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ZONDAG! Ml

orkest

NCORDIA
HENGELO (GID.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Donderdag 11 mei (Hemelvaartsdag)

THE EVENING STARS

Op donderdag 4 mei 's middags 2 uur
gaat de vlag uit, want dan nemen wij onze

VERBOUWDE WINKEL
in gebruik

NAAST ONZE WINKEL IN

electrische en huish. artikelen
HEBBEN WIJ GETRACHT EEN SMAAKVOL INGERICHTE WINKEL TE BRENGEN IN

Scheepjeswol - borduurpakketten

ten Cate kousen en tricotage

Orcon bedrijfskleding

Cinderella huishoudtextiel Lovable foundation

en verder alle andere kleinvak artikelen w.o.
RITSEN - KNOPEN - GARENS - BANDEN - VOERINGEN enz. enz.

Als we U ook in deze branche tot onze klant mogen begroeten mag U TOT 1 JUNI

10 pet van uw nota-bedrag
NOGMAALS BESTEDEN

Ter vereenvoudiging van onze administratie zijn al onze winkelartikelen vanaf heden

tegen concurrerende prijzen en uitsluitend a contant.

WICHMOND - Baakseweg 1 Tel. 05754-267

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 garantie

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

Groot

touwtrektournooi
zondag 14 mei
Terrein: Aaltenseweg-Hoek Winkelsweg

AANVANG 1.30 uur

Georganiseerd door TTV D.V.O.

in de 640 kg-klasse voor de Ned. Bonds-

competitie

LEUKE

INRUILTRACTOREN
DEZE WEEK:

MC CORMICK D 214

MC CORMICK D 219 met BALK

MC CORMICK D 219 met HEFINR.

MC CORMICK 323 met MAAIBALK

MC CORMICK 423

Voor het aanstaande seizoen hebben wij een

demonstratie STRELA
beschikbaar

L.M.8. „HENGELO GLD" N.V,
Zelhemseweg 30 - Telefoon 02723-1964

Gratis Brand verzekering!
dat kunnen wij u ook niet bieden,

maar toch, als u onze premies hoort

dan zult u zeggen, dat is voor niets

Tevens uw adres voor

ARAG Rechtsbijstands verzekeringen.

Onderlinge

Brandwaarborg

Maatschappij
voor Ruurlo en Omstreken

KERKPLEIN 10 TELEFOON 05735 - 1212

GEVRAAGD MET SPOED

METSELAARS
(Goed loon)

Inlichtingen:

H. W. WILLEMSEN
Teubenweg 11 - Keijenburg

HOOIBOUWWERKTUIGEN
DAN NAAR

f f De Heide Smid
12 stuks PZ STRELA in krat

10 stuks TROMMELSCHUDDERS

4 stuks GOUDLAND SNELMAAIERS

en nog vele andere machines

TEVENS: partij weidepompen, filters, plastic buizen,

weidehekken, Saval rugsproeiers, Koltec schrikdraad-

toestel, Lastoestel, 5 jaar garantie, betonmolens enz.

Hengelo GId - F 61 Varssel - Tel. 05753-7271

Halle - Halle-Heideweg 12-16 - Tel. 08343-218

SCHERP INKOPEN!! SCHERP VERKOPEN!!

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

Iricadellen 125
150 gram

hoterhamuiorsl 79

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

6EHAKT mei kruiden 228
l kg nog voordeliger 399
150 gram

geur. gekakt
Donderdag

500 gram

magere speklappen 159
3 stuks

tartaar 199

500 gram

dikke uleesriööeijes 125
150 gram

gekookte worst 79
Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade 500 gram 299

Friki braadkuiken soo gram 168

Malse varkenslappen 500 gram 299

RAUWE HAM, 100 gram 118

CASSELERRIB, 100 gram

GEKOOKTE SLAGERSHAM, 100 gram

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSIAGER

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

Voor MC CORMICK

INTERNATIONAL* tractoren naar LMB



Inplaats van kaarten

JAN DINKELMAN

en

ALIE LENSELINK

hebben de eer U, mede namens hun ouders,

kennis te geven van hun voorgenomen huwe-

lijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden

op woensdag 10 mei a.s. ten gemeentehuize

te Hengelo Gld om 14.00 uur.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de

Ned . Herv. Kerk te Hengelo Gld door de

weieerwaarde heer Ds M. Jansen.

Lochem, Lageweg 4

Hengelo Gld, Kerkstraat 1

mei 1972

Toekomstig adres: Fokkinkweg 9, Hengelo G

Receptie van 15.30-17.00 uur in zaal Con-

cordia, te Hengelo Gld.

Kom, als 't even kan
als u wat langer kunt

Er is zoveel moois, dat U er echt wat meer

kijktijd voor moet nemen.

Ook voor grote dochters, die moeders

maat en smaak kennen.

Geef eens iets chics

voor Moederdag

rnodetyuis ^ KERKSTRAAT 11

HENGELO GLD

Wegens familiefeest

woensdag 10 mei
de gehele dag gesloten

Drogisterij LENSELINK
Kerkstraat 1 - HENGELO GLD

609e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop 8 mei a.s.

Becking
Spalstraat 12 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1957

De viering van mijn 25-jarig jubileum op

ZATERDAG 15 APRIL

is voor mij een heel fijne dag gaweest.

Om iedereen die hieraan hteft medegewerkt

afzonderlijk te badanken, is mij echt onmogelijk.

Daarom van deze plaats heel hartelijk dank voor

uw belangstelling, in welke vorm dan ook.

Hengelose en Keijenborgse
Winkeliersvereniging

HEMELVAARTSDAG
Woensdag 10 mei tot 6 uur geopend
Donderdag 11 mei Hemelvaartsdag gesloten

Winkeliers deze advertentie uitkinppen en

s.v.p. in uw zaak ophangen

B. J. MELGERS

Hengelo Gld, mei 1972.

C 6.

M. Lukassen-Hiesink
Pastoor Thuisstraat 18 - KEIJENBORG

GEDIPLOMEERD CHIROPODIST

voor algehele voetverzorging
(pedicure en steunzolen)

Behandeling:
DINSDAG 9 - 13 UUR

in het Groene Kruisgebouw, Kastanjelaan,

Hengelo Gld

INGAANDE 2 MEI

Behandeling volgens afspraak:

Tel. 05753-1543

Ook aan huis te ontbieden

Terstond gevraagd

nette jongen of 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 - HENGELO GLD

op een
GAZELLE fiets
beleef je iets
DOE MEE AAN DE BETOVERENDE
FILMTRIP DOOR AFRIKA
12 Nederlanders worden straks
uitverkoren om deelnemer te worden aan
een onvergetelijke 16-daagse
foto-film-safari.

MET GAZ1ÜLLE OP SAFARI
Vraag om een deelnemers-kaart
en doe mee. Direkt doen!

uw fietsen-leverancier;

ELIESEN - BAAK

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

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

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

Leer succesvol autorijden!
V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL WENERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Lessen in DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keijenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WENERS

Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307

VOLOP

groene en bloeiende
planten
in onze VERKOOP BLOEMENKAS

Vrijdags en zaterdags

speciale aanbiedingen
in POTPLANTEN en SNIJBLOEMEN

Tevens verschillende soorten
BLOEIENDE TUINPLANTEN

We hebben ook weer
SLA-, WITTE- en RODE KOOL PLANTEN

DIT ALLES BIJ

Fa. Wijnbergen
Kerkstraat 6 - Tel. 1473

Uw adres voor bloemen, groenten en fruit

Electrisch koken
ideaal en voordelig

Voorjaarsaanbieding!

Neff 4-plaats electr. fornuis met oven

VOOR PROBLEEMLOOS, LEKKER EN
VOORDELIG KOKEN, BRADEN, BAKKEN

Prijs f 375.—

Gaat af voor pannenpremie, tot 6 stuks,
ƒ 5.— per pan - kookleiding geheel gratis

GIVA-INSTALLATEUR

WINTERS
Spalstraat 8-10

OPROEP aan alle ouders van
peuters in Hengelo Gld

Op DINSDAG 9 MEI A.S. om 8 uur n.m.

wordt u verwacht in zaal Michels op een

BIJEENKOMST om te bespreken of er vol-

doende behoefte bestaat om te komen

tot de oprichting van een

peuterspeelzaal alhier

RUIL
Leuk ben. huis in A'dam, 21/2
kamer, keuken, tuin, ƒ 40.—

p. m., bij Vondelpark.

Gez. klein huisje of boerde-

rijtje te huur of huurkoop in
of omgeving Hengelo Gld.
Adres: Berkhout, Schoolstraat
10 huis, A'dam (O.W.)

Te koop g.o.h. bergmeubel
JaTisen, Poelsweg 3, Keijen-
burg

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN
Telefoon 3539

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

TTV BEKVELD HEEFT WEER EEN JEUGDPLOEG

Op de ledenvergadering van de touwtrekvereniging Bekveld
in zaal Langeler gehouden, deelde voorzitter P. Berenpas
mede dat de vereniging weer een jeugdploeg in haar ge-
lederen heeft, hetgeen bijzonder verheugend is, immers de
laatste 2 jaar is dit niet het geval geweest.
Uitvoerig werden op deze vergadering de agendapunten van
de ledenvergadering van de NTB besproken. Besloten werd
mej. D. Smeenk kandidate te stellen bij de hoofdbestuurs-
verkiezing.
De trainer van TTV Bekveld, G. Bruil deelde de samenstel-
ling van de ploegen mee; er zal getrokken worden in de
720 kg A-klasse; 640 kg A-klasse; 560 kg klasse; catch
klasse en de jeugdklasse.
Verder werd de reisgelegenheid naar de wedstrijden be-
sproken. Besloten werd om met eigen auto's naar de wed-
strijden te gaan en de bestuurders dan een vergoeding van
20 et per km te geven.
Bij de rondvraag stelde dhr Hanskamp voor om goed ge-
kleed en met gepoetste schoenen op het veld te komen en
ook vooral zorg te dragen voor goede ijzers.
Hierna sloot de voorzitter deze geanimeerde vergadering
die door een groot aantal leden was bezocht.

1e KNF-CONCOURS VOOR MAJORETTEN IN
HENGELO GLD

In de Achterhoek, het vakantie-oord van Nederland en wel
speciaal Hengelo Gld zal op 16 september 1972 het eerste
KNF-concours voor majoretten worden georganiseerd door
de majorettevereniging E.M.M, te Hengelo Gld.
Deelname is mogelijk voor groepen majorettes en show-
girls welke uit minstens 10 werkende leden bestaan.
Uitgekomen wordt in de navolgende 3 divisies:
A-junionen divisie (jeugd tot 15 jaar)
B-senioren divisie (beginners, 15 jaar en ouder)
C-senioren divisie (gevorderden, 15 jaar en ouder)
Opgetreden wordt met gebruik van levende muziek van eigen
orkest of drumband of met gebruik van mechanische muziek.

Voor een mooie KOLLEKTIE

PUCH BROMFIETSEN
Prijzen vanaf ƒ 599.—

Fa J. TH. SLOTBOOM
Kieftendorp B 98 - HENGELO GLD - Tel. 05753-7278

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK

NIEUWE KANTOORRUIMTEN VOOR DIENST GEMEENTE-
WERKEN

Op een steenworp afstand van het gemeentehuis, heeft de
dienst gemeentewerken te Hengelo Gld een eigen gebouw
gekregen waarmede een eind is gekomen aan een jaren-
lang bestaand ruimtegebrek.
De dienst gemeentewerken, die voorheen boven in het ge'
meentehuis was ondergebracht, beschikt thans over 150 m2
arbeidsruimte, tegenover 40 m2 voorheen.
Het gebouw (systeembouw Gorekate, Nijvardal) is geplaatst
op eenstenen voet, welke reeds door eigen dienst was
aangelegd.
De indeling van het gebouw is als volgt: tekenkamer, kan
toorruimte directeur gemeentewerken, administratie en bouw
en woningtoezicht.
De voormalige kleuterschool, op de achtergrond, zal t.z.t.
plaats maken voor evt. aan te leggen parkeerplaats, waar-
door de dienst gemeentewerken ook vanaf de Regelink-
straat te bereiken zal zijn.
Nu moet men voor een bezoek aan de dienst gemeentewer-
ken nog via de parkeerplaats bij het gemeentehuis,
ledere dag van 9-12 uur kan men terecht op het kantoor,
terwijl de directeur zitting houdt, dinsdags van 9-12 uur
en verder op afspraak.

De Reclame, veel gelezen blad

BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE

DOET U MEE?

We mogen het weer lezen in een provinciale krant: „Jeugd
vernielt beplanting, beroep van de gemeente op leerkracht
In dezelfde krant:: „Rijn brengt per dag 90.000 ton vuil mee"
en eerste milieu-rechercheur aangesteld.
Het eerste bericht betrof niet onze gemeente en de schuld
moet niet alleen worden gezocht bij de jeugd. Het is in Hen-
gelo en omliggende gemeenten echter niet beter. Ook onze
gemeente besteedt per jaar duizenden gulden aan kweken
en aankopen van bomen, struiken en heesters en aan de
salarissen van de functionarissen bij de gemeentelijke plant-
soendienst. Aan de verfraaiing en leefbaarheid van onze ge-
meente. Duizenden gulden goed besteed geld voor een nut-
tige en zelfs noodzakelijke zaak. Bomen enstruiken geven
zuurstof af en trekken stofdeeltjes aan. Ze zuiveren de lucht.
We wonen in een gemeente, rijk aan natuurschoon, zo staat
het in de VW-foJders. Natuurschoon staat er , geen schone
natuur, want dat zou een leugen zijn. Luchtvervuilende indus-
trie hebben we gelukkig niet, maar een schone natuur? Ook
in Hengelo mogen we gerust spreken over een vervuilend
milieu, een steeds vuiler wordende woonomgeving. Een zaak
van iedereen, voor iedereen.
We mogen blij zijn dat we in Hengelo bij de gemeentelijke
plantsoenendienst een aantal mensen hebben met hart voor
hun werk .voorjiun vaak zo ondankbare werk. Nauwelijks
zijn de perken langs de straten losgeschoffeld of losgespil
of je ziet al weer voetstappen van ouderen en kinderen die
de grond weer vastlopen, zodat planten en struiken onvoi-
doende kunnen ademen en daardoor miezerig en klein blijven
of zelfs doodgaan.
Kijkt u zelf eens aan het begin van de lekink of aan het be-
gin van de Ruurloseweg. Hier en daar zie je gewoon voet-
paden tussen de struiken door. Zijn er in Hengelo wel stra-
ten waar je geen afval tussen de beplanting vindt' Plastic,
snoepomhulsels, lege sigarerte- en shagzakjes, papier en
bekertjes van ijs, friteszakjes en gaat u maar door. Ver-
bazend is het steeds op te merken dat de privé-tuintjes
er bijna altijd onberispelijk verzorgd uitzien, maar zo gauw
het om gemeenschappelijk eigendom gaat, komt het er ken-
nelijk niet op aan. Mensen, die tijd, noch geld, noch in-
spanning sparen om hun eigen stukje grond zo mooi moge-
lijk te maken, vinden het helemaal niet erg hun grotere afval
zoals wasmachines, konijnehokken, oude wasketels, plastic
emmers, tuinvuil, kapot speelgoed en oude fietsen bij voor-
keur 's avonds laat in een droge sloot of greppel te gooien.
De gemeente mag het dan weer weghalen. Alsof er nooit
een kraakwagen langs komt en er geen vuilnisbelt bestaat
om dit afval heen te brengen. Enkele honderden kunstmest-
zakken zijn met gemak te verzamelen langs de buitenwegen.
Als u zondags b.v. met de auto of de fiets naar 't Zand
gaat, ziet u er langs de Venneweg al wel zo'n 30 liggen tus-
sen het struikgewas en mocht u een ommetje maken door
de mooie Regelinklaan, dan komt u ze ook beslist tegen.
Het is geen kwestie van onwetendheid of onnadenkendheid,
maar van een verkeerde instelling ten opzichte van gezamen
lijk eigendom en de natuur. Als we alleen voor ons eigen
kleine tuintje zorgen en niet voor de grote tuin die van ons
allemaal is, zal het werk van de plantsoenendienst ondank-
baar blijven en zullen wij ons blijven ergeren aan wat u niet
maar natuurlijk een ander vervuilt en beschadigt. Verbazen
sommige mensen zich nog dat er zoveel stekerige berberis
langs de straten wordt aangeplant en zo weinig duurdere
beplanting die meer variatie zou kunnen brengen? Alleen de
rozen achter het puntdraad bloeien rijk! We kunnen er met
z'n allen beslist aan meewerken om Hengelo mooier en pret-
tiger te maken. Leer uw kinderen niets langs de straat weg
te gooien door zelf ook uw lege sigarettenpakje in uw zak
te steken. Door uw kinderen te laten oprapen wat ze in uw
bijzijn weggooien. Door ze te wijzen op wat mooi is en er
goed verzorgd bijstaat. Door ze te wijzen, tijdens de wande-
l'ing op hoe het niet moet, bv lasgs de Bleek of de Rondweg
of 't Kattebos of hier of daar op 't Zand. Houd uw hond aan
de riem en laat hem of haar zijn behoefte niet doen op ander
mans gras of gemeentegazon. Het mag dan wel organisch
materiaal zijn, maar ook uw grasmaaier zou er bot van wor-
den. Leer uw hond zijn behoefte te doen in de straat goot
en houd hem vast in de hand aan de kant van de goot en
niet van de gazons. Geeft u zelf het goede voorbeeld aan
een ander. Geef uw kind, als u een tuin hebt, ook een klein
hoekje grond om te zaaien en te poten en te verzorgen. Jong
geleerd is nog steeds het verdere leven graag en goed ge-
daan. Heb eerbied voor alles wat leeft en groeit en ons altijd
(dat mogen we hopen) weer boeit. Een plezierige lente in
een mooi Hengelo!

Een meelevend inwoner

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER



Wereldkampioen Joel Robert
komt naar Motorcross Markelo
Het natuurijke circuit „de Herikerberg", eigendom van de
Markelose motorclub Ons Genoegen vormt zondag 7 mei
het strijdtoneel voor de 3s Grand Prix Motorcross 1972,
in de kwartliterklasse.
Na de twee reeds verreden wedstrijden, resp. in Spanje en
Frankrijk, voert het Belgische crosswonder Joel Robert de
ranglijst niet aan.
Het zal Robert er dus alles aan gelegen zijn om via een
zege, wat heel wel mogelijk is, gezien het natuurtalent en de
supersnelle machine waarover de Belg beschikt, dichter bij
de top van de ranglijst te komen, die momenteel wordt in-
genomen door de sterk rijdende Rus Alexei Kibirin, die
tweemaal een tweede plaats veroverde.
We zullen helaas de sympathieke Belg Sylvain Geboers
moeten missen, die tijdens de training in Frankrijk zijn voet
heeft gebroken en dus voorlopig uitgeschakeld is.
Als men de geschiedenis van Grand Prix 250cc doorneemt,
komt men van 1968 t.e.m. 1971 alleen de naam van Joel
Robert tegen. Maar er liggen ook dit jaar weer andere
sterke rijders op de loer, zoals Olie Petterson, die van
Suzuki is overgestapt naar Kawasaki en zodoende de 3e
Japanse crossmoter in de strijd brengt.
Ook niet weg te cijferen valt de Zweed Uno Palm, die thans
de 5e plaats op de ranglijst bezet.
Een heel bekende naam is wel Arne Kring, de oersnelle
Zweed die door de fabriek van de 500 cc werd overgeplaatst
naar de 250 cc. Verder de Belg Gaston Rahier en de Fin
Kahlevi Vehkonen. Van de Nederlanders komen aan start
nationaal kampioen Jo Lammers, Stef v.d. Sluis, Peter Wil-
lems, Frans Sigmans.
Benieuwd wordt uitgekeken naar de prestaties in een Ie
grote internationale wedstrijd van onze streekgenoten Jan
Oosterink en Jan v. Beek, terwijl ook Jan Keizer als meer er-
varen man aan de start zal verschijnen.
Als interessant bijprogramma zullen van start gaan de
125 cc klasse, met als belangrijkste kanshebbers Johan
Braakhekke, Gerard Rond, Wim v.d. Brink en Jan Harkink.
In de spectaculaire klasse der zijspan senioren zal men
kunnen genieten van keiharde strijd tussen o.a. Cor den
Biggelaar en Dick Gijsbertsen, die door zijn goede pres-
taties zijn H-nummer heeft teruggekregen. Ook Ad Ridder-
hof met Walter Jansen gaat proberen om nu eens een ge-
hele wedstrijd uit te rijden, wat gezien zijn kunde toch een
keer moet lukken.
Om het de motorsportliefhebber in deze omgeving gemakke-
lijk te maken, zijn er kaarten in voorverkoop bij café Wol-
brink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld, waarmede uren van
wachten straks aan de kassa's voorkomen wordt.
Aan deze belangrijke strijd om de wereldtitel zal o.m. via
de televisie aandacht besteed worden op vrijdag 5 mei in
het programma TROS-sport extra, dat om 22.40 uur a n-
vangt, terwijl de NOS ook van het verloop op 7 mei beelden
zal uitzenden in Studio Sport.

NIEUWE DIRECTEUR VOOR QUICK

In een gezamenlijke vergadering van aandeelhouders van
Ouick Sportschoenfabriek NV en Ouick Verkoopcentrale
BV i.o. werd met ingang van 1 april 1972 tot algemeen direc-
teur van beide vennootschappen benoemd, dhr. Ritzer.

BROODLEVERING BÏJ DE MULDERSFLUITE

Op Hemelvaartsdag donderdag 11 mei vindt weer het tra-

ditionele broodwegen plaats bij de Muldersfluite aan de

Zelhemseweg te Hengelo Gld. Sinds enkele jaren is aan

deze folklore verbonden het medewerken van een boeren-

dansgroep enz. Het gezamenlijk vertrek vindt dit jaar plaats

vanaf de boerderij van de heer H. Beulink. B 21, Hengelo G

ZADELPROEF OP HENGELOSE MARKT

Om de St Michielsmarkt, die de laatste jaren niet zo erg

floreert, tengevolge van de hoge slachtwaarde van de en-

ters, heeft het bestuur van de vereniging tot bevordering

van het marktwezen en andere openbare belangen te Hen-

gelo Gld, besloten om dit jaar tijdens de St Michielsmarkt

een zadelproef voor rijpaarden te organiseren. Dit zal voor

het eerst zijn in de provincie Gelderland. Van verschillende

rijverenigingen is reeds toezegging gedaan hieraan deel te

nemen. Het bestuur is vol goede hoop dat dit een geslaagd

gebeuren gaat worden.

Er zal voor een deskundige jury gezorgd worden. Deze

zadelproeven zullen waarschijnlijk gehouden worden op het

bijna 1 ha grote parkeerterrein, nauw aansluitend op de

paardenmarkt.

Bij het begin van de vergadering werd het overlijden van

de heer C. J. Pennekamp herdacht, die zoveel voor de Hen-

gelose markt heeft betekend en die ook destijds de stoot

gaf tot invoering van de keuringen, aldus de voorzitter de

heer G. J. Harmsen in zijn openingswoord.

Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer D. J. Walge-

moed noteren we dat 1971 over het algemeen voor de Hen-

gelose markten een goed jaar is geweest. Terwijl de aanvoer

van paarden kleiner wordt, wordt de algemene belangstel-

ling voor de edele viervoeter steeds groter, dit kom duide-

lijk naar voren tijdens de grote drukte op de kermismarkten

en de ponymarkten, die rond de vakanties gehouden worden.

In 1971 werden in totaal ca. 600 paarden aangevoerd en ca.

100 kramen geplaatst. Het ledental bleef ongeveer gelijk

op 216.

De verloting is in 1971 weer uitstekend geslaagd. Dank zij

het vele werk van de penningmeester, de heer C. Minnée,

werden alle 12.500 loten weer grif verkocht.

Het financieel verslag van de penningmeester de heer

C. Minnée gaf een goed overzicht van de verschillende

financiële uitkomsten. Dank zij de subsidies van gemeente,

winkeliersver., caféhouders en enkele zaken, kon de ver-

eniging haar werk weer rond maken. Ook de medewerking

van het gemeentebestuur en de technische dienst wordt ten

zeerste gewaardeerd.

Bij mond van de heer H. Voskamp, verklaarde de controle-

commissie de bescheiden van de penningmeester prima in

orde te hebben bevonden. In de nieuwe controle commissie

werden herbenoemd de heren J. C. Geertsma, H. B. Jansen

en H. Voskamp.

Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden A. Jan-

sen, G. Lenselink en J. Herwers met vrijwel algemene

stemmen herkozen.

Hierna werden door notaris van Hengel de niet-afgehaalde

prijzen van de verloting bij opbod verkocht.

Bij de rondvraag werd uitvoering van gedachten gewisseld

over het al of niet verhogen van de contributie voor de

leden. Deze contributie staat al sinds mensenheugenis op

ƒ 1.— per jaar. Het bestuur zal zich hierover nader beraden.

In samenwerking met de marktver. organiseert de VW tij-

dens de Hengelose kermismarkt weer een groot stand-

werkersconcours en op kermisdonderdag zal een folklo-

ristische boerenbruiloft georganiseerd worden.

Voor het verdere deel van het jaar staan de volgende

markten op de kalender: 12 juli, kermismarkt; 9 augustus

knollenmarkt; 23 augustus, ponymarkt; 11 oktober St Mi-

chielsmarkt; 8 november, koldemarkt; 6 december St Nico-

laasmarkt.

Met een woord van dank aan allen die in het afgelopen jaar

weer hun medewerking aan de Hengelose markten hebben

gegeven, sloot de voorzitter deze vergadering.

presenteert de VIVO-Verkade week

Verkade pinda peppers
(nieuw) famiiiezak

Appelmoes 2 blik

Ghocoladehagel

120
138

145
melk of puur 500 gram

Macaroni pak 500 gr 71
Verkade sinasdrups 85
(nieuw) zak

Rodeo koffie

«PU
smaak naar keuze blik

Ananas literblik 99
Frubo taartbodempjes

6 voor 75

79
139

125

Voordeelkoek van 92 voor

Houten wasknijpers
50 voor

Cowboy
zonder prik 2 fles

DE HELE WEEK

Slavinken

Hachévlees
gratis kruiden

3 voor 169

398

Magere hamlappen 389
150 gr Saks. leverworst 75

100 gr achterham 119

ïerse tadworst
hierbij: 100 gr boterhamworst

WOENSDAG EN DONDERDAG

Magere Hamburgers II!)
3 voor

Varkenslapjes 319

Dikke ribjes 125

Heel leverworstje 98
plm 250 gram

VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager braadvlees 519

Echte fricandeau 498

Karbonade 295
150 gr lever 98

150 gr snijworst 98

Heerlijk gekruide magere

rund of varken vanaf

alle vleesprijzen per 500 gram

bananen

Gesneden

andijvie 500 gram

Champignons 200 gr 98

Golden delicious 2 kg 148

^Kerkdiensten
——••••i
ZONDAG 7 MEI

Ned. Herv. Kerk

8-30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Jansen

bed. H. Doop

„Ons Huls"

10 uur Teenerdienst

Goede Herder Kapel
10 uur Ds F. Gerbrandy

bed. H. Doop

Vrijz. 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. Mis. Door de

week H. Mis 8 uur.

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

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

R.K. Kerk Keijenburg
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30

uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis, 11 uur

stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 6

uur R.K. kerkdienst.

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Lucle Marie, telefoon 1315

Weekenddienst doktoren

Dr Schreuder Tel. 1266

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

Het stokoude en gezellige

familiespel MONOPOLY
weer verkrijgbaar bij:

Wolffers Boekhandel
Kerkstraat 17 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1253



N.V. TRICOTAGEFABRIEK

ALBERT WESTER
LICHTENVOORDE
Fabrikante van modieuze baby- en kinderkleding

Wij gaan in Hengelo Gld

een tweede bedrijf vestigen

Door steeds toenemende vraag naar onze kwaliteits-artikelen

zijn wij genoodzaakt onze produktiecapaciteit 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 4 mei a.s. 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


