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CLAN
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Verspreiding : Hengelo Gld - Steenderen - Bronkhorst - Baak - Wichmond - Vierakker - Velswijk-Zelhem

EEN DAGJE UIT?

DAN MET DE

Montferland-express
FA. BODT & ZN - BEEK
Tel. 08363-259

Met of zonder volledige verzorging
Deskundige chauffeurs, uitstekende be-
diening en 100% service
Wij verhuren TOURINGCARS voor gezel-
schappen verenigingen en scholen (van 36
tot 46 personen).
In combinatie kunnen wij ook grotere ge-
zelschappen vervoeren, evt. voor meer-
dere dagen, zowel voor binnen- en buiten-

land.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen en prijs-

opgave bij:

H. J. RONDEEL - HENGELO G.
Hummeloseweg 16

»\NW*/**A'V*VX\\A¥*W>

GEVRAAGD voor lichte huish. werkzaamheden

een net meisje of vrouw
voor halve of hele dagen. De werktijden kunt u zelf

kiezen.

Mevr. Pieko
Broekweg 11 - WICHMOND

Tol. te bereiken: op werkdagen van 9-18 uur telef.

05750-5196; 's avond na 18 uur telef. 05754-573

KONIN6INNEDAGVIEI1INC te HENGtÜfi CLP
C U L T U R E L E AVOND
OP DONDERDAG 27 APRIL A.S. IN ZAAL CONCORDIA. AANVANG 20.00 UUR

'
Met medewerking van diverse zang- en muziekverenigingen uit Hengelo Gld

Programma maandag l mei
7.00 uur REVEILLE

7.30 uur KLOKGELUI

8.30 uur OPTOCHT m.m.v. de plaatselijke muziekverenigingen, de Hengelose Majorette-

club en de ponyclub „De Shetlandruiters".

Opstelling optocht op parkeerterrein Leliestraat. Aan deze optocht kunnen kinde-

ren deelnemen met versierde fietsen en wagentjes enz. in groepsverband of

individueel.

9.15 uur VERTREK VAN DE OPTOCHT
Route: Start parkeerterrein, Leliestraat, lekink, Rozenstraat, Bleekstraat, Beuken-

laan, Ruurloseweg, Spalstraat, St Michielsstraat, Rozenhoflaan, Banninkstraat,

Sterreweg, Kervelseweg, Raadhuisstraat, Gemeentehuis.

9.45 uur AUBADE BIJ HET GEMEENTEHUIS
Uitreiking prijzen optocht door de burgemeester. Aansluitend demonstratie van

de Hengelose Majoretteclub.

10.45 uur TEKENWEDSTRIJD (bij goed weer) voor de gehele lagere-schooljeugd, in de

Leliestraat

10.45 uur POPPENKASTVOORSTELLINGEN voor leerlingen van de kleuterscholen.

10.45 uur BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJD op de fiets op het parkeerterrein, Leliestraat, voor

jongens en meisjes van 12 t.e.m. 14 jaar. Voor jongens en meisjes van 15 en 16 j.

De organisatie berust bij de supportersclub „Gerrit Wolsink". Inschrijving vanaf

10.00 uur op genoemd terrein.

13.30 uur ORIËNTERINGSRIT voor auto's, motoren en bromfietsen. Hoofdprijs f 75.—.

Aanmelden vanaf 13.00 uur in zaal Concordia. Start bromfietsen 13.30 uur Start

auto's en motoren eveneens 13.30 uur. Deze rit kan ook zeer goed gereden

worden door minder ervaren deelnemers.

14.00 uur TOUWTREKKEN op het parkeerterrein. Deelname door ploegen van volwassenen

en ploegen van diverse scholen. Opgave bij P. Berenpas, Q 128, Tel. 1555.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de touwtrekverenigingen DVO en

Bekveld, beide te Hengelo Gld. Leden van de NTB kunnen aan deze wedstrijd

niet deelnemen. Zij zullen wel een demonstratie geven!

's avonds DANSEN in diverse zalen
De schoolkinderen krijgen op vrijdag 28 april op hun scholen bonnen die ze op maandag
1 mei van 10.30 - 12.00 uur in de Openbare School aan de Rozenstraat kunnen inwisselen
tegen zakjes, gevuld met fruit. Wie op genoemde datum z'n bon niet inruilt, kan dit alsnog

doen op z'n eigen school op dinsdag 2 mei. Dus bon goed bewaren!

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

siauinhen 149
150 gram

leuerhaas 99

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT mei Kruiden 228
l kg nog voordeliger 399
500 gram

uarhenslappen 299

Donderdag

500 gram

magere speklappen 159
3 stuks

tartaar 199

500 gram

dikke uleesriifóeljes 125
150 gram

ontbiitspek
Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade 500 gram 299

Friki braadkuiken 500 gram 168

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

GEBRADEN RUNDERROLLADE, 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

••*
modieus
met kans
op 'n bui!
Regencoat waar u altijd goed

mee uit bent. Sportief

gemodelleerd uit een prima

kwaliteit poplin. Draag 'm

modieus - op 'n pantalon -
voor

s 78.50

Eveneens een regencoat,

bijkans al net zo charmant.
In zeer gedegen diolen
V0or65,-

VOOR DE JEUGD NOG ÉÉN WEEK

gratis plakplaatjes

GRATIS feesttoeter!
(Koninginnedag)

bij een grote zak LONKA MELANGE van

Limonadesiroop

Roland tafelmargarine
deze week 3 pakjes

98

109

79

ALS KLAP OP DE VUURPIJL

Uitzoeken

California bliksoep
(champ. - kip - torn. - groente - rundvl. - ossestaart)

GEEN 336 3 BLIKKEN 198

Glorine literfles

Vlido vliegenspuit
normaal 450 nu

Prodent tandpasta
3 tubes

Vleescroquetten per Pak

Iglo vissticks
10 stuks van 225 voor

Verse worst deze week

79

298

158

79

185

189

C. PETERS-SUETERS
VIVO ZELFBEDIENING KEIJENBURG

Rente 4y2-7%%
Assur.kantoor Tijkken
Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

NEOERLANDSCHE

MIDDENSTANDS SPAARBANK

Hif j hef de bokse an
Dat is dan moar good ok, want zonder bokse an

wodt ut moar knap kold.

En in boksen van WILLY DERKSEN loop i'j met

plezier.

En mooie boksen bunt dat, urn een puntjen an te

zuugen.

Vrouwluu, keals of kinders, ze vindt allemoale un

bokse noar hun moat.

En belangriek is, i'j kont op ow gemak rondneuzen,

want DERKSEN zien goederenhandel is iedere dag

op de gewone tieden geopend, met dan un kleine uut-

zondering, dat ut dan effen dichte geet, n.l. 's moan-

dagsmargens en 's woensdagsmiddags.

Ken i'j ut parool van de boksenkeal noch neet, now

dan wodt ut tied, da'j dat heel snel in de smiezen

kriegt. Onthold ut good, zien devies luudt:

Tegen onze boksen volt neet te boksen.

Loat wi'j dan moar zeggen, tut ziens bi'j

DERKSEN'S
goederenhandel

Hengelo Gld - Hoek Hummeloseweg/Rondweg

(noabi'j ut zwembad)



Mannen de ruimte in!
Wat ze in de ruimte allemaal nog zullen

beleven is niet zeker.

Dat mannen in de winkelruimte bij

LANGELER

mode van morgen

zullen beleven, om uit te kiezen

DAT STAAT WEL VAST

modetyuis Q KERKSTRAAT 11

HENGELO GLD

Serieuse liefhebbers gevraagd voor het oprichten

van een

politiehondenclub
Inlichtingen, telefonisch na 18 uur, tel. 1849, Hengelo

Te huur:
In het plan Regelinklaan, alhier, (nieuwe

wijk)

4 garageboxen
a ƒ 31.50 per maand, aan de Sarinkkamp.

Binnenkort komen

nog 5 garageboxen
a f 31.50 per maand, gereed voor verhuur

Aanmeldingen en inlichtingen:

Woningbouwver. „Thuis Best"
St Michielstraat 8 - Hengelo Gld

Beste lezer
Langs deze weg delen wij u mede, dat de voorbe-
reiding voor de propaganda-aktie van de afdeling
Hengelo Gld van de Bond voor Staatspensionering
in een vergevorderd stadium verkeren.
Het bestuur heeft besloten in samenwerking met het

hoofd-, gewest- en distriktsbestuur een

gezellige avond
te organiseren, en wel op

zaterdag 29 april a.s.
IN ZAAL CONCORDIA TE HENGELO G.

Unaniem was men van mening deze keer met een
geheel nieuw programma voor het voetlicht te ver-

schijnen. Door goede relaties hebben wij beslag kun-
nen leggen op het amusementsgezelschap

„De Raddreijers"
uit Corle

die de sporen op dit gebied ruimschoots verdiend
hebben en overal waar zij optreden volle zalen trekken
Om de aantrekkelijkheid voor u, tot het bijwonen van
deze avond niet te benadelen, is de reden dat wij niet

verder op het programma willen ingaan. De verras-

sing is geheel uwerzijds.
Wij nodigen u dan ook beleefd uit tot bijwoning van
deze avond, kosten zijn hieraan niet verbonden, de

toegang is gratis.
Wel moeten wij adviseren u tijdig van plaatskaarten te

voorzien in verband met de beschikbare ruimte en
kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar de toegang

ontzeggen.
Neemt nu eens de moeite en bezoekt deze gezellige
avond, u zult er heus geen spijt van hebben.
Wij rekenen op uw komst en roepen u bij voorbaat

een hartelijk welkom toe.

Aanvang 7.30 uur. Zaal open 7 uur

Kaarten gratis verkrijgb. bij
BOEKHANDEL WOLTERS

ZAAL CONCORDIA

De gezamenlijke besturen
van de Bond voor Staatspensionering

MET SPOED GEVRAAGD

aankomend
automonteur
leeftijd circa 19 jaar

Aanmelden bij de

FORD GARAGE
Spalstraat 28-30 - Hengelo Gld - Tel. 1256

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

Uw 9eld Iaten S^en? Dat is niet zo 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.

RAJ.FFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan 1,1e!. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Voor de vele blijken van be- Voor het medeleven tijdens
langstelling, bij ons 40-jarig' de ziekte en na het overlijden

huwelijk ondervonden, zeggen van mijn lieve vrouw, en onze
we allen hartelijk dank.

A. M. Jolij-Veenhuii
M. J. Jolij

Hengelo Gld, april 1972
Rozenhoflaan 19

Het is ons niet mogelijk de
zeer velen die ons op zo sym-
pathieke wijze van hun deel-
neming na het overlijden van
onze lieve vader en opa

HENDRIK JAN CORNELIS
BRUIL

hebben blijk gegeven, per-

soonlijk daarvoor te danken.

Mogen wij U derhalve langs
deze weg onze dank betuigen

Namens de familie,

C. J. Rouwenhorst-Bruil

Hengelo Gld, april 1972.

Gevraagd een meisje voor

hele dagen

HOTEL LANGELER
Spalstraat 5 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1212

Te koop bosfazanten-eiteren
en bosfazanten-hanen. H. G.

Bijenhof, Hummeloseweg 7,
Hengelo Gld

moeder, groot- en overgroot-
moeder

HENDRIKA ELIZABETH
EENINK-WASSINK

zeggen wij langs deze weg
allen hartelijk dank.

Uit aller naam:

fam. M. Eenink

Hengelo Gld, april 1972
F 78

Gazonmaaiers
schoonmaken

slijpen

revisie

ALLE MERKEN

SLIJPINRICHTING

JANSEN
Julianastraat 25
WEHL - Tel. 679

Bestellingen kunnen gehaald
en gebracht worden

DE HEIDE SMID
4 achtermaaiers, 3 punts
1 weidesleep, als nieuw
1 overjarige Kemper mest-
wagen

1 overjarige Eureka trommel-
schudder

1 Jola kunstmeststrooier,
beschadigd ƒ 525.—

1 Goudland snelmaaier, als
nieuw

1 BATAVETTE BROMFIETS
als nieuw ƒ 550.—

1 PZ snelhooier, in zeer
goede staat f 550.—
1 PZ Strela, overjarig
1 Fahr harkschudder,
zeer goed

Uit voorraad: Koltec schrik-
draadtoestellen, lastoestellen,
weidepompen, filters, enz.

Varssel F 61 - HENGELO GLD
Tel. 7271

P.S.
HAAKSE SLIJPMACHINE

jaar garantie ƒ 235.—
excl. BTW

Gevraagd hulp voor halve dag
per week Mevr. v.d. Werf,
Hiddinkdijk 2, Hengelo Gld

Te koop jonge konijnen.
Henk Bruil, Schoolstraat 3a
Hengelo Gld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt.

dazvlfd* dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

ZONDAG 30 APRIL

orkest: Hameland Combo

KONINGINNEDAG l MEI

orkest: Hameland Combo

CONCORDIA
HENGELO GLD

3 bars vol gezelligheid

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

SCHOONMAAKTIJD

BEHANGTIJD

Alle dessins te leveren

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg - Hengelo G.

Te koop aangeboden
palissander wandmeubel,

keukengaskachel. Asterstr. 22

Hengelo Gld, Tel. 1805

Stecnderen heeft weer een burgemeester
Als een kapitein op een schip, zo voer zaterdag 16 april

Steenderens nieuwe eerste burger, burgemeester Buddingh

diens eerste gemeente binnen. Via het pontveer over de

IJssel (nabij Olburgen) kwam hij aan de rand van de gem.

Steenderen, waar de officiële vertegenwoordigers hem op-

wachtten. Met vrolijke klanken van de muziekver. DSS en

St Ceacilia, werd de inwoners van Steenderen duidelijk ge-

maakt dat burgemeester Buddingh en zijn gezin de gem.

was binnengekomen. Tallozen stonden langs de route naar

het gemeentehuis opgesteld om toch maar een glimp van de

nieuwe burgemeester te kunnen opvangen. De koets met de

hoge gasten kreeg een keurige begeleiding van ruiters als

mede sportverenigingen, wo.a. een compleet damesvoetbal-

elftal. Nadat het hoge gezelschap een korte rondrit door

Steenderens straten gemaakt had, reed de koets naar het

gemeentehuis, onder door een fraaie ereboog. Op de stoep

van het gemeentehuis presenteerde de nieuwe burgemeester

zich voor het eerst aan de inwoners, met zijn gezin. De

beide zoontjes uit het burgemeestersgezin werd die drukte

toch wel te veel, zeker om stil te moeten staan, dus werd er

maar eens heerlijk over de stoep gedraafd. De jeugd uit de

gemeente, welke in de optocht haar aanwezigheid al kenbaar

had gemaakt, liet duidelijk merken ingenomen te zijn met

zo'n jonge burgemeester. Een vrolijke zanghulde, waarvoor

de tekst speciaal geschreven was door de dichteres mevr.

Bosch-Wentink, gaf het uitbundige welkom nog meer reliëf.

Na een dankwoord voor de keurig uitgevoerde zanghulde

vroeg burgemeeester Buddingh of hij de kinderen eens

spoedig op de scholen mocht bezoeken, hetgeen met groot

enthousiasme werd begroet. Een bomvolle zaal Concordia,

welke de openbare raadsvergadering van de gemeente

Steenderen bijwoonde, was er getuige van hoe burge

meester Buddingh in het burgemeesterschap over de gem.

Steenderen werd ingeleid. Onder toeziend oog van de aan-

wezigen hing loco-burgemeester M. J. Spekkink hem als

teken van waardigheid de ambtsketen om. Over deze ambts-

keten gaat nog een klein verhaal. Toen de toenmalige bur-

gemeester van Steenderen, burgemeester Heersink, naar

Canada emigreerde, was de ambtsketen zeer toevallig in de

bagage terechtgekomen en dus meegereisd naar Canada

Lang heeft het verblijf van de keten aldaar niet geduurd,

want hij zal ongetwijfeld weer snel naar Holland zijn terug-

gestuurd. In zijn installatierede wilde burgemeester Buddingh

zeker dank brengen aan mevr. Kruijff-Leys, voor het feit,

dat zij de installatie wilde bijwonen van de opvolger van

de vorig jaar overleden burgemeester J. J. A Kruijff, wijlen

haar echtgenoot. Speciaal wilde hij ook in zijn dank betrek-

ken, wethouder H. J. Gebbing, welke ruim een jaar de taak

van loco-burgemeester uitvoerde, en na diens ziekte, wet-

houder M. J. Spekkink. Door een kopje koffie opgemonterd,

hoorde burgemeester Buddingh met genoegen de lange rij

van sprekers aan, die na het officiële gedeelte volgden,

waaronder afgevaardigden van talloze verenigingen welke

de gemeente rijk is. Alhoewel officieel tot burgemeester gein

stalleerd, moest burgemeester Buddingh toch tot de vol-

gende dag wachten eer hij ook de voorzittershamer over kon

nemen, daar met ingang van 16 april de benoeming gold.

Naast een nieuwe eerste burger voor de gemeente Steen-

deren, heeft de Raad ook weer een burgemeester als voor-

zitter. Gezien zijn nog jonge leeftijd wordt de verwachting

uitgesproken, dat burgemeester Buddingh zeker positieve

invloed zal kunnen hebben op de uit te voeren raadsbe-

sprekingen. In elk geval wacht Steenderens nieuwe eerste

burger een grote taak, om de gemeente verder te stimu-

leren en omhoog te brengen. Tijdens een speciale receptie

maakten veel inwoners van de gelegenheid gebruik de

nieuwe burgemeester en zijn echtgenote de hand te drukken



AFSCHEID BIJ QUICK SPORTSCHOENFABRIEK

Op vrijdag 5 mei a.s. zal de heer A. Jansen, één der op-

richters van Quick Sportschoenfabriek in een buitengewone

aandeelhoudersvergadering officieel afscheid nemen als

algemeen direkteur van de vennootschap.
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

zal de heer Jansen uit de direktie stappen.
Er zal op diezelfde dag gelegenheid zijn hem de hand te

drukken op een receptie die gehouden zal worden in zaal

Langeler te Hengelo Gld van 3 tot 4.30 uur.

GESLAAGD EN BENOEMD

Onze plaatsgenoot de heer H. Aalberts slaagde te Utrecht

voor het vakdiploma van keurmeester voor vee en vlees.

Hij is tegelijk benoemd als keurmeester voor de Kring

Zutphen met als standplaats Hengelo Gld.

DUBBEL JUBILEUM

De heer R. H. GrootWassink te Hengelo Gld hoopt op vrij-

dag 28 april een dubbel jubileum te herdenken. Tijdens een

receptie wordt dan het feit herdacht dat hij 25 jaar ver-

bonden is aan de Gelderse Tramwegen te Doetinchem, als

hoofdambachtsman in de Centrale werkplaats.
Op dezelfde dag hoopt hij ook een kwart eeuw lidmaatschap

van de Kon. Harm. Concordia te vieren. Van deze 25 jaar

is hij reeds 20 jaar voorzitter.
Ongetwijfeld zal het de jubilaris die dag niet aan belang-

stelling ontbreken. Degenen, welke de jubilaris persoonlijk

de hand willen drukken, kan daarvoor terecht tijden de spe-

ciale receptie in zaal Concordia, 's avonds van 7 tot 9 uur.

NIEUWE INDUSTRIE IN HENGELO GLD

De NV Tricotagefabriek Albert Westerman uit Lichtenvoorde

gaat een nieuwe vestiging stichten in Hengelo Gld.
Deze reeds 36 jaar bestaande fabriek is een toonaangevend

en volledig gespecialiseerd bedrijf in het vervaardigen van

modieuze gebreide baby- en kinderkleding.
De steeds toenemende vraag, zowel in binnen- als buiten-

land, heeft de Directie genoodzaakt haar produktiecapaciteit

uit te breiden.
Personeelsschaarste in Lichtenvoorde maakte het nood-

zakelijk de bedrijfsuitbreiding buiten Lichtenvoorde te

realiseren.
Het bedrijf zal voorlopig gevestigd worden in een hal van

de fa. Lubbers aan de Raadhuisstraat.

HENGSTENSHOW

Woensdag 26 april wordt alhier de meimarkt gehouden met

een hengstenshow, waaraan hengstenhouders uit Gelderland

zullen deelnemen. Op deze show worden o.a. getoond de

Haflinger, Arabier, Fjorden, New Forest en Welsh. Ook de

Shetlanders worden hier getoond. Al met al zeker voor de

paardenliefhebbers de moeite waard voor een bezoek.

GOEDE KEURINGSRESULTATEN HONDEN

Mevr. van Leuvensteijen-Breukink uit Bronkhorst bracht in

Leeuwarden tijdens een hondententoonstelling haar foxter-

riër Nevado van Bronckhorst voor de keuring, die met zeer

goede rapporten terug kwam. Ook de terriër Snowdrop van

Bronckhorst werd getoond, die eveneens met goede keu-

ringsresultaten terug kwam.
Tijdens een keuring in Brussel werd Nevado kampioen en

Snowdrop reserve-kampioen.

Naast reeds behaalde resultaten op de tentoonstelling te

Leeuwarden, behaalde de heer H. A. v.d. Boom uit Hengel
Weer enige goede keuringsresultaten, in de categorie

Schotse herdershonden.
Tijdens een tentoonstelling te Brussel, werden met de 10

maand oude zelf gefokte reu Axle of the Hetty's Home en

zijn nestzuster Alice of the Hetty's Home het predikaat uit-

muntend behaald, in de jeugdklasse.
Deze resultaten zijn een goede waardering voor de zorgen,

waarmede hondenliefhebber v.d. Boom zijn dieren omringd.

HENGELO'S ZWEMBAD WEER OPEN

Zaterdag 29 april gaat het zwembad te Hengelo Gld weer

voor een seizoen lang open.
Een moment waarop vele zwemliefhebbers in Hengelo en

omgeving met spanning zitten te wachten.
Ongetwijfeld zullen er tallozen zijn, die zich van een abonne

ment zullen voorzien.
De verwachtingen t.a.v. de bezoekersaantallen aan het

zwembad te Hengelo Gld zijn weer hoog gespannen. Wan-

neer zullen de eerste 100.000 bezoekers de poorten van het

zwembad passeren? Hierop zal het komend zwemseizoen

hopenlijk spoedig een antwoord geven,
l.v.m. mogelijke toekomstige uitbreidingen van het bad,

kunnen de hoge bezoekersaantallen belangrijk gaan mee-

spreken bij de eventueel te voeren onderhandelingen.

In elk geval heeft de zwemsport zowel jong als oud in zijn

greep, dat heeft men is Hengelo Gld en elders reeds lang

ervaren.

KOP VAN JUT WEER OP DE KERMIS

Na lange afwezigheid zullen de vermakelijkheden op de

kermis te Hengelo Gld in de tweede week van juli weer aan-

gevuld worden met een onvervalste kop van jut.

Dit klassieke kermisinstrument bezorgt ontelbaar velen ple-

zier. De rivaliteit viert dan hoogtij, wie er maar het hardst

met reuzen hamer op de houten kist kan klappen, dat de

zweetdruppels er als het ware van afvliegen.

Echter niet alleen een kop van jut kan het junapark, dat weer

in de Kerkstraat en verder om de kerk te Hengelo Gld op-

gebouwd zal worden, betekenen. Als vermakelijkheden

komen erverder o.m. een autoscooter, luchtschommel,

swing-mill, draaimolen, schiettent, schijvenspel, biljartomint,

lijntrektent, bussensport.
De belangstelling voor het vogelschieten, dat aan de Henge-

lose kermis niet zal ontbreken, wasvorig jaar zo groot, dat

het organiserend comité, adspirant-schutters, adviseert, zich

ten spoedigste als lid te laten inschrijven, want wie lid is

mag ook mee schieten, om de vogel zo snel mogelijk van z'n

hoge plaats te verwijderen, met als inzet de titel van sctiut-

terskoning.
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De Reclame,

een weekblad

waar 't hele gezin

iedere week

naar uitkijkt

Ais gevolg van onze bouwaktiviteiten ontvangen we U nu door de zij-ingang

Aardbeienjam de g°eie 98
Van Houten van 100 voor

Bij Lonka zomermelange

175 9r 98 Gratis feestkoek
O.B. tampons 9een 275 maar 250

Robijn wasverzachter
11/2 liter geen 225 maar 195

Alleen wij brengen u

heel liter

Nieuw

Vivo LUIERS
dubbelpak 30 stuks

Vivo Pils krat 24 fles

Hazelnootpasta beker 89

Sherry 450 3 fles 1275

Vivo cassis liter 109

DE HELE WEEK

Magere hamlapjes 389
Verse braadworst 258

Gelderse schijven 139

Malse

Runderstoof
lapjes

WOENSDAG EN DONDERDAG

Weesgefiokt
met gratis kruiden

Dikke KIIROTMIS
Varkenslapjes 319

Magere speklapjes 169

ïerse lever
VRIJDAG EN ZATERDAG

Ossestaart

Mager ribstuk

Karbonade
100 gr rookvlees 98

150 gr boterhamworst 59

alle vleesprijzen per 500 gram

Hollandse

Andijvie

500 gram

VALENTIA LATE

Sinaasappels
2 KG

Grape fruit 3 voor 98

Holl. paprika p. stuk 68

Harde uien 2 kg 78

^Kerkdiensten
ja».

ZONDAG 30 APRIL

Ned. Herv. Kerk

8-30 uur Os Jansen

10 uur Ds Jansen

„Ons Huls"
10 uur Teenerdienst

Goede Herder Kapel
10.00 uur ds. Wiersma

VrIJz. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. Rienstra van Ruurlo

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis 10.30 uur H. Mis. Door de
week H. Mis 8 uur.

Weekenddienst doktoren
Dr Neomagus, Tel. 05753-1277

Spreekuur en boodschappen (alleen voor

spoedgeval l en) zaterdag en zondag

9.30-10.00 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. 11
jur stille H. Mis. In Zelhem zaterdagsavonda

8 uur R.K. kerkdienst

Zondagsdien»* wijkverpleging
Zr Culeman, Tel. 05753-1397

Dierenartsen groepspraktijk
Hengelo-Zelhem

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Roders, tel. 08342-1272



Geachte inwoners

BAAK HEEFT WEER EEN

herenkapper
Geopend voorlopig elke MAANDAG van 2-7 uur.

Het adres is:

Z.-E.weg 119 - BAAK

achter het pand van de heer Sprenkeler

TOT ZIENS BIJ HERENKAPPER

B. Keurentjes

Te koop:
1 langzaamwascombinatie, zeer mooi f 125.-

1 Zanker halfaut. wasmachine, goed f 245.-

1 Berini damesbrommer f 135.-

1 Gazelle 2 versnel!. ILO brommer
met beenschilden, zeer mooi ƒ 275.-

2 brommers om mee te crossen a ƒ 35.-

1 televisie, 59 cm, met schuifdeurtjes,
als nieuw f 395.-

1 Philips stereo radio-grammofoonmeubel
van ƒ 798.—, als nieuw f 325.-

1 Aristona radio met 2 luidsprekers ƒ 80.-

ELIESEN
EMMERIKSEWEG 46 - BAAK

ZAAL WINKELMAN
KEUENBURG

Zondag 30 april

DANSEN
orkest

„The Evening Stars"
Aanvang 7 uur

Maandag l mei
DE GEHELE DAG

DANSEN
's morgens vanaf 10 uur orkest

„The Evening Stars"
's avonds orkest

„De Flamingo's"

GEVRAAGD per 1 of 15 juni een

MOLENAAR/MENGER
of iemand die daarvoor opgeleid wil
worden.

B. J. LEBBINK
Raadhuistraat 41 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1226

H.H. AFNEMERS

denkt u er aan dat wij Koninginnedag

maandag l mei
de gehele dag gesloten
zijn

GOEDERENHANDEL

DERKSEN
H.jrnmeloseweg - 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.

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

lN.V. TRICOTAGEFABRIEK

A1BERT W
LICHTENVOORDE
Fabrikante van modieuze baby- en Icinderlcleding

Wij gaan in Hengelo Gld

een tweede bedrijf vestigen
Door steeds toenemende vraag naar onze kwaliteits-artikelen

zijn wij genoodzaakt onze productiecapaciteit uit te breiden.

Wij starten met een konfektie-atelier in een hal van de

fa. Lubbers, Raadhuisstraat 33, waar wij plaats hebben voor

een twintigtal meisjes
Op donderdag 27 april houden wij zitting in Hotel

Langeler van 19 tot 22 uur om alle belangstellenden vol-

ledig in te lichten over onze uitstekende arbeidsvoor-

waarden betreffende

Loon - vakantie - winstdeling - spaarregeling

reisvereniging enz.

Desgewenst maken wij gaarne met U een afspraak om U ons

hypermoderne bedrijf in Lichtenvoorde te laten zien zodat U zelf

een indruk kunt krijgen bij wat voor bedrijf U in dienst treedt

Mocht U niet in de gelegenheid

zijn op de zitting te komen dan

kunt U ook telefonisch kontakt met

ons opnemen in Lichtenvoorde

onder nummer 05443-1864

Schröder BUDEKERK
Uw voorjaarsstof

ligt bij ons. Nu nog de grootste keus

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Schröder BIJ DE KERK

Grote voorraad en moderne kleurkeuze

SOKKEN

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK


