kverneland hooikanon (volledig opgebouwd) - Gustin trommelschudders

PeSCi kraan - 0°k n°S koolwSelen, banden, ploegen, olietanks, dubbellucht montage

Natuurlijk hebben wij onze gebruikte trakteren in diverse prijsklassen ook in de show opge-
nomen, daarnaast hebben wij nog ruime keus in gebruikte ploegen, kunstmeststrooiers, eggen
gebruikte mestwagens, hooibouwwerktuigen, maaibalken, persen, hoge-, middel- en lagedruk

Openingstijden show:
vrijdag 21 april 's avonds van 18 tot 21 uur
zaterdag 22 april van 's morgen 10 tot 22 uur
zondag 23 april 's middags van 14 tot 18 uur

PARKEER OP DE JUISTE PLAATS!!

Borden aanwezig

LM.B. HENGELO GLÜ NV
Zelhemseweg 30 - Tel. 057531964



JAN HENDRIKSEN

en

MIENTJE WEUSTENENK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse

ouders, kennis te geven van hun voornemen

in het huwelijk te treden op vrijdag 21 april

a.s. om 1.30 uur ten gemeentehuize te Hen-

gelo Gld.

De kerkelijke bevestiging vindt plaats om

2.00 uur in Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld

door de weieerwaarde heer dominee Jansen.

Hengelo Gld, Oude Varsselseweg 4

Hengelo Gld, Ruurloseweg 40
april 1972

Toekomstig adres: Oude Varsselseweg 4,

Dag-adres: hotel Concordia, Raadhuisstr. 36

Hengelo Gld;

Receptie van 3.30 tot 5 uur.

U trekt wat uit...

U trekt wat aan ..

't Is in elk geval aantrekkelijk

dat de zonnige tijd weer aanbreekt

En nu trekt u vast wat geld uit voor

garderobevernieuwing

MODEHUIS LANGELER zit vol

japon- en
mantelmoois

modetyuis ^ KERKSTRAAT 11

HENGELO GLD

Vanaf zaterdagmiddag 22 april
(na de officiële heropening)

IS HET ZWEMBAD

TE STEENDEREN

WEER GEOPEND
Openingstijden van het zwembad zijn:

Zondags van 10 uur v.m. tot 5 uur n.m.
Maandags van 1 uur n.m. tot 8 uur n.m.
Dinsdags t.e.m. vrijdags van 7 uur v.m. tot 8 uur n.m.

Opgave van zwemlessen en zwemabonnemen-

ten via de badmeester, of telefonisch onder no.

05755-322

Gemeente
Hengelo Gld

AANVULLENDE HUURSUBSIDIE 1972/1973

Voor zoveel nodig wordt gewezen op de mogelijkheid om
voor een aanvullende huursubsidie in aanmerking te komen.
De voornaamste voorwaarden zijn:
1 de huurwoning dient na 31 maart 1960 met rijkssubsidie

te zijn gebouwd;

2 het belastbaar inkomen over 1971 mag niet meer be-
dragen dan ƒ 18.000,—;

3 de jaarhuur moet minimaal ƒ 1050,— bedragen;
4 de aanvraag moet voor 1 juli a.s. bij de gemeente worden

ingediend, of indien de woning op een later tijdstip wordt
betrokken, binnen 3 maanden nadat de huur is ingegaan.

Het uitgangspunt is dat een bijdrage wordt verstrekt als bij
een jaarinkomen tot ƒ 11.000,— meer dan 1/7 deel daarvan
aan huur wordt besteed en bij 'n jaarinkomen van ƒ 11.000.-
tot ƒ 18.000,— meer dan 1/6 deel.
Uitgegaan wordt van de huur per 1 april 1972. De kosten
van de centrale verwarming en de stookkosten, worden, zo
zij in de huurprijs zijn begrepen, daarvan afgetrokken.
Hiervoor gelden vaste bedragen van resp. f 240.— en
ƒ 300.— per jaar.
De hoogte van de bijdrage varieert van ƒ 120,— tot ƒ 1200,—
per jaar.
Wanneer men meent voor een bijdrage in aanmerking te
komen kan men daartoe een aanvraagformulier halen bij de
woningbouwvereniging „Thuis Best", p.a. St Michielsstraat 8
(vanaf medio mei Kerkekamp 25) en wel op dinsdag- en
donderdagmorgen van 11 tot 12 uur, alwaar tevens nadere
inlichtingen kunnen worden verkregen.
Met nadruk zij er op gewezen, dat ook zij die thans reeds
een huursubsidie ontvangen een aanvraag moeten indienen.

HEARINGS
Evenals vorige jaren hebben burgemeester en wethouders
van Hengelo het voornemen hearings onder de inwoners
der gemeente te houden, te weten op:
8 juni 1972 in café Wentink, Veldhoekseweg 12, Veldhoek

15 juni 1972 in hotel Leemreis, Spalstraat 40, Hengelo
22 juni 1972 in café Winkelman, St Janstraat 3, Keijenborg
Tijdens deze hearings, welke te 20.00 uur aanvangen, kun-
nen eventuele vragen, opmerkingen en suggesties zowel
schriftelijk als mondeling aan de orde worden gesteld.

De Reclame, onmisbaar, iedere week!!

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

verse worst 268
3 stuks

Beierse braaduiorsl NS
150 gram

boierhamuiorsi 69

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

6EHAKT met Kruiden 228
l kg nog voordeliger m
3 stuks

iricadellen 125

Donderdag

500 gram

magere speklappen 159
3 stuks

tartaar 199

500 gram

dikke iileesriölieiies 125
150 gram

gekookte worst 69
Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade 500 gram 299

Malse varkenslappen 500 gram 299

Soepvlees (m.kl.b.) 500 gram 248

RAUWE HAM, 100 gram 118

GEKOOKTE LEVER, 100 gram

ARDENNER PATÉ, 100 gram

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

GART JAN

l.v.m. Koninginnedag

is ons kantoor

maandag l mei

de gehele dag gesloten

öp. Raiffeisenbank Steenderen
J. F. Oltmansstraat 3 - Tel. 05755-215

OFFICIËLE HEROPENING ZWEMBAD STEENDEREN
Op zaterdag 22 april, zal het zwembad te Steenderen, dat nu ruim een jaar
draait, op enigszins officiële wijze worden heropend.
Bij deze opening, zal door mevr. Kruijff-Leijs, echtgenote van de vorig jaar
overleden burgemeester vanSteenderen, een maquette aan de voorzijde van
het zwembad worden onthuld.
Op deze maquette komt te staan, de naam welke het bad zal gaan dragen,
n.l. Burg. Kruijff-bad.
Voor de aanvang van de onthulling van de maquette, vertrekt er vanaf 2 uur
een stoet vanaf het Marktplein te Steenderen, waarbij de beide plaatselijke
muziekverenigingen DSS en St Ceacilia voor de muzikale begeleiding zorg-
dragen.
Na de officiële handeling is het zwembad weer voor iedereen geopend.
Nu het zwembad te Steenderen ruim een jaar gedraaid heeft en men terugblikt
op de behaalde resultaten, kan men terecht tevreden zijn.
Duizenden passeerden de poorten van het zwembad. De aanvraag voor zwem-
lessen was zo groot, dat badmeester Dokman het niet meer alleen af kon.
Afs tweede badmeester is nu aangesteld, dhr. Metze uit Steenderen.
Nieuwe gegadigden voor zwemlessen kunnen zich bij de badmeester opgeven
aan het zwembad, of onder telefoonnummer 05755-332.
Voor de openingstijden van het bad verwijzen wij u naar de advertentie in dit
blad. Gelieve hiarvan goede nota te nemen.

BELANGSTELLING VOOR TONEEL BLIJFT BESTAAN
Vanuit een geheel andere strekking dan de voorgaande opvoeringen met het
successtuk „Riek Geesink" van de Hengelose auteur Herman vanVelzen, was
het blijspel, dat de Hengelose Toneelvereniging in zaal Langeler opvoerde.
Alhoewel handelende om boerenpersonen, was dit stuk toch niet helemaal
geënt op de typische streeksfeer.
Dolkomische situaties komen er voor in het drie-bedrijvige toneelstuk „Jong
leven op morgenrood" van H. Frieling.
De HTV heeft zich in de loop der jaren een kern van vaste bezoekers ver-
worven, welke bij de uitvoeringen voor redelijk gevulde zalen zorgden.
Op dit punt maakt het niet veel uit of het een voor- of najaarsuitvoering is.
Toneelspel als vorm van ontspanning heeft ondanks het gemak van TV om
thuis veel ontspanning op de beeldbuis te kunnen volgen, nog lang niet
afgedaan.
Bij HTV heeft men dit feit onder ogen gezien en is er in korte tijd gewerkt aan
uitbreiding van de spelersgroep. Hiermede werden meer mogelijkheden ge-
vormd om de hoeveelheid aan karakters bij de diverse toneelstukken te kun-
nen inpassen.
De toepassing van het dialect bij de uit te spreken teksten heeft het voordeel
dat de gegeven inhoud beter overkomt.
De inhoud van het toneelstuk „Jongleven op morgenrood" schildert de houding
tussen een schuchtere boer en diens strabante oom, waarbij op de achtergrond
de gedachte aan een mogelijke erfenis meespeelt.
Deze oom, gesteld op traditie, blijkt dolgelukkig als er, zoals de boer het zegt,
jong leven op „Morgenrood" is. Het blijkt echter niet waar te zijn, hetgeen
de boer verkeerd aan de oom heeft verteld.
Met behulp van een buurman en een knecht tracht men de hachelijke situaties
op te lossen, waarbij uiteraard met de echtgenotes onenigheid ontstaat.
Menig hartig woordje valt er zodoende over en weer.
De voorzitter van HTV, dhr. G.Houtman toonde zich na afloop van de toneel-
opvoering verheugd over de goede wisselwerking tussen publiek enspelers.
De wens werd uitgesproken dat de aanwezigen de beleefde vreugde bij de
toneelopvoeringen zoveel mogelijk aan anderen willen overbrengen.
De regisseur, de heer H. Berendsen, was wegens ziekte verhinderd.

NVEV

Gart Jan mos nao den dokter gaon

't Was met urn niks meer gedaon

Niks as hoesten, niks as gekwach

Zo ging't al wekken, dag en nach

Den dokter zei: Heur es Gart Jan

Geef t'r now dat roken an

Dat roken gif ow aodemnood

En i'j gaot tien jaor eerder dood

Gart Jan zei: Dokter ik snap 't niet

Waorum aj 't roken mien verbied

Erges rook i'j eiken dag

Soms sigaren, soms piepe en shag
Den dokter zei: Heur es Gart Jan

Wanneer ik niet meer roken kan
Raak ik vaste in groten nood

En gao d'r vieftien eerder dood.

FRANS van HENGEL

LUISTEREN NAAR MUZIEK
Met muziek door het leven; want gaat u maar eens na,
muziek is eigenlijk onmisbaar, inwat voor vorm ook gegoten
Een wijze van muziek maken en beluisteren is de orkest-
muziek, in de vorm van blaasorkesten.
Met de gedachte aan muziek bezorgt u plezier gaan de leden
van de Kon. Harm. „Concordia" te Hengelo Gld iedere week
ijverig repeteren.
Om het muzikale kunnen aan de buitenwacht te presenteren
werden jaarlijks uitvoeringen gegeven. Daar dit aan pu-
blieke belangstelling niet meer het gewenste resultaat op-
leverde, werd naar andere vormen gezocht.
Met de organisatie van het Helmink-festival, waarbij alle
koren die toen onder leiding stonden van de heer D. C. H.
Helmink, en toen ook tevens dirigent was van „Concordia",
werd aan een muzikale presentatie meer gestalte gegeven.
Daar inmiddels de heer Helmink, wegens vergevorderde
leeftijd de dirigeerstok heeft neergelegd, heeft men dit fes-
tival op een andere leest moeten schoeien.
Nu wordt er in samenwerking met enige andere koren een
kontaktavond gehouden in zaal Langeler Spalstraat Hengelo
Deze muzikale avond, op zaterdagavond 22 april, is toegan-
kelijk voor leden en donateurs. De aanvang is om 7 uur n.m.
De medewerkende orkesten zijn: DSS Steenderen, dirigent
H. Harmsen; Concordia Vorden, dirigent K. Wolters; O.B.K.
Doetinchem, dirigent Jansen en de organiserende ver-
eniging de Kon. Harm. Concordia Hengelo Gld.
Het orkest staat sinds kort nu onder leiding van een zoon
van de oud-dirigent, n.l. de heer G. Helmink.
Na afloop van het muzikale gedeelte, zal nog een gezellig
samenzijn zijn met een bal.
Geattendeerd worden mogelijke bezoekers, dat personen
onder 14 jaar zonder geleide geen toegang hebben.

TRIM-WANDELTOCHT
Zaterdag 22 april a.s. kan heel wandelminnend Hengelo uit
de voeten. Ook in onze gemeente wordt dan n.l. de Natio-
nale trim-wandeltocht over ca. 10 km gehouden.
De organisatie hiervan berust bij C.J.V. „Jong Hengelo".
Vanaf tien uur des morgens tot half drie des middags kun-
nen jong en oud vanaf „ONS HUIS" aan de Beukenlaan
vertrekken; daar is ook het eindpunt van de tocht.
Het uitgezette parcours zal de deelnemers o.a. door het
Klooster en een deel van de Dunsborg voeren. De route
is aangegeven door pijlen en wegwijzers. Bij twee controle
posten moeten de deelnemers hun kaarten laten afstempelen
Het inleggeld bedraagt ƒ 1.25 per persoon. Van dit bedrag
wordt ƒ 0.80 afgedragen aan de Nederlandse Sport Fede-
ratie die dit geld zal gebruiken voor het aanleggen van trim-
parcoursen. Elke deelnemer die de tocht volbrengt ontvangt
eenfraai herinneringsspeldje.
Trim u fit; blijf in conditie . . . . daarom, wandel mee met
het hele gezin! Zie voor nadere bijzonderheden de adver-
tentie in dit blad.

-

Vorige week dinsdag 11 april werd in zaal Concordia door de heer Huisman
uitApeldoorn uit het veelomvattende onderwerp: „Druggebruik", speciaal het
misbruik van opium, een produkt uit de papaverplant, belicht en werden de
aanwezigen door verschillende dia's geconfronteerd met de meest ellendige
gevolgen voor deze ongelukkige slachtoffers.
Het is een verontrustende gedachte dat veel jonge mensen in deze welvaarts-
staat naar dergelijke middelen grijpen om nog enigszins gelukkig te kunen
leven.
Spontaan dankte mevr. van Hengel de spreker voor diens uitvoerige toe-
lichting.

VIERING KONINGINNEDAG 1972

De verjaardag van Koningin Juliana valt dit jaar op zondag. De feestelijkheden
rond het verjaardagsgebeuren op Soestdijk en verder in het land zijn ver-
schoven naar maandag 1 mei. Het Oranjecomité in Hengelo Gld heeft reeds
'n aantrekkelijk feestprogramma samengesteld dat voor iedereen, of die jong
of oud is, zowel aktieve als passieve rekreatie biedt. De dag welke traditioneel
wordt ingezet met het Reveille en klokgelui van de beide kerken, krijgt in een
grote optocht één van de hoogte punten van deze feestelijke dag. Om aan de
optocht met daaraan verbonden een symbolische gelukwens aan de jarige
vorstin, via een aubade bij het gemeentehuis, nog meer gestalte te geven,
worden kinderen in de gelegenheid gesteld om deel te nemen met versierde
fietsen, wagentjes e.d. Zowel individueel als in groepsverband kan men deel
uitmaken van de optocht.

D e muzikale klanken ontbreken ook niet en zijn in goede handen bij de Kon.
Harm. Concordia en de chr. muziekver. Crescendo. De Hengelose Majorette-
club en de ponyclub „De Shetlandruiters" vertegenwoordigen een brok show-
elemènt dat eveneens de belangstelling van het publiek vergroten zal.
Koninginnedag biedt verder nog tal van programmapunten om er een feeste-
lijke dag van te maken, zoals behendigheidswedstrijd voor fietsen, een interes
santé oriënteringsrit voor auto's, motoren en bromfietsen in samenwerking
met HAMOVÉ.

De supportersclub „Gerrit Wolsink" verzorgt de behendigheidswedstrijd op
het Parkeerterrein, waar 's middags ook een boeiende demonstratie touwtrek-
kunst gegeven zal worden.

Een aktiviteit op Koninginnedag welke zowel jong als oud een groot plezier
bezorgen, is zeker de tekenwedstrijd, welke uiteraard bij goed weer, ge-
houden wordt aan de Leliestraat.

Om de feestelijke dag te besluiten kan men 's avonds in diverse zalen de
beentjes eens lustig van de vloer laten gaan.

Als voorbereiding op Koninginnedag is de Culturele Avond zeker een goede
manifestatie, waarop de diverse verenigingen hun beste beentje zullen voor-
zetten. Deze Culturele Avond vindt plaats op donderdagavond 27 april in
zaal Concordia, Raadhuisstraat.

Overtuig u van de vele feestelijke aktiviteiten op Koninginnedag welke U
nauwkeurig vermeld zult zien staan in een advertentie in „de Reclame" van
dinsdag 25 april.



GROTE VOORJAARSSHOW OP

LANDBOUWMECHANISATIE- GEBIED

Van vrijdag 21 april t.e.m. zondag 23

arpil organiseert het bekende landbouw

mechanisatiebedrijf,, Hengelo Gld" NV

aan de Zelhemseweg te Hengelo Gld
weer haar grote voorjaarsshow op het

gebied van machineriën voor de land-

bouw.
U kunt er o.a. de gehele MC Cormick-

lijn van 323 tot 1046 bewonderen.
Ook op het gebied van hooibouwwerk-

tuigen is er veel te zien, zoals de PZ

cyclomaaiers, 2- en 4-trommel en ook

het mooiste op dit gebied de PZ Strela.

De afdeling Kemper mestwagens en

opraapwagens is het bekijken ook

meer dan waard.
Verder zullen nog vele andere werk-

tuigen op de show te zien zijn.
Ook een blikvanger is ongetwijfeld de

afdeling kranen, waarin het bedrijf het

merk Carlo Pesci voert.
Deze kranen, die in de landbouw ge-

bruikt worden, doch ook op vracht-

wagens gemonteerd worden, waarvan

reeds verschillende door het bedrijf

geleverd zijn, zullen te zien zijn.
Ook de afdeling gebruikte traktoren en
werktuigen is in de show opgenomen.

Men wordt verzocht tijdens de show op
de juiste plaatsen te parkeren. Ver-

keersborden zijn aanwezig.
Voor de openingstijden zie men de

advertentie in dit blad.

BRANDENDE OLIEWAGEN

De tankwagen waarmee de fa. v.d.

Mond, Ruurloseweg, olie vervoert, is
vorige week totaal door brand ver-

woest.
Voorbijgangers waarschuwden chauf-
feur Seesing, dat de wagen van achter

brandde, waarop deze er zo snel uit
sprong. De brandweer die spoedig ter

plaatse was kon alleen blussen met
schuimblussers. Verzekering dekt de

schade.

^Kerkdienstei

ZONDAG 23 APRIL

Ned. Herv. Kerk

8-30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
10 uur jeugddienst

Herv Kerk

Geen dienst

fl.K. Kark Hengelo C.U
Zaterdag 7 uur n.m. H. MI». Zondag 8.30
uur Hoogmis 10.30 uur H Mia. Door rlw

H Ml" 8

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
Spreekuur en boodschappon
spoedgevallen) ?nter
0.30-100<

R.K. Kerk Keyenburc
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag v.m.
7.30 uur stille H. Mie, 9.30 uur H. Mis. 11
jur stille H. Mis. In Zelhem zaterdagsavond-n

5 uur R. K. kerkdienst

Zondag*dlen*t vy||kv*rpl«glno
Zr. hoeken. Hummelo. Tel. 08348-23^

Dierenartsen groepspraktijk
Hengelo-Zelhem

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Tol, tel. 08343-500

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
^/eenlnk. Spreekuren: leidster gezinsver-
zorging mej. Ebbers dinsdags t.e.m. vrijdags
yan 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

bouwt verder: voor de toekomst van Hengelo's enige echte

Pindakaas pot 118
Vivo snelkookrijst 125

400 gram

Kofliemeik 1001/2 liter

Ludice deodorant 225
van 275 voor

Ludice haarspray 275
van 345 voor

ANANAS
literblik

BAKMEEL
per pak

Vivo Jus d'Orange 119

Quick up 2 fles 75

Hero tomatensap 169
Vivo fruitcocktail Itr 189

Worteltjes fijn hele pot 99

DE HELE WEEK

Mager ribstuk 469

Tartaar 3 voor 209

Verse braadworst 258
150 gr leverkaas 98

150 gr snijworst 98

De hele week

mimn • ITIMTIES
Haas Rib 349 Schouder 29

WOENSDAG EN DONDERDAG

Magere

Speklapjes
Runderstoof lapjes
Varkenslapjes

Italüiii en ïasi van de Snperslager De hele week voor slechts 179

VRIJDAG EN ZATERDAG

Hamburgers 3 voor 149
Mager soepvlees 425

Echte biefstuk 339
250 gram

100 gr magere ham 85

150 gr lever 98

Heerlijk gekruide

vanaf

alle vleesprijzen per 500 gram

Prachtige zware

kropsla
voor

kaskomkommer 6$

Kleibintjes 5 kg



Kon. Harmonie Concordia
HENGELO GLD

KONTAKTAVOND
voor leden en donateurs

OP ZATERDAG 22 APRIL AS..

in zaal LANGELER te HENGELO GLD

Aanvang 7 uur

Deelnemende verenigingen:

Kon. Harm. Concordia, Hengelo Gld,
dirigent G. Helmink

Muziekver D.S.S., Steenderen
dirigent H. Harmsen

Muziekver. Concordia, Vorden
dirigent K. Wolters

Symphonie-orkest O.B.K., Doetinchem
dirigent dhr. Jansen

Na afloop van het muzikale gedeelte volgt een gezellig

BAL

GEVRAAGD

leerling of gevorderd
leerling-kapster

Kapsalon Ondula
Hengelo Gld - Telefoon 1292

Schröder BIJ DE KERK

bij ons vindt u steeds
meer dan u denkt

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

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.

De Reclame, altijd onmisbaar !

fej

Welterusten!
Jawel... vaak makkelijker gezegd dan gedaan.
Veel mensen slapen immers slecht omdat ze
niet de voor hen geschikte matras hebben ge-
kozen. Een matras die te hard is, of... te zacht.
Talloze klanten hebben wij reeds kunnen hel-
pen met een goed matras-advies. Stap eens bij
ons binnen, zonder enige verplichting. Volop
keus, wij hebben de gehele Union-kollektie 't\xjj"'^
voorraad. .,.

Gemaakt voor uw nachtrust!

Ook u hebt kans op een gratis matrasl

Woninginrichting HEIJINK
„De Spannevogel" - HENGELO GLD - Tel. 1484

Schröder BIJ DE KERK

GROTE KEUZE

baby-, kleuter en
kinderkleding

Haal méér rente uit uw geld bij de
bank met de meeste
SBERrdCFS Uw geld Iaten sroelen? Dat Is niet z° moeilijk.

Daarvoor staan er 8 verschillende
spaarmogelljkheden 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.

BAIFFEISEMBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

"Voor 't echte zware werk
moet je 'n Kreidler nemen'.'

Ik heb ze allemaal
staan. Al die zware
jongens van Kreidler.
Doordouwers zijn 't. Echte
krachtmachines. Maar ook
lekker soepeitjes op de
weg. En haarscherp in 't
bochtenwerk. Je moet die
flitsende akseleratie van
die nieuwe Grand Prix es
meemaken.

Okee, die Kreidlers
kosten een paar centen.

Maar ze hebben zogezegd
't eeuwige leven. Inruil-
waarde? Man ik heb een
wachtlijst van liefhebbers
voor een gebruikte
Kreidler. En ik heb al 'n
nieuwe staan voor 1399,-.
Dus?

® KREIDLER
Wereldkampioen 50 cc

dealer:

Fa. J. TH. SLOTBOOM
KIEFTENDORP B 98 - HENGELO GLD - TEL.7278

ZONDAG 23 APRI

orkesf

Sang und Klang

NCORDïA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Doe mee aan de

nationale

trim - wandeldag
OP ZATERDAG 22 APRIL A.S.

Startplaats:

„Ons Huis"
Beukenlaan, HENGELO GLD

Starttijd: Vanaf TIEN uur 's morgens tot

HALF DRIE 's middags

Deelnemerskaarten verkrijgbaar è f 1.25 in het start-

lokaal.

Elke deelnemer die de tocht volbrengt ontvangt een

herinneringsspeldje.

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Waar maakt u zich druk om?

Voor een heerlijk diner hoeft u echt niet

zo lang te zoeken, om wat lekkers op tafel

te hebben!

Even koppie, koppie gebruiken en dan

denkt u meteen aan die heerlijke oven-

verse

Bel meteen, dan bent u nog op tijd voor

Koninginnedag lekker en smakelijk onder

de pannen!

H. J. WINKEL - Steenderen
Tel. 05755-498 - Hardsteestraat 20, Toldijk

H.H. Veehouders
Wij hebben weer

aan te bieden

BIERBOSTEL
voor zomerlevering (mei-juni)

tegen scherpe prijzen

Ook voor alle soorten

hooi en stro
het adres

J. FRANKEN
FOURAGES

Hengelo Gld
Telefoon 05753-1295

Wie heeft mijn fietsje (rood
met oranje zadel) en stepje
(rood plastic) gezien? Om-
geving Maanstraat-Zonnestr.
Kristian van Petersen, Maan-
straat 36, Tel. 1873

Gevraagd een meisje voor

hele dagen

HOTEL LANGELER

Spalstraat 5 Hengelo Gid

Telefoon 05753-1212

Gevraagd net meisje voor de
winkel en huishouding.
H. J. Nijendijk,brood- en ban-
ketbakkerij, Beukerstraat 50,
Zutphen - Tel. 4227

Biedt zich aan Mavo-leerlinge
voor vakantiewerk. Brieven
onder no 16 bureau van de
Reclame

Te koop aangeboden:
palissander wandmeubel, bad
kamerkachel, keukengas-
kachel. Asterstraat 22,
Hengelo Gld -Tel. 1805

Te koop huishoudkachel
Thebo 5, in zeer goede staat,
electrisch comfoor met 3
platen. B. A. Wentink, Paarde
straat 2, Steenderen

Wie kan nogweckglazen ge-
bruiken? Nog te koop melk-
kar en staande koperen petro
leumlamp. G. J. Slotboom. E79
Hengelo Gld, niet op zondag

Te koop konijn met 6 jongen
5 weken oud. K. Kuipers,
Pr. Bernhardlaan 9, Hengelo

Te koop dragende zeugen (2e
worp) Gr. Yorkshire, begin
mei a.d.t. en 2000 kg weide-
hooi. H. J. Vlemingh, Broek-
weg D 63 Hengelo Gld

Recht of krom, de kwaliteit
van de kaasman liegt er niet
om!
Waarom hij iedere week zo
veel klantjes trekt, is dus niet
zo moeilijk te raden.

Tegen een redelijke prijs kunt
U kiezen uit velerlei kaas-
soorten (ook voor dieet-
patiënten).

Gebruikt U niet zo veel kaas
op brood, dan is het als „kaas
uit het vuistje" ook bijzonder
geschikt.

Schaar u ook onder die vrij-
dagavondklantjes die weke-
lijks een brokje kaas halen bij
het bekende ka as<k raampje
dat u iedere vrijdagavond
treft in de Spalstraat (t.o. de
R.K. Kerk).

Laten we dit afspreken: Bent
u liefhebber van kaas, al is
deze nog zo ,,oud", kom dan
gerust eens kijken en keuren.

Met de hartelijke groeten
van de

KAASMAN

SIERHEESTERS

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

HAAGBEPLANTING

BOSPLANTSOEN >J

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 kleur

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3530

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK


