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

Verspreiding : Hengelo GId - Steenderen - Bronkhorst - Baak - Wichmond - Vierakker - Velswijk-Zelhem

D A N S E N

Zaal

cnccrdlci
Hengelo GId

Maandag 22 mei (2e Pinksterdag)

Op zaterdag 27 mei

geven wij op veler verzoek weer een

voor gehuwden
en paartjes
met medewerking van

TH E FLAMINGO'S

AANVANG 7 UUR

BESPREKEN TAFEL: TEL 1461

Attentie Attentie

Nu is het tijd om uw tuintje in orde te maken,

Laat

KWEKERIJ

HU
IN BAAK

ook UW adres zijn voor alle soorten

TUIN- en PERKPLANTEN

Tevens prachtige soorten

GERANIUMS

Tel. 05754-406

Ook voor handelaren

Te koop konijnen. H. Meme

link, D 127, Henijelo GId,

Tel. 1640

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN

Telefoon 3539

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

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag"

500 gram

verse worst 268
3 stuks

fricadelien 125
150 gram

boterhamuiorsl 89

BIEDT U .

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT mei Kruiden 228
l kg nog voordeliger 399
100 gram

slagersham
De gehele week

eigengemaakte rookworst 250 gram 149

Donderdag

500 gram

magere spehlappen 159
3 stuks

tartaar 248

500 gram

dikke meesmies 125
100 gram

gekooü worst 59
Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade 500 gram 299

Malse varkenslappen soo gram 299

Ossestaart soo gram 248

RAUWE HAM, 100 gram 118

CASSELERRIB, 100 gram 128

GEBRADEN FRICANDEAU, 100 gram 148

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Inplaats van kaarten

Woensdag 24 mei a.s. hopen wij met onze kin-

deren, kleinkinderen en verloofde en achterklein

kinderen onze 60-jarige echtvereniging te her-

denken.

J. C. Wesselink

en

G. H. Wesselink-Boldewijn

Hengelo GId, mei 1972.

„De Bargel" E 75.

Receptie van 19 tot 21 uur in hotel

Langeler, Spalstraat 5, Hengelo GId.

Inplaats van kaarten

Op dinsdag 23 mei a.s. hopen

G. Kramer

en

M. Kramer-Kempink

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal Con-

cordia te Hengelo Gld-

Hengelo GId, mei 1972.

Raadhuisstraat 31 b.

Inplaats van kaarten

Maandag 22 mei a.s. hopen wij met onze kin-

deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen onae

60-jarige echtvereniging te herdenken.

G. W. Weenink

H. W. Weenink-Nieuwenhuis

Hengelo GId, mei 1972.

Ruurloseweg 14-16.

Receptie van 4 tot 6 uur in hotel Leem-

reis, Spalstraat 40 te Hengelo GId.

Voor McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

De Reclame is toch uw weekblad



OriënteringsritJongGelre"
HENGELO GLD

zaterdag 20 mei

Start Hotel Leemreis om 19.00 uur

Inschrijving vanaf 18-30 uur

Na afloop DANSEN

met Discoteam „ROTATION"

IEDEREEN IS WELKOM

Deelname voor auto's, motoren en bromfietsen

ï.1.1!. .,De Graafschap" had een bijzonder gunstig jaar

Afnemend buiig

Dus meer letten op de mode voor zonnige

dagen, bij modehuis LANGELER.

Al zijn er ook voor de bui-uurtjes 't hele

jaar door goede regenkledingkansen bij:

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Wie verkoopt ons 100 antieke tegels (wit of gekleurd)

maat 13 cm. Tel. 05753-1843, B 87, Hengelo Gld

In ons huishouden zoeken wij een jong meisje met

vrolijk karakter.

Lief voor onze twee kinderen en met belangstelling

voor zelfstandig werk. Ook zij die binnenkort hh.

school-examen doen, komen in aanmerking.

Sollicitaties liefst na tel. afspraak, 08340-24332, merv.

Arendsen, Terborgseweg 34, Doetinchem

Verschijnt binnenkort een herdruk van 't boek-

werk „Grafiek en tekeningen" van de Graficus

.C. Escher
Prijs van dit boek f 17.50 (gebonden)

Plaats snel een bestelling bij

Boekhandel Wolters
Kerkstraat 17- Hengelo Gld - Tel.(05753)1253

Wisl U dal nog niet?

Het is alom bekend,

Dat men met haantjes van Winkel

Heerlijk wordt verwend.

Met de Pinksterdagen in 't zicht

Doe dan Winkel even snel bericht

Want voor U is het dan een weet

Dat U met de feestdagen heerlijk eet.

Om het nog even duidelijker te vertellen

^^ Kan men tel. 05755-498 bellen.

1P Gaarne staan we voor U paraat

Aan het andere einde van de draad.

HAANTJESSPECIALIST Hl Jl

Hardsteestraat 20 - Toldijk-Steenderen

Naar AVRO-concours

O.l.v. dirigent B. Nijhofuit Zutphen zal het Hengelo's

gemengd koor zaterdag 27 mei a.s. deelnemen aan

een door de Avro uitgeschreven concours.

In totaal nemen aan dit concours ca. 150 verenigingen

deel.

Hengelo's gemengd koor benut deze dag tevens als

uitstapje.

Dit is de eerste keer dat het koor onder de nieuwe

naam aan een concours deelneemt en van deze plaats

wensen wij het veel succes.

Onder voorzitterschap van de heer W. Norde werd in
zaal Eijkelkamp te Vorden de eerste Algemene Leden-
vergadering gehouden van V.L.C. ,,De Graafschap"
te Ruurlo.

De agenda werd vlot afgewerkt en diende ter afron-
ding van de reeds gehouden plaatselijke Ledenver-
gaderingen van de aangesloten verenigingen Hengelo,
Linde, Ruurlo en Vorden.

De financiële resultaent van dit eerste boekjaar kun-
nen zeer gunstig genoemd worden: n.l. een overschot
van ƒ 887.000,—, terwijl een ruime afschrijving heeft
plaats gehad en tevens een reserve gevormd kon
worden van ƒ 149.000,—.

De totale omzet bedroeg 76.634.000 kg.

OP Ledenrekenlna wordt een biischrijving gedaan van
3°/o op mengvoeders en 1% overige voeders, kunst-

mest, zaaizaad en pootgoed, ruwvoeders en diverse
artikelen.

Door de directie werd mededeling gedaan over de
gang van zaken over het nu lopende boekjaar; de
voorlopige cijfers rechtvaardigen de verwachting dat
ook dit boekjaar weer gunstig zal uitvallen.

Er is een flinke omzetstijging te constateren, terwijl
de kosten in relatieve zin heel goed in de hand ge-
houden konden worden.

Bestuur en directie wezen de leden er op dat de aan-
passingen die binnen de nieuwe samenwerkingsvorm
hebben plaats gehad, reeds goede vruchten hebben
afgeworpen. Gestreefd wordt een zodanig beleid te
voeren dat ,,De Graafschap" ook voor de toekomst
als een onmisbare schakel in de bedrijfsvoering van
de boer kan blijven fungeren.

C.P.B. Hengelo Gld
Door de CPB Hengelo Gld werd in „Ons Huis" een
bijeenkomst belegd. Mevr. Hebbink opende deze bij-
eenkomst met het laten zingen van gez. 72 : 1 en 2,
waarna zij in gebed voorging.
Het voorgelezen bijbelgedeelte handelde over Hemel-
vaartsdag.
In haar openingswoord heette zij de vele aanwezigen
hartelijk welkom, in het bijzonder de jongeren.
Na enkele mededelingen, o.a. betreffende het reisje
naar de Floriade en daaraan verbonden een boottocht.
Hiervoor kan men zich opgeven bij mevr. Harmsen no
1616 of één der landelijke bestuursleden, doch zo
spoedig mogelijk.
Ook kan men zich opgeven voor de curssussen spre-
ken in het openbaar.
De spreker van deze avond was dokter Hanrath, die
een inleiding hield over verdovende middelen.
De jeugd tussen 14 en 20 jaar krijgt hier het eerst
moeilijkheden mee. Op deze leeftijden raakt men er
zo gemakkelijk aan verslaafd.
Ze doen het vast niet omdat ze het zo lekker vinden,
doch om „in" te zijn.
Met sigaretten en alcohol is het net zo, aldus spreker

We moeten onze jeugd begeleiden, en als het toch al
zo ver, is, er proberen er achter te komen, wat er mis i
De zin om te leven gaat verwijnen en zo kan men
vooral door de zwaardere middelen morfine en LSD
in korte tijd tot een geestelijk en lichamelijk wrak
worden.

Wat de sigaretten betreft, vertelde spreker, dat er
ondanks alle acties nog geen daling in de verkoop
is gekomen.

Aan het eind van zijn inleiding beantwoordde spreker
de vele vragen.
Na dokter Hanrath een attentie te hebben aangeboden
sloot de presidente met gebed de vergadering.

SCHOOLVOETBALTOURNOOI

Tijdens het in Hengelo Gld gehoud enschoolvoetbal-
tournooi voor scholen uit de gemeente Hengelo Gld,
kwam de volgende einduitslag tot stand:
1 De Leer; 2 Piersonschool; 3 O.L.S. Dorp; 4 school
Bekveld; 5 school Varssel.

BEDEVAART NAAR BANNEUX

Op zaterdag 29 en zondag 30 april 1972 vond de jaar-
lijkse bedevaart uit de Achterhoek plaats, naar het
bedevaartsoord Banneux, toegewijd aan de Maagd
der armen en zieken.
De deelname is de laatste jaren in stijgende lijn, want
deze keer moesten de pelgrims met 2 bussen worden
vervoerd.
Het deelnemersaantal was 82 personen. De eerste dag
begon met een H. Eucharistieviering in Nijmegen, met
een bezoek aan de kapel van pater Titus Brandsma.
Vervolgens via Maastricht met een bezoek aan de
basiliek Sterre der Zee, naar Valkenburg. Daar werd
's avonds een sfeervolle bijeenkomst gehouden, met
als thema: Wat betekent Maria voor ons in deze ver-
anderde tijd.
De tweede dag werd al vroeg vertrokken naar Ban-
neux. De pontificale Hoogmis op de esplanade werd
opgedragen door mgr. Zwartkruis uit het bisdom Haar
lem, die ook 's middags de zieken zegen verrichtte.
Duizenden pelgrims uit Nederland, Duitsland en België
waren weer getuige van een indrukkwekkende plechtig
heid.
Uit Nederland waren o.a. de pelgrims gekomen uit
Amsterdam, Haarlem, Breda, Twente, Achterhoek en
Betuwe.
Na op de terugweg Wittem te hebben bezocht, waar de
H. Gerardus Majella wordt vereerd, keerden de pel-
grims huiswaarts. Zeer voldaan en weer met geeste-
lijke inspiratie gesterkt kunnen de pelgrims terugzien
op twee zeer geslaagde dagen, hetgeen een belofte
inhoudt voor de toekomst.

Roggebroden waren weer in trek

Met tientallen dromden de belangstellenden om vei-
lingmeester, H. Lubbers heen. om maar mee te kunnen
bieden op de ruim 1200 pond roggebroden, welke
werden aangevoerd bij de Muldersfluite te Hengelo G.
De oude tradite herleefde op Hemelvaartsdag weer
onder grote belangstelling. Ver over de 100 personen
zagen hoe door de cijnsplichtige boeren geleverd
brood werd afgewogen op het al even antieke weeg-
toestel dat dateert uit begin 1800

Om het alles nog even beter te lat enzien aan de om-
standers was het weegtoestel op een verhoging ge-
plaatst en zaten de burgemeesters van Hengelo Gld
en Zelhem, alsmede vertegenwoordigers van de be-
treffende kerkgenootschappen, welke delen in de op-
brengst v. d. brodenverkoop eveneens op een op ver-
hoging.

Het wegen van de broden was haast niet bij te houden
want de 1281 pond roggebrood vloog letterlijk door de
handen van de welbespraakte verkoper.

Het roggebrood werd omgezet in klinkende munt, want
de opbrengst bedroeg ƒ 1204.—

Het zwaarste brood werd geleverd door H. Beulink
B 21, woog 76 pond.

De oude folklore van de broodlevering was ook dit-
maal omgeven door vendelzwaaien en boerendansen,
tot groot genoegen van de belangstellenden, waar-
onder toeristen van heinde en verre.

Op uitnodiging van de woordvoerder der boerendan-
sers (Wi'j eren 't olde uit Velswijk-Zelhem) werd het
publiek actief ingeschakeld bij hun optreden.

Met goed gevolg deden de diverse adspirant-dansers
en danseressen, examen in het onderdeel ,,de Drikus-
man".

Toen het broodkarwei geklaard was werd er stevig
aan de pijp getrokken, zodat met recht gezegd kon
worden, dat de oude folklore aan de Muldersfluite
weer tot algemeen genoegen heeft plaats gevonden.

Veel jeugd bij chr. muziekver. „Crescendo
ff

In de ledenvergadering van de chr. muziekver.Cres-
cendo te Hengelo Gld, die gehouden werd in Ons Huis
vielen optimistische geluiden te beluisteren.
De vereniging is wat jeugdleden betreft, in het laatste
jaar sterk gegroeid.
Dok de muzikale prestaties hebben e enstijgende lijn
te zien gegeven, l.v.m. de benoeming van de heer
A. M. Ruijsinck uit Zutphen hoopt men die stijgende
lijn vast te houden.
Besloten werd om dit najaar deel te nemen aan een
concours.
Door de vereniging zijn in het voorbije jaar weer
diverse aktiviteiten ontplooid, waaronder sinds enige
tijd ook weer serenades.
In het zomerseizoen zullen er ook enkele buitenrepe-
tities gehouden worden in diverse wijken, waarbij aan
het marcheren aandacht geschonken zal worden.
Ook de financiën gaven een gunstig beeld. Het nadelig
saldo uit het voorbije boekjaar wijzigde zich in een
batig saldo.

De kascommissie voor het komende jaar wordt bezet
door de heren H. Jansen en H. Smeitink.

Doordat het aftredende bestuurslid H. Gotink zich niet
herkiesbaar stelde, moest hierin een ander worden ge-
kozen. Met meerderheid van stemmen werd dit de
heer A. Menkveld.

De heer Gotink, die ruim 16 jaar bestuurslid was, werd
als afscheidscadeeau een geschenk onder couvert
aangeboden.

De contributie voor niet-werkende leden zal worden op
getrokken tot ƒ 15.— per jaar.
In het najaar van 1972 zal de vereniging voor de derde
maal een jaarlijkse verloting uitschrijven.

Om de toneel optredens bij de eigen uitvoeringen te
verzorgen werd na een korte discussie besloten,
een toneelgroep met eigen leden in te stellen.
De wenselijkheid werd door de vergadering aan de
orde gesteld, om naast ledenwerving, ook te denken
aan nieuwe donateurs.

De huisvrouwen lezen iedere week

nauwgezet „De Reclame" van AtotZ



Voor prettige pinksterdagen, voor thuisblijvers en voor weytrekkers

Vivo fruitcocktail 189
heel blik

Makreel in olie 65
blik 200 gram

Mentos rollen 3 slechts 69
Vivo koffie 208

vacuüm rood geen 225 maar

kaas jong belegen 500 gram 319

Alleen wij brengen u

koffiekoeken

rondokoeken

(10 stuks)

(8 stuks)

per pak 75 2 PAK NU

Diepvries

Fr/k/ kuiken

bij ons slechts per 500 gr

Vivo chips fam.baal 89

Bier in blik 2 blikjes 109

Advocaat
Vivo cola

fles va" 568 voor

2 liter 139

Ola vanille ijs
1/2 l van 109 voor 89

DE HELE WEEK

Hamburgers 3 voor 149

HachévleeS gratis kruiden 398

ïerse braadworst 258
100 gr casselerrib 119

100 gr bacon zonder zwoerd 129

Magere

WOENSDAG EN DONDERDAG

Wees gehokt
met gratis kruiden

Runderstoof lapjes 398

Verse lever 249

Dikke ribjes 125

Boterhamworst

150 gram

Magere hamlapjes

Magere riblappen
150 gr palingworst

150 gram ham

329

398

98

98

SCHOUDER

Vleesprijzen per 500 gram

MALTA's
AARDAPPELEN nieuwe oogst 2 ' 2 kg

Hollandse

kastomaten 500 gr 128
Hollandse

Paprika's 2 voor

Vivo import sinaasappelen

Valencia late 2 kg 178



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

U kunt zo veel
méér doen

met onze bank

Uw geld laten groeien? 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.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Op enkele administratieve afdelingen als de HOOFDADMINISTRATIE, de

VERKOOPADMINISTRATIE, het EXPEDITIEKANTOOR

hebben wij plaats voor enige

JONGELUI
(jongens of meisjes van ca. 16 - 20 jaar)

met interesse voor kantoorwerkzaamheden van uiteenlopende aard.

Bij voorkeur met een MAVO- of LEAO-opleiding, doch een pienter meisje

met een Huishoudschool opleiding kan hiervoor ook in aanmerking komen

Ook zij, die dii jaar de school zullen ver/aten, kunnen thans reeds

solliciteren.

Dagelijks tijdens de kantooruren, alsmede 's maandagsavonds van 7.00-

8.00 uur zijn wij gaarne bereid verdere inlichtingen te verstrekken over

de werkzaamheden, de arbeidsvoorwaarden e.d.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch contact opnemen (tel.

05750-5551, toestel 353 - dhr. de Maag).

REESINK
HAVENSTRAAT 7

ZUTPHEN

Te koop g.o.h. volkswagen

bouwjaar 1963. Hartelman,

Leliestraat 24, Hengelo Gld

Te koop een g.o.h. kinder-

wagen, kleur blauw-wit

H. Groot Roessink, B 60a,

Hengelo Gld, Tel. 1525

Te koop jonge konijnen en

sierfazanten-eieren.

W. Lubbers, C 1, Hengelo

Tel. 1369

Te koop z.g.a.n. lasappa-

raat op lichtnet, geschikt

voor continu-lassen en

motorgazonmaaier

Jansen, Julianastraat 25,

Wehl, Tel. 08347-679

op een
SIMPLEX 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 SIMPLEX OP SAFARI

Vraag om een deelnemers-kaart
en doe mee. Direkt doen!

uw fietsen-leverancier:

ELIESEN - BAAK

Gemeente Hengelo Gld

Herijk van

maten en gewichten

De aandacht van belanghebbenden wordt erop

gevestigd, dat op 12 en 13 juni 1972 in de zaal

van hotel „'t Averenck", Th. J. Michels, Spal-

straat 45, alhier, wederom herijk van maten en

gewichten zal plaats vinden.

Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat deze her-

keuring verplicht is gesteld.

Hengelo Gld, 8 mei 1972

Het gemeentebestuur van Hengelo

Geachte Vrachtautobezitters !

Verminder Uw vaste kosten.

Vraagt U bij ons eens naar de

premie voor Uw

vrachtauto.

Het scheelt U beslist honderden guldens per auto en de

voorwaarden voldoen aan de eisen gesteld in de WET AAN-

SPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN MOTORVOERTUIGEN

EN NATUURLIJK!

VOOR AL UW VERZEKERINGEN naar:

Onderlinge

Brandwaarborg

Maatschappij
voor Ruurlo en Omstreken

KERKPLEIN 10 TELEFOON 05735 - 1212

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Veel meer
wooncomfort en gezelligheid in een

huis, voorzien van

centrale

verwarming
Vraag vrijblijvend prijsopgave

ook voor UW HUIS bij

gedipl. gas, water, sanitair, centrale

verwarmings en electro technisch

installateur

WINTERS
Spalstraat 8-10

Tel. 05753-1280

Trim u fit

Met onze

trainingspakken
Talloze kleuren, maten en prijzen,

voor U als trimmer de keus!

JAN HERMANS
Sportartikelen bij de vleet

Pastoor Thuisstraat 8 - Keijenburg

1e Pinksterdag
Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9 uur Ds Jansen

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Jansen

met de zondagschool

„Ons Huls"

10 uur Teenerdienst

2e Pinksterdag
10 uur Ds Jansen

Ie Pinksterdag
Goede Herder Kapel

10 uur Dr A. v.d. Hoeven

Vrijz. Herv. Kerk

8.30 uur Da G- A. v.d. Hout

Zondagsdienst wijkverpleging

20-21-22 mei
Zr Culeman, Tel. 05753-1397

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
20-21-22 mei

Dr Schreuder Tel. 1266

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

20-21-22 mei
n» pil tplpfoon f05753) 1420 b.g.Q. 008

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.

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

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

\/eenink. Spreekuren: leidster gezinsver-

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

*an 8.30-9.00 uur. Leidster bejaardenhulp:

mevr. Lubbers: donderdags van 9-9.30 uur

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. * . ,j

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.

GLAS-VERF-BEHANG? LENSELINK


