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Heel dankbaar en blij zijn wij

met da geboorte vin ons

zoontje en broertje

GERRIT JAN MARTIJN

G. Lenselink

M. Lenselink-

Walgemoed

Janet

Hengelo GId, 16 maart 1973

Wichmondseweg 5

MARTIJN

EN

op woensdag 11 april a.s.
's avonds 8 uur in ZAAL CONCORDIA te HENGELO GLD

Kaarten a f 3.— (koffie complet inbegrepen) verkrijgbaar bij bovenstaande zaken

VEILIG VERKEER NEDERLAND

VEILIG VERKEER NEDERLAND organiseert in samenwerking met de daarvoor aan-

gewezen garagebedrijven een

gratis inspectiebeurt
voor personenauto's en lichte bestelwagens

zaterdag 31 maart a.s.
vanaf 9.30 tot 12.30 uur

t .•

Deze inspectiebeurt zal worden uitgevoerd door:

Garage Herwers, Hummeloseweg 10, Hengelo GId

Garage Wiendels, Ruurloseweg 50, Hengelo GId

Gevraagd net 2e meisje

Hoog loon.

Hotel Langeler, Spalstraat 5,

Hengelo GId

Gevraagd bij weduwe, een
nette weduwnaar, op klein be-

drijfje, die nog genegen is
voor de gezelligheid mee te
helpen, om de eenzaamheid

te verdrijven. Bij voorkeur in

bezit van rijbewijs. Brieven

onder no 13 bureau van dit

blad

Wie heeft bruin gebloemde
stof (trevira) laten liggen?

Was voor blouse bestemd.

Fa. Schröder, bij de kerk

Te koop een grote uitneem-

bare houten garage op beton-
nen voet. Te bevragen bij

Demming, Spalstraat 11, Tel.

1265, Hengelo GId

Verloren op 14 maart in Hen-
gelo GId of Doetinchem, gou-
den schakelarmband. H. Vos-

kamp, Asterstraat 18, Hengelo

Tel. 05753-1989

Te koop wegens overcompleet
prima gasfornuis en 2-pits
gascomfoor, aardgas. Bannink

straat 22

Wie heeft vrijdag 16 maart op
de Fokkinkweg een jongens-
bril gevonden? Tegen beloning

terug te bezorgen op Fokkink-

weg 19, Hengelo GId

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 slavinken

150 gram Haagse leverworst

268
178

75

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden

500 gram rundergehakt speciaal

500 gram varkensgehakt speciaal

100 gram gekookte lever

250

398

348

99

Donderdag:

500 gram malse varkenslappen 348

500 gram magere vleesribbetjes 178

150 gram palingworst 99

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 289

500 gram ossestaart 248

150 gram snijworst 99

100 gram paté 89

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

SLIJTERIJ

L E E M R E I S

voor meer keus!
TEL 05753-1274

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

De grootste collectie BEHANG
VAN HENGELO GLD EN OMSTREKEN

w.o. complete serie RED POINT BEHANG

wasbaar snelbehang modern en klassiek

Niet eerst bestellen, maar direct meenemen
/

VINYLBEHANG, rollen van 10 m ƒ 16.95 per rol 100% wasbaar met borstel en zeep

<*> ILENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1300

Wie heeft er op dinsdag 20

maart 's morgens tussen 7.30

en 10.30 uur een verkeerde

fiets meegenomen bij Wolters

boekhandel, Kerkstraat 17.

Gaarne weer ruilen (Fiets is

Gazelle met trommelremmen)

UIERNETTEN
geheel compleet met tuig.

Geen speenbetrappen of mis-

lukte melklijsten meer. Van-

daag besteld, morgen per post
in huis.

Indiana rubber
stalmatten

Nu geen stijve of pijnlijke
koeien meer

A. R. Wagenvoort
Stalinrichting - Vorden

Telefoon 05752-1259

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

Gruproosters
Zwaar gegalvaniseerd en - let

op - dubbel gelast.

Met 10 jaar garantiel
80x100 cm ƒ 53.—

100x100 cm ƒ 65.—

Vraag monster op vrij zicht
Alles franko huis

Indiana Rubberstalmatten

A. R. Wagenvoort
Stalinrichting - Vorden
Telefoon 05752-1259



U zou meerdere Japonnen naar uw

zin kunnen kiezen, als u de aanwins-

ten voor uw lentegarderobe dadelijk

kwam zoeken in de veelzijdige en

unieke kollektie bij

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Zwembad Hengelo Gld
Op zaterdag 5 mei 1973 om 14.00 uur zal het verwarmd

zwembad weer opengesteld worden, zij het dat dan nog niet

gebruik kan worden gemaakt van het nieuwe diepe 2e bas-

sin. Door het uitblijven van de goedkeuring op de uitbredings

plannen is het helaas niet mogelijk de werkzaamheden voor

5 mei helemaal uitgevoerd te krijgen.
Volgens de planning zal het neuwe bassin op 29 juni in
gebruik worden genomen. Dit is natuurlijk voor het bestuur
een onplezierige zaak, omdat zij nu het zwemlustige publiek

niet vanaf het begin van het seizoen die accomodatie kan

bieden, hetwelk bij de inzamelingsaktie in 1972 werd voor-

gesteld.
Bij de samenstelling van de tarieven is daarom rekening
gehouden met deze tegenvaller voor het publiek. Alles is
in het werk gesteld om de abonnementsprijzen, waarvan de

eigen inwoners toch het meest profijt hebben, zo laag moge-

lijk te houden.
In de prijzen zijn ook nog verwerkt de kostenstijgingen ten

opzichte van 1972.
In verband met het ingebruik te nemen nieuwe bassin,
moest ook worden voldaan aan de eis tot een uitgebreider

toezicht. Het bestuur heeft de heer J. Hermans uit Hengelo

aangesteld als hulpbadmeester.
Om meer service aan het publiek te geven heeft het be-

stuur besloten het zwembad niet tussen 12.00 uur en 13.30

uur te sluiten.
Voor dit jaar moet daarbij wel de beperking nog gelden,
dat er niet gezwommen mag worden als de chef-badmeester

niet aanwezig is.
De zonneweide kan dan wel gebruikt worden voor recreatie

De voorverkoop van abonnementen, er geldt dan een aan-

zienlijke reductie op het abonnementsgeld, start op 2 april

en duurt tot en met 20 april. Evenals vorige jaren kunnen

de abonnementen besteld worden via de scholen of het

gemeentehuis.
De tarieven die gelden voor 1973 staan in de advertentie

elders in dit blad, vermeld.

Uitvoering Achilles
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 april houdt de Hengelose
gymnastiekvereniging Achilles haar jaarlijkse uitvoering.

Bovengenoemde data zullen de jeugd en de senioren een

proeve van bekwaamheid afleggen ten overstaan van het

publiek.
Op vrijdag 13 april treedt de jeugd aan, terwijl op zaterdag

14 april de senioren voor het voetlicht treden.
Na afloop van de gymnastische verrichtingen op zaterdag

is er een gezellig bal.

Veilig Verkeer Nederland houdt
gratis inspectiebeurt voor auto's
Op 31 maart a.s. zal door Veilig Verkeer Nederland een ge-
heel gratis uitgevoerde inspectiebeurt worden gehouden

voor personenauto's en ook kleinere bestelauto's.
Zoals bekend, worden door Veilig Verkeer Nederland voor-
lichtingscampagnes gevoerd, die vaak ook betrekking heb-

ben op technische aspecten van het wegverkeer, zoals b.v.

autogordels, de technische staat van de voertuigen, alsook

lichtcontroles enz.
Ter bevordering van de verkeersveiligheid spelen ook perio-
dieke veiligheidsinspecties een grote rol, waar, helaas, door

een grote groep automobilisten slechts weinig aandacht aan

wordt geschonken.
In het voorlichtingsprogramma 1973 is voor de maanden

maart en april de aktie „Techniische staat voertuigen"

opgenomen, om mede daardoor een inzicht te krijgen in

welke staat vele auto's zich bevinden.
De controle, die geheel gratis wordt uitgevoerd, omvat
een inspectie op een aantal belangrijke punten zoals ver-

lichting, banden, toestand carrosserie, uitlaatsysteem, schok

brekers enz.
Deze gratis inspectiebeurt wordt op 31 maart tussen 9.30

en 12.30 uur uitgevoerd in Hengelo Gld, bij garage Herwers

en garage Wiendels.
Laat uw auto even nakijken. Het is zeer belangrijk. Vooral

zo vlak voor de vakanties.

FeestvergaderingCPB
Op woensdag 21 maart vierde de CPB afd. Hengelo Gld

haar 15-jarig bestaan in Ons Huis aan de Beukenlaan.

De presidente mevr. Hebbink opende de avond met het

laten zingen van Psalm 150 en gebed. Hierna las zij voor

uit Marcus 6. Zij wees er op dat wij evenals de discipelen

de taak opgelegd door de Heer, zo goed mogelijk behoren

te vervullen.
Door mevr. Cortumme-te Kulve was een feestlied gemaakt

dat wed gezongen met begeleiding van mevr. Politiek-ten

Hoeve. In haar welkomswoord was de presidente verheugd

over het grote aantal dames dat gekomen was. Mevr.
Berendsen-Walgemoet werd als nieuw lid extra toegespro-

ken. Door mevr. Gotink-Wentink en mevr. Gotink-Hiddink
werden de notulen over 15 jaar in dialect en op rijm weer-

gegeven. Mevr Heijink-Wagenvoort bracht een zangnummer

ten gehore, terwijl mevr. Lubbers-Lubbers een voordracht

deed. Daverend werd gelachen om deze komische voor-

dracht.
Door de dames Hiddink, Harmsen en Hiddink werd een

toneelstuk opgevoerd.
Tussen al deze dingen door werden hartige hapjes en ver-
frissingen aangeboden. Na een paar voordrachten van mevr.

Hiddink-Spekkink en mevr. Bruil-WulMnk en een leuke

quiz kwam een eind aan de avond.

Men werd nog getracteerd op een heerlijk slaatje van mevr

Lubbers. Hierna werd met het zingen van gezang de avond

gesloten.

Seizoeneind-verkoop

ZEER SPECIALE AANBIEDING

Japonnen, Pakjes, Broekpakken

Ze gaan er allemaal uit voor prijzen

die u al lang niet meer voor mogelijk

hebt gehouden.

We beginnen met ƒ 10.—

SGHRÖDER bij de kerk

ZONDAG l APRI

De Musketiers

•o vang 7 u

HENGELO (GLD.)

LIGHEIDBARS

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

Tevreden kijkers kregen waar voor hun motor(geld)

Met genoegen kan de Hamové terugblikken

op de organisatie van de 26e motorcross

op circuit 't Zand.
Een behoorlijk aantal toeschouwers langs

de baan genoot van goede motorsport, het-
geen een goede compensatie was, voor de

beslist niet hoge entree.
Naast het geruisloze werk van de Hamové-
medewerkers was het deskundige commen-

taar van Jaap Timmers een goede aanvulling

op de duels die zich op het circuit afspeelden

Het talrijke publiek was ongetwijfeld ge-

komen om Gerrit Wolsink, in zijn hoedanig-

heid als fabrieksrijder aan het werk te zien.
Daarbij kwam nog de jacht, die Gerrit zou

doen naar de Coupe 't Zand, die nog nooit
zijn deel was geworden, ondanks dat hij

al verscheidene jaren meedraait in de zware

klasse van de Hamové-cross.

Zoals te verwachten viel trok Wolsink full-

speed van start om meteen zijn naaste be-
lagers, Hans Polsvoort en Henk Wassink op

een grote achterstand te zetten, hetgeen zich

zowel in de eerste als de tweede manche

afspeelde.
Net alsof de pechduivel hem op wacht bij zijn

wil om eens de Coupe 't Zand te winnen,

kreeg hij daar in de allerlaatste ronde mee
te maken. Als een ongewoon beeld van de

„vliegende tandarts", die in de wedstrijd
zo'n snelheid ontwikkelde, moest hij zijn

machine of de eindstreep duwen.
Wat een deceptie voor hem dat hij nader-

hand door een kleine onregelmatigheid tij-

dens de wedstrijd, werd gediskwalificeerd,
wat hem weer de kans op het winnen van de
Coupe deed ontglippen.

Het beeld dat opgeroepen werd op een af-

fiche, ergens in de omgeving, dat Gerrit Wol-

sink, fabrieksrijder voor Maico, Ad Ridder-

hof met Jan Koning in de bak en Bart Notten in de bak bij
ex-wereldkampioen Rikus Lubbers flink zouden meetellen

in de Hamové-cros voor de bovenste plaats kreeg jammer
genoeg geen waarde.

Ad Ridderhof met Jan Koning en beslist niet voor een klein-

tje vervaard, kreeg al direct met ongemak te maken.

Halverwege het circuit reed een andere rijder hem boven op

de bak, wat hem vele seconden tijd kostte. Desondanks

was het tweetal toch nog in staat om hun nieuwverworven
internationale faam eer aan te doen.

Ook Bart Notten kon er in samenwerking met Rikus Lubbers

niet in slagen om de 1e plaats te bemachtigen. Toch lieten

zij in de tweede manche nog even hun kracht zien door van

uit de achterhoede door te stoten naar de 1e plaats.

Broer Dirkx, een oude rot in het vak en reeds jaren een wel-

kome gast op 't Zand pakte in beide manches resoluut de

kop en wist ondanks een tweede plaats in de 2e manche

algeheel overwinnaar te worden.

De erepalm in de 500 cc ging naar Hans Polsvoort, na de

uitschakeling van Gerrit Wolsink, na een fel gevecht met

Henk Wassink en Harrie Driessen.

De kampioenscross in de 250 cc, boeide van de eerste tot

de laatste minuut. Jo Lammers, in felle strijd gewikkeld met

de kampioen van 1972, Stef van der Sluis, wist eerste te

worden. Achter dit tweetal deed Jan Oosterink uit Vorden

wat van hem werd verwacht. Hij bezette de derde plaats.

Hamové kan tevreden zijn en tevens overtuigd, dat de cross

niet weg valt te denken uit het Hengelose buitengebeuren.

Bejaarden-avond
Vorige week dinsdagavond hebben de bejaarden van Hen-

gelo Gld erg genoten van een sfeervolle avond met de heer

van Limbeek, die vertelde hoe hij schaapherder was ge-

worden.

Na de oorlog in Engeland te hebben doorgebracht als mili-

tair was bij hem vaak de gedachte opgekomen om na de

oorlog echt vrij te zijn en op de heide te kunnen dwalen met

schapen.

Spreker vertelde over zijn werk als schaapherder, waarvan

er nu nog vijf zijn op de Veluwe. Door de verontreiniging,

afgravingen enz. worden de kudden steeds minder. De

schapen worden geleid door de herder met zijn hond, maar

ook instinktief volgen ze steeds de juiste weg.

Na de pauze vertoonde de heer Limbeek buitengewoon

mooie dia's, waarvan door de aanwezigen zeer werd genoten

De uitbeelding hiervan omvatte herfst, winter, voorjaar en

zomer.

In de pauze werd door de presidente, mevr. van Dijke,

medegedeeld dat een flora-wedstrijd voor de bejaarden

zal worden georganiseerd. Men kan zich hiervoor opgeven

bij de dames van de UW, waarna deze drie soorten planten

rondbrengen, die in de herfst worden vergeleken en waar-

van de mooiste met een prijsje worden beloond.

Namens de aanwezigen dankte de presidente, de heer Lim-

beek heel hartelijk voor de mooie en leerzame avond.

Zij deelde de aanwezigen mede dat de bejaardensoos, door

sluiting van zaal Bruggink, nu zal worden gehouden in de

serre van het Sociaal Centrum, Kastanjelaan 15.

Uitvoering Crescendo
Volijverig speelden de muzikanten van Crescendo de hoog-

ste toon voor de eerste van een tweetal uitvoeringen in

Ons Huis te Hengelo Gld.

O.l.v. dirigent A. W. Ruijsinck uit tZutphen werd er pittig aan

getrokken.

Voor het voor het grotere deel jongere korps was het te

spelen niveau wel op getrokken in vergelijking bij vorige

uitvoeringen.

Ondanks enkele kleine oneffenheden werd er toch behoor-

lijk gemusiceerd, waarbij de vaste hand van dirigeren door

de dirigent, een behoorlijk aandeel uitmaakte. Het program-

ma was afwisselend samengesteld. Ondere andere werden

uitgevoerd enige ouvertures, koralen en marsen.

Op vallend was het gemak waarmee de vaak hoge tempo's

in de diverse stukken werden overgenomen, toch wel een

teken van technische vooruitgang bij het blazerskorps.

Gezien de klankverhoudingen in het korps, zal men bij

Crescendo met verlangen uitzien naar het tijdstip, dat

nieuwe instrumenten in gebruik kunnen worden genomen.

Het huidige materiaal is wel aan vervanging toe, daar dit

beslist niet de zuiverheid bevordert.

Aan de instrumenten-aktie wordt beslist veel werk gedaan.

Via de Rommelmarkt, die zeker herhaald wordt, en andere

akties is hieraan een goed begin gemaakt.

Wat men op een instrument bereiken kan door zelfstudie,

demonstreerde de heer Ruijsinck naast zijn taak als dirigent

Op zijn piston, toverde hij als oud-lid van het stafkorps

van het Leeger des Heils, zeer fraaiz klanken tevoorschijn.

Samen met pianobegeleiding door mevr. Politiek, was dit

muzikale intermezzo, een waardevol programma-onderdeel.

Na de pauze nam de toneelgroep van de zangver de Lof-

stem uit Steenderen de verdere programma-vulling voor

haar rekenirjg.

Met de opvoering van het toneelstuk: Klokken luiden voor

Artnie deed men een schot in de roos.

Met weloverwogen spel wist men de toeschuowers te boeien

van de eerste tot de laatste minuut.

De inhoud kwam volledig over bij het publiek hetgeen de

ademloze stilte in de zaal dan ook wel bewees.

Op 2e Paasdag geeft Crescendo een herhaling van deze uit

voering, eveneen in Ons Huis.

Peuterspeelzaal Hopza
De Hengelose peuterspeelzaal aan de St Michielsstraat

(oude pastorie R.K. Kerk) draait volop.

Zelfs vijf morgens in de week kan men er met de peuters

terecht en geen vier, zoals abusievelijk werd vermeld.

Ook gaat peuterspeelzal Hopza in de vakantietijd dicht.

Voor huize Hopza is er vakantie van 2 tot 27 juli.

Ouders, houdt u daar rekening mede.



Kerkdienste

Herv. Ker*

ZONDAG 1 APRIL

uur Ds Jansen

ur Ds Jansen

bed. H. Doop

Goede Herder Kapel

ur Ds J. P. Kabel

„Ons Huls"

ur Teenerdienst

Vrijz. Herv. Kerk

O uur Ds Stapert

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Mie, Baak, Tel. 05754-436

Weekenddienst doktoren

Hanrath. Tel. 1277

ekuur en boodschappen a(lleen voor

dgevallen) zaterdag en zondag van

10 uur

Zondagsdienst wijkverpleging

)uleman, tel. 1397

R.K. Kerk Hengelo Gld

rdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30

Hoogmis, 10.30 uur H. Mis. Door de

H. Mis 8 uur.

R.K. Kerk Keijenburg

rdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30

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

H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 8

R.K. kerkdienst

nsverzorgJng en bejaardenhulp Hengelo

oor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle

dagen van 8.30-9.30 uur

dleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr

ink. Spreekuren: leidster gezinsver-

ng mej. Ebbers en leidster bejaarden-

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

8.30 tot 9.30 uur.

Maatschappelijk werk Steenderen

oor: Kastanjelaan 15. Hengelo Gld,

05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

dagen van 9-10 uur.

skuur: woensdags van 9-10 uur Groene

gebouw J. F. Oltmanstraat 14, Tel.

>5-294. Donderdags van 19-20 uur kan-

te Hengelo GIH

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

oor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

dagen van 910 uur. Spreekuur:

dags van 9-10 uur; donderdags van 19

O uur.

iezinsverzorglng en bejaardenhulp

Steenderen

oor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle

dagen van 8.30-9.30 uur. Spreekuur:

dleidster: zr Leer. Spreekuur leidster:

Callenfels: maandags t.e.m. vrijdags

8.30-9 uur. Voorlopig Dorpsstraat 10.

05755-236

Suiker kg 109

Vivo lampen 25-60 watt 79

75-100 watt 89

Gouden Confiture

Betuwe jam 155
abrikozen van 183 voor

WO

Olie
FLES

HERO OF UNOX

vivo

Halvarine
3 KUIPJES

BIOLOGISCH

ALL
KOFFER

VOORDEELPRIJS

Halfvolle melk Itr 59

Sinaasappelsap 109
plm 1 liter

De echte

Salata 228
van 253 voor

DE HELE WEEK

Mager ribstuk

3 Hamburgers

Bahmi of nasi

529

179

189
vacuüm

150 gram

zelfgemaakte snijworst 98

Mager

Klapstuk

WOENSDAG EN DONDERDAG

Magere

speklapjes

Dikke ribbetjes

Vleesgehakt
gratis kruiden

Verse braadworst
Mager

149

258

279

98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Ptosbief of braadstuk
Echte biefstuk
250 gram

100 gram

zelfgem. ham
150 gram

f elfgem. leverkaas

598
398

98

98

Oe bekende heerlijk gekruide

ROLLADE
alle vleesprijzen per 500 gram

Bij 500 gram rundvlees 250 gram boerenleverworst (zelfgemaakt)

BANANEN
2 krop

kassla

500 gram geschrapte

Worteltjes

500 gram

gek. bietjes

78

39

58

Voor uw DRUKWERK

naar WOLTERS



zoen eind- verkoop

ZEER SPECIALE AANBIEDING

Japonnen, Pakjes, Broekpakken

Ze gaan er allemaal uit voor prijzen
die u al lang niet meer voor mogelijk

hebt gehouden.

We beginnen met ƒ 10.—

«RODER bij de kerk

ZONDAG l APRIL

De Musketiers

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

t BARS VOL GEZELLIGHEID

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16
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sloze werk van de Hamové-

as 'het deskundige commen-

mmers een goede aanvulling

zich op het circuit afspeelden

bliek was ongetwijfeld ge-

it Wolsink, in zijn hoedanig-

srijder aan het werk te zien.

log de jacht, die Gerrit zou

oupe 't Zand, die nog nooit

geworden, ondanks dat hij

jaren meedraait in de zware

Hamové-cross.

ïhten viel trok Wolsink full-

speed van start om meteen zijn naaste be-

lagers, Hans Polsvoort en Henk Wassink op

een grote achterstand te zetten, hetgeen zich

zowel in de eerste als de tweede manche

afspeelde.
Net alsof de pechduivel hem op wacht bij zijn

wil om eens de Coupe 't Zand te winnen,

kreeg hij daar in de allerlaatste ronde mee

te maken. Als een ongewoon beeld van de

„vliegende tandarts", die in de wedstrijd

zo'n snelheid ontwikkelde, moest hij zijn

machine of de eindstreep duwen.

Wat een deceptie voor hem dat hij nader-

hand door een kleine onregelmatigheid tij-

dens de wedstrijd, werd gediskwalificeerd,

wat hem weer de kans op het winnen van de

Coupe deed ontglippen.

Het beeld dat opgeroepen werd op een af-

fiche, ergens in de omgeving, dat Gerrit Wol-

sink, fabrieksrijder voor Maico, Ad Ridder-

hof met Jan Koning in de bak en Bart Notten in de bak bij

ex-wereldkampioen Rikus Lubbers flink zouden meetellen

in de Hamové-cros voor de bovenste plaats kreeg jammer

genoeg geen waarde.

Ad Ridderhof met Jan Koning en beslist niet voor een klein-

tje vervaard, kreeg al direct met ongemak te maken.

Halverwege het circuit reed een andere rijder hem boven op

de bak, wat hem vele seconden tijd kostte. Desondanks

was het tweetal toch nog in staat om hun nieuwverworven

internati'onale faam eer aan te doen.

Ook Bart Notten kon er in samenwerking met Rikus Lubbers

niet in slagen om de 1e plaats te bemachtigen. Toch lieten

zij in de tweede manche nog even hun kracht zien door van

uit de achterhoede door te stoten naar de 1e plaats.

Broer Dirkx, een oude rot in het vak en reeds jaren een wel-

kome gast op 't Zand pakte in beide manches resoluut de

kop en wist ondanks een tweede plaats in de 2e manche

algeheel overwinnaar te worden.

De erepalm in de 500 cc ging naar Hans Polsvoort, na de

uitschakeling van Gerrit Wolsink, na een fel gevecht met

Henk Wassink en Harrie Driessen.

De kampioenscross in de 250 cc, boeide van de eerste tot

de laatste minuut. Jo Lammers, in felle strijd gewikkeld met

de kampioen van 1972, Stef van der Sluis, wist eerste te

worden. Achter dit tweetal deed Jan Oosterink uit Vordert

wat van hem werd verwacht. Hij bezette de derde plaats.

Hamové kan tevreden zijn en tevens overtuigd, dat de cross

niet weg valt te denken uit het Hengelose buitengebeuren.

Bejaarden-avond
Vorige week dinsdagavond hebben de bejaarden van Hen-

gelo Gld erg genoten van een sfeervolle avond met de heer

van Limbeek, die vertelde hoe hij schaapherder was ge-

worden.

Na de oorlog in Engeland te hebben doorgebracht als mili-

tair was bij hem vaak de gedachte opgekomen om na de

oorlog echt vrij te zijn en op de heide te kunnen dwalen met

schapen.

Spreker vertelde over zijn werk als schaapherder, waarvan

er nu nog vijf zijn op de Veluwe. Door de verontreiniging,

afgravingen enz. worden de kudden steeds minder. De

schapen worden geleid door de herder met zijn hond, maar

ook instinktief volgen ze steeds de juiste weg.

Na de pauze vertoonde de heer Limbeek buitengewoon

mooie dia's, waarvan door de aanwezigen zeer werd genoten

De uitbeelding hiervan omvatte herfst, winter, voorjaar en

zomer.

In de pauze werd door de presidente, mevr. van Dijke,

medegedeeld dat een flora-wedstrijd voor de bejaarden

zal worden georganiseerd. Men kan zich hiervoor opgeven

bij de dames van de UW, waarna deze drie soorten planten

rondbrengen, die in de herfst worden vergeleken en waar-

van de mooiste met een prijsje worden beloond.

Namens de aanwezigen dankte de presidente, de heer Lim-

beek heel hartelijk voor de mooie en leerzame avond.

Zij deelde de aanwezigen mede dat de bejaardensoos, door

sluiting van zaal Bruggink, nu zal worden gehouden in de

serre van het Sociaal Centrum, Kastanjelaan 15.

Uitvoering Crescendo
Volijverig speelden de muzikanten van Crescendo de hoog-

ste toon voor de eerste van een tweetal uitvoeringen in

Ons Huis te Hengelo Gld.

O.l.v. dirigent A. W. Ruijsinck uit tZutphen werd er pittig aan

getrokken.

Voor het voor het grotere deel jongere korps was het te

spelen niveau wel op getrokken in vergelijking bij vorige

uitvoeringen.

Ondanks enkele kleine oneffenheden werd er toch behoor-

lijk gemusiceerd, waarbij de vaste hand van dirigeren door

de dirigent, een behoorlijk aandeel uitmaakte. Het program-

ma was afwisselend samengesteld. Ondere andere werden

uitgevoerd enige ouvertures, koralen en marsen.

Op vallend was het gemak waarmee de vaak hoge tempo's

in de diverse stukken werden overgenomen, toch wel een

teken van technische vooruitgang bij het blazerskorps.

Gezien de klankverhoudingen in het korps, zal men bij

Crescendo met verlangen uitzien naar het tijdstip, dat

nieuwe instrumenten in gebruik kunnen worden genomen.

Het huidige materiaal is wel aan vervanging toe, daar dit

beslist niet de zuiverheid bevordert.

Aan de instrumenten-aktie wordt beslist veel werk gedaan.

Via de Rommelmarkt, die zeker herhaald wordt, en andere

akties is hieraan een goed begin gemaakt.

Wat men op een instrument bereiken kan door zelfstudie,

demonstreerde de heer Ruijsinck naast zijn taak als dirigent

Op zijn piston, toverde hij als oud-lid van het stafkorps

van het Leeger des Heils, zeer fraaiz klanken tevoorschijn.

Samen met pianobegeleiding door mevr. Politiek, was dit

muzikale intermezzo, een waardevol programma-onderdeel.

Na de pauze nam de toneelgroep van de zangver de Lof-

stem uit Steenderen de verdere programma-vulling voor

haar rekenirjg.

Met de opvoering van het toneelstuk: Klokken luiden voor

Annie deed men een schot in de roos.

Met weloverwogen spel wist men de toeschuowers te boeien

van de eerste tot de laatste minuut.

De inhoud kwam volledig over bij het publiek hetgeen de

ademloze stilte in de zaal dan ook wel bewees.

Op 2e Paasdag geeft Crescendo een herhaling van deze uit

voering, eveneen in Ons Huis.

Peuterspeelzaal Hopza
De Hengelose peuterspeelzaal aan de St Michielsstraat

(oude pastorie R.K. Kerk) draait volop.

Zelfs vijf morgens in de week kan men er met de peuters

terecht en geen vier, zoals abusievelijk werd vermeld.

Ook gaat peuterspeelzal Hopza in de vakantietijd dicht.

Voor huize Hopza is er vakantie van 2 tot 27 juli.

Ouders, houdt u daar rekening mede.

Kerkdiensten

Nerf Herv. Kerk

ZONDAG 1 APRIL

8-30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Jansen

bed. H. Doop

Goede Herder Kapel

10 uur Ds J. P. Kabel

„Ons Huls"

10 uur Teenerdienst

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur Ds Stapert

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr van Nie, Baak. Tel. 05754-436

Weekenddienst doktoren

Dr Hanrath. Tel. 1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Culeman, tel. 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.

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 te.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 Glri

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 910 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
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HENGELO'S KOOPCENTRUM Ml

Suiker kg 109

Vivo lampen x-™™« 79
75-100 watt 89

Gouden Confiture

Betuwe jam 155
abrikozen van 183 voor

HUI

Olie
FLES

VIVO

Halvarine
3 KUIFJES

BIOLOGISCH

ALL
KOFFER

VOORDEELPRIJ

DE HELE WEEK

Mager ribstuk

3 Hamburgers

Bahmi of nasi

529

179

189
vacuüm

150 gram

zelfgemaakte snijworst 98

Mager

K/o
WOENSDAG EN DONDERDAG

Magere

speklapjes

VRIJDAG EN ZATERDAG

Eosbief of braadstuk
Echte biefstuk
250 gram

100 gram

teem. ham
150 gram

zelfgem. leverkaas

598
398

98

98

De bekende heerlijk

ROLL
alle vleesprijz

Bij 500 gram rundvlees 250 gram bo

BANANEN

..

Voor uw DRUKM



Zwembad
Hengelo G
Op zaterdag 5 mei 1973 worden de poorten van het Zwembad weer geopend.

Wij stellen u evenals vorige jaren opnieuw in de gelegenheid een abonnement

te kopen tegen gereduceerde prijs, gedurende het tijdvak van 2 april t.e.m. 20 april,

op het gemeentehuis van 9.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt daarvoor gebruik maken van onderstaand aanvraagformulier.

Het tweede bassin wordt naar alle waarschijnlijkheid geopend op 29 juni a.s.

Zie persbericht elders in dit blad.

Stichting Zwembad Hengelo Gld

AANVRAAGFORMULIER ZWEMABONNEMENT

gezinsabonnement

volwassen abonnement geb. voor 30-4-'58

kinder abonnement geb. n'a 30-4-'58

tot 21 april later

ƒ 60.— ƒ 75.—

ƒ 40.— ƒ 50.—

ƒ 25.— ƒ 30.—

Naam aanvrager

Geboortedatum

Adres

Te

wenst een abonnement voor een gezin/volwassene/kind, voor het seizoen 1973.

Het gezinsabonnement wordt mede gevraagd voor:

Naam en voorletters echtegenote en kind(eren) geb. no 30-4-'58 geb. datum

Hengelo Gld 1973 Handtekening

Verschuldigd bedrag ad. f ontvangen op 1973

par.

Gezins/volwassene/ kinderab. nr. uitgereikt op '73

met bijkaart nrs.

voor 21 pril

ƒ 60.—

ƒ 40.—

ƒ 25.-

Gezinsabonnementen ouders en kinderen, geb. na 30-4-'58

Volwassenabonnementen geb. voor 30-4-'58

Knderabonnementen geb. na 30-4-'58

Entreekaart volwassennen t.e.m. 28 juni ƒ 1.40, daarna ƒ 2.00

Entreekaart kind t.e.m. 28 juni ƒ 0.60, daarna ƒ 1.—

Entreekaart kleuters t.e.m. 28 juni ƒ 0.35, daarna ƒ 0.60

10 badenkaart (na 28 juni 1973) voor kinderen ƒ 7.50

10 badenkaart (na 28 juni 1973) voor volwassenen ƒ 15.—

Zwemleskaarten exclusief abonnement voor 15 lessen volwassenen ƒ 40.—

Zwemleskaarten exclusief abonnement voor 15 lessen kinderen ƒ 25.—

Kleuters o.l.v. volwassenen t.e.m. 4 jaar gratis

daarna

f 75.-

ƒ 50.—

ƒ 30.—

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

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 - Herman Berendsen

Dinie Menkhorst - 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
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Wegens familiefeest

maandag 2 april a.s. de gehele

dag en dinsdag 3 april tot 1.30 u.

gesloten

GEBBING - STEENDEREN

Voor feest

Zaal LEEMREIS
TEL. 05753-1274

NERGENS ZOVEEL KEUS DAN BIJ

WIJNBERGEN

IN DE

verkoop-bloemenkas
VOLOP GROENE EN BLOEIENDE

PLANTEN

TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN

VRIJDAG EN ZATERDAG

extra aanbieding
l mooie bloeiende
BEGON l A (MOLENBEEK)

voor slechts ƒ 1.50

DIT ALLES BIJ

F A. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 1473

In het plan Regelinklaan zijn

25 woningwetwoningen
in aanbouw.

Deze woningen bevatten o.a.: Z-kamer,

3 slaapkamers, open keuken en CV instal-

latie.

De huur zal plm. ƒ 225.— per maand gaan

bedragen.

Zij die vanuit een bestaande woningwetwoning willen

doorstromen naar een van deze woningen, genieten

voorkeur bij de toewijzing.

Het bestuur van de woningbouwvereniging

„Thuis Best"

TE KOOP:

Hengelo Gld

een perceel

GOED WEILAND

groo plm 1.34.00 ha

Gunstig gelegen nabij de kom van het dorp

Vrij te aanvaarden

Inlichtingen:

B.WALGEMOED
MAKELAAR

E 21 - HENGELO GLD - Tel. 1338

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

rente 41/2 - 71/4

Assur.kantoor TIJKKEN
Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

sparen is vooruitzien

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Voor de vele gelukwensen, bloemen, cadeaus en

persoonlijk bezoek bij de opening van onze drogisterij

en parfumeriezaak, zeggen wij u langs deze weg,

hartelijk dank.

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE

„MARIANNE"

FELIX EN MARIAN TAKKENKAMP

Hengelo Gld, maart 1973

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.

Wie wordt naaldprinses van Hengelo Gld

en omstreken?

UIT ONZE GROTE COLLECTIE

STOFFEN
maakt u de keus en doe dan mee aan onze

grote modeshow
die gehouden wordt op

9 mei a.s.
van uw eigengemaakte kleding

Prachtige prijzen

U wordt tevens met uw naaimoeilijkheden

en passen bijgestaan

VRAAGT VOLLEDIGE INLICHTINGEN

Schröder BIJ DE KERK

TEL. 05753-1232

De lente is er

TREK ER OP UIT MET EEN

BROMMER of FIETS
Diverse merken o.a.: GAZELLE, BERINI,

KREIDLER, JUNCKER, ZüNDAPP, PUCH

Kieftendorp B 98 - Hengelo Gld - Tel. 7278

Voor Rijles!

VAMOR - M.l. RIJSCHOOL

JAN BENEKAMP
Sarinkkamp 14 - Hengelo Gld

Tel. 05753-2144

Zorgt voor uw deskundige opleiding; ook voor bij-

scholing en rijbewijsvernieuwing

H.H. Veehouders

onze kaptuigen
zijn afdoende tegen het ge-

vaarlijke kaplijven van uw

koeien. Direkt uit voorraad

franko huis.

A. R. Wagenvoort
Stalinrichting

Julianalaan 16 - Vorden

Telefoon 05752-1259

Verse eieren te koop

(bruine)

G. J. Weulen Kranenbarg

Het Karspel 8 - Hengelo Gld

Te koop pootaardappelen,

Surprise en Pimpernel, ƒ 0.25

per kg en plm. 4000 kg man-

gels of ingekuilde bietenkop-
pen. W. Janssen, Broekweg

D 70, Hengelo Gld, Tel. 1890

Te koop een eerlijke roodb.

dargende koe, 27 maart a.d.t.

J. Bruil, Lankhorsterstraat

D 119, Hengelo Gld

Te koop 18 april a.s. elk kwan

turn prima 20-weekse jonge

Hennen, bruine eilegsters, vol

ledig geënt volgens schema

gezondheidsdienst voor pluim

vee. Bretveld, B 108, Hengelo

Tel. 057753-7282


