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ELEKTRISCH KOKEN
voordelig, schoon, veilig, snel

Een schitterend NEFF FORNUIS voor

ƒ 382.-
Compleet met: bakblik, rooster, afdekplaat en opberglade. Vier

kookplaten, waarvan 2 snelkookplaten

Oven voorzien van: binnenverlichting, glasvenster in de deur en

een aansluitmogelijkheid voor grillelement

Afmetingen: hoogte 85 cm, breedte 50 cm, diepte 60 cm

Ook voor dit fornuis geldt:
x Gratis aansluiting: Als er geen fornuisleiding in uw huis ligt

wordt hij in praktisch alle gevallen voor rekening van de PGEM

aangelegd.

x Plaatsing «p proef is mogelijk: Drie maanden lang kunt u een

nieuw elektrisch fornuis naar keuze - compleet met pannen -

volgens de bestaande regeling gratis op proef krijgen.

x Pannenpremie: Wanneer u binnen een maand na inbedrijfstelling

van een op proef geplaatst fornuis reeds tot aankoop besluit,

krijgt u op elke nieuwe pan die bij het fornuis wordt gekocht

een premie van ƒ 5.— tot maximaal 6 pannen. Ook als u zonder

proefplaatsing een fornuis koopt, geldt deze premie en wel voor

de pannen die u tegelijk met het fornuis aanschaft.

Ordelman en Dijkman
Spalstraat 14 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1285

MAltWITZ

Twee in één

„VARILUX"
1 GLAS VOOR TWEE DOELEINDEN

VERAF EN DICHTBIJ

F A . K ö H L E R W I S S I N K
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 15 - HENGELO GLD

Mooi als de lente

ZO MOOI ZIJN OOK DE KLEUR-
RIJKE

voorjaarsmodellen
BIJ

WULLINK'S SCHOENHANDEL

Uw eerstvolgende
weegschaal:

WEEGSCHAAL!

Om de geweldige
kwaliteit.
De scherpe prijs. De
kerkte. Om het
degelijke. Het
creciese.De
duidelijke aanduiding.

het eigen merk
vanuwDA-drogist

in gelakte uitvoering

f 17,25
met skai bekleed

f 28,45

De zaak met
vele speciaalafdellngoa

L E N S E L I N K
KERKSTRAAT 1

HENGELO GLD

TEL 05753-1300

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

150 gram boterhamworst

268

149

69

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 250

500 gram rundergehakt speciaal 398

500 gram varkensgehakt speciaal 348

100 gram slagersham 99

Donderdag:

500 gram malse varkenslappen 299

500 gram magere speklappen 198

Friki braadkuiken ± 950 gr 350

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 269

3 f ricandellen 99

150 gram gek. worst 69

100 gram runderrollade 99

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSUGER

H.T.V.
komt weer op de planken
op zaterdag 31 maart
en op zaterdag 7 april
in zaal Langeler, Hengelo GId

Door de Hengelose Toneelvereniging zal worden opgevoerd een blijspel (in 3 be-
drijven) door Gerard van Dijk:

OOM ALBERT OP HUWELIJKSREIS
Het stuk speelt zich af in een pension aan de zeekust, waar oom Albert
zijn huwelijksvakantie doorbrengt, samen met zijn nieuwbakken echt-
genote.
Het gevolg is, vele vreemde en vrolijke gebeurtenissen
Een stuk, echt om te lachen!!

De medespelenden zijn deze keer:

Han Oldenhave - Gerard Houtman - Jan Hendriksen
Janny Rijkenbarg-Menkhorst - Jan Roelofsen
Mientje Hendriksen-Weustenenk - Riet Worm-Hoebink - Trudie Harmsen

Regie: Mineke van Gerven

Aanvang der toneelavonden om 8 uur

Entree f 2.—. Kaarten in voorverkoop bij de leden en bij zaal Langeler en boek-
handel Wolters.

Plaatsreservering voor personen boven 65 jaar, tot 13.00 uur uiterlijk, op de dag
van de uitvoering.

Tot ziens bij HTV Komt d'r in, dan köj d'r uutkieken



Inplaats van kaarten

AB BOSMAN

en

CARRY LEVI

hebben de eer U, mede namens wederzijdse

ouders, kennis te geven van hun voorge-

nomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal

plaats hebben op woensdag 21 maart a.s.

om 11 uur ten gemeentehuize te Zelhem .

Hengelo Gld, E 55

Zelhem, Halseweg 5

maart 1973

Toekomstig adres: E 55, Hengelo Gld

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-17.30

uur in Hotel „Het Rode Hert" te Zelhem.

en

JO ROUWENHORST

geven u, mede namens wederzijdse ouders,

kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-

van de voltrekking zal plaats vinden op

vrijdag 23 maart a.s. om 11 uur in het ge-

meentehuis te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 13.30 uur in de

Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld door de wei-

eerwaarde heer Ds J. P. Kabel.

Hengelo Gld, E 67

Vorden, Almenseweg 7

maart 1973

Toekomstig adres: Rozenhoflaan 33,

Hengelo Gld

Receptie van 15.30-17 uur in zaal Concordia

te Hengelo Gld.

Achter het nieuws

kan goede reportages geven . .
Hier en nu is meer op zijn plaats als het om de
kollektie mode 1973 bij MODEHUIS LANGELER

gaat.

Hier en nu, het nieuws voor u in mode. Kom 't

maar bekijken.

Aanbieding kindertruitjes z/m en k/m vanaf 4.95

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer

Algemene jaarvergadering
OP WOENSDAG 28 MAART 1973

's AVONDS 8 UUR IN HOTEL LEEMREIS

AGENDA:

1 Opening.

2 Notulen.

3 Jaarverslag secretaris.

4 Jaarverslag penningmeester.

5 Benoeming kascommissie.

6 Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de

heren H. v. Hengel en R. Kreunen, die

beiden herkiesbaar zijn.

7 Zomerplannen.

8 Rondvraag.

9 Afscheid: de heer C. Minnée.

10 Sluiting.

Baby-uitzetten
RUIME KEUZE

Schröder BIJ DE KERK

F A N C Y F A I R
ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 MAART

IN ZAAL LANGELER

AANVANG 2 UUR

Diverse attracties

Prachtige prijzen

Tevens krentebrood en worst

ZONDAGAVOND 25 MAART

trekking verloting

KOMT ALLEN

Supportersclub V. en A.V. PAX

Kort allerlei

DENKT AAN DE

PROPAGANDA-
FEESTAVOND
donderdag 22 maart a.s.
IN ZAAL CONCORDIA

AANVANG 19.30 UUR

Bond voor Staatspensionering
AFD. HENGELO GLD

Concert Vordens mannenkoor
en Hengelo's gemengd koor
A.s. donderdag 22 maart zullen bovengenoemde koren een

gezamenlijk concert geven in de R.K. Christus-Koningkerk

te Vorden, aanvang 8 uur.

Beide koren staan onder lerding van de heer Bert Nijhof

uit Zutphen en de organist is de heer E. ten Hoeve uit

Hengelo Gld.

Het programma dat uitgevoerd zal worden, ziet er als volgt

uit: Vordens mannenkoor: Haec dies, Joh. Verhulst; Steal

Away, spiritual; Ther's a man, agoing round, spiritual; Sanc-

tus, Fr. Silger; Ein Hennlein weiss, A. Scandello; Die Nacht,

Fr. Schubert; Domino Salvam Fac., A. Giesen.

Hengelo's gemengd koor: Deutsche Messe, Fr. Schubert;

Motet, J. A. P. Schulz; Jubilate Deo, Jac. Broer.

HTV komt weer op de planken
Wie zegt dat toneelspel geen toekomst meer heeft, heeft

het wel bij het verkeerde eind.

Ondanks concurrentie van de TV weten toneelspelers volle

zalen te trekken.

Reeds bestaande verenigingen groeien en bloeien en ook

worden er door vereningen zelf vaak toneelopvoeringen

verzorgd.

De Hengelose Toneelvereniging is er in geslaagd, door

vakkundig optreden een vaste plaats te veroveren in veler

harten.

De leiding van HTV is er zich dan ook van bewust dat men

steeds aktief moet blijven.

Zo staan er op 31 maart en 7 april weer toneelavonden op

het programma, in zaal Langeler te Hengelo Gld.Zie voor

nadere bijzonderheden de advertentie elders in dit blad.

Crescendo musiceert
Zoals gebruikelijk is dit voorjaar ook wederom een aantal

uitvoeringen vastgesteld door de chr. muziekver. Crescendo

te Hengelo Gld. Reeds donderdag 22 maart zal het sterk

verjongde korps een proeve van haar kunnen afleggen in

Ons Huis. O.l.v. haar dirigent A. W. Ruijsinck uit Zutphen

heeft Crescendo zich reeds wekenlang ijverig toegelegd op

de studie.

Naast het optreden van het korps zullen enige solo's worden

uitgevoerd, o.a. door de dirigent zelf, die in het verleden

deel uitmaakte van het stafkorps van het Leger des Heils,

Nederland.

Hij zal op de piano begeleid worden door mevr. Politiek.

Na de pauze zal er een toneelstuk worden opgevoerd door

een toneelgroep van de chr. zangver. ,,de Lofstem" uit

Steenderen.

De VVV Hengelo Gld is beslist niet van plan om op de
lauweren te gaan rusten. Daarom, leden en belangstel-
lenden, blijf ook niet stil zitten, maar kom op 28 maart naar
de algemene jaarvergadering. Ook uw inbreng is belangrijk.

Een passende herdenking, willen de Keijenburgse Bos-
ruiters (landelijke rijvereniging) geven aan het zilveren jubi-
leum, met een groots opgezet concours. Dit jubileumcon-
oours krijgt deze zomer haar beslag.

Hopenlijk heeft de grote schoonmaakdag j.l. zaterdag 10
maart in Hengelo Gld en omgeving, de mensen meer milieu-
bewust gemaakt. Op diverse plaatsen was lukraak afval
neergeworpen. Een kleine moeite, geef het mee aan de
vuilnisophalers, of in een ander geval, breng het even naar
de vuilnisbelt.
Uw milieubewustzijn helpt mede aan een schone natuur in
onze omgeving.

De bliksemaktie t.b.v. de uitbreiding van het Hengelose
zwembad, heeft ook bij hogere instanties weerklank ge-
vonden. De toestemming is er om het bad uit te breiden.
Dat wordt dus een feestelijk zwemseizoen.
Zwemmen is een gezonde sport en voor iedereen een haal-
bare kaart.

Uit volle borst zullen zaterdag 24 maart ,,Les Enfants" en
,,de Keirakkertjes" zingen in Ons Huis te Hengelo Gld,
waarbij Europoort de registers ver open zullen trekken, voor
een pittig stukje accordeonmuziek.

Hengelo's peuterspeelzaal heeft duidelijk haar bestaansrecht
aangetoond. Met zelfs 4 morgens per week, worden de
peuters opgevangen in huize Hopza aan de St Michielsstraat
(oude pastorie R.K. Kerk).

Ook hier is schoolvakantie ingevoerd en wel van 2 tot
27 juli.

i

Op 27 maart a.s. zullen de gezamenlijke standsorganisaties
in de gemeente Hengelo Gld als gastheer optreden voor
It-kolonel Boszhardt van het Leger des Heils, welke dan zal
spreken over het werk van deze heilzame en menslievende
instantie. De leden van ABTB, GMvL en CBTB worden van
harte uitgenodigd deze avond in zaal Winkelman, Keijenburg

Strek de armen, hoger dat been! Deze uitspraken zijn van
toepassing op de uitvoeringen, die de gymnastiekvereniging
SGV uit Steenderen gaat verzorgen.
Deze aktieve vereniging zal op 31 maart laten zien dat de
spieren goed geoefend zijn. De jeugd van SGV doet het op
haar beurt op 27 en 29 maart. Dit alles in zaal Concordia.

De supportersclub van PAX, laat alweer van zich horen.
Ze zitten niet stil, want op 24 en 25 maart gaat men zich
inzetten voor een fancy-fair.
Op 25 maart 's avonds zal de trekking plaats vinden van de
door hen uitgeschreven verloting. Dit alles ten bate van een
geluidsinstallatie op het PAX-terrein.

De Hamové heeft met de instelling van haar crosscircuit,
de plank niet misgeslagen. Steeds meer enthousiaste
jongeren komen een trainingskaart aanvragen. Hoe meer
jeugd er nu opgevangen wordt, des te meer kans op toe-
komstige crosstalenten. Nu reeds spelen Gerrit Wolsink,
Ad Ridderhof en Bart Notten een toonaangevende rol in de
cross-sport.

De Bond van Chr. Harmonie- en Fanfarekorpsen in Gelder-
land heeft de chr.' muziekver. Crescendo de organisatie
opgedragen van een marsconcours op zaterdag 16 juni te
Hengelo Gld. Eerst gaat men zich bij Crescendo schrap
zetten voor de uitvoeringen van 22 maart en 2e Paasdag.

De Hengelose afdeling van de Bond voor Staatspensionering
geeft de moed niet op. Op donderdag 22 maart verwacht zij
weer talloze leden op haar bijeenkomst in zaal Concordia
te Hengelo Gld, waar een bekend revuegezelschap voor een
aangename verpozing zal zorgdragen. Als ervaren spreker
zal bovendien oud-burgemeester Vlam van Winterswijk een
boekje opendoen over het sociale belang der Bond.

Kluk-kluk, het volijverige mannetje van de televisie, en
altijd op visite bij Pipo, komt op woensdag 25 juli een op-
treden verzorgen in een cabaretgezelschap, dat dan de gast
is van de Oranjevereniging Toldijk.

De Keijenburgse kermismensen zijn bewust van hun succes
bij de optochten. Daarom kunnen ze niet versagen, om toch
de mensen te blijven trekken. Hun idee, dit jaar nog meer
deelname betreft het aantal wagens en korpsen. Zelfs een
Schots doedelzakken- en pijperkorps komt de zaak op-
luisteren.

De Hengelose motorsporliefhebbérs is het niet ontgaan dat
Gerrit Wolsink op de TV onlangs een boekje opendeed over
zijn sportieve loopbaan.
Na St Anthonis en Hengelo Gld gaat hij zich volledig in-
zetten als fabrieksrijder voor Maico in de eerste Grand Prix
te Tarare (nabij Lyon) in Frankrijk op zondag 1 april.

De oranjevereniging Toldijk brengt voor de belangstellenden
op 29 april een goed stukje ontspanning met de organisatie
van een oriënteringsrit voor auto's motoren en bromfietsen.

De tennissport groeit en bloeit in Hengelo Gld. De HLTC
blikt alweer vooruit, om weer aktieve sport te gaan be-
drijven op de banen van het sportpark Elderink. Tennissport
is een aktieve, flitsende en bewegingsvolle sport.

Als er één sport is die ontspanning en rust tegelijk geeft,
dan is dit wel de hengelsport. Het grote aantal leden bij de
hengelvereniging in deze omgeving, getuigt daarvan,
ledere maand verschijnt er een interessant tijdschrift, ge-
titeld, vissport, en o.a. verkrijgbaar bij boekhandel Wolters
te Hengelo Gld.

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

Zit U opgescl
bodig materia,

Komt goed v«

Rommi
van de chr. rr
cendo.

Even een seii
1782 - 1735 -
7271

Vloerkit
Plafondi
P.V.C.
DOE-HET-ZEÜ

H. G. BI
Hummelosewe

Ned. H

ZONDAG

8-30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Jansen

Goede H<
10 uur Ds J. P. Kat

jeugddieni

Vrijz. H

Geen dienst

Zondagsdient
Ingaande zaterc

Dr Felix, Tel. 0575!

Weekenddi
Or Schreuder Tel
Spreekuur en bood!
spoedgevallen) zate
9.30-10 uur

Zondagsdiens

Zr. Lucie Mare, tel

R.K. Kerk
Zaterdag 7 uur n.m.
uur Hoogmis, 10.30
week H. Mis 8 uur.

R.K. Kerk
Zaterdag 7 uur n.m.
uur stille H. Mis. 9.:
stille H. Mis. In Zei
uur R K. kerkdienst.

Gezinsverzorging en
Kantoor: Kastanjelaa
Tel. 05753-1406. Tele
werkdagen van 8.30
Hoofdleidster: zr Lee
Veenink. Spreekurer
zorging mej. Ebbers
hulp mevr. Lubbers:
van 8.30 tot 9.30 uui

Maatschappelijk

Kantoor: Kastanjelaa
Fel. 05753-1662. Telef
werkdagen van 9-10
Spreekuur: woensdag
Kruisgebouw J. F.
05755-294. Donderda
toor te Hengelo Gld.

Maatschappelijk

Kantoor: Kastanjelaa
Fel. 05753-1662. Telef
werkdagen van 9 K
dinsdags van 9-10 ui
tot 20 uur.

Gezinsverzorging
Stee

Kantoor: Kastanjelaa
fel. 05753-1406. Tele
werkdagen van 8.30
Hoofdleidster: zr Let

mevr. Callenfels: ma
van 8.30-9 uur. Voo
Tel. 05755-236

fan

ham
druk

DRUK
WOL
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HENGELO'S VOLLEDIGE KOOPCENTRUM MET EIGEN WORSTMAKERIJ

Suiker kg

Spercieboontjes
HEEL BLIK

Muurverf
VEEGVAST 4 KG

109

79

275

HET GOEDE MERK WASVERZACHTER

knel
Voordeeltjes

Fabrieksreclame

van 249 voor 197

BIJ ONS

l
PAK 500 GRAM

MEEPAKKEN VOOR

PRACHT

KOP en

PER STUK 1.85

bij 6 stuks
165

Halfvolle melk Itr 59

Vivo repen
100 gram

Vivo sinas

98
2 stuks

Itr 75

DE HELE WEEK

Runderstooflapjes

3 Slavinken

Verse braadworst
(MAGER)

150 gr gek. worst

398
188
295

98

KARBONADE
HAAS 379 RIB 369 SCHOUDER 319

WOENSDAG EN DONDERDAG

Gezouten

dik spek

Bevleesde hips

Dikke ribbetjes

Vlessgehakt
gratis kruiden

269

159

258

VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager braadstuk

Fricandeau

Mager poulet

100 gr tongeworst

598

525

475

79

Echte

biefstuk
250 gram

alle vleesprijzen per 500 gram

Hollandse

kasspinazie

2 BOS

Raapsteeltjes 38

ZEEUWSE

Kleibintjes 5 kg 198

Golden delicious 2 kg 198
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De VVV Hengelo Gld is beslist niet van plan om op de
lauweren te gaan rusten. Daarom, leden en belangstel-
lenden, blijf ook niet stil zitten, maar kom op 28 maart naar
de algemene jaarvergadering. Ook uw inbreng is belangrijk.

Een passende herdenking, willen de Keijenburgse Bos-
ruiters (landelijke rijvereniging) geven aan het zilveren jubi-
leum, met een groots opgezet concours. Dit jubileumcon-
oours krijgt deze zomer haar beslag.

Hopenlijk heeft de grote schoonmaakdag j.l. zaterdag 10
maart in Hengelo Gld en omgeving, de mensen meer milieu-
bewust gemaakt. Op diverse plaatsen was lukraak afval
neergeworpen. Een kleine moeite, geef het mee aan de
vuilnisophalers, of in een ander geval, breng het even naar
de vuilnisbelt.
Uw milieubewustzijn helpt mede aan een schone natuur in
onze omgeving.

De bliksemaktie t.b.v. de uitbreiding van het Hengelose
zwembad, heeft ook bij hogere instanties weerklank ge-
vonden. De toestemming is er om het bad uit te breiden.
Dat wordt dus een feestelijk zwemseraoen.
Zwemmen is een gezonde sport en voor iedereen een haal-
bare kaart.

Uit volle borst zullen zaterdag 24 maart „Les Enfants" en
,,de Keirakkertjes" zingen in Ons Huis te Hengelo Gld,
waarbij Europoort de registers ver open zullen trekken, voor
een pittig stukje accordeonmuziek.

Hengelo's peuterspeelzaal heeft duidelijk haar bestaansrecht
aangetoond. Met zelfs 4 morgens per week, worden de
peuters opgevangen in huize Hopza aan de St Michielsstraat
(oude pastorie R.K. Kerk).
Ook hier is schoolvakantie ingevoerd en wel van 2 tot
27 juli.

i
Op 27 maart a.s. zullen de gezamenlijke standsorganisaties
in de gemeente Hengelo Gld als gastheer optreden voor
It-kolonel Boszhardt van het Leger des Heils, welke dan zal
spreken over het werk van deze heilzame en menslievende
instantie. De leden van ABTB, GMvL en CBTB worden van
harte uitgenodigd deze avond in zaal Winkelman, Keijenburg

Strek de armen, hoger dat been! Deze uitspraken zijn van
toepassing op de uitvoeringen, die de gymnastiekvereniging
SGV uit Steenderen gaat verzorgen.
Deze aktieve vereniging zal op 31 maart laten zien dat de
spieren goed geoefend zijn. De jeugd van SGV doet het op
haar beurt op 27 en 29 maart. Dit alles in zaal Concordia.

De supportersclub van PAX, laat alweer van zich horen.
Ze zitten niet stil, want op 24 en 25 maart gaat men zich
inzetten voor een fancy-fair.
Op 25 maart 's avonds zal de trekking plaats vinden van de
door hen uitgeschreven verloting. Dit alles ten bate van een
geluidsinstallatie op het PAX-terrein.

De Hamové heeft met de instelling van haar cnosscircuit,
de plank niet misgeslagen. Steeds meer enthousiaste
jongeren komen een trainingskaart aanvragen. Hoe meer
jeugd er nu opgevangen wordt, des te meer kans op toe-
komstige crosstalenten. Nu reeds spelen Gerrit Wolsink,
Ad Ridderhof en Bart Notten een toonaangevende rol in de
cross-sport.

De Bond van Chr. Harmonie- en Fanfarekorpsen in Gelder-
land heeft de chr.' muziekver. Crescendo de organisatie
opgedragen van een marsconcours op zaterdag 16 juni te
Hengelo Gld. Eerst gaat men zich bij Crescendo schrap
zetten voor de uitvoeringen van 22 maart en 2e Paasdag.

De Hengelose afdeling van de Bond voor Staatspensionering
geeft de moed niet op. Op donderdag 22 maart verwacht zij
weer talloze leden op haar bijeenkomst in zaal Concordia
te Hengelo Gld, waar een bekend revuegezelschap voor een
aangename verpozing zal zorgdragen. Als ervaren spreker
zal bovendien oud-burgemeester Vlam van Winterswijk een
boekje opendoen over het sociale belang der Bond.

Kluk-kluk, het volijverige mannetje van de televisie, en
altijd op visite bij Pipo, komt op woensdag 25 juli een op-
treden verzorgen in een cabaretgezelschap, dat dan de gast
is van de Oranjevereniging Toldijk.

De Keijenburgse kermismensen zijn bewust van hun succes
bij de optochten. Daarom kunnen ze niet versagen, om toch
de mensen te blijven trekken. Hun idee, dit jaar nog meer
deelname betreft het aantal wagens en korpsen. Zelfs een
Schots doedelzakken- en pijperkorps komt de zaak op-
luisteren.

De Hengelose motorsporliefhebbérs is het niet ontgaan dat
Gerrit Wolsink op de TV onlangs een boekje opendeed over
zijn sportieve loopbaan.
Na St Anthonis en Hengelo Gld gaat hij zich volledig in-
zetten als fabrieksrijder voor Maico in de eerste Grand Prix
te Tarare (nabij Lyon) in Frankrijk op zondag 1 april.

De oranjeverenigin'g Toldijk brengt voor de belangstellenden
op 29 april een goed stukje ontspanning met de organisatie
van een oriënteringsrit voor auto's motoren en bromfietsen.

De tennfssport groeit en bloeit in Hengelo Gld. De HLTC
blikt alweer vooruit, om weer aktieve sport te gaan be-
drijven op de banen van het sportpark Elderink. Tennissport
is een aktieve, flitsende en bewegingsvolle sport.

Als er één sport is die ontspanning en rust tegelijk geeft,
dan is dit wel de hengelsport. Het grote aantal leden bij de
hengelvereniging in deze omgeving, getuigt daarvan,
ledere maand verschijnt er een interessant tijdschrift, ge-
titeld, vissport, en o.a. verkrijgbaar bij boekhandel Wolters
te Hengelo Gld.

Voor INTERNATIONAL- tractoren naar LMB

Zit U opgescheept met over-
bodig materiaal?

Komt goed van pas voor de

Rommelmarkt
van de chr. muziekver. Cres-

cendo.

Even een seintje: tel.no.

1782 - 1735 - 1386 - 1253 -

7271

Vloerkit
Plafondtegels
P.V.C, golfplaten
DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7, Hengelo G

Ned. Herv. Kerk

ZONDAG 25 MAART

8-30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. P. Kabel

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. Lucie Mare, telefoon 1315

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 Keljenburg
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.

Hoof d leidster: 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.

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.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo GIJ,

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,

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

Voor

familie-

en

handels-

drukwerk

DRUKKERIJ
WOLTERS

HENGELO'S VOLLEDIGE KOOPCENTRUM MET EIGEI

Suiker kg

Spercieboontjes
HEEL BLIK

Muurverf
VEEGVAST 4 KG

109

79

275

HET GOEDE MERK WASVERZACHTER

tanel
Voordeelfles
Fabrieksreclame
van 249 voor 197

BIJ ONS

u
MEEPAKKEN VOOR

PRACHT

KOP en

PER STUK 1.85

bij 6 stuks

DE HELE WEEK

Runderstooflapjes
3 Slavinken
Verse braadworst
(MAGER)

150 gr gek. worst

398
188
295

98

KARBC
HAAS 379 RIB

WOENSDAG EN DONDERDAG

Gezouten

dik spek

VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager braadstuk 598

Fricandeau 525

Mager poulet 475

100 gr tongeworst 79

Echte

biefstuk
250 gram

alle vleesprijzen per 500 gram

Hollandse

kasspinazie



GEVRAAGD:

verkoopster
OF

leerling-verkoopster

Kerkstraat 11

HENGELO GLD
Tel. 05753-1235

modetyuis zL

Lente in de natuur

In onze

verkoop-bloemenkas
zijn de bloemen NIET duur

A.S. VRIJDAG EN ZATERDAG

extra aanbieding:

l Kaaps viooltje
slechts ƒ 1.50

Tevens volop SNIJBLOEMEN
tegen lage prijzen

KOM NU KIJKEN IN ONZE

VERKOOP-BLOEMENKAS

Kerstkraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 1473

CHR. GEM. ZANGVER.

„EXCELSIOR"
TOLDIJK

Dirigent de heer P. Helmink

F E E S T A V O N D
OP VRIJDAG 23 MAART 1973

IN ZAAL „DEN BREMER" TOLDIJK

AANVANG 7.30 UUR

MEDEWERKING VERLENEN EEN

mannenkoor
en

Tob de Bordes
die u met zijn solo-toneel meeneemt in
.spannende verhalen en sprookjes van
Andersen, Bomans e.v.a.

EEN AVOND DIE U NIET MAG MISSEN

ENTREE f 2.—

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Gymn.ver. ,S.G.V.' Steenderen

Hierbij delen wij U mede, dat onze

jeugduitvoeringen
gehouden worden op

dinsdag 27 en donderdag 29 maart a.s

en die van de

andere klassen
op zaterdag 31 maart a.s.

Aanvang alle avonden 7.30uur precies

in zaal Concordia

Entree f 2.50

Donateurs op vertoon van hun kaart
1 gratis toegangsbewijs

Bestuur S.G.V.

ZONDAG I 5 MAAR1

BE. CANTO

fJCOEDIA
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

Stichting
Filmkring
Oostelijk
Gelderland
zoekt op korte termijn een

MEDE-
WERKER
op vrije tijds basis

voor de financiële admini-

stratie, tegen een nader over

een te komen vergoeding

Inlichtingen bij dhr A. Jansen,

Leliestraat 48, Hengelo Gld

Bieden zich aan 2 meisjes
(16 jaar) voor vakantie-werk

Truus en Marijke Berentsen,

Teubenweg 42, Keijenburg

Flinke hulp gevraagd voor

een halve dag per week

Mevr. v. Keulen, Rusthoek 14

Hengelo Gld

Wie heeft zondagmiddag 11

maart bij ons huis een ver-
keerde regenjas meegenomen
Gaarne ruilen bij B 68, Hen-

gelo Gld

Te koop kinderwagen, groen

met hoge wielen, Zonnestr. 17

Aangeboden stukje tuingrond
voor kleine tegenprestatie

R. Kreunen, Marktstraat

Hengelo Gld

Gelegenheid tot het weiden
van pinken. W. A. Berendsen,

D 142, Hengelo Gld

Aanbouw-
keukens
Buffetten en
Hangkasten

in diverse kleuren

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 .Hengelo G

Hierbij delen wij U mede, dat onze zaak

per l april a.s.
wordt gesloten

Het bezorgen van brood en overige artikelen, zoals

dit in het verleden steeds is geschied, gaat echter

normaal op de oude voet voort.

Hartelijk dank aan onze winkelcliëntele voor het ge-
noten vertrouwen, dat wij in zo'n ruime mate van U

mochten ontvangen.

Fam. DEMMING
Spalstraat 11 - HENGELO GLD

Crescendo

musiceert..

UITVOERING
door de chr. muziekver. CRESCENDO

te Hengelo Gld op

donderdag 22 maart
en

2e Paasdag
in „ONS HUIS", Beukenlaan

Aanvang 19.30 uur

Entree f 2.50 (belastingvrij)

Donateurs vrije toegang, op vertoon van
programmastrook, alleen voor de uit-
voering van 22 maart

Na het muzikaal gedeelte, opvoering van
het toneelstuk:

Klokken luiden
voor Annie
door de toneelgroep van de chr. gem.
zangver, „de Lofstem'" uit Steenderen

U I T V O E R I N G
van het JONGERENKOOR

„LES ENFANTS"

ZATERDAG 24 MAART A.S.

IN „ONS HUIS" TE HENGELO GLD

Aanvang 19.30 uur precies

Medewerking wordt verleend door:

De Keirakkertjes

Accordeonver. Europoort

The Friends

BEJAARDENCENTRUM

„De Bleijke"
HENGELO GLD

Wij vragen voor de uren van 19.00-21.00 uur

een dame
die in de recreatiezaal de koffie kan ver-

zorgen.

Meerdere dames zijn voor deze dienst in-

geschakeld, zodat men onderling de dienst

kan regelen.

Inlichtingen bij de direkteur, Tel. 05753-1844

Seizoeneind
WIJ RUIMEN ONZE

japonnen
OP

SPOT PRIJZEN

Voor deze prijzen kocht u geen japon

Schröder BIJ DE KERK
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