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Diny Rutten
en

Jan Arts
gaan trouwen op dinsdag 20 februari.

Receptie van 1.30-2.30 uur in café-restaurant

„De Engel" te Steenderen.

Cafè-restaurant „DE ENGEL"

is dinsdag 20 febr.

de gehele dag gesloten

Er was een sneeuwarme

winter in ons land

Maar wie weet, krijgen wij wel een zonrijke

lente.

Kleding daarvoor heeft

modehuis Langeler
in een zeer rijke verscheidenheid

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

EXTRA VIVO VOORDEEL

Bloemenaarde 3 zakken 99

Dixan
groot vat normaal 22.95, fabrieksreclame 19.95

BIJ ONS 16.95

Toiletpapier
4 rollen spotgoedkoop

Mars 3 stukken van 120 voor

89

98

Arks beschuit
met gratis ontbijtkoek

Vivo halvarlne 109

Augurken grote gezinspot 159

Croquetten IGLO van 109 voor 89

Verse worst ie PAK 278

elk 2e pak 178

Boterhamworst 200 gram 98

C PETERS-SUETERS
VIVO ZB KEIJENBURG

MARWITZ

Kohier - Wissink
OPTIEK

Spalstraat 15 - Hengelo GId

VOOR UW

kasten

keukens
buffetten

UW ADRES

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 .Hengelo G

2 panty's
MET INGEZET KRUIS

3.--

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1979

N.V.E.V.

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

3 Gelderse schijven

268

148

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 250

500 gram rundergehakt speciaal 398

500 gram varkensgehakt speciaal 348

Donderdag:

500 gram malse varkenslappen 299

500 gram vleesribbetjes 178

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 288

500 gram schenkel 378

De gehele week:

Bij aankoop van een eigengemaakte rook-

worst l pak zuurkool voor 10 et

500 gram malse runderlappen

500 gram magere speklappen

150 gram boterhamworst

100 gram slagersham

150 gram palingworst

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO

399

198

68

99

99

KEURSLAGER

DAMES, de volgende bijeenkomst is

op 28 februari in zaal Bruggink
Aanvang 8 uur

Spreekster: Dr Meyssen

Onderwerp:

„De vrouw tussen 25 en 65 jaar"

Het bestuur

GEVRAAGD

timmerman-metselaar
(65-plusser)

in vaste dienst, alsmede een

huisschilder

't KERVEL
Hengelo GId - Telefoon 05753-1834

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB



Gemeente

Hengelo Gld

Gemeentenieuws
Aan het politiebureau te Hengelo Gld bevinden zich een

aantal dames- en herenrijwielen.
Gelegenheid tot bezichtigen op de zaterdagen 24 februari

en 3 maart; daarna worden ze verkocht.

Film- en dia-avond Hamové
Vorige week dinsdag hield de Hengelose auto- en motor-

vereniging Hamové in zaal Concordia weer haar jaarlijkse

film- en dia-avond voor een volle zaal.
Door de cineasten Jan Burgers en Albert Jansen was e<

aantrekkelijk programma samengesteld, terwijd Roei Kreu-

nen nog een film vertoonde uit 1962.
De avond begon met een openingswoord van de voorzitter

de heer A. B. Wolsink, die alle genodigden en andere aan-

wezigen hartelijk welkom heette.
Vervolgens vertoonde Jan Burgers en prachtige serie dia s

van verschillende onderdelen van de motorsport. Zo zagen

we o.a. cross, wegrace en ijsrace.
De oude film uit 1962, getoond door Roei Kreunen, riep b
bij velen weer oude herinneringen op. Enkele onderwerpen

waren de festiviteiten rond het 25-jarig bestaan, de oriënte-

ringsrit te Varsseveld, de modderrit te Hengelo Gld en nog

enkele andere beelden.
Na de pauze werden door middel van de film de aktiviteiten

van de club uitvoerig belicht. Albert Jansen had zich uit-

stekend van zijn taak gekweten Zo zagen we beelden van

de motorcross op 't Zand, de wegrace op de Varssel-Ring

de jeugdcross in het Wossinkbos (de jongelui waren voor

deze avond ook door het bestuur uitgenodigd en gaven blijk

van veel enthousiasme bij het zien van de beelden), modder-

ritten, de jaarlijkse feestavond met de huldigingen enz.

Aan het einde van de avond sprak voorzitter Wolsink woor-

den van dank aan het adres van de beide cineasten en dit

werd onderstreept door een hartelijk applaus van de zaal.

Hierna wenste hij het aanwezige publiek wel thuis.

Veurjaorsschoonmaak
Zol now de winter al veurbi'j wean? Das haos te mooi urn

te geleuven, maor toch schot de tied al aardig op en steet

et veurjaor veur de deure.
Dan wil iederene der weer uut, nao buten um te genieten

van bos en veld. In de frisse butenloch hale wi'j gezond-

heid op en köw zörge en argenisse vergetten.

Argenisse vergetten? Was dat maor waor! In et gres van

de barme köj de plastiek buuls bi'j dozienen tellen.

In de struke langs de weg bunt de kartonnen deuzen vaste

'ewaaid en onder tussen de stemmekes likt verbleikte plas-

tiek emmers en afwasbekke.
An de boswal köj de olde radiokasten en verroeste was-

teilen niet oaver de kop zien.
Et is mien oaverkommen dak op de fietse heustig remmen

umdat 'k in een vlierstroek effen iets roods zagge beweagen

Ik dacht an een un goldvinke of een roodbosjen en aj zo'n

veugeltjen tegenkomt gif dat altied een plezierig geveul en

't is weerd um der effen tied an te spenderen.

Veurzichtig liep ik weerumme nao de stroek maor verduid

et was un loog sigarettenpeksken met un roje vlekke der

op. Deur de wind zat der beweaging in. Dan veul i'j ow

wel effen belazerd.

Is dat now neudig?
En is et verstandig et betjen dat nog oaver-eschotten is van

de vri'je natuur te verpesten met afval?
Veur rootsooi is der de vuulnisbelt; die gooie wi'j niet maor

argens neer.
En de rommel die't er al lig? Daor köw nog wat an doen.

Een stuk of wat mensen hep et plan um op un zaoterdag

de gemeente es deur te gaon um de slimste pröttel op te

rumen.
Een paar autobezitters wilt metwarken um de rommel te

vervoeren.
Ok de gemeente kump met un paar vrachtwagens.

De hoogste klassen van alle scholen wodt verzoch um te

helpen. Een stuk of wat volwassenen kont ze nog goed

gebruken. A'j misschien daor es un halven zaoterdag veur

kont missen dan zölt ze ow met plezier as medewarker

zien kommen.

't Zal zoterdag 10 meert gebeuren, veur de middag.

Daor köj goed wark met doen!

Trainingscircuit Wossinkbos
Dat het trainingscircuit Wossinkbos van Hamové in een

behoefte voorziet, is vorig jaar wel gebleken.

Er werden toen ongeveer 50 trainingskaarten voor de jeugd

tot 16 jaar en voor de ouderen boven 16 jaar uitgegeven.

Bovendien werden er wedstrijden gehouden voor de jeugd-

klasse en de snellere klasse.

Er zal getracht worden de baan in een goede conditie te

brengen, maar daarvoor is hulp nodig. T.z.t. wordt hierover

nog nader bericht.

Er kan 2 dagen in de week getraind worden en wel op

woensdag- en zaterdagmiddag van 1-5.30 uur.

Met de uitgifte van de trainingskaarten is de commissie al

weer gestart.

Voor het komende seizoen bestaan verschillende plannen.

De trainingskaarten die voor iedereen verkrijgbaar zijn tegen

een redelijke vergoeding, kan men halen bij onderstaande

adressen:

A. Verschuur, Zelhemseweg 32

H. ter Braak, Zelhemseweg 26

T. Notten, D 101

K. Lubbers, Rozenhoflaan 9

Deze kaarten gelden niet alleen voor inwoners van Hengelo

maar ook voor mensen daarbuiten .

ZONDAG 25 FEBR.

Ned. Herv. Kerk

9 uur Ds Jansen

10.30 uur Ds Jansen

Gespreksdienst in „Ons Huis"

Goede Herder Kapel

10 uur jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Felix, Tel. 05755-266

Weekenddienst doktoren

Dr Schreuder Tel. 1266

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr hoeken. Hummelo. Tel. 08348-236

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.

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

Veenink. Spreekuren: leidster gezinsver-

zorging mej. Ebbers en leidster bejaarden-

hulp mevr. Lubbers: maandag t.e.m. vrijdag

van 8.30 tot 9.30 uur.

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15. Hengelo Gld.

fel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. i. _,

Spreekuur: woensdags van 9-10 uur Groene

Krulsgebouw J. F. Oltmanstraat 14, Tel.

05755-294. Donderdags van 19-20 uur kan-

toor te Hengelo Gld.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 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

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

Grote belangstelling voor betrouw baarheidsrit van Hamové
Voor de door de Hamové op 't landgoed 't Zand georga-

niseerde betrouwbaarheidsrit bestond e«n enorme belang-

stelling, zowel van de zijde der deelnemers als van de

toeschouwers.
Niet minder dan 98 deelnemers, verdeeld over negen klas-

sen kwamen zich in de Hamovébus op 't Zand aanmelden.

Er was een route uitgezet van 15 km en al naar gelang de

klasse, moest deze route 2, 3, of 4 maal gereden worden,

met gemiddelde snelheden van 25, 30 of 36 km per uur.

Het was die dag mooi weer, maar tijdens de start dreigde

het te gaan regenen, maar gelukkig voor de organisatie en

de deelnemers kwam toch de zon weer tevoorschijn.

Na afloop van de rit was men unaniem van mening dat het

een prachtige sportmiddag is geweest en over de uitgezette

route waren alle deelnemers vol lof.

In zaal Leemreis waar de prijsuitreiking plaats vond, werden

de medailles aan de deelnemers uitgereikt.

O strafpunten was goud, 1 t/m 10 was zilver en 11/25 was

brons.

De uitslagen zijn:

klasse jeugd-bromfietsen: Henk Leusink 11; H. Klein Zes-

sink 13; H. Jansen 13; H. ten Bokkel 14; G. Lenselink 14;

A. Zilvold 14; T. Seesing 16; R. Kreunen jr 25strafp.

klasse tour 50 cc: H. Nieuwenhuis, Steenderen 2; K. Hen-

driksen, Halle 6; F. Stegeman, Ruurlo 9; G. Eskes, Steen-

deren 12; F. ten Brinke, Zelhem 13; E. Loman, Zelhem 13;

C. Stegeman, Ruurlo 13; D. Ankersmit 18; B. ten Brinke

25; B. Schel, Doetinchem 25 strafp.

klasse sport 50 cc: H. Teunissen 0; E. J. Loman, Zelhem 0;

H. Wentrnk, Ruurlo 0; E. H. Wasstnk, Varsseveld 0; H. Huls-

hof 5; W. Hendriks, Ruurlo 16; H. Jansen, Westendorp 21

klasse tour tot 175 cc: W. ter Beest, Westendorp 5; W. Trag

ter, Ruurlo 7 strafp.

klasse sport tot 175: W. Sloots, Varsseveld 5; H. van Beek,

Halle 6; B. Wolsink, Varsseveld 9; W. Loman, Zelhem 9;

W. Bussink, Lochem 10; A. Verbeek, Hummelo 11; W. Aalpol

Eefde, 11; R. Helmink, Varsseveld 12; K. J. Touw, Zutphen,

12; J. Hoevers, Doesburg 16; A. Verschuur 23 strafp.

klasse tour boven 175 cc: G. W. Heusinkveld, Aalten 2;

F. Notten 10 strafp.

klasse sport boven 175 cc: H. Woessink, Eefde 9; B. Veld-

huizen, Eefde 10; H. Beumkes, Eerbeek 11; J. Kranenburg

Dieren 12; R. J. v.d. Straat, Almen 12; G. Hoftijzer, Varsse-

veld 12; D. J. Pardijs, Vorden 12; W. Veenstra, Varsseveld

12; R. Hartendorp, Doetinchem 12; J. Tuitert, Harfsen 15;

J. Oosterink, Zelhem 17; H. Korenblik, Harfsen 17; B. Lich-

tenberg, Ruurlo 22; C. Seesing 24; A. Boesveld 25; H. G.

Hobelman, Halle 25 strafp.

klasse zijspannen: combinaties: A. Rougoor, Varsseveld 0;

W. Brethouwer, Aalten 0; B. Schuurman, Varsseveld 1;

J. H. Bultink, Varsseveld 2; H. Zolberg, Barchem 11 strafp.

klasse veteraanmotoren: Jac. Branse, Westzaan 17 strafp.

Waar geen plaatsnamen vermeld staan komen de deel-

nemers uit Hengelo Gldl.

Wij staan met ons machinepark volledig tot uw dienst bij het uit

voeren van uw opdrachten.

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1455



Suiker kg 109 Nos nooit vertoond

Kweekbakjes 395
De echte VIVO vacuüm

KOTTI6 van 230 voor ZU9

reus
draagkoffer

VIVO

DOP-

2 hele blikken 179
Nutricia HEEL LITER

halfvolle
koffiemelk
Weggeef prijs, van 199 voor 139

De echte Vivo

klvarine
3 kuipjes 109

Halfvolle melk
Siebrands beroemde

Rosé de f ruits
Raak sinas
zonder prik iy2 liter

Itr 59

2 fles

129

DE HELE WEEK

Bahmi speciaal 179

Magere hamlappen 449

Runderlappen 398

250 gr leverworst 98

verse worst

WOENSDAG EN DONDERDAG

gehokt
gratis kruiden

Ribjes 149

Erwtensoeppakket 249

100 gr lever 79

VRIJDAG EN ZATERDAG

Ossestaart 225
Mager ribstuk 498
Rosbief of lende 598
100 gr ontbijtspek 85

l 100 gr pekelvlees 98

Rib- of haaskarbonade

Schouderkarbonade

alle vleesprijzen per 500 gram

3
285

Ruime sortering zoutloze vleeswaren

VIVO

sinaasappelen

2 kg

Bananen kg 98

Moesappelen kg 78
/

500 gram

Geschr. wortelen 48

Andijvie kg 98



Elk die u ontmoet

ziet uw bril!
Wat zegt die bril?

Dat u bril-modies met de tijd meegaat?

Of ... wekt uw bril de vraag: hoe oud

zou dat montuur al zijn?

Moderne mensen dragen moderne mon-

turen. Er is volop keuze bij

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Gewijzigde herhaalde oproep

Gemeente Hengelo Gld
Op de afdeling Financiën, Belastingen, Onderwijs en

Personeelszaken is plaats voor een

jonge energieke medewerkster
Bezit van minimaal het diploma mulo/mavo is vereist.

Het bezit van de diploma's praktijkboekhouden en

typen, alsmede ervaring op een boekhoudbureau of

administratiekantoor stekken tot aanbeveling.

Aanstelling geschiedt in de rang van typiste, klerk Aof

hoofdklerk, al naar gelang van leeftijd, opleding en

ervaring.

Het minimum en maximum van het aan deze rangen

verbonden salaris bedraagt per maand per 1-1-1973

respectievelijk ƒ 782. ƒ 984. ƒ 903. ƒ 1230.-

en ƒ 1105.— - ƒ 1357.—.

Voor hen die jonger zijn dan 21 jaar vindt een jetigd-

aftrek plaats.

Overigens zijn de gebruikelijke rechtspositieregelin-

gen van toepassing.

Zij die aan deze functie op een afdeling met een

goede werksfeer al hun krachten willen geven, worden

uitgenodigd hun uitvoerige sollicitatie binnen 10 dagen

na verschijning van dit blad te richten aan de burge-

meester van Hengelo Gld, onder vermelding op de

enveloppe van „Kabinet S".

ZONDAG 25 FI BR.

Tina
and the Sea Set

NCOEDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

Wij zijn thans doorlopend geopend van 9-4 uur

Bovendien vrijdagsavonds van 7-9 uur

JUUIIS
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

doe het zelf
woonideeën

HEIJINK

ontdek Jéwé meubelpanelen
en maak bijvoorbeeld eens zo'n handig opbergplaatsje
bij de kapstok of in de slaapkamer, plotseling slingert
er niets meer rond. Honderden toepassingen in
combinatie met dat handige Element-wandrailsysteem.

Panelen, 250 cm. lengte, in vele houtsoorten
o.a. mahonie, limba, teak, eiken,
afrormosia en geplastificeerd (wit, teak en
pallissander), per stuk vanaf 13 "| 5

Volop keus bij

„De Spannevogel" - de kerk

De enorme belangstelling, die

wij hebben ondervonden tij-

dens mijn verblijf in het zieken

huis en bij de thuiskomst,

hebben ons ontzettend veel

steun gegeven.

Wij danken u hartelijk voor

dit medeleven.

Wim en Annie Eenink

Hengelo Gld, febr. 1973

Hofstraat 8

Wegens familiefeest

a.s. VRIJDAG 23 FEBR. na 1 u.

gesloten
Rijwielhandel

Bobblnk
Steenderenseweg - Hengelo

Gevraagd geh. vrouw voor de

woensdagmiddag.

Slagerij Raterink, Raadhuis-

straat 10, Hengelo Gld,

Tel. 1301

Net meisje gevraagd als hulp

in de huishouding, 1 è 2 mor-

gens per week. Mevrouw Pol-

lack, Elderinkweg 4, Tel. 1944

Hengelo Gld

Meisje biedt zich aan voor

werkzaamheden voor 2 of 4

halve dagen per week Brie-

ven onder no. 8 bureau van

de Reclame

Te koop g.o.h. gasfornuis en

2-pits gaskomfoor, aardgas

Banninkstraat 22, Hengelo G.

Te koop pick-up en platen,

bergmeubel en commode.

B. Regelink, Vordenseweg 38

Hengelo Gld

TE KOOP AANGEBODEN

partij hoefijzers; enige antieke

wafelijzers; wagenwiel, door-

snee 150 cm, in zeer goede

staat; Gelderse wagen, com-

pleet; in goede staat verke-

rend; stortkar met kepping,

enige moderne schilderijen,

enige schilderijen, roman-

tische school, zeer fraai.

Opbrengsten komen ten

goede voor de Kei-eilanden

(Molukken)

't KERVEL, Hengelo Gld

Tel. 05753-1834

Te koop 2 vierdels van een

koe. J. W. L. Groot Roessink,

Broekstraat 13, Baak

Te koop een silo kuilgras bij

H. Buunk, E 25, Hengelo Gld

Tel. 1638

TE KOOP GEVRAAGD

STA L M EST

Wordt afgehaald en contant

betaald.

Waamelink's

Zaadhandel
Keijenburg - Tel. 05753-1334

Gemeente Hengelo Gld
AANGIFTE t.b.v.

HONDENBELASTING 1973

1 leder die over 1972 geen aanslagbiljet ontving en

toch houder is van een hond, dient dit vóór 15 maart

a.s. schriftelijk te onzer kennis te brengen.

2 Zij, die in 1972 wel een aanslagbiljet ontvingen,

maar per 1-1-1973 geen houder van een hond meer

zijn en hiervan nog geen bericht hebben gedaan

worden tot 15 maart in de gelegenheid gesteld hiervan

opgave te doen onder vermelding van de redenen

waarom men geen houder meer is.

Wanneer vóór deze datum geen afmelding is ont-

vangen, wordt voor 1973 een aanslag opgelegd gelijk

aan die van 1972.

3 Zij, die in 1972 in de hondenbelasting werden aan-

geslagen en thans nog houder zijn van een hond be-

hoeven geen aangifte te doen, zij ontvangen auto-

matisch hun aanslagbiljet 1973. Zodra men in de loop

van het belastingjaar houder van een hond wordt of

geen houder meer is, dient hiervan eveneens een

kennisgeving te worden gedaan.

Aan de leden van het

Wit-Gele Kruis
Hengelo Gld - Keijenburg

Als vervolg op de dit jaar gehouden kleutercursus

zal mevr. Stael-Merkx nog een avond verzorgen met

als onderwerp:

de psygische ontwikkeling

van de kleuter

Deze avond is gepland op

donderdag 15 maart
om 8 uur in het wijkgebouw aan de

Past. Thuisstraat te Keijenburg

Deze avond is toegankelijk voor alle belangstellende

ouders

Opgave voor 1 maart bij Zr l.ucie Marie, Tel. 1543

Vamor M.l. autorijschool

JAN DENEKAMP
Sarinkkamp 14 - Hengelo Gld - Tel. 2144

zorgt voor uw deskundige RIJ-OPLEIDING

Ook voor BIJSCHOLING, SPECIALE RIJTESTEN voor

gevorderden

Opruiming

van boehen
EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

by Wolters
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