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

INTERTEST Tapijt-show
en tevens

gordijnenshow
donderdag 12 april en vrijdag 13 april
van 15.00-22.00 uur

zaterdag 14 april
van 10.00-17.00 uur

in „ONS HUIS"
Beukenlaan 30, Hengelo GId

Tevens houden wij

open huis
in onze winkel en showroom

Gaarne tonen wij U onze grote kollektie

MEUBELEN, TAPIJTEN, GORDIJNEN

alsmede onze zeer uitgebreide DOE-HET-ZELF

afdeling met o.a.

houtwaren, ijzerwaren, aanrechten, kastjes,

buffetten enz. enz.

WONINGINRICHTING - DOE-H ET-ZELF CENTRUM

TIMMERBEDRIJF

„De Spannevogel" Ruurloseweg 2 - Hengelo GId

Parkeerplaats achter de winkel met tevens 2e ingang

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 gek. worst

288

188

79

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 250

500 gram rundergehakt speciaal 398

500 gram varkensgehakt speciaal 348

150 gram palingworst 99

Donderdag:

500 gram malse varkenslappen 348

500 gram stoof lappen 498

100 gram Berliner 79

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 289

500 gram schenkel 398

100 gram rauwe ham . 125

100 gram gebr. runderrollade 118

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER
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Uw eerstvolgende
1ehulp-etui:

n<üea
1eHULP-ETUI!

Om de geweldige
kwaliteit.
De scherpe prijs.
De onmisbaarheid.
DEA1ehulp-etui,
Voor schrammetjes,
scheurtjes, sneetjes.
Bij pech onderweg.
En thuis.

het eigen merk van
uw D.A.-drogist.

f 10,95

De zaak met
vele speciaalafdelingen

L E N S E L I N K
KERKSTRAAT 1

HENGELO GLD

TEL. 05753-1300

Pantalon,
die
naar
uw
pijpen
danst!

Een pantalon die zit, maar ook staat.
Met een coupe die blijft, in een stof
die houdt. In de kleur die u zint. Voor
een prijs die past.

Trefpunt van mode voor morgen

Kifim
imK3:K3 GLD l



JAN GROOT-LANDEWEER

en

ANNELIES SCHRÖDER

zullen op zaterdag 14 april om 15.00 uur hun

vriendschap in trouw om laten zetten in de

R.K. Kerk te Hengelo Gld.

Receptie van 16.15 tot 18 uur.

Dag-adres: Hotel Leemreis,

Spalstraat 40, Hengelo Gld

Ons adres is: Ruurloseweg 1, Hengelo Gld

ZATERDAG 14 APRIL
zijn wij na 12 uur GESLOTEN

Schröder Bil DE KFRK

Mede namens mijn vrouw wil ik allen hartelijk danken

voor de belangstelling, de cadeaus en bloemen, die

wij mochten ontvangen tijdens de receptie ons aan-

geboden door Bestuur en Raad van Toezicht van de

Coöperatieve Raiffeisenbank „Steenderen" ter ge-

legenheid van mijn pensionering.

U hebt de 24e januari 1973 voor ons tot een onver-

getelijke dag gemaakt.

H. KOERSELMAN

Steenderen, april 1973.

Molenkolkweg 33.

J. G. van Dijke, tandarts

AFWEZIG

vrijdag 13 t.e.m.
maandag 23 april

Spoedgevallen tandarts Edens te Vorden. Uitsluitend

op het spreekuur van 9-10 uur

Th.J.Hanrath,arts

AFWEZIG
van 15 tot 25 april

WAARNEMING DR POLLACK

Zon op een
presenteerblaadje

Als MODEHUIS LANGELER het u zo aan kon

bieden, was dat wel plezierig, maar de zon komt

wel en daarom presenteren wij u de nieuwe

kollektie 1973 voor zon en zomer. Op onze

lenteshow a.s. woensdag 11 april, 20 uur in zaal

Concordia, hebt u het zeker naar uw zin

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

GEVRAAGD per 1 mei of 1 juni a.s.

dokters-assistente
In apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Th. J. H A N R A T H
Kastanjelaan 7 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1277

Open huis voor iedereen
Gestimuleerd door het succes bij de vorig jaar gehouden
show, heeft de firma Heijink, woninginrichting „De Spanne-
vogel" te Hengelo Gld, besloten dit jaar weer iets dergelijks
op touw te zetten.

Onder het motto Open Huis toont deze firma haar grote ver
koopassortiment, aan een zo breed mogelijk publiek.

Daartoe wordt er in ,,Ons Huis" aan de Beukenlaan te
Hengelo Gld een show opgezet van Intertest tapijt en gor-
dijnen, op 12, 13 en 14 april.

Voor de openingstijden zie men de advertentie elders in
dit blad.

Naast de show zal men ook geheel vrijblijvend in de zaak
kunnen kijken, waar men een inzicht kan krijgen in de
grote kollektie meubelen, die er staan opgesteld, alsmede
de zeer uitgebreide doe-het-zelf afdeling.

Met deze open visie op het uitgebreide assortiment van
deze firam en wensen hen veel succes met de show onder
het motto „Open Huis".

UW SLIJTER IS

i^Leemre/s
r

Profiteer van onze aanbiedingen voor Pasen
Advocaat (met glas)

Zoete rode wijn, 2.1 liter

Mateus Rosé, in prijs verlaagd

Beaujolais A.C., tegen gereduceerde prijs

Moezelwijnen:

Liebfraumilch (met glas)

Himmlisches Mosel Tröpfchen

(bij 6 flessen flinke reductie) en glazen

Bekende soorten whisky in diverse prijsklassen

Franse cognac vanaf f 15.95

Remy Martin nu van ƒ 26.25 voor ƒ 23.75

Frisdranken: Hero - Sisi, Spa, Schweppes

Bieren: Tapbier, Keiler, Stella Artois, Grolsch,

Heineken, Hengelo's, Dortmunder, Wicküler

Spalstraat 40 - Hengelo Gld - Tel. 057531274
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Weest overtuigd, dat Uw hart-
verwarmend medeleven, in
welke vorm ook, mijn onnoem
lijk leed hebben helpen ver-
zachten evenals de grote waar
dering voor mijn inniggeliefde
man, waarvoor ik allen heel,
heel hartelijk dank zeg.

Mede namens de familie
U. Geertsma-Driebergen

Hengelo Gld, april 1973

Biedt zich aan baby-sitsier

Tel. 2150, Hengelo Gld

Te koop
2-pers. stalen ledikant, alu-
minium wasketel + gasbran-
der, kinderwagen, wandel-
wagert. Zelhemseweg 28,
Hengelo Gld

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

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

3e klas havo-leerlinge vraagt
vakantiewerk. Onverschillig
wat. Tel. 2150, Hengelo Gld

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

Tegen adv.kosten af te halen
partij weckflessen. Vordense-
weg 4, Hengelo Gld

Te koop een nest Airedale
terriërs. B. J. Weustenenk,
E 39a, Hengelo Gld, Tel. 1709

Fe koop jonge konijnen en
solide houten kruiwagen.

Past. Thuisstraat 14, Keijen-
Durg, Tel. 1754

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

Plattelandsvrouwen ontvangen

The Broadland „Singers"
Op uitnodiging en onder auspiciën van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zullen
de afdelingen Doetinchem, Hummelo-Kepeel,
Steenderen en Zeddam gedurende het week-
end van 13 tot 16 april gastvrijheid verlenen
aan een 27 leden tellend gemengd koor uit
de cultuur- en universiteitsstad Norwich, prov
Norfolk.
De slogan van dit koor ulidt:,,Only singing
for pleasure" maar zij mogen er zijn.
Het koor bestaat sedert 1956, treedt regel-
matig op voor de Britse radio, de BBC en
geniet een internationale reputatie. Zij be-
zochten met veel succes o.a. Frankrijk en
Canada.
Hun programma vermeld werken vanaf de
middeleeuwen van o.a. Monteverdi, Purcell,
Grieg, Bruckner, Rachmaninoff en Britten,
met madrigalen, motetten en folksongs.
Het geheel staat onderleiding van de vrouwe
lijke dirigente mrs Angela Dugdale.

Na aankomst op vrijdagavond 13 april in
Arnhem, worden zij verwelkomd door een
delegatie van het provinciaal bestuur en
enige gastgezinnen, allen leden van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen.
The Broadland Singers zullen achtereenvol-
gens optreden in Drempt in de Ned. Herv.
Kerk, zaterdagavond 14 pril om 8 uur; in
Bronkhorst in de Kapel op zondagmiddag om
15 uur en in Zeddam in de Ned. Herv. Kerk
zondagavond 15 april om 8 uur.
De relatie met The Broadland Singers kwam
tot stand via de Bond van Plattelands-
vrouwen afd. Gelderland die sinds jaren
vriendschappelijk contact onderhoudt met
haar zustervereniging Women Institutes. Zij
verheugt zich erop Oostelijk Gelderland ken-
nis te kunnen laten maken met Engelse koor-
zang van hoog gehalte.
Programma's bij entree verkrijgbaar.

Simavi's zegenrijke arbeid in tropenlanden
Reeds 48 jaar lang doet Simavi haar werk,
namelijk het geven van direkte medische
hulp in de tropen door het schenken van
medicijnen, instrumenten, verplegingsartike-
len, verbandmiddelen en andere medische
goederen.
Haar dagelijks bestuur, dat bestaat uit drie
ervaren tropenartsen en een financieel des-
kundige, bijgestaan door adviezen, gegeven
door de direkteur van het Simavi-kantoor,
waarborgt, dat deze medische goederen in
deskundige en zorgzame handen komen.
Binnen haar financiële mogelijkheden schenkt
Simavi deze goederen zo gericht mogelijk,
zodat het grootst mogelijke resultaat wordt
bereikt.

Er heerst op medische gebied in de tropen
een ontstellende nood. Deze wordt door
geen hygiëne, verkeerde gewoonten en opvat
tingen, gebrek aan elementair voedsel en
andere oorzaken in de hand gewerkt.
Dokters, verpleegsters, ziekenhuizen, poli-
klinieken, health-centres e.a. doen al maar
door een dringend beroep op Simavi hen bij
te staan in hun behoefte aan de meest nood-
zakelijke medicijnen, instrumenten en andere
medische goederen. In de tropen zijn zij ge-
dwongen op veel meer fronten te strijden
tegen ziekte en dood dan wij, die een groot
aantal artsen, specilisten, ziekenhuizen er:
poliklinieken ter beschikking hebben, voor-
zien van de modernste apparatuur

In dank aan onze ouders, hopen wij op woensdag

11 april 1973 te gaan trouwen.

11 uur: Gemeentehuis Steenderen

11.30 uur: Kerkelijke bevestiging door dhr.

Bouman in de Ned. Herv. Kerk te Steenderen

1 uur: Kinderreceptie in zaal „Den Bremer"

te Toldijk.

4-5.30 uur: Grote mensen receptie in dezelfde
1 zaal.

MARTIN SPEKKINK

Hoogstraat 46

SOPHIE WILLEMSEN

Hoogstraat 12

Toldijk

Toekomstig adres: Wethouder Massinkstr. 7

TOT ZIENS OP ONZE

show en open huis
OP 12 EN 13 APRIL VAN 3 TOT 10 UUR

EN 14 APRIL VAN 10 TOT 5 UUR

H E IJ IN K - „De Spannevogel"

KOM, KIJK EN ZIET, WAT

WIJNBERGEN

U DIT WEEKEND BIEDT

GROTE SORTERING IN

groene en bloeiende
planten

TEVENS ELKE DAG

verse snijbloemen
IN ONZE

winkel en

verkoop-bloemenkas

FA.WIJKBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

Gerrit Wolsink wint de
Grand Prix 500 cc motorcross
van Frankrijk
Wat nog geen Nederlandse motorcrosser is gelukt, n.l.
het behalen van een Grand Prix-overwinning in het]
buitenland, is Gerrit Wolsink wel gelukt.
Behaalden in de jaren vijftig Broer Drikx en Jan Clynk
voor eigen publiek in Nederland een Grand Prix-
overwinning, vorige week zondag bezorgde Gerrit
Wolsink op het bijzonder gevaarlijke circuit van
Tarare nabij Lyon in Frankrijk, dat bezaaid was met
stenen, een kleine groep enthousiaste supporters, die
de lange reis gewaagd hadden, ogenblikken van veel
vreugde door de Grand Prix te winnen.
Ook bezorgde hij zijn nieuwe merk Maico een gran-|
dioze overwinning, temeer daar hij pas voor dit j
merk rijdt en hem een aantal maanden was gegeven
om aan de motor te wennen.
Voor Maico was het trouwens een bijzonder succes-
volle dag.
Gerrits teamgenoot Willie Bauer legde beslag op de|
2e plaats in de eindklassering, terwijl op de 4e plaats
ook een Maico kwam.
De uitslagen over de beide manches waren:
1e manche: 1 Hammargren, 2 van Velthoven, 3 Ham-
merschmid, 4 Bauer, 5 Schutz, 6 Wolsink.
2e manche: 1 de Coster, 2 Wolsink, 3 Jonsson, 4 Bauer
5 Hammerschmid, 6 Schutz

Juist de arme patiënten in de tropen worden geholpen,
mensen, die geen geld hebben om medicijnen of dokter te
betalen. Er wordt daarbij niet gelet op ras, kleur of geloof.
Tienduizenden worden geholpen, honderden gered.
Simavi stelt zich op het standpunt, dat een zieke hulpeloze
mens in de tropen niet zomaar mag verkommeren.

Simavi stelt de medische staven ook in staat goede voor-
lichting te geven om ziekten en andere bestaan bedreigende
factoren te voorkomen.
Een goed werkend verzendsysteem staat er garant voor,
dat de gezonden goederen in veilige handen komen.
Dit jaar wordt de Simavi-kollekte van 9 t.e.m. 14 april ge-
houden.

Ontvangt u de collectant(e) hartelijk en geeft gul, want
Simavi kan onmogelijk aan alle aanvragen uit de tropen
voldoen. Hoe meer u geeft, des te meer kan Simavi helpen.
U kunt uw bijdrage ook storten op giro 128487 ten name
van Simavi - Haarlem.



Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij u ken-
nis van de geboorte van ons zoontje

GERRIT WILLEM

Wij noemen hem:
HERBERT

H. Enzerink
R. Enzerink-Norde

Varsselseweg 49.
Hengelo Gld, 25 maart 1973.

Gemeente

Hengelo Gld
BEPLANTINGSPLAN REGELINKLAAN

Voor de in het bestemmingsplan Regelinklaan-west opge-
noemen plantsoenen heeft de chef van de plantsoenen een
beplantingsplan ontworpen.
Als uitgangspunt is genomen, een goede overgang te krijgen
tussen de nieuwe woonwijken en het aangrenzende agra-
rische gebied.
In verband daarmede wijkt het nieuwe beplantingsplan
sterk af van de ttot nu toe gebruikelijke beplantingen.
Gebruikt zullen worden o.a.: eik, els, berk, flier, lijsterbes,
Gelderse roos e.d.
Binnenkort zal met de aanleg worden begonnen.
Het gemeentebestuur hoopt dat met deze beplanting een
goede aankleding van het nieuwe woongebied kan worden
verkregen.

Hengelose en Keijenborgse
Winkeliersvereniging

A T T E N T I E
IN VERBAND MET

Goede Vrijdag

Donderdag 19 april

koopavond t.e.m. 9 uur

Goede Vrijdag 20 april

t.e.m. 6 uur geopend

Koninginnedag

Maandag 30 april

t.e.m. 12.30 uur geopend

Goede manifestatie van zang en
muziek
In samenwerking met de accordeonver. Europoort, jeugd-
koor de Keirakkertjes en het ensemble The Friends, zorgde
het jongerenkoor Les Enfants voor een prettige avond in
„Ons Huis".
Les Enfants, onder inspirerende leiding van Henk Fridsma
uit Doetinchem, heeft aan zangkwaliteit gewonnen, t.o.v.

vorige uitvoeringen.
Dit jongerenkoor.bestaande uit 2 secties, een jeugdkoor
en tienerkoor, bezit naast kwaliteit ook kwantiteit. Vooral de
aanwas bij het jeugdkoor is in de laatste periode bijzonder
groot geweest. Daartegenover zou de dirigent gaarne ook
enige toename van leden zien voor het tienerkoor, in de
leeftijdsgroep. De gedachte dat alleen meisjes bij het
jongerenkoor welkom zijn, is onjuist. Ook kunnen zioh ge-

rust jongens aanmelden.
Onbevreesd zongen de jongsten van Les Enfants uit volle
borst, daarbij goed de aanwijzingen van de dirigent volgend
De wisselende tempo's werden goed gevolgd.
Als intermezzo speelden Gerdien Hoogeveen en Evelien
Lubbers een quatremain en demonstreerden een grote vin-

gervlugheid.
In tegenstelling tot Les Enfants brach de Keirakkertjes een
groot deel der liederen zonder begeleiding. Ondanks het
gemis van meerdere stemmen wegens ziekte of andere om-
standigheden bracht het jeugdkoor o.l.v. dhr Idink aanvaard-
barr zang. In enkele stukjes, waaronder klassieke, toonden
deze jeugdige zangers een hoog prestatieniveau te kunnen

bereiken.
Tussen beide optreden voerden Lizette Tijdink en Henk
Fridsma een modern stuk voor 2 orgels uit.
Het optreden van Europoort bereikte zoals reeds vaker
getoond een hoge kwaliteit. De voor deze uitvoering van
Les Enfants gekozen stukken stemden goed op elkaar af.
Het Ave Verum was daarvan een goed voorbeeld. Naast
het grote koor trad ook een selectie op onder de naam

Eurostars.
Het tienerkoor van Les Enfants beschikt reeds over enkele
opvallende zangstemmen, welke bij verdere vorming en be-
geleiding een goede aanwinst zijn voor grotere koren.
Het merendeels in vreemmde talen uitgevoerde programma
bood de tienerzangers goede gelegenheid de reeds goed
gevormde uispraak ook aan de aanwezigen te laten horen.
Het afwisselende optreden van het pas opgerichte trio The
Friends bracht een vrolijke meezingstemming teweeg, vooral

bij de jeugd.
Aan het slot van de avond deden alle groepen in een-
drachtige samenwerking nogmaals een goede gooi naar
de gunsten van het publiek.
Ondanks een mindere gelegenheid tot repeteren klopte het
uitgevoerde bijzonder goed.
Een tevreden publiek kwam handen tekort om alles met

-applaus te belonen.

Hengelo's koopcentrum met het VOLLEDIGE voordeelassortiment

Suiker kg 109

Omo koffer ••« 74s •»» 550

Dopewrtjes fijn Itr 99

Iglospinazie 450 gr 75

ZOETZURE

mnm
LITERPOT

MARGARINE

3 PAK

AFWASMIDDEL

L U X
GROTE FLACON

VAN 174 VOOR

VIVO HUISHOUD l

.nu
met dikke vruchten

TOCH SLECHTS

Halfvolle melk Itr 59

198
llterblik

Bahmi
Koen Visser

Pracht keukendoek 195

Vivo cassis Itr 109

DE HELE WEEK

Magere hamlappen
Hachévleesgratis kmiden

3 tartaar
100 gr gebr. gehakt
150 gr Be r line r

498
398
265
75
98

Verse

Braadworst

WOENSDAG EN DONDERDAG

Magere

SPEKLAPJES

Vleesgehakt
gratis kruiden

Dikke ribbetjes

Verse lever

Heel leverworstje

258

159

298

98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Magere riblappen

Mager poulet
gratis pijpje

Echte fricandeau

100 gr pekelvlees

498

498

549

98

Echte

Biefstuk
250 gram

alle vleesprijzen per 500 gram

Hollandse

paprika
2 stuks

Grape fruit 3 stuks

Golden delicious 2 KG 198

rabarber 1 KG 98

Kerkdiensten

Ned. Herv. Kerk

ZONDAG 15 APRIL

10 uur Bevestiging nieuwe lidmaten

Ds M. Jansen - Ds J. P. Kabel

Goede Herder Kapel
10 uur Eerw. heer G. Smit, Vorden

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Felix, Tel. 05755-266

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Culeman, tel. 1397

Weekenddienst doktoren

Dr Pollack, Tel. 1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag var
9.30-10 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
jur 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.
Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9 10 uur. Spreekuur:
dinsdags van 9-10 uur; donderdags van 19
tot 20 uur.

laatste voorraad

Gelderse Achterhoek
BOUTJE (uan TV)
Boekhandel

WOLTERS



Kom eens kijken naar onze nieuwe kollektie

verlichting
Nu nog meer uitgebreid, dus nog meer keuze

RUIM GESORTEERD IN

hangverlichting, wandverlichting,

en vloerlampen

Fa. Ordelman & Dijkman
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1285

SEIKO
Modern MasteiW-of Time

'S Werelds meest verkc
Japanse horloge!

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

HENGELO (GLD)

ZONDAG 15 APRIL

orkest: SANG UND KLANG
met zang van Cecil

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

Gemeente Hengelo Gld

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hen-

gelo brengen ter openbare kennis, dat zij - met toe-

passing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening - voornemens zijn, in afwijking van het

vigerende bestemmingsplan, doch in overeenstemming

met een ontwerp tot herziening van het bestemmings-

plan, bouwvergunning te verlenen aan L. Th. M. Rabe-

link, Hengelosestraat 10 te Keijenborg voor de bouw

van:

een woonhuis op het perceel, kadastraal bekend

gemeente Hengelo Gld, sectie C, nrs. 1873 en 1546

ged., gelegen aan de Hengelosestraat in het dorp
Keijenborg.

De hierop betrekking hebbende stukken liggen met

ingang van 13 april 1973 gedurende 2 weken voor een

ieder ter gemeentesecretarie ter inzage.

Belanghebbenden kunnen gedurende voornoemde ter-

mijn van tervisie-ligging, hun eventuele bezwaren

tegen de voorgenomen afwijking van het vigerende

bestemmingsplan schriftelijk bij hun college indienen.

Hengelo Gld, 6 april 1973.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

L. P. Quarles van Ufford, burgemeester

W. C. Gieling, secretaris

SIERHEESTERS

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

HAAGBEPLANTING

BOSPLANTSOEN

LAAN BOMEN

VASTE PLANTEN

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN

TUINAANLEG

G. J. HALFMAN

&ZN
Hofstraat 7 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1424

Verse eieren te koop

(bruine)

G. J. Weulen Kranenbarg

Het Karspel 8 - Hengelo Gld

Bij ons bedrijf aan de Zelhemseweg
staan nog enkele

cyclomaaiers
cm 1.35 m werkbreedte

Ook nog enkele

STRELA'S

Wacht niet tot het te laat is

cm 1.60 m werkbreedte, 2-tr.

cm 1.60 m werkbreedte, 4-tr.

zijn uitverkocht voor 1973

LM.B. „HENGELO GLD" B.V.
Tel. 05753-1964

Inleveren vakantiebonnen

voor de komende feestdagen

OP DONDERDAG 12 APRIL

's avonds van 8 tot 10 uur

W. LIMBEEK, St Janstraat 63, Keijenburg

Het bestuur NKBH

Van de wieg
tot het pensioen
moet u het met

dezelfde voeten doen

Spring dus zorgvuldig om met
kindervoetjes. Laat ze CRISTALL
schoentjes dragen, want die
hebben een, te korrigeren, voet-
bed, verschillende breedtematen,
zijn geheel van leer gemaakt
en voorzien van een sterke
soepele rubbelzool.

Voor tevreden kindervoetjes

WULLINK'S SCHOENHANDEL

Gemeente Hengelo Gld

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Hengelo brengen

ter openbare kennis, dat zij - met toepassing van

artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening -

voornemens zijn, in afwijking van het vigerende be-

stemmingsplan, doch in overeenstemming met een

ontwerp tot herziening van het bestemmingsplan,

bouwvergunning te verlenen aan het bestuur van de

Coöperatieve Raiffeisenbank Hengelo Gld, Kastanje-

laan 1, voor de bouw van:
een bankgebouw op de percelen, kadastraal bekend

gemeente Hengelo Gld, sectie K, nrs. 3235 ged. en

3236 ged., gelegen aan de Raadhuisstraat/Sterreweg

in het dorp Hengelo.

De hierop betrekking hebbende stukken liggen met

ingang van 13 april 1973 gedurende 2 weken voor

een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage.

Belanghebbenden kunnen gedurende voornoemde ter-

mijn van tervisieligging, hun eventuele bezwaren tegen

de voorgenomen afwijking van het vigerende be-

stemmingsplan schriftelijk bij hun college indienen.

Hengelo Gld, 9 april 1973.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

L. P. Quarles van Ufford, burgemeester

W. C. Gieling, secretaris

De leden ontvangen geen convocatiekaart

VERENIGING TOT BEVORDERING VAN HET

MARKTWEZEN EN ANDERE OPENBARE

BELANGEN TE HENGELO GLD

Jaarvergadering
OP MAANDAG 16 APRIL

's avonds 8 uur

IN ZAAL MICHELS

AGENDA:

1 Opening.

2 Notulen en jaarverslag van de secretaris.

3 Jaarverslag van de penningmeester.

4 Rapport van de controle-commissie.

5 Benoeming commissie 1973.

6 Bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding

van de heren C. Minnée, J. Dickmann en D. J. Wal-

gemoed.

allen herkiesbaar.

7 Verkoop onafgehaalde prijzen.

8 Voorstel bestuur om contributieverhoging.

9 Mededeling.

10 Rondvraag.
11 Sluiting.

Het bestuur

Elk die u ontmoet

ziet uw bril!

WAT ZEGT DIE BRIL?

Dat u bril-modies met uw tijd meegaat?

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

zou dat. montuur zijn?

Moderne mensen dragen moderne mon-

turen.

Er is volop keus bij

A . G R O O T K O R M E L I N K
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spuistraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

OPENING
Om het veel mensen gemakkelijker te

maken, gaan wij

maandag 16 april
een winkel openen
op Raadhuisstraat 27
TE HENGELO GLD

(tegenover het Gemeentehuis)

Als openingsreclame geven wij naast onze

lage prijzen nog

10% korting
voor goed wat in de winkel wordt ge-

bracht.

LUIMES
Meidoornstraat 17 - Tel. 1624 - Hengelo

De beste en goedkoopste

chem. wasserij van Gelderland

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

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB


