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Erres stofzuigers van f 198.— voor ƒ 158.—

Excelsior stofzuigers vanaf f 180.— tot f 295.—

Miele stofzuigers vanaf f 298.—

Blaupunkt, Erres, Philips, Visionet
en andere zwart-wit TELEVISIES in notenhouten kast, 61 cm beeld, vanaf

ƒ 498.—

Draagbare televisie lichtnet en accu, 31 cm beeld, vanaf f 498.—

Cassetterecorders lichtnet en batterij, vanaf f 169.—

Radiorecorders vanaf ƒ 249.— met FM
RUIME KEUS

tafelradio's en grammofoons, ook in stereo

Speciale aanbieding cassettebandjes
2 stuks C 60 voor ƒ 5.40

2 stuks C 90 voor f 7.90

Koelkasten en diepvriezers
NU TEGEN ZEER VOORDELIGE WINTERPRIJZEN

Al onze apparaten met originele Hollandse garantiebewijzen, en natuurlijk met onze

welbekende eigen service
Storingen s.v.p. voor 9 uur melden en we komen dezelfde dag

TEL. 264 - BAAK

Decoratie-
wanden
VAN KURKPLATEN

NU VOORRADIG

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 .Hengelo G

Meisje, 18 jaar, zoekt zo spoe

dig mogelijk werk voor maan-

dag en dinsdag. Omgeving
Hengelo GId. Brieven onder

no. 8 bureau de Reclame

GEVRAAGD"

nette hulp
plm. 16 jaar, voor de automa-

tiek, voor enkele avonden per

week, vanaf 6.30 tot 11.30 uur

Hotel Langeler
Wie is genegen 3-slaapkamer

woning, huur ƒ 79.— per

maand, te ruilen voor een
4-slaapkamerwoning, bij voor-

keur hoekhuis. Leliestraat 30,
Hengelo GId

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Gijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

Wij zijn thans doorlopend geopend van 9-4 uur

Bovendien vrijdagsavonds van 7-9 uur

Voor McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

GROOT MUCKEY CARNAVALSFEEST
te Keijenburg

in zaal Winkelman, aanvang 7 uur n.m.

Zondag 4 maart
Dinsdag 6 maart
MET GECOSTUMEERD BAL

TEVENS TREKKING VAN DE MUCKEY-LOTERIJ

Toegang voorbehouden

Op woensdag 28 februari
hopen wij onze nieuwe winkel in drogisterij-, parfumerie- en rookartikelen
feestelijk te openen.

U bent van harte welkom om de zaak te komen bezichtigen vanaf 15.30 tot
21.00 uur

Drogisterij - Parfumerie „Marianne"

OPENINGS AANBIEDINGEN:
Toiletspray

frisse geur, van 265 voor

Prima nylon haarborstel

geen 225 maar

GEWELDIGE AANBIEDING!!

toilettas + beugeltasje

tijdens de opening geen 650 maar

199

150

498

SPECIALE AANBIEDING

douchemutsen

van 160 voor

Voor de fijnproevers:

250 gram voor

98

98

Babysept inlegluiers

exclusieve aanbieding, geen 650 maar

DE BIKINITIJD STAAT VOOR DE DEURII

Denk om uw gewicht, daarom:

Personen weegschaal
(MET GARANTIE)

van 19.90 NU

498

15.90

SPECIAAL VOOR DE KLEINTJES

luierbroekjes
van zeer goede kwaliteit, ongeacht de maat, per stuk

125
De bekende

Rexona deodorantspray

nu vernieuwd van 670 voor 625
per 2 stuks

Bij aankoop van ƒ 7.50 (uitgezonderd geneesmiddelen)

een reuze flacon doucheschuim G R A T I S ! !
Deze aanbieding is geldig t.e.m. zaterdag 3 maart

(Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt)

Depositair: Lancöme, Biotherm, Three Flowers, For you

Felh en Marian Takkenkamp
••* • •• • • • ^^ • • "•» • ^fe **. ** **> ^™Ruurloseweg 5 - Hengelo GId - Tel. 2062



Op donderdag 1 maart a.s. hopen onze geliefde ouders

en grootouders

A. J. LENSELINK

D. ). LENSELINK-TE WINKEL

hun 50-jarig huwelijk te herdenken,

hun dankbare kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, maart 1973.

Scharfdijk 5.

Receptie van 8 tot 10 uur 's avonds in zaal Con-

cordia te Hengelo Gld.

Voor de vele blijken van belangstelling, bloemen en

cadeaus, op ons zilveren huwelijksfeest ontvangen,

willen wij allen hartelijk dank zeggen.

U hebt ons een onvergetelijke dag bezorgd.

M. J. LENSELINK

B. LENSELINK-LUBBERS

Hengelo Gld, februari 1973.

Fokkinkweg 32.

r Eens zult u het met ons
eens zijn ...

Op de dag dat u ontdekt dat u wel beter en niet

duurder en toch aparter kiest uit de japonnen-

en mantelcollectie van ons.

Dan beaamt u wat wij altijd al beloofden:

U koopt plezierig bij

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Groene Kruis
De leden van het Groene Kruis afdeling Hengelo Gld

worden verzocht de

contributie over 1973
te betalen ten kantore van de Coöp. Raiffeisenbank,

Kastanjelaan 1, Hengelo Gld.

Hiervoor wordt zitting gehouden van maandag 5 t.e.m.

vrijdag 9 maart 1973 van v.m. 9 uur tot n.m. 4 uur.

In het bijkantoor Veldhoek, Kapelweg op dinsdag

6 maart en donderdag 8 maart 1973 n.m. van 2-4 uur.

Nadien wordt 75 et incasso berekend.

De contributie kan ook betaald worden op giro 929748

t.n.v. Coöp. Raiffeisenbank, Kastanjelaan 1, Hengelo G

De contributie bedraagt voor een enkel gezin ƒ 18.—

en voor een dubbel samenwonend gezin 2x ƒ 13.50

= ƒ 27.-.

Tevens gelegenheid voor jonggehuwden zich op te

geven als lid. Na 6 maanden gehuwd te zijn moet

ƒ 30.— inleggeld worden betaald.

De bode,

G. M. Harmsen

VOOR AL UW
LANDBOUWWERKTUIGEN

o.a.

Opraapwagens
FELLA - KEMPER - STRAUTMANN

Mestverspreiders
FELLA - KEMPER - SCHUITEMAKER

PZ-lijn
o.a. CYCLOMAAIERS - STRELA'S - SNEL-

HOOIERS - KUNSTMESTSTROOIERS

Voorladers
w.o. MILL - LIEN - KG

Alsmede LUCHTWIELEN voor dubbel-

montage, in alle maten*

Ruime keuze
in gebruikte werktuigen

LM.B. „HENGELO GLD" n.v.
Zelhemseweg 30 - Tel. 05753-1964

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 fricandellen

268

99

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 250
500 gram rundergehakt speciaal 398
500 gram varkensgehakt speciaal 348

Donderdag:

500 gram malse varkenslappen 299
500 gram magere speklappen 198

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 279
100 gram kalkoenhaas 160
500 gram verse kip 225

De gehele week:

500 gram balkenbrij
500 gram mager braadvlees
500 gram keimagere hamlappen
150 gram hamworst
100 gram runderrollade
100 gram snijworst

99
598
499
99
99
99

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGEfl

PUCH-MAXI
Een kei van een damesbrommer

Oersterk en degelijk, in alle kleuren en

modellen leverbaar

FA. J. TH. SLOTBOOM
Kieftendorp B 98 - Tel. 05753-7278

HET ADRES VOOR

hang-en
legkasten
in wit - macoré - limba

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7, Hengelo G

Carnaval&bal

ZONDAG 4 MAAR1

orkest

Sang und Klang
MET ZANG VAN

Cecil

NCQRDIA
HENGELO GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Fraaie prijzen
voor de meest originele costuums

Renata kinderschoenen
(IN VIER WIJDTEMATEN)

en

Karin meisjesschoenen
NU DE NIEUWSTE MODELLEN E

WULLINK'S SCHOENHAN

DENKT U AAN DE

KARNAVALSAVON
voor gehuwden
van de

„Keijdarpers"
op zaterdag 3 maart a.s.

in zaal Winkelman, Keije
Aanvang half acht

Het

VARA afd Hengelo Gld

JAARVERGADERING
OP DONDERDAG 8 MAART A.S

bij D. MAALDERINK, BLEEKSTR)

Aanvang 7.30 uur n.m.

Wegens inruil te koop.

DATSUN 1200 COUPÉ

DATSUN 1200 2-deurs

DATSUN 1200 4-deurs

DATSUN 1600

NSU TT 1200 METALLIC

NSU 1200 C

NSU 1000 C

RENAULT R 4 DE LUXE

FORD ESCORT

Autobedrijf

1971

Herwen
HENGELO GLD - TEL. 05753-1263

DOETINCHEM - TEL. 08340-23839

DOOR INRUIL VERKREGEN:

DIVERSE GOEDE
INRUILTRACTOREI

w.o. zeer jonge, o.a.:

1 Mc Cormick 724, bandenmaat 12 x 38, 2000 u

1 Mc Cormick 624, bandenmaat 12 x 38, als niei

1 Mc Cormick 523, bandenmaat 11 x 36, 2200 ur

2 Mc Cormick 423, bandenmaat 11 x 36 en 11 x

3 Mc Cormick 323, bandenmaat 11 x 28

2 Mc Cormick D 439, bandenmaat 11 x 28

2 Ms Cormick D 432, bandenmaat 11 x 28

En diverse tractoren zo vai

de boer, w.o.

2 Massey Ferguson 165

2 Massey Ferguson 178

2MF35

1 MF 135

1 FORD DEXTA

1 FORD 2000

1 DAVID BROWN 880

LM.B. „HENGELO GLD"
Zelhemseweg 30 - Tel. 05753-1964



1971

1971

1972

1971

1971

1970

1968

1971

1972

HENGELO'S VOORDELIGSTE KOOPCENTRUM MET EIGEN PARKEERPLAATS

Suiker kg 109
Ananas Itr 99
Oploskoffie 375

gezinspot 200 gram

PUDDING
Diverse smaken

5 PAK

2 FLES

VIVO

8 VOOR

ZAK 200 gram

Halfvolle melk Itr 59
Mölny luiers 298

30 stuks van 356 slechts

Chocoladedrank Itr 69

DE HELE WEEK

Mager klapstuk

Verse braadworst

150 gr gek. worst
150 gr ham

425

268

98
98

Echte

biefstuk
250 gram

WOENSDAG EN DONDERDAG

Roomsn/tse/s
3 stuks

Dikke ribbetjes 149

Vleesgehakt 248
gratis kruiiden

Magere speklapjes 229

250 gr leverworst 98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager ribstuk 498

Ham lapjes 469

Mager poulet 475
100 gr pekelvlees 98

Heerlijk gekruide

rollade
rund of varken

alle vleesprijzen per 500 gram

EN ALLE KARDONADES l EGEN RECLAMIiPRIJZI-N

Hollandse

kassla
2 krop

2 KG

Golden delicious
3 STUKS

citroenen
KG

harde uien

ZONDAG 18 MAART, AANVANG 1 UUR

MOTORCROSS ffAMOVE
\

KAMP. 250 cc, Senioren+ internationalen, zijspannen senioren ' internationalen - Circuit 't Zand

188

58

78



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

1IRSLAGER BIEDT U.

idag en dinsdag: VLUGKLAARDAG

500 gram verse worst

3 fricandellen

268

99

isdag:

500 gram gehakt + kruiden 250
500 gram rundergehakt speciaal 398
500 gram varkensgehakt speciaal 348

erdag:

500 gram malse varkenslappen 299
500 gram magere speklappen 198

ig en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 279

100 gram kalkoenhaas 160
500 gram verse kip 225

jhele week:

500 gram balkenbrij
500 gram mager braadvlees
500 gram keimagere hamlappen
150 gram hamworst
100 gram runderrollade
100 gram snijworst

99
598
499
99
99
99

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

H M A X I
Een kei van een damesbrommer

Oersterk en degelijk, in alle kleuren en

modellen leverbaar

. TH. SLOTBOOM
Kieftendorp B 98 - Tel. 05753-7278

HET ADRES VOOR

hang- en
legkasten
in wit - macoré - limba

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7, Hengelo G

Carnavalsbal

ZONDAG 4 MAAR!

NCOEDIA
HENGELO (GLD.)

Fraaie prijzen
voor de meest originele costuums

Renata kinderschoenen
(IN VIER WIJDTEMATEN)

en

Karin meisjesschoenen
NU DE NIEUWSTE MODELLEN BIJ

DENKT U AAN DE

(CARNAVALSAVOND
voor gehuwden
van de

„Keijdarpers"
op zaterdag 3 maart a.s.

in zaal Winkelman, Keijenburg
Aanvang half acht

Het bestuur

VARA afd Hengelo Gld

OP DONDERDAG 8 MAART A.S.

bij D. MAALDERINK, BLEEKSTRAAT 10

Aanvang 7.30 uur n.m.

Wegens inruil te koop.

DATSUN 1200 COUPÉ 1971

DATSUN 1200 2-deurs 1971

DATSUN 1200 4-deurs 1971 - 1972

DATSUN 1600 1971

NSU TT 1200 METALLIC 1971

NSU 1200 C 1970

NSU 1000 C 1968

RENAULT R 4 DE LUXE 1971

FORD ESCORT 1972
*

Autobedrijf

Herwers
HENGELO GLD - TEL. 05753-1263

DOETINCHEM - TEL. 08340-23839

DOOR INRUIL VERKREGEN:

DIVERSE GOEDE
INRUILTRACTOREN

w.o. zeer jonge, o.a.:

1 Mc Cormick 724, bandenmaat 12 x 38, 2000 uren

1 Mc Cormick 624, bandenmaat 12 x 38, als nieuw

1 Mc Cormick 523, bandenmaat 11 x 36, 2200 uren

2 Mc Cormick 423, bandenmaat 11 x 36 en 11 x 32

3 Mc Cormick 323, bandenmaat 11 x 28

2 Mc Cormick D 439, bandenmaat 11 x 28

2 Ms Cormick D 432, bandenmaat 11 x 28

En diverse tractoren zo van
de boer, w.o.
2 Massey Ferguson 165

2 Massey Ferguson 178

2MF35

1 MF 135

1 FORD DEXTA

1 FORD 2000

1 DAVID BROWN 880

LU. „HENGELO GLD" n.v.
Zelhemseweg 30 - Tel. 05753-1964

Suiker

Ananas

HENGELO'S VOORDELIGSTE KOOPCENTRUM MET

kg 109

Itr 99

Oploskoffie 375
gezinspot 200 gram

Diverse smaken

5 PAK

VIVO

8 VOOR

ZAK 200 gram

DE HELE WEEK

Mager klapstuk

Verse braadworst

150 gr gek. worst

150 gr ham

425

268

98
98

Echte

biefstuk

250 gram

WOENSDAG EN DONDERDAG

Roomsn/tse/s

3 stuks

VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager ribstuk

Ham lapjes

Mager poulet

100 gr pekelvlees

498

469

475
98

Heerlijk gekruide

rollade
rund of varken

alle vleesprijzen per 500 gr;

EN ALLE KARBONADES TEGEN RECL

Hollandse

kassla

2 krop

ZONDAG 18 MAART, AANVANG 1 UUR

MOTORCROSS I
\

KAMP. 250 cc, Senioren+ internationalen, zijspannen senioren+ i



JAARVERGADERING G.M.v.L

In zaal Bruggink hield de afd. Hengelo van de G.M.v.L. de

jaarlijkse algemene vergadering, welke door een flink aan-

tal leden werd bezocht.
De voorzitter de heer H. J. Groot Roessink heette bij de aan-

vang allen hartelijk welkom en in het bijzonder notaris H. van

Hengel die deze avond een inleiding hield over bedrijfs-
overdracht en samenwerkingsvormen (BV) in de landbouw;

tevens heette hij hem welkom als nieuw lid.
De voorzitter besprak hierna in het kort de te verwachten

prijsmaatregelen in de landbouw en sprak hierbij de hoop

uit dat wat goed is voor de landbouw behaald zal worden.
Ook belichtte de voorzitter de verschillende problemen in

de landbouw en over de specialisatie. Omdat de secretaris

de heer B. Harmsen niet tijdig ter vergadering aanwezig kon

zijn, werd het jaarverslag opgeschort naar een later tijdstip.

De penningmeester de heer H. Menkveld gaf door middel

van een cijferreeks een goed overzicht van de financiële
verwikkelingen in het afgelopen jaar, dat met een batig

saldo werd afgesloten. De controle commissie verklaarde bij
monde van de heer Bosch de bescheiden in prima orde

bevonden te hebben In de nieuwe commissie komen de

heren Ruesink. Bij de bestuursverkiezing werd het aftredend

lid de heer G. B. Oldenhave herkozen, terwijl in de plaats

van de heer H. Regelink werd gekozen de heer G. Hissink.

Uit het jaarverslag van de secretaris de heer B. Harmsen

bleek dat het ledental thans 164 bedraagt. In het afgelopen
jaar werden verschillende aktiviteiten ontplooid, zoals een

bespreking over milieu-bescherming, een forum-avond, uit-

stapje naar de Floriade, bespreking basis-structuurplan,

jubileums enz.
Bij de ingekomen mededelingen was een bericht dat de voor-

bereidingscommissie ruilverkaveling Hengelo Gld-Zelhem is

voorgesteld, zodat het plan tot verkaveling dichterbij komt

ól zal dit nog wel even duren.

Binnenkort wordt door majoor Bosschart van het Leger des
Heils een inleiding gehouden voorde gez. standsorganisaties

In oktober a.s. zal de PGEM een bespreking hebben met
betrekking tot het ondergronds maken van alle bovenleidin-

gen in deze gemeente.
Notaris van Hengel hield hierna een inleiding over bedrijfs-

overdracht en samenwerkingsvormen (BV) in de landbouw.
De heer van Hengel begon zijn inleiding met te zeggen dat

het in het verleden maar al te vaak gebeurde dat er bij een

toekomstige overname van een bedrijf vooraf geen bindende
afspraken zijn gemaakt en men dan later als de overname

plaats moet vinden, voor moeilijkheden komt te staan.

Het is derhalve zeer wenselijk dat met de overname tijdig
een loonregeling werdt getroffen, al behoeft dat loon dan
niet geheel uitbetaald worden.

Dit loon kan dan boekhoudkundig verrekend worden. Een

andere vorm is het aangaan van een maatschap, samen-
werking tussen eigenaar en overnemer. Zo'n maatschap kan

op verschillende manieren gebeuren. Een ander punt bij

overname is ook de berekening van de uitkeringen aan
andere kinderen/erfgenamen. Vervolgens besprak de heer

van Hengel de samenwerkingsvorm BV, dat is besloten

vennootschap met beperkte risico's. Vennootschap onder

fa. is gelijk aan een maatschap, men is dan gezamenlijk
bezitter van een bedrijf. Een BV-vorm kan bij hoge inkomens

fiscaal interessant zijn. Een vorm van BV zou b.v. ook

kunnen zijn als 2 landbouwers besluiten tot samenwerking.

Deze vorm van samenwerking treft men hier nog weinig aan
en fiscale voordelen ziet spreker in deze vorm niet.

Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen
met betrekking tot de inleiding. Vanuit deze vergadering

werden diverse vragen gesteld en door de spreker be-

antwoord. Uit de gestelde vragen bleek dat 40000 NV's zijn
omgezet in een BV.

De voorzitter dankte de heer van Hengel voor zijn leer-

zame uiteenzetting en bood hem een kleine attentie aan.
Aan het slot van de vergadering werd afscheid genomen van

het bestuurslid de heer H. Regelink. De voorzitter dankte
hem hartelijk voor al datgene hij gedurende 12 jaar als

bestuurslid voor de afd. Hengelo heeft gedaan, o.a. heeft hij

een groot aandeel gehad in de ledenwerfaktie van enkele
jaren terug. Hierna sloot de voorzitter de vergadering,

WIE WORDT NAALDPRINSES?

Zelfmaakmode komt hedentendage meer in zwang. Deels
door meer vrije tijd, bepalen veel dames hun mode, door

het zelf te vervaardigen. In dit licht bezien organiseert de
fa. Schröder, Hengelo Gld, die ook reeds meerdere knip-

cursussen verzorgde, a.s. woensdag 9 mei een modeshow,

waarop uitsluitend zelfmaakmode getoond zal worden.

Deze show, welke geschiedt in samenwerking met de inkoop
combinatie Nederland onder het motto Wie wordt naald-

prinses van Hengelo Gld, biedt de deelnemenden kans op

fraaie prijzen. Bovendien wordt het best beoordeelde uitge-
zonden naar de landelijke show in Amsterdam.

Alle inlichtingen aangaande deze show, welke plaats zal

vinden in zaal Concordia, worden u desgewenst verstrekt
door bovengenoemde firma.

SCHOONHOUDEN, EEN REINE ZAAK

Schoonhouden heeft mevr. Wenneke-Derksen te Hengelo G

steeds duidelijk voor ogen gestaan. Ruim 11 jaar heeft zij
naast haar huishoudelijke taak haar krachten gewijd aan

het schoonhouden van de lokalen in de Ds J. L. Pierson-

school. Na deze periode als schoolschoonmaakster achtte
zij de tijd gekomen deze taak over te laten aan jongere

krachten. In een officiële bijeenkomst nam het schoolbestuur

oudercommissie en onderwijzend personeel afscheid van
deze aktieve schoolschoonmaakster. In korte bewoordingen

werd zij o.m. toegesproken door de heer K. Lassche, voor-
zitter van het schoolbestuur, alsmede door het schoolhoofd

de heer M. Hoogeveen, welke opmerkte dat men steeds

een beroep op haar heeft kunnen doen. Alle goede woorden
gingen van engie attenties vergezeld.

EUROPOORT, EEN VERENIGING IN GROEI

Een probleem waarmee veel verenigingen kampen, n.l. een

tekort aan leden, doet zeker geen opgeld voor de accordeon

vereniging Europoort.

Deze vereniging ziet door gestadige aanwas haar ledental

groeien.
Voor een bomvolle zaal Langeler presenteerden de accor-

deonnisten zich in de voorjaarsuitvoering, welke kwalitatief
op behoorlijk peil stond. Het programma, dat door meerdere

groepen werd uitgevoerd, vertoonde een grote variatie.
Mede door een goede opvatting van de dirigent de heer

D. Wagenvoort, valt er zowel bij de jongere als oudere
groepen een duidelijke vooruitgang te bespeuren op de

verschillende onderdelen, o.m. voordracht en dynamiek.
Naast het optreden van Europoort voerden de leden zelf ook

enige schetsjes op, samengesteld door mevr. Wagenvoort-

Wolsink. Aan deze uitvoering verleende ook medewerking
het jeugdkoor Les Enfants. De jeugdige zangertjes dwongen

bewondering af voor hun wijze van presentatie. Dirigent

Fritsma had door een weloverwogen keuze van de te zingen
nummers voor deze uitvoering een vrolijk en boeiend reper-

toire samengesteld. Dat een combinatie van zang en muziek

in één uitvoering zeer wel mogelijk is, werd deze avond op-

nieuw bewezen. Een week eerder had Europoort in samen-

werking met het jeugdkoor de Keirakkertjes te Keijenburg

ook een zeer geslaagde uitvoering gegeven.

CARNAVALSFEEST DE KEIJDARPERS

Verdorie et is weer zowiet. 't Hele darp steet in rep en roer

want 3 meert um half acht begint et feestgewoel en et spek-

takel.
Prins Harry de Eerste kump met zien gevolg um 11 minuten

over achte binnen, hoe of e binnenkump, zöw dan wel zien.

Wi'j hopt dat t'r volle volk kump, zodat un good fees verwach

mag wodden, want an thuus blievende leden hebe wi'j niet

zo volle.' Is natuurluk niet verplich um verkleed te kommen,

moar den ni'jen Prins holt van vrolijkheid en zodoende be-

veelt hi'j et wel an.

At ze in ieder geval moar komt met de goeie mutse op, aj
begriept wat wi'j bedoeld. Ut feest wodt e hollen bi'j Harm

en Ria, de opvolgers van Jan en Trui. Op 3 meert veur de
getrouwden en 4 en 6 maart veur allemoale.

Tut slot volgt hier de proclamatie van Prins Harry den Eer-
sten van Keijendarp.

Wi?j Harry den Eersten, gekoazen bi'j de gratie van de dolste

Road van Elf, tot Prins Carnaval van et Keijendarp 1973,

Ridder in de Orde met de zwaarden van de keunen en

zwienenbissnis, tevens geridderd um zien joarlukse gang

naor Groot Mokum, proclameren:

1 de dagen wodden deur edraeid onder ut motto Wat meug-
luk is geet hier ok en nog better.
2 Ut fees zal en mot slagen.

3 Optimale conditie, veuraf trimmen, noa die tied is ut toch
vasten.

4 lederene kump zo binnen dat niemand um of eur herkent

5 D'r hoef beslist gin appelsap gedronken te wodden.

6 De hofkapel zal zorgen veur goeie muziek totdat ze gin
oasem meer hep, dit alles veur ons plezier.

7 Geef Harm de biertapper werk zodat hi'j zich niet steet
te vervelen en steet te gapen.

8 Dat ut fees zo zal verlopen dat een ieder te vreejen noar
huus toe waggelt.
9 Glaasjen op, loat ow ri'jen

10-Veur zwaore gevallen mot un noodvoorziening etroffen
wodden.

11 De Prins wenst ow gezellige uren toe.

VEUR DISSE KEER VEURJAOR 1973

Veur disse keer un lenteboodschap. Et is zo weer Sinte
Peter en wi'j gaot et veurjaor in. Et is van olds zo ewes, at

de dage langer wodt, begint de mensen van ni'js weer

wierig te wodden. D'r is wel een hoop veranderd, bi'j as

vieftig jaor eleen. Toe zag i'j, at et un betjen los weer was,

de boern al met et veurjaorsland anet bewerken, eers wat
lostrekken um de grond op te laoten dreugen, dan vloot

bouwen, mes an heupe op et land vaarn en streujen met

et peerd van de buurman der bi'j tegen diepe bouwen,

haverzaajen, eerpels potten en mangekeurne leggen, d'r

is zowat niks van aoverebleven. De boern hebt zowat alles

an weide emaakt. Zo hier en daor zie'j nog un stuk land,
daor spuit ze de mengmes oaver hen, dan mais potten of

eerpels en suukerbieten veur de fabriek. Vrogger was et

half rogge, wieter haver, mangels en eerpels, soms ok nog

un stuk met rooijen klever, et is allemaole olde tied ewodden
Maor één dink is ebleven: dat is de schoonmaak. De vrouw-

luu in huus, da's vanzelf, de mansluu um et huus hen,

de wekke veur paosen, de dage veur pinkstern, met de zon-

dage mot alles d'r netjes bi'j liggen. En daor wok et veur

disse keer es oaver hemmen. Sommige mensen maakt et

zig doar wel un betjen makkeluk met. Oe pröttel bi'j huus
wodt wel netjes operuumd, maor later vin i'j dat grei in de

gravens langs de weg. En dat is gin gezichte, die der zelf

niks umme gif mot et toch laoten um de buurluu. 't Is zo ak

BS un vrouw heurn zeggen: Mien kael, da's zon smoks,

hi?j gif ter niks umme hoe of e d'r bi' löp en ik wodt r op

an e kekken! En zo is et hier ok. Eerluk ezeg: zelf bunk ok in
die dinge un betjen makkeluk uutevallen, maor andren hebt

t'r un grooten hekkei an. Straks komt de vakantiegangers
hier op an, en at ze dan die pröttel ziet, kriegt ze zukke

rare gedachten van ons. Dat zok niet willen veur mienzelf

en nog minder veur un ander. In Hengel kump d'r straks un

grote schoonmaakdag, et zal nog wel uutvoerig in de krante

kommen, moar ik wol et moar vaste zeggen. Et geet niet

weer van de scholen uut, de groten hebt de pröttel emaakt
en goat et now ok opruumen.

De gemeente zorgt veur wagens die de boel meteene weg-

brengt. Zelf hek beloafd um te helpen zovölle ak kon, ik

zal met de auto mensen naor et werk brengen. En now dörf

ik et ok aan andren te vraogen: maak ow den dag vri'j,

tied en plaatse kump nog wel in de krante. Ene keer de boel

opruumen die ze daor in de gravens e smetten heb en dan

probeern de boel schoone te hollen, 'k Heb al heuren

fluustern dat ze nao afloop deur de gemeente wilt rond-

ri'jen um de pröttelmakers un serenade te brengen. Un paar

muziekanten veur op de wagen en de andren maor zingen
Nooit weer doen.

Et zol wel heel toepasseluk wezen.

d'n Oom

40-JARIG JUBILEUM CBTB AFD. HENGELO GLD

Voorzitter H. Waarlo opent de vergaedring met het lezen
van Psalm 148, waarna hij voorgaat in gebed. In zijn in-

leidend woord herdacht de voorzitter enkele oprichters, o.a.
meester v.d. Lugt, H. J. Heerink, Stoltenborg, Groot Roes-
sink en anderen. Veel van de bescheiden van de CBTB zijn
in de oorlog verloren gegaan, daarom is van de voor-
oorlogse jaren bij deze generatie niet zo veel meer bekend.
De CBTB is opgericht in de moeilijke crisisjaren rond 1933.
De eerste vergaderingen waren dan ook meer crisisver-
gaderingen. Voorts haalde de voorzitter de vele werkzaam-

heden van de CBTB aan: o.a. de landbouwcursussen en
naaicursussen.

Enkele bekende namen heirbij zijn meester Dijkman uit
Leesten en mejuffrouw G. Disbergen. Verder hielp de CBTB
de landbouwscholen te Zelhem en Doetinchem oprichten
alsook de huishoudscholen. Ook een woord van dank werd
gericht aan het adres van wijlen de heer Luiten, die heel
veel voor de CBTB heeft gedaan.
De voorzitter sprak ook zijn voldoening uit over de goede
verstandhouding met de andere standsorganisaties.
„Ik ben me bewust dat ik niet volledig ben geweest, en
spreek de wens uit dat God ons de kracht en moed mag
geven om op deze ingeslagen weg voort te gaan", zo besloot
de voorzitter zijn inleidend woord.
Door de CBTB uit Arnhem werden de klankbeelden De
CBTB in vogelvlucht en Kerk en werk getoond.
Drs Broekhuis, secretaris der Gelderse CBTB hield een
toespraak met als achtergrond het klankbeeld Kerk en werk.
De prediking moet fungeren als richtlijn bij ons dagelijks
werk.
Spreker vertelde dat door de CBTB in totaal 200 scholen
zijn gesticht en dat van nog eens 500 scholen de admini-
stratie wordt verzorgd.
Ook behandelde spreker het onderwerp Landbouw en land-
schap. Met het oog op het recreatieplan en de landschaps-
parken vraagt spreker zich af of niet voordat dit plan ge-
maakt is al die boeren en boerinnen in de ogen gekeken
zijn, m.a.w. is er wel rekening gehouden met de belangen
van deagrarische bevolking van deze streek? De grote
vraag is: Hoe moeten we landbouw en landschap onder één
noemer brengen.
Drs Broekhuis vindt het spijtig dat er zoveel verdeeldheid
is in school en kerk. Ook de CBTB is niet volmaakt, dat
moeten we eerlijk bekennen. Toch proberen wij het beter
te doen, aldus spreker.
Burgemeester Jhr. Mr. Quarles van Ufford bood namens
het gemeentebestuur zijn gelukwensen aan. Graag maakte
hij van de gelegenheid gebruik om de ongerustheid onder
de agrarische bevolking aangaande de landschapsparken
enz. weg te nemen. Voorlopig veranderd er nog niets.
Betreffende het basis- structuurplan was spreker gaarne be-
reid hier met de boeren nog eens met van gedachten te
wisselen.
De heer J. Groot Roessink bracht namens de GMvL, de
beide ABTB-afdelingen, de ver. voor bedrijfsvoorlichting,
de ver. voor bedrijfsverzorging, VLC de Graafschap en de
zuivelfabriek de gelukwensen over.
Spreker haalde de goede verstandhouding tussen de ver-
schillende standsorganisaties aan. We moeten zorgen voor
inspraak in zaken welke de boerenstand aangaan, in het
bijzonder de zaken van de Hengelose boerenstand, aldus de
heer Groot Roessink.
Namens het hoofdbestuur van de Gelderse CBTB kwam de
heer Hilferink zijn felicitaties aanbieden. Hij herinnerde zich
nog de crisisjaren en besloot met de beste wensen voor de
toekomst.
Namens de kring Vorden feliciteerde de heer Graaskamp 't
jubilerende bestuur.
Voorzitter Waarlo dankte alle sprekers voor hun hartelijke
woorden, waarna drs Broekhuis nog even inging op hetgeen
door burgemeester Quarles van Ufford was gezegd.
Het geheel werd afgewisseld met muziek en zang door „De
club van acht" uit Vierakker-Wichmond en met voordrachten
door de heer J. W. Wagenvoort en samenzang.
Ds Jansen sprak een passend slotwoord en ging voor in
gebed. Hierna wenste de voorzitter allen wel thuis

MILIEUBEWUST

Natuur is een kostbaar bezit, waarop men zuinig moet zijn.

Vooral bij de uitbreiding van het inwonertal komt dit punt
centraal te staan. Een goed leefmilieu is daarom zonder
meer noodzaak. Aan zo'n goed leefmilieu dient elk zijn aan-

dacht te schenken. Daarom is het geval dat in de omgeving
werd aangetroffen, wel een schrille tegenstelling.

Een aktiegroep uit Hengelo Gld is dit niet ontgaan en wil
binnenkort reine zaak maken. Met leerlingen der lagere

scholen en vrijwilligers hoopt men de natuur in Hengelo Gld
en omgeving weer geheel schoon te krijgen.

Zie voor nadere mededelingen ook de eerstvolgende adv.

Profiteer van de eerste keus!!!
DE NIEUWE

VOORJAARSSTOFFEN
ZIJN ER BIJ

Schröder BIJ DE KERK

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Coöp. Raiffeisenbank
STEENDEREN

RENTEBIJSCHRIJVING
SPAARBANKBOEKJES

Vanaf heden kunt u de boekjes
ten kantore der bank aanbieden

Kerkdiensten

ZONDAG 4 MAART
Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur Ds J. P. Kabel

bed. H. Doop

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. Wiersma

„Ons Huls"

10 uur Teenerdienst

VrIJr. Herv. Kerk

8.30 uur Da v.d. Hout

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Haspels. Tel. 05753-2158

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
930-10 uur

Zondagsdlen-st wijkverpleging

Zr Culeman, tel. 1397

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mie. 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 8
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,
Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur.

nSpreekuur: woensdags van 9-10 uur Groene
farulsgebouw 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 GIJ,
Fel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:
dinsdags van 9-10 uur; donderdaga van 19
tot 20 uur.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp
Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.
fel. 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

Aangeboden nieuwbouwwo-
ning met 4 slaapkamers te

Ruurlo. Ruilen voor dezelfde

woning of kleiner te Hengelo

Brieven onder no 9-I bureau

de Reclame

Te koop prachtige feauteuil,

losse zit- en rugkussen. Arm-

kussens (groene rib). Maan-

straat 28, Hengelo Gld

Gratis verkrijgbaar mooie

jonge hond. J. W. Wullink.

C 39, Hengelo Gld, Tel. 1246

Te koop 1 - 6 krielen, a.d. leg
jonge konijnen, 's avonds na
6 uur. Spalstraat 22

Te koop gras- en valkparkie

ten. H. G. Bijenhof. Humme-

loseweg 7, Hengelo Gld

Te koop hooi, rogge- en gerste
stro. Huize Zelle, Hengelo Gld

Tel. 05753-7200

Te koop een houten broeibak
met drie ramen.

G. Bosman, Beukenlaan 5

Hengelo Gld

Verse eieren te koop
(bruine)

G. J. Weulen Kranenbarg

Het Karspel 8 - Hengelo Gld

UW DRUKKER?

Wolters


