
42e jaargang no. 14 Dinsdag 3 april 1973

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

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

VIVO RECLAME
altijd raak

Bij 2 rol beschuit
GRATIS ontbijtkoek

SPOTPRIJS

Wasverzachter neie nter

Witte reus koffer

Raak sinas
normaal 111 deze week

California bliksoep

98

439

79

189

Mini-mars
grote zak normaal 198 nu 179

Sappige sinaasappels
f net a 2 kg 198

De bekende

fricandellen deze week 39

Vif kookpudding
vanille 6 halen 5 betalen

C PETERS-SUETERS
VIVO ZB KEIJENBURG

Fietsen is gezond en voordelig!

Simplex - Empo
Rivel - Gazelle
KEUZE UIT MINSTENS 30 MODELLEN

IN ALLE PRIJSKLASSEN

Ruime voorraad onderdelen
Gratis technische adviezen voor de doe-het-zelver
Natuurlijk kunt u voor de moeilijke gevallen gebruik
maken van onze werkplaats.

BAAK
TELEFOON 264

Autobustocht bejaarden
De autobustocht voor bejaarden hopen we te doen
plaatsvinden op

woensdag 6 juni a.s.
Zoals vorige jaren komt 1 bus 's morgens 8 uur van-
uit de Veldhoek via de Varsselseweg naar het dorp.
Deelnemers(sters) zorgen op tijd langs die weg te
zijn. Een 2e bus is om 8.15 uur bij Maria Postel te
Keijenburg en de volgende bus is om 8.30 uur bij
Hotel Leemreis. Om 9 uur vertrek richting Montferland
De 1e koffiepauze is in 't Peeske te Beek. Vervolgens
gaat de tocht via de Veluwe naar Ouwehands dieren-
park te Rhenen, waar tevens de 2e koffiepauze is.
Na bezichtiging van dit park wordt de tocht voort-
gezet en is de warme maaltijd in een bekend eethuis
in de Gelderse Achterhoek. Kosten ƒ 15.— per per-
soon, te voldoen bij de aanmelding vóór 15 mei bij het
comité:

J. H. Tijdink
L. Vingerling

Zr Lucie Marie
Zr Culeman

Oe lijstcollecte wordt bijzonder aanbevolen. Bij voor-
baat dank.

McCORMICK

INTERNATIONAL8 tractoren naar LMB
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' Dit jaar zijn wij voor de 20e keer op zoek naar
'de Naaldprinses.
• Bij de keuze van de Naaldprinses gaat het
| niet om schoonheid of om de ideale
; maten, doorslaggevend zijn de ver- .
; werking van de stof, passend in het
; modebeeld en passend bij uw per-

worden dames en meisjes
met kijk op mode en talent om
mode te maken.

de folder met deelnemings-
^ voorwaarden.

MEE OF KOM KIJKEN.
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neuemode
Deze ofaff kunt
u winnen als

J lepr i js inde plaatselijke show.
Pfaff 284; elektrische lichtgewicht zigzag-machine in koffer,
naait vóór- en achterwaarts, maakt stiksteek, stopwerk. garne-
ringen, zomen, verstelwerk, platte naden, knoopsgaten in diverse
variaties en naait zonder moeite knopen aan.

>
Schröder bij de kerk

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

288

178

79

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 348
500 gram magere speklappen 198
150 gram gebr. gehakt 99

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 289
3 fricandellen 99
100 gram gek. tong 138
100 gram osseworst 139

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSWGEH

HET GESPREK VAN DE DAG
Jan: Zeg Piet, ben jij de laatste tijd wel eens bij „de Spannevogel" geweest?

Piet: Neen, de laatste tijd niet, is er dan iets bijzonders mee?

Jan: Bijzonders? Nou man, je kijkt je de ogen uit, zoals het daar steeds leeft.
Je ziet het groeien, steeds wat nieuws en altijd met de tijd mee. Moet
je die doe-het-zelf afdeling zien, allemaal stellingen met meer dan 3000
vakjes met allerlei doe-het-zelf artikelen, b.v. meer 300 verschillende
soorten schroeven en bouten, knopjes, kapstokhaken enz., tot alles op
elektra toe.

Piet: En hebben ze daar ook een goede keus in houtwaren?

Jan: Ik hoor het al, je weet nog niet half wat ze daar hebben. Alle lengtes en
breedtes hout, deurplaten, triplex, spaanplaat, schrootjes en ze zagen
het ook nog voor je op maat.

Piet: Zeg Jan, ik heb nog gloeilampen nodig, ga je mee, dan kan ik ook eens
boven kijken.

Jan: Ja, dat is goed want het staat er boven vol met slaapkamers, de mooiste
die je maar bedenken kunt en dan al die bankstellen, eethoeken en
bergmeubels.

Piet: Ik hoor het al Jan, dit is gewoon voor mij de zaak van Hengelo GId.

Overtuigt u zelf en stap vrijblijvend binnen bij de pret-

tige winkel waar de klant koning is.

HEIJINK
Ruurloseweg 2

„DE SPANNEVOGEL"
bij de kerk

Inleveren en verzilveren
van vak.bonnen

voor land- en bouwarbeiders

VRIJDAG 13 APRIL A.S.

BIJ J. BERENDSEN, IEKINK 12

Het bestuur

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



HARRIE HOEBINK

en

JOKE SMIT

hebben de eer U, namens wederzijdse ouders
kennis te geven van hun voorgenomen huwe-

lijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben

op donderdag 5 april a.s. om 14 uur in het
gemeentehuis te Hengelo Gld.

Ons huwelijk zal worden ingezegend om
14.30 uur in de parochiekerk van St Willi-

brordus te Hengelo Gld.

Hengelo Gld, Lankhorsterstraat E 13
Apeldoorn, Gentiaanstraat 77

april 1973

Toekomstig adres: Bleekstraat 1, Hengelo G.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 tot
17.30 uur in hotel 't Averenck, Spalstraat 45,

Hengelo Gld.

GEVRAAGD

verkoopster

leerling-verkoopster

VERKOOPSTERS die in part-time dienst willen

werken

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

eftte -ókow
van

modetyuis Q

en

Schoenenhuis JANSEN
woensdag 11 april a.s.
's avonds 8 uur

in zaal Concordia te Hengelo Gld

Kaarten a f 3.— (koffie complet inbegrepen) verkrijg-
baar bij bovenstaande zaken.

Karnavalsver. „Keijdarpers"
Zeer belangrijke

Ledenvergadering
OP ZONDAG 8 APRIL a.s. om 10.30 uur

IN ZAAL WINKELMAN, KEIJENBURG

Het bestuur

Gymnnastiekver. „ACHILLES"

U I T V O E R I N G
op vrijdag 13 april
en zaterdag 14 april a.s.
IN ZAAL LANGELER TE HENGELO GLD

AANVANG 7.30 UUR

ZATERDAG NA 10 UUR BAL

KOM KIJKEN IN ONZE

verkoop-bloemenkas
VOLOP KEUS TEGEN LAGE PRIJZEN

VRIJDAG EN ZATERDAG

extra aanbieding
mooie crhysant
IN VERSCHILLENDE KLEUREN

slecths ƒ 1.10
TEVENS VOLOP BLOEIENDE VIOLEN

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

l.v.m. overname van het bedrijf is onze zaak (voor-
lopig) op de volgende tijden geopend:

maandag, dinsdag
donderdag, zaterdag
vanaf 9 uur 's mogrens tot 6 uur 's avonds

behoudens enige wijzigingen

Wij verzoken de geachte clientèle hiermede rekening

te willen houden.
Als tegemoetkoming bieden wij U gedurende deze
dagen

dubbel Animo-zegels

Ans en Guus Nijenhuijs
TEXTIEL - LINGERIE - KINDERKLEDING

Hummeloseweg 8 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1445

DEZE ADVERTENTIE UITKNIPPEN

EN GOED BEWAREN

NVEV FILMAVOND OVER TURKIJE

C. MINNÉE NAM AFSCHEID ALS SECRETARIS VAN VVV

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging
voor Vreemdelingenverkeer, Hengelo Gld, gehouden in zaal
Leemreis, werd afscheid genomen van de heer C. Minnée,
die gedurende een groot aantal jaren de functie van secre-
taris op voorbeeldige wijze heeft vervuld. Dat het bestuur
dit afscheid van de heer en mevrouw Minnée niet geheel
onopgemerkt voorbij wilde laten gaan, laat zich begrijpen.
Doch niet alleen het bestuur van de plaatselijke afdeling,
maar ook het prov. bestuur was bij dit afscheid tegen-
woordig in de persoon van de heer Ir. Robbé Groskamp,
vice-voorzitter en mej. Feddema als directielid van de prov.
VW. Ook burgemeester Quarles van Ufford was hierbij
tegenwoordig.
Na afloop van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering
was het de voorzitter de heer H. van Hengel, die als eerste
de heer en mevr. Minnée toesprak en hij deed dit door een
terugblik te werpen op de vijftiger jaren, toen het VVV-
bestuur door ziekte, vertrek e.d. zodanig in de vacatures
kwam te zitten dat de heer Minnée vrijwel als eenling over-
bleef. Onze bijzondere waardering is wel dat U juist in die
moeilijke omstandigheden de zaak draaiende hebt ge-
houden. Door uw onvermoeide inzet hebt u het werk v. WV
meer inhoud weten te geven en uit te breiden. Het is daarom
dat het bestuur voorstelt U het ere-lidmaatschap aan te
bieden, hetgeen door de vergaderingg met applaus werd be-
groet. Hierna richtte de heer van Hengel zich tot mevr Min-
née, want zonder haar steun had de heer Minnée zijn werk
niet zo perfect kunnen verrichten, immers bij zijn afwezig-
heid was U het die de vele telefoontjes aannam en waar
mogelijk hebt beantwoord of de aanvragers naar het infor-
matie-bureau verwees. Wij zijn U, aldus de voorzitter hier-
voor zeer erkentelijk en wij willen dit uiten in de vorm van
een bloemetje (een fraaie tuil bloemen). Als materieel blijk
van waardering ontving de scheidende secretaris een
fraaie couranten- of lectuurbak.

De vice-voorzitter van het Prov. Bestuur, de heer Ir. Robbé
Groskamp sprak vervolgens de scheidende secretaris toe
en zei o.m. dat het Prov. Bestuur U bijzonder dankbaar is
voor het ontplooien van zo'n grote aktiviteit. Het geeft ons
altijd weer voldoening dat er plaatselijk mensen zijn die
zich geheel vrijwillig beschikbaar stellen voor het VW-
werk en dat is een ongelooflijk belangrijke faktor. Het ge-
hele VW-werk kan pas goed werken als plaatselijke men-
sen zich hiervoor willen inzetten. Het Prov. Bestuur heeft
dan ook gemeend U voor uw bijzondere ijver de zilveren
ere-penning van de Gelderse Vereniging voor Vreemdelin-
genverkeer aan te bieden, hetgeen slechts bij hoge uit-
zondering uitgereikt wordt.
Burgemeester Quarles van Ufford feliciteerde als eerste de
heer Minnée met zijn benoeming tot ere-lid en het ont-
vangen van de ere-penning. Ik weet dat ik namens de ge-
hele bevolking spreek als ik U dank zeg voor het enorm
vele werk dat U voor de VVV en voor de gehele bevolking
hebt gedaan. Met veel geduld hebt U uw werk verricht en
daarvoor zijn wij dankbaar. Een typische Minnée-eigenschap
is het volgens de burgemeester, dat U voordat U het be-
stuur gaat verlaten, voor een waardige opvolger hebt ge-
zorgd in de persoon van uw schoonzoon de heer A. Meme-
link.
Namens de Winkeliersvereniging sprak de voorzitter de heer
J. Langeler enkele woorden aan het adres van de heer Min-
née en ook hij dankte hem voor de prettige samenwerking
tussen beide verenigingen en als blijk van waardering bood
hij de heer en mevr. Minnée beide een smakelijke attentie
aan.
Namens de recreatieverschaffende bedrijven sprak Baron
van Dorth tot Medler van huize Zelle woorden van dank
voor de prettige en vruchtbare samenwerking die steeds
weer ondervonden werd.
De heer Minnée dankte op zijn beurt alle sprekers voor hun
waarderende woorden en zei o.m. dat hij het werk nooit
zou hebben kunnen volbrengen zonder de steun en mede-
werking van de andere bestuursleden. Hij dankte mede
namens zijn vrouw voor het ere-lidmaatschap, de zilveren
ere-penning, de fraaie courantenbak, de smakelijke attentie
en de bloemen en sprak de wens uit dat zijn schoonzoon
als opvolger op een even prettige samenwerking mag
rekenen, en dat het werk van WV mag blijven groeien.
Het huishoudelijk gedeelte van de vergadering begon met
een korte terugblik door de voorzitter op het afgelopen jaar.

De heer en mevrouw Schreiner namen de dames voor paar
uur mee naar exotisch Turkije.
Ondanks zijn moderne steden is Turkije toch een exotisch
land gebleven.
De kleurige beelden, toegelicht door de maker, de
Schreiner begonnen in Istambul via de Bosporus. naar
Ankara en vele andere plaatsen.
Het afwisselende landschap, de paleizen en moskeen met
prachtige muurschilderingen en tegels hebben een grote
historische waarde.
Beelden uit het dagelijks leven toonden een dorpsbruiloft
het dorsen van het graan, oogsten van de katoen en een
marktafereeltje met o.a. handgeknoopte tapijten en hand-
gesmeed koperwerk.
Ondanks de Turkse gastvrijheid heerst er een ontstellende
armoede, vooral buiten de grote steden.
Aan het slot van de avond maakte de voorzitster de dames
sr op attent dat de dia-avond van de heer Grootjans inplaats
van 11 april nu 9 april zal zijn.

LEDENVERGADERING RUNDVEEFOKVERENING HENGELO

Bovengenoemde vereniging hield onlangs haar ledenver-
/ergadering in zaal Michels.

De voorzitter de heer A. J. W. Mentink opende deze ver-
gadering met een hartelijk woord van welkom, speciaal tot
de spreker van deze avond de heer J. W. Nieuwenhuis,
inspecteur NRS te Steenderen. Vervolgens gaf hij een kort
overzicht over het afgelopen jaar. De notulen van de vorige
vergadering werden gelezen en onveranderd vastgesteld.
Aan alle leden is een kort jaarverslag toegezonden.
De heer Politiek gaf een kort financieel verslag. Het na-
delig saldo is ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar en zal
door de zuivelfabriek worden aangevuld.
Namens de kascontrole bracht de heer Toonk verslag uit.
Aftredend voor de kascontrole-commissie was de heer
J. G. A. Hilderink, in zijn plaats werd benoemd de heer
Th. J. M. Wissink.
Het inleggeld voor nieuwe leden blijft gehandhaafd op ƒ 1.-
per koe.
Bij de bestuursverkiezing, waarbij de heren J. M. Eenink en
G. J. Harmsen periodiek aftredend en herkiesbaar waren en
de heer H. Stoltenborg, aftredend en niet herkiesbaar,
werden eerstgenoemde heren met algemene stemmen her-
kozen, terwijl de heer van Leijden werd gekozen in de plaats
van de heer Stoltenborg.
Medailles voor hoge producctie-dieren werden uitgereikt aan
de volgende dieren: Diesje van H. Schuerink; Rosita en
Gonda van L ten Have; Trees 23 van A. J. W. Mentink;
Fanny en Ansje van H. J. Ruesink; Anna van G. J. Steenblik;
Riek 12 en Riek 14 van G. J. Harmsen; Lieze 3 van Joh.
Gr. Jebbink; Anke en Ans van B. A. Luesink; Hanna van
B. G. Hebbink; Dien van E. J. Hukker; Gerda van B. Maal-
derink; Mina 29 van J. W. Wullink; Mies 4 van J. W. Bosch; '
Sneeuwwitje van H. W. Waarlo.
Tevens werd het predicaat Productie-koe (Pr-koe) uitgereikt
aan de koe Elsje van J. A- H. Broekman.
Daar er niemand was voor de rondvraag, kreeg de heer
Nieuwenhuis het woord voor zijn inleiding: MRIJ-fokkerij
vandaag. Spreker begon met te zeggen, dat ieder die een
koe laat dekken, met het doel daaruit een kalf te halen, een
fokker is. Het heeft echter wel zin, dit doelbewust te doen,
n.l. door paring van dieren met verschillende goede eigen-
schappen. De roodbontfokkerij is ontstaan op de zwaardere
gronden en in het begin hoofdzakelijk bestemd voor de
vetweiderij (plm 1900). Dar er echter in de loop der jaren
enorm veel is veranderd in de bedrijfsvoering, moest ook
het vee (de fokkerij dus) aangepast worden, want de fokker
van nu moet eigenlijk veefokker voor morgen zijn. Eén ding
zal altijd blijven gelden: men zal moeten proberen koeien
te fokken, die met minimale zorg, maximaal kunnen produ-
ceren. Tegenwoordig heeft men belangrijke hulpmiddelen
De K.l., ontstaan om dekinfecties weg te werken, kan vooral
nu door de computer zoveel gegevens omtrent productie,
vererving enz. bekend worden, een grote rol spelen.
De beter fokkende stieren, die er helaas te weining zijn,
kunnen nu ten volle benut worden. Dat de melkcontrole
dus hierbij ook een grote rol speelt, is wel duidelijk.
Ook de exterieurkeuring blijft beslist nodig; het veeras
moet ook een goede lichaamsbouw hebben, zij zullen n.l.
ook in de nieuwe stallen zich moeten kunnen handhaven.
Om de melkproductie op een hoger peil te brengen, heeft
men echter op sommige punten wel eens wat moeten toe-
geven, o.a. op bespiering en hoogtemaat. De uiers, speciaal
de kwaliteit van de uier, krijgt daarentegen veel meer aan-
dacht. Ook de melkbaarheid en de verdeling van de melk
in de kwartieren, speelt een grote rol.
De heer Nieuwenhuis meende, dat vooral ook op de grotere
bedrijven het gebruik van een eigen stier minder is aan te
raden. Geen enkele stier is n.l. een all-rounder. Voor de fok-
kerij moet men elk dier individueel benaderen en dit is niet
voor iedereen weggelegd.
De voorzitter bracht de heer Nieuwenhuis dank voor zijn
boeiende inleiding en bood hem een doos sigaren aan.
Hierna sloot hij de vergadering.

De verschillende aktiviteiten zijn alle goed geslaagd. Hij
deelde mede, dat dank zij de steun van de winkeliersver,
uit de St Nicolaasaktie, de nieuwe algemene folder ge-
financierd kan worden. De verlichting van de dorpsbleek
zal geleidelijk verfraaid worden. Dank bracht de voorzitter
voor de ontvangen subsidies van gemeente raiffeisenbank,
winkeliersvereniging, marktvereniging e.a.
Het jaarverslag van de secrettaris de heer A. Memelink gaf
een uitgebreid overzicht van alle aktiviteitten. Het vreemde-
lingenbezoek was ook dit jaar weer meer dan voorgaand jaar
en vooral in het hoogseizoen moesten verschillende aan-
vragen geannuleerd worden wegens gebrek aan pension-
gelegenheid. Het informatiebureau ten huize van bakker
Kreunen heeft weer zeer goede diensten verricht.
Het verslag van de penningmeester de heer J. Herwers gaf
aan dat de inkomsten iets hoger zijn geweest dan de uit-
gaven, dit dank zij de subsidies. De kascommissie verklaarde
bij monde van de heer H. Voskamp de bescheiden prima in
orde te hebben bevonden. De heren W. Lurvink en en H.
Voskamp werden opnieuw in de kascommissie benoemd.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftrtedende leden H.
van Hengel en R. Kreunen herkozen.
Medegedeeld werd, dat het secretariaat aan de Kastanje-
laan al goed werkt en met rame het telefoonantwoord-
apparaat goede diensten bewijst.
De contributie blijft gelijk aan afgelopen jaar.
Bij de bespreking zomerplannen werd besloten om in grote
lijnen de verschillende aktiviteiten van vorig jaar te herhalen
zoals boerenbruiloft, ponydemonstratie, touwtrekkampioen-
schap e.d. met als vaste evenementen Keijenborgse kermis,
Hengeloese kermis, standwerkersconcours tijdens de kermis
markt, knollen- en ponymarkt, wegraces Varssel-Ring, VMC
ralley, marsconcours Crescendo enz.
^Jader zal nog worden bezien de mogelijkheden tot het
houden van avondwandelingen of- vierdaagse. Ter vergade-
ring werd nog kennis gemaakt met de nieuwe beheerder
van manege de Gompert, de heer en mevr. Huybregts, die
ook nauw bij het toeristisch verkeer betrokken zijn.

JEUGDCROSSES EN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN
HAMOVÉ IN HET WOSSINKBOS

ue commissie vvossmKDos van de Hamové zij de
udta vastgesteld voor nei nouden van de jeugd-

en ue ciuuKampioenschappen.
ueze oatums zijn: 21 april, 19 mei, ï sept. en 27 okt.
i_. wordt verwacht dat velen zullen deelnemen aan deze
wedstrijden. Uit zal ongetwijfeld het geval zijn bij de jeugd.
Voor deelname aan de clubkampioenschappen dient men
lid te zijn van Hamové. Daarom een vriendelijk verzoek
aan alle leden van Hamové die in het bezit zijn van een
crossmotor of -brommer aan deze serie mee te doen.
Men kan zich hiervoor opgeven bij de commissie.
Dit geldt ook voor de jeugdklasse, die zich dient op te
geven bij K. F. Lubbers, Rozenhoflaan 9, Hengelo Gld.
Bovendien kunnen op bovenstaand adres ook de aange-
vraagde trainingskaarten worden afgehaald.

„AKSIE-CENTRUM" TE TOLDIJK '

In aktie voor het „Aksie-centrum" is de kreet van de jeugd-
beweging in Toldijk en omgeving.
Begin dit jaar werden de koppen bij elkaar gestoken om te
komen tot vervanging van het oude gebouw.
Daartoe werd een boerderij aan de Hoogstraat aangekocht.
Met de inrichting en verbouwing zal een bedrag van plm.
ƒ 30.000.—gemoeid zijn.
Via vrije giften huis-aan-huis in Toldijk en omgeving, werd
reeds een bedrag van ƒ 15.000.— bijeengebracht.
Om iedereen duidelijk kond te doen van het reeds be-
reikte aktie-bedrag, wordt bijna iedere dag de nieuwe stand
aangebracht op de grote thermometer, die staat opgesteld
op de hoek van de Kruisbrinkseweg en de Z.-E.weg (tegen-
over café-restaurant „den Bremer").
In het vernieuwde aktie-centrum zullen o.m. plaats krijgen de
YMCA, bestaande uit het jongens- en meisjesjeugdwerk,
jeugdsoos, bibliotheek enz.
Voor de nog maar korte periode van de aktie is het reeds
bereikte bedrag (op heden) ƒ 15.000.— een bemoedigend
resultaat en geeft tevens uitdrukking aan de instemming
die men heeft voor de komst van het nieuwe jeugdcentrum
Over de aktie voor het „Aksie-centrum" kunt u volledige
inlichtingen krijgen bij Martin Spekkink, Hoogstraat 46,
Toldijk, Tel. 05755-305.

KORT ALLERLEI

Met de bouw van een derde lokaal krijgt de o.l. school in
de Velswijk de ruimte.
Niet zonder succes heeft de pas bestaande supportersclub
van PAX nu reeds voor een daverend succes gezorgd. Het
te bereiken doel, de geluidsinstallatie op het PAX-terrein,
is bereikt. Dit na een knallende fancy-fair in zaal Langeler.
HTV laat oom Albert zijn huwelijksreis voortzetten, met een
tweede uitvoering op zaterdag 7 april in zaal Langeler.

Trim, trim, trim, dit kan maar niet vaak genoeg gezegd
worden. Alhoewel in groepsverband, getuige de aktieve
bijeenkomsten van het trimcomité Keijenburg-Hengelo iedere
donderdagavond in het gymnastieklokaal en zondagsmor-
gens een pittig bosloopje, kan men ook op eigen houtje
aan de nodige lichaamsbeweging doen.
Nog maar nauwelijks de spannende cross op circuit 't Zand
achter de rug en het motorgeronk nog in de oren, richt de
Hamové al haar aandacht nu op de komende internationale
wegraces op circuit de Varssel-Ring op zondag 26 aug.
Kaartsport is vooral in het oosten van Nederland niet onbe-
kend, denk alleen al aan kruisjassen, klaverjassen, pandoe-
ren. De bridgesport, ook een boeiend kaartspel verdient
ook des kaartspelers aandacht. Wie voelt voor bridgen
(voor beginners) dan even om inlichtingen naar het adres
Kerkekamp 18 te Hengelo Gld.
Zwemmen is eigenlijk bestemd voor iedereen (ook een
vorm van trimmen). De Hengelose zwembadstichting werkt
daar nu reeds weer druk aan.
Voordelig zwemmen komend seizoen in Hengelo's zwembad
voor iedereen. Abonnementen bestellen tegen gereduceerde
prijs van 2 tot 20 april via de scholen of op het gemeente-
huis.
Keijenburg zit niet stil. Breidt de huizenbouw er zich ge-
stadig uit, ook op ander gebied is men bouw-aktief. Werd
indertijd een geheel nieuwe school gebouwd, nu komt er

n n.cjw gymnastieklokaal en zijn de plannen voor
een fraai dorpshuis reeds in de pen. De spelende jeugd
wordt ook niet vergeten Voor hen komt er een fraaie speel-
tuin, geprojecteerd aan de Koldewijweg. De fraaie sport-
velden waarop Keijenburgse Boys haar offensieve voetbal-
daden demonstreert, is eveneens een teken van vooruit-
strevendheid in het Keijenburgse.
Dat motorcrosser Gerrit Wolsink een enthousiaste suppor-
tersclub heeft, die ook een eigen clubblad uitgeeft, is ge-
noegzaam bekend.
Dat leden van deze club hem overal nareizen naar de wed-
strijden is ook bekend.
Zo ook afgelopen zondag 1 april, toen een groep supporters
naar Frankrijk toog om Gerrit daar voor de eerste keer als
fabrieksrijder voor Maico in actie te zien in de Grand Prix
van Frankrijk in Tarare nabij Lyon.

ALS WEDDENSCHAP KOENE DUIK IN DE DORPSBLEEK

Daar gaat ie dan, zal Jan Lohschelder gedacht hebben, toen
hij bij de trouwerij van Wim Wasseveld en Jo Rouwenhorst,
zijn eens gedane beloft e inloste, en met een koene duik
de Dorpsbleek indook.
Jan Lohschelde, bij zijn kameraden ook beter bekend als
,,de Prans", had niet kunnen denken, dat zijn weddenschap
zo snel bewaarheid zou worden.
In de zin „als jij eens gaat trouwen, spring ik in de Bleek"
met de gedachte, die trouwerij daaraan denkt hij toch niet
Toen de huwelijksdatum bekend gemaakt werd, moest „de
Prans" zich gaan voorbereiden op zijn natte taak.
Onder het toeziend oog van het kersverse bruidspaar en
heel veel publiek in de nabijheid, ging hij officieel te water
en uiteraard als een echte bruiloftsgast, met de hoge hoed
op.
Of het water een aangename temperatuur had, zo vroeg in
het voorjaar, zal de koene duiker, zelf het beste kunnen na-
vertellen.



JEUGDCROSSES EN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN
HAMOVÉ IN HET WOSSINKBOS

ue commissie vvossinKDos van de Hamové zij de
udia vasigeauiia voor nei nouden van de jeugd-

en ue ciuuKampioenschappen.
datums zijn: 2ï april, 1B mei, i sept. en 27 okt.

tr worat verwacht dat velen zullen deelnemen aan deze
wedstrijden. Uit zal ongetwijfeld het geval zijn bij de jeugd.
Voor deelname aan de clubkampioenschappen dient men
lid te zijn van Hamové. Daarom een vriendelijk verzoek
aan alle leden van Hamové die in het bezit zijn van een
crossmotor of -brommer aan deze serie mee te doen.
Men kan zich hiervoor opgeven bij de commissie.
Dit geldt ook voor de jeugdklasse, die zich dient op te
geven bij K. F. Lubbers, Rozenhoflaan 9, Hengelo Gld.
Bovendien kunnen op bovenstaand adres ook de aange-
vraagde trainingskaarten worden afgehaald.

„AKSIE-CENTRUM" TE TOLDIJK '

In aktie voor het „Aksie-centrum" is de kreet van de jeugd-
beweging in Toldijk en omgeving.
Begin dit jaar werden de koppen bij elkaar gestoken om te
komen tot vervanging van het oude gebouw.
Daartoe werd een boerderij aan de Hoogstraat aangekocht.
Met de inrichting en verbouwing zal een bedrag van plm.
ƒ 30.000.— gemoeid zijn.
Via vrije giften huis-aan-huis in Toldijk en omgeving, werd
reeds een bedrag van ƒ 15.000.— bijeengebracht.
Om iedereen duidelijk kond te doen van het reeds be-
reikte aktie-bedrag, wordt bijna iedere dag de nieuwe stand
aangebracht op de grote thermometer, die staat opgesteld
op de hoek van de Kruisbrinkseweg en de Z.-E.weg (tegen-
over café-restaurant „den Bremer").
In het vernieuwde aktie-centrum zullen o.m. plaats krijgen de
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jeugdsoos, bibliotheek enz.
Voor de nog maar korte periode van de aktie is het reeds
bereikte bedrag (°P heden) f 15.000.— een bemoedigend
resultaat en geeft tevens uitdrukking aan de instemming
die men heeft voor de komst van het nieuwe jeugdcentrum
Over de aktie voor het „Aksie-centrum" kunt u volledige
inlichtingen krijgen bij Martin Spekkink, Hoogstraat 46,
Toldijk, Tel. 05755-305.

KORT ALLERLEI
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daden demonstreert, is eveneens een teken van vooruit-
strevendheid in het Keijenburgse.

Dat motorcrosser Gerrit Wolsink een enthousiaste suppor-
tersclub heeft, die ook een eigen clubblad uitgeeft, is ge-
noegzaam bekend.
Dat leden van deze club hem overal nareizen naar de wed-
strijden is ook bekend.
Zo ook afgelopen zondag 1 april, toen een groep supporters
naar Frankrijk toog om Gerrit daar voor de eerste keer als
fabrieksrijder voor Maico in actie te zien in de Grand Prix
van Frankrijk in Tarare nabij Lyon.
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Daar gaat ie dan, zal Jan Lohschelder gedacht hebben, toen
hij bij de trouwerij van Wim Wasseveld en Jo Rouwenhorst,
zijn eens gedane belofte inloste, en met een koene duik
de Dorpsbleek indook.
Jan Lohschelde, bij zijn kameraden ook beter bekend als
,,de Prans", had niet kunnen denken, dat zijn weddenschap
zo snel bewaarheid zou worden.
In de zin ,,als jij eens gaat trouwen, spring ik in de Bleek"
met de gedachte, die trouwerij daaraan denkt hij toch niet
Toen de huwelijksdatum bekend gemaakt werd, moest „de
Prans" zich gaan voorbereiden op zijn natte taak.
Onder het toeziend oog van het kersverse bruidspaar en
heel veel publiek in de nabijheid, ging hij officieel te water
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HENGELO'S KOOPCENTRUM MET EIGEN WORSTMAKERIJ

Suiker kg 109

{ Rodeo koffie 500 gr 325

Vivoslasaus Itr 119

Chocoladehagel 250 gr 89

WAS-

LITER

California
GROENTE OF

TOMATEN

2 BLIKJES

VIVO

Vriirhl.ni-
\VIJ\

FRAMBOZEN-BESSEN

HEEL LITER

TOILETZEEP

LllX
4 STUK 236

BIJ ONS

Halfvolle melk Itr 59
Chocoladedrank Itr 79
Potgrond 2 zak 69

Swift grote ton 13.95

DE HELE WEEK

Mager ribstuk

3 tartaar

Magere ham lappen
250 gr leverworst

529

269

498

49

Roomsn/tze/s
3 voor

WOENSDAG EN DONDERDAG

Vleesgehakt
gratis kruiden

3 Gelderse schijven 159

Dik spek

Bakblloedworst

179

98

Dikke ribbetjes 149

VRIJDAG EN ZATERDAG

Fricandeau

Ossestaart

Eigen rookworst
100 gr leverkaas

549

198

149
79

karbonade
alle vleesprijzen per 500 gram

Bloemkool

Hollandse komkommer 58

500 gr andijvie 68

Verse radijs bosje 68
VIVO IMPORT

sinaasappels 2 kg 198

Kerkdiensten

Ned. Herv. Kerk

ZONDAG 8 APRIL

8.30 uur Ds T. H. J. Nijland (Joppe)

jeugddienst

10 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
10 uur Ds F. Gerbrandy

Vrljz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

P- Fll telpfoon f057B3ï 1420 b.Q.O 00*

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr (-oeken, Hummelo. Tel. ü8348-23b

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10 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.

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.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Fel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 910 uur. Spreekuur:
dinsdags van 9-10 uur; donderdags van 19
tot 20 uur.



SEIKO
Modern Masfenjfrof Time

'S Werelds meest verkö<
Japanse horloge!

FA. K ö H L E R - W I S S I N K
SPALSTRAAT 15 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1374

ZONDAG 8 APRI

orkest

The
Music Strings

föCOEDIA
HENGELO (GLD.)

METAALINDUSTRIE

Gebr. Wisselink B.V.
Halle-Heideweg 12-16
Tel. 08343-218
HALLE

„DE HEIDE SMID"

Gebr. Wisselink B.V.
F 61 Varssel
Tel. 05753-7271
HENGELO GLD

Eigen fabrikage van o.a.:
Karabijnhaken (roestvrij staal)
Varkensneusringen
Koespanbeugels
Ligboxstallen, compleet

Importeur van:
lasapparaten, 5 jaar garantie
slijpmachines
betonmolens enz.
tractoren
landbouwwerktuigen
gazonmaaiers

Aanleg van:
Senior melkleidingsysteem

Installateur van o.a.:
Loodgieterswerken
Sanitair
Dakbedekking
Centrale verwarming

Verkoop van:
Miele wasautomaten

Bromfietsen - Rijwielen:
Batavus - Gazelle - Empo
Zündapp

Koltec schrikdraadapparaat

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

VOOR AUTORIJLESSEN
in DATSUN en DAF

Ook voor MOTORRIJLES met scooter

is het adres voor U

VAMOR GEDIPLOMEERDE AUTORIJSCHOOL

A. LOONEN
Tel. 05753-1845 (b.g.g. 1551)
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Overdag van 's morgens 8 uur tot 's middags 6 uur te be-
reiken op Spalstraat 1

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

SIERHEESTERS

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

HAAGBEPLANTING

BOSPLANTSOEN

LAANBOMEN

VASTE PLANTEN

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofstraat 7 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1424

Deze schoen
is soepel als
een handschoen

Een ideaal schoentje met
moderne plateauzool. De naar
de voet gevormde binnenzool is
een genot voor uw voet. Schoen
en zool zijn van ECHT LEER.

De modeschoen met voetbed

WULLINK'S SCHOENHANDEL

OOMALBERT
ZET
ZIJN HUWELIJKSREIS
VOORT
Nogmaals genieten van een vrolijke toneelopvoering
door de Hengelose Toneelvereniging (HTV).

op zaterdag 7 april
aanvang 8 uur
in zaal Langeler te Hengelo Gld

Kaarten in voorverkoop bij de spelers-leden en bij
zaal Langeler en boekhandel Wolters

V. en A.V. „PAX

Trekkingslijst
Op de navolgende nummers zijn prijzen gevalen in

de gehouden verloting:

39 - 403 - 454 - 714 - 936 - 1159 - 1189 - 1431 - 1469

1718 - 1864 - 1877 - 1901 - 1931 - 1964

Prijzen zijn af te halen bij Maalderink, Bleekstraat 10,

Hengelo Gld

Gemeente Hengelo Gld
Het gemeentebestuur maakt bekend, dat de aangifte
van kinderen, die met ingang van het schooljaar
1973/74 openbaar onderwijs gaan volgen, dient te
geschieden vóór 15 mei a.s. bij het hoofd van de des-
betreffende school.

Openbaar kleuteronderwijs
De kinderen, die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt
en nog niet zijn aangemeld en zij die in het schooljaar
1973/74 die leeftijd zullen bereiken, dienen te worden
opgegeven bij mevr. W. G. Egbers-Arfman, hoofd-
leidster van de openbare kleuterschool Rozenstraat 16
te Hengelo Gld, telefoon school nr. 1911.
Met ingang van 1 augustus 1973 wordt het tweede
lokaal in gebruik genomen.

Openbaar basisonderwijs
De kinderen moeten voor 1 oktober 1973 de leeftijd
van 6 jaar hebben bereikt.
Aangifte kan geschieden voor:
a de openbare lagere school, Rozenstraat 14

te Hengelo
bij het hoofd der school, de heer G. L. Dijkstra,
Fokkinkweg 11, aldaar, telefoon huis nr. 1870 of aan
school, tel. school nr. 1510;

b de openbare lagere school te Varssel
bij de heer W. J. L. Tharner, Zelledijk 6, aldaar,
telefoon huis nr. 7250.

Het gemeentebestuur

Leer succesvol autorijden!
V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL WENERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Lessen In DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keijenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WENERS

Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307

EEN ZEER GOEDE

VAATWASAUTOMAAT
MET ONTHARDER VOOR

ƒ 698-
Ruime garantie en service

W I N T E R S
SPALSTRAAT 8

Een veilige helm
IS EEN STUK PRETTIGER

DAN EEN GAT IN JE HOOFD

Prijzen vanaf ƒ 10.—

FA.J. TH. S L O T B O O M
Kieftendorp B 98 - Hengelo Gld - Tel. 7278

BOUWVAKKERS

Inleveren van vak.bonnen
voor de a.s. feestdagen

MAANDAGAVOND 9 APRIL van 7-9 uur

BIJ A. HULSTIJN, VORDENSEWEG 27

Bestuur B.N.V.

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de be-
langstelling bloemen, cadeaus
en felicitaties die wij bij de
herdenking van ons 50-jarig
huwelijk mochten ontvangen.

A. J. Lenselink
D. J. Lenselink-

te Winkel

Hengelo Gld, april 1973.
Scharfdijk 5.

Voor de vele blijken van
medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn
onvergetelijke man, zeg ik U
hierbij hartelijk dank.

M. A. Horstink-
Wiendels

Hengelo Gld, april 1973
Kerkstraat 19.

Onze oprechte dank aan allen
die met ons hebben meege-
leefd, tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn dier-
bare man en onze vader en
broer

GERHARDUS JOHANNES
MENTINK

H. H. Mentink-
Goorkate

fam. Verheij
fam. Mentink

(Zelhem)

Hengelo Gld, april 1973
Zelhemseweg 5

Gevraagd een meisje voor de
huishouding en winkel. Liefst
zelfstandig. Massop, Centra
supermarkt, St Janstraat,
Keijenburg

Gevraagd hulp in de huis-
houding. Liefst 2 dagen per
week. Mevr. Wisselink, Dorps
straat 4, Steenderen,
Tel. 05755-228

Biedt zich aan jongen, 16 jaar,
voor vakantiewerk. Vordense-
weg 26

Te koop z.g.a.n. PZ snel-
hooier, melkwagen voor 12
koeien, melkkarretje en een
ladder van 21 sportels
H. Olthof, D 51, Hengelo Gld

Te koop keurige oude Volks-
wagen. Landlustweg 10, Steen
deren, Tel. 05755-443

Te koop huishoudkachel, gas-
kachel, meikrek, partij aard-
appelen (Surprise). W. A.
Berendsen, D 142, Hengelo

Te koop makke rijpony
Elly v.d. Russer. Lief voor kin-
deren. Gedekt 23-6-72
hüddink, Baak, Tel. 05754-355

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1979

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 garantie!

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

Nieuw!!

DERMO
SEBANE
Luxe kennismakings-
casette
met 5 produkten
tegen vette huid

Kost maar

ƒ4.95
SNEL HALEN BIJ

L E N S E L I N K
KERKSTRAAT 1
HENGELO GLD
TELEFOON 1300


