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HAAST U!
nog 14 dagen GRATIS servies-

bonnen voor

prachtig glasservies

Verdere extra reclame

Suiker deze week 109

Hero sinas
literfles van 114 voor

Cowboy sinas
ZONDER PRIK van 209 voor

2 literfles

Martini
de echte vaste prijs 605 nu voor

Hazelnootpasta
Friese Vlag normaal 192 nu voor

Zolang de R nog in de maand is

Levertraancapsules
100 stuks van 425 voor

79

179

495

175

375

Damesslips
diverse kleuren met badstof kruisje

van 295 voor 265

Vileda zeem ">n 495 voor 295

l Jsworst deze week 159

C. PETERS-SUETERS
VIVO ZB KEIJENBURG

BEHANG?
KIJK EENS BIJ

LENSELINK
EEN NOG GROTER COLLECTIE

VINDT U NERGENS

Karnaval Keijenburg
Het K.M.G. organiseert in samenwerking met „De Kei-

darpers" een

gecostumeerde kinderoptocht
op zaterdag 23 febr. a.s.

Vertrek vanaf de A.B.T.B. om 13.30 uur

Na de optocht

f eestmiddag
in zaal Winkelman

Karnavalsver. ,De Keidarpers'

Gecostumeerd bal
VOOR LEDEN

op zaterdag 23 febr.

IN ZAAL WINKELMAN

-* -̂  AANVANG 19.30 UUR

Coupons terlenka broekenstof

150 breed per meter T l UB™"

Goederenhal DERKSEN
SPALSTRAAT - HENGELO GLD

CLAM
JEUGDDIENST

in de Ned. Herv. Kerk

te Hengelo Gld

zondag 24 febr.
Aanvang 3 uur n.m.

Het Leger des Hei Is uit Amster-

dam verleent medewerking aan

deze dienst met het Nationaal mu-

ziekkorps

Zowel jong als oud, van harte welkom

bij deze dienst

Nu voordelig kopen
1 pak

Iglo spinazie
750 gram van 140 nu

1 pak

Iglo vissticks
10 stuks van 260 nu

Sappie Sappie Sappie Sappie

sinaasappelen

120

235

HONINGZOET 18 stuks 195

Kisten handappels
GOLDEN DELICIOUS

LOMBARTS

GOUDREINETTEN per kist

750

FA. WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

Het spreekt van zelf
dat u zoekt
Uit mode 1974 precies, dat wat U persoonlijk

aanspreekt.

Haal 't maar uit de kollektie bij MODEHUIS

LANGELER waar 't wel is

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO

Philips TV
in zwart-wit en kleur

Philips radio
opname en af speelapparatuur

PHILIPS Erkende Philips service

GARAGE KANTELDEUREN
verschillende maten - voorgemonteerd

inclusief BTW J uU5.'

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 - HENGELO GLD

Profiteer van de

LAGERE VARKENSVLEES PRIJZEN

De gehele week

Magere speklappen

9 A X500 gram

Varkensfrikando

500 gram

Rib of haaskarbonade

500 gram

Heerlijk gekruide

varkensrollade

598
VLEESWAREN:

250 gr boterham worst 150

150 gr ham worst 125

150 gr tongev.'r?rst 139

lOOgr mager pekelvlees

118

100 gr gebr. runderroMade

130

Dagreklames
Maandag en dinsdag:

500 gr verse worst 348

Woensdag

500 gr gehakt 275

1 kg nog voordeliger 499

500 gr rundergehakt
spec. 648

500 gr varkensgehakt
spec. 448

348

Donderdag

500 gr

malse
varkenslappen

1 kg dikke vleesribbetjes
398

Vrijdag en zaterdag

500 gr

schouder-
karbonade

500 gram O O O

298

kuikenbouten

10 frikandellen 325

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

'i Attentie

Leden carnavalsverenfging

„HOEST MEUGLUK"

Denk aan maandagavond 25 febr., grote

Carnavals-avond
IN ZAAL CONCORDI A, Hengelo Gld

m.m.v. het orkest „Gold Finger"

AANVANG 20.00 UUR - ZAAL OPEN 19.00 UUR

HET BESTUUR

Bij ons kunt u keuze maken uit veel modellen
voor geboorte- en ondertrouwkaarten

Komt u maar eens kijken

Drukkerij Wolters



Rodenstoek
modelbrillen PAK MEE AANBIEDINGEN

A. Groot Kormelink
Optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld

Met blijdschap geven wij u

kennis van de geboorte van

ons zoontje en broertje

ARNO

J. MemeHnk
G. Memelink-

Renate

Bijenhof

Hengelo Gld, 13 febr. 1974.

Vordenseweg 7.

Tijdelijk adres:
Wilhelmina ziekenhuis,

Doetïnchem

Voor de vele felicitaties, ca-

deaus en bloemen die wij bij
de herdenking van ons 55-
jarig huwelijk mochten ont-

vangen, zeggen wij allen har-

telijk dank.

D. Berendsen
A. F. Berendsen-

Lenderink

Hengelo Gld, februari 1974.

Kloosterweg 3.

Bij de herdenking van mijn

40-jarig jubileum bij de
fa. Seesing en Zn,

brengen wij hartelijk dank aan
directie, personeel, buren,
vrienden en bekenden voor de

betoonde attenties.

A. W. Peters

J. Peters-
Willemsen

Keijenburg, februari 1974.

Biedt zich aan meisje, 18 jaar
als babysitster. Te bevragen:
Tel. 1209, Hengelo Gld

Ondergetekende neemt grond
monsters, uitgebreid onder-
zoek, voor een goed bekend
staand bureau en tegen een

billijke prijs. J. Jolink, Hare-

weg 114, Doetinchem

Te koop g.o.h. olietank, inhoud

200 liter, met kraan en stan-
daard. J. Franken, Hummelose

weg 36, Hengelo Gld Tel. 1295

Te koop grasparkieten en valk
en 2 bosfazantenhanen. H. G.

Bijenhof, Hummeloseweg 7,

Hengelo Gld

Gelegenheid gevraagd voor 't
inscharen van 2 pinken. W.

Vlemingh, E 63, Hengelo Gld

Wegens beëindiging te koop:

twee dragende koeien. Wed.
G. H. Berendsen, D 76a,
Hengelo Gld, Tel. 1504

MARWITZ

Fa. Köhler-Wissink
Optiek

Spalstraat 15 - Hengelo Gld

Uw adres voor

paranapine

vuren

grenen

SCHROOTJES
DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7, Hengelo G

VIVO LEMON LIME

drank

2 litersf lessen

van 174 voor

+ 2 gratis serviesbonnen

3 literbl.

normaal 297

nu

+ 2 gratis serviesbonnen

BIJ DE

Stick gasaansteker
normaal 295 bij de Vivo

met gratis extra serviesbon

VIVO

zoetz. schijven

per pot

HONIG

macaroni

250 gram

normaal 62

bij de Vivo

VIVO

slasaus

'/2 liter

deze week

BIJ ELKE RIJKSDAALDER DIE U IN EEN VIVO ZAAK BESTEEDT, VOOR BIJNA GRATIS SIERRA GLASSERVIES!!!

DEELNEMENDE WINKELIERS: Schuppers, Vierakker; Jansen, Vierakker; Krijt, Wichmond; Peters-Sueters, Keijenborg; van Neck, Hengelo Gld; Willemsen, Toldijk; Willemsen,

Steenderen; Sprenkeler, Baak; Wansink, Hengelo Gld

Heden is rustig van ons heengegaan mijn inniggeliefde

en zorgzame man en onze lieve vader en opa

JAN WILLEM MENKVELD

echtgenoot van A. J. Woestenenk

op de leeftijd van 71 jaar.

Hengelo Gld, A. J. Menkveld-Woestenenk

H. Menkveld

G. Menkveld-Stege

B. Enzerink-Menkveld

J. B. Enzerink

F. J. Walgemoed-Menkveld

J. Walgemoed

en kleinkinderen

Hengelo Gld, 14 februari 1974.

„Groot Mentink" D 14.

De begrafenis zal plaats hebben op dinsdag 19 febr.

a.s. om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te

Hengelo Gld.

Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen

worden aldaar uitgenodigd.

Met grote vreugde geven wij u kennis van de geboorte van
onze dochter en zusje

JOCELYN

J. Kraassenberg
L. H. Kraassenberg-vanMilligen

Wiesje
Gerdien

Hengelo Gld, 15 febr. 1974.

Banninkstraat 18a.

Tijdelijk adres: Wilhelmina ziekenhuis, Doetinchem

Te huur ongeveer 1 ha bouwland voor het verbouwen van

mais, voor het jaar 1974, gelegen aan de Varsselseweg, is

reeds bemest met slakkenmeel en kali en beploegd. Het

ligt in de bedoeling om rogge te zaaien. Briefjes inleveren
voor donderdag 21 febr. Betaling voor het oogsten. A. W.

Weg, Raadhuisstraat 12, Hengelo Gld, Tel. 1596. Tevens

een paar vrachten puin gratis verkrijgbaar.

Gevraagd TIMMERMAN

voor onderhoudswerkzaamheden

HEIJINK
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

Supportersclub Gerrit Wolsink
vierde feest en vergaderde

Heden overleed zacht en kalm onze geliefde broer,

zwager en oom

JAN WILLEM MENKVELD

echtgenoot van A. J. Woestenenk

in de ouderdom van 71 jaar.

Hengelo Gld, fam. wed. W. H. Pelgrum-Menkveld

Hengelo Gld, fam. wed. W. Menkveld-Enzerink

Lochem, fam. F. J. Hagen-Menkveld

J. G. Hagen

neven en nichten

Hengelo Gld, 14 februari 1974.

Het fabriekscontract van Suzuki biedt Gerrit Wolsink nog

meer mogelijkheden om hoger op de sportieve ladder te

klimmen. Naast het sponsorschap van tegelhandel Jan van

Erp, zal een team van mensen hem terzijde staan, Op de foto

zien we van links naar rechts: Han de Vries, verzorger, Ben

Hartelman, coach-mecaniciën, Willem-Jan de Troye, conditie

trainer, Gerrit Wolsink, en Jan van Burk, als voorzitter van

een grote en aktieve supportersclub. Deze supportersclub

liet merken, tijdens de feestavond in zaal Langeler, achter

hun favoriet te staan. De onderlinge band werd nauwer aan

gehaald. De aktiviteiten van de vereniging werden bespro-

ken tijden de jaarvergadering in clublokaal Wolbrink. Na een

succesvol jaar hoopt Gerrit tot nog grotere prestaties in

staat te zijn, nu hij een fabriekscontract van Suzuki aange-

boden kreeg. Over diens situatie als motorcrosser gaf Gerrit

persoonlijk tekst en uitleg tijdens de vergadering en beant-

woordde hij de vele vragen die leefden bij de supporters.

Alhoewel mede door de kostenstijgingen nog weinig kans

is om busreizen naar wedstrijden te organiseren, wekte het

bestuur de leden op, waar mogelijk, aanwezig te zijn en

Gerrit steun te verlenen. Op de vraag of Gerrit de aanwezig-

heid van zijn supporters bemerkte tijdens de race, kon hij

positief antwoorden Van de aanwezigheid der supporters

ondergaat hij volgens zijn zeggen, een stimulerende werking

De Grand Prix wedstrijden in België, Luxemburg, Frankrijk,

Duitsland en Denemarken, zullen ongetwijfeld door sup-

porters bezocht worden. De plannen om de reis naar de

Grand Prix van Engeland te maken, zullen naar verwachting,

ook dit jaar weer ten uitvoer worden gebracht. Het is vrijwel

zeker dat Gerrit Wolsink op zondag 24 maart aan de start

verschijnt van de Hamové-cross op circuit 't Zand.

Het supportersorgaan van de club kwam ook ter sprake en

men was vol lof over dit orgaan. Ook dit jaar hoopt men

weer 7 nummers uit te brengen.

Het bestuur van de club onderging een kleine wijziging. In
de plaats van A. Meerbee'k, die niet herkiesbaar was, werd

gekozen H. Lubbers, die tevens het penningmeesterschap
overnam. H. v.d. Lende werd herkozen.

De supportersclub en haar bestuur spreekt de wens uit dat
Gerrit naast een hernieuwd nationaal kampioenschap, hoog
zal eindigen op de wereldranglijst.

Gerrit Wolsink hoopt van zijn kant dit vertrouwen van de

supporters niet te beschamen en zal zijn uiterste best doen,

om maar een voorbeeld te noemen in de Grand Prix van
Nederland die 28 juli in Markelo wordt verreden.



NINSMK supermarkt

GROENTE EN FRUIT

BLOEMKOOL

per stuk

SINAASAPPELS

ne ta2kg

MOES

Goudreinetten 1l/2 kg

WORTELTJES 500 g 48

148

198

88

119
SLIJTERIJ „DE ZON"

BESSENJENEVER Itr

Slijters VERMOUTH Stock

BACARDI RUM

UIT DE DIEPVRIES

IGLO BIEFBURGERS

2 st. v. 175 voor slechts 149

Ook zijn wij ruim gesorteerd in

Reform- en dieetartikelen

VLEES VERS VAN HET MES

HAMBURGERS 3 stuks 169

MAGERE HAMLAPJES 348

MALSE VARKENSLAPJES 495

DOORR. RUNDERLAPPEN 419

HEEL KILO 785

Rundvlees extra voordelig deze week

DUNNE LENDE 598

heel kilo 1150

MAGERE RIB 549

heel kilo 998

MAGER KLAPSTUK 438

heel kilo 798

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG
gratis kruiden

500 gr slechts

NU HEEL KILO

275

alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

100 gr paarderookvlees

150 gr Saks. leverworst

150 gr boterham worst

109

89

69

Bahmiofnasi 500 gr 189

89
Uit eigen worstmakerij

Rookworst 100 gr

ZUIVEL VOORDEEL

VOLLE DAGMELK 72

MAGERE VANILLE VLA Itr 79

Echte

ROOMBOTER per pakje 169

BROOD EN BANKET
Gesneden bruin 79

wit 80
Puntbrood jes 6 voor 85
Belgische Galettes 122
Tompoucen 4 voor 169

MOCCASNIT 239

fles normaal 625 nu 498

Ka r va n cevitam
fles geen 198 maar

California groentespep
2 pak geen 130 voor 108 maar

Vivo voordeelkoek 95

Vileda zeem van 495 voor 295

Honig macaroni pak van 62 voor 49

Vivo pils 2 eurofles 109

Vivo oploskoffie grote pot 200 gr 440

Unox kippesoep blik van 115 voor 95

Sunsilk shampoo geen 380 maar 295

Croeuette biscuits 2 rol
De Betuwe

aardbeienjam geen 159 maar

Nobo sprits en chocolade sprits
samen van 184 voor

89

139

149

Remia

fritessaus
emmer 1000 g, normaal 340 bij ons 259

Oristal

wasverzachte
flacon 2 liter

r
slechts 159

I^Kerkdiensten

ZONDAG 24 FEBR.

N*d. Herv. Kerk

9 uur Geen dienst

10.30 uur Ds J. P. Kabel

Vrtjz. HOT. K«*

10.30 uur Ds P. W. van Arkel

Goede Merder Kapel

10 uur jeugddienst

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Eli, Tel. 05753-1420, b.g.g. 008

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30

uur en zondags van 12-12.30 uur

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Foeken, Tel. 08340 3491

Weekendienst dierenartsen Steenderen

Dr W. Filix, Steenderen, Tel. 05755-266

RJC Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mie. Zondag 8.30

uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mie. Door de

week H. Mte 8 uur.

R.K. Kerk Keljenburg

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mla. Zondag 7.30

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

stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 6

uur R.K. kerkdienst

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; donderdage van 19

tot 20 uur.

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922



Ook voor kleine elektr. huishoudelijke apparaten

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

HENGELO (GLD)

ZONDAG 24 FEBR.

SANG UND KLANG
met zang van Cecil

3 bars vol gezelligheid

SPAREN:

COöP. RAIFFEISENBANK

HENGELO GLD
Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapel weg 16

automatisch sparen ambtenaren-sparen

gewoon sparen

termijn sparen

jeugdsparen

bedrijfssparen

grijp 5.

Alle spaarvormen

Een perceel weiland, gelegen aan de Hoogstraat te

Toldijk.

Groot 1.37.60 ha.

Brieven onder nummer 8, t.e.m. 22 februari 1974, aan

Boekhandel Wolters, Kerkstraat 17 te Hengelo Gld

Gunning voorbehouden

Prins Vincent l een waardige jeugdprins

Gewassen

betontegels
40 x 60 cm

Sierbetonblokken
DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7, Hengelo G

Voor:

Mc Cormick
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS melksystemen
Tel. 05753-1964 611 stallen

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

CillïlilVillsSClllllillk?
DA drogisterii LENSELINK

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL. 05753-1979

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

KEIJENBURG BEREIDT ZICH VOOR OP LEUTIGE CARNAVALSDAGEN

Dat men in de gemeenschap Keijenburg zich tijdens de carnavalsdagen en de voor-
bereidingen daaraan voorafgaande, van haar beste zijde wil laten zien, is ieder jaar
weer duidelijk gebleken.

Naast het regentschap van de grote carnavalsprins Herman de 1e, heeft de jeugd
ook haar verlangens getoond.

Het gevolg is, dat er een jeugdprins werd uitverkoren, welke met zijn Raad van Elf
de jongecarnavalisten zal presideren.
Zijn eerste taak is, leiding te geven aan de grote optocht, die het kindercarnaval
te Keijenburg hoopt te beleven op zaterdagmiddag 23 februari.
Met allerlei fraaie costuums hoopt men zoveel mogelijk belangstelling te trekken.
Na afloop van de uitgebreide optocht wacht de jeugdprins Vincent 1, een warm
onthaal in zaal Winkelman, waar de jeugdige narren en narrinnen zich zondermeer
zullen laten horen.

Niet ten achter willen blijven, de oudere narren en narrinnen.
Zaterdagsavonds 23 febr. gaat men onverdroten voort, onzin te verkopen, en elkaar
zoveel mogelijk leut te vertellen.

De uitnodiging van de carnavalsprins om gecostumeerd te komen, is niet tegen
dovemansoren gezegd, want die avond kan er gerekend worden, dat de leden
allerlei lumineuze costuums zullen dragen, ter verhoging van de algemene feest-
^vreugde.

BEDEVAART BANNEUX

Reeds de volgende maand vindt de traditionele bedevaart
naar Banneux (België) plaats.

Als datum is hiervoor vastgesteld voor vertrek, zaterdag
27 april 's morgens om 8 uur uit Hengelo Gld en terugkeer
op zondag 28 april, omstreeks 23.00 uur. Nadere medede-
lingen volgen binnenkort.
Inlichtingen omtrent de bedevaartstocht naar Banneux zijn te
verkrijgen bij mevr. Gerrits, lekink 2a, Hengelo Gld
Tel. 05753-1727, b.g.g. 2837

H. C. JANSEN, ere-lid van Kon. Harm. Concordia

Met algemene stemmen werd de heer H. C. Jansen tot ere-
lid van de Kon. Harm. Concordia benoemd. Dit gebeurde op
de algemene ledenvergadering, die door een groot aantal
leden werd bezocht.
Na opening door de voorzitter volgden de verslagen van de
secretaris en van de penningmeester. Wat dit latste verslag
betreft, was dit oorzaak om tot verhoging van de contributie
over te gaan.

Bij de bestuursverkiezing werd de aftredende voorzitter bij
acclamatie herkozen.

Ook de dirigent zal het komende jaar de dirigeerstok blijven
hanteren.

Zoals uit de besprekingen bleek zijn er steeds mogelijk-
heden voor jeugdleden tot toetreding voor corps en fluitclub
en natuurlijk zijn nieuwe leden altijd hartelijk welkom.
Uitvoerig werd van gedachten gewisseld over concerten,
concours en verschillende muzikale medewerkingen, waar-
bij vooral het laatste punt uitvoeriger besproken werd, m.n.
het marsmuziek maken in de duisternis en de vergadering
had er volledig begrip voor dat dit niet mogelijk is en d.a.g.
werden de mogelijkheden besproken om b.v. bij een behaald
kampioenschap een daaropvolgende zaterdag of zondag
een muzikale hulde te brengen, die een kampioen waardig
is. De vergadering ging hier volledig mee accoord.
Besloten werd aan de eerstvolgende carnavalsoptocht mede
werking te verlenen.

Nadat bij de rondvraag nog diverse interne aangelegen-
heden waren besproken, sloot de voorzitter de
meerde vergadering.

geam-

SOLI DEO GLORIA BEKVELD BELEGT ZANGERSAVOND

Talrijke zangers en zangeressen brengen zanggenot
Dat het zingen een genotvolle vrijetijdsbesteding is en
tevens karaktervormend, heeft voor de zangverenigingen
een stimulerende werking.

Over het algemeen mogen dergelijke verenigingen nog niet
klagen over haar ledental.

Zaterdagavond 23 febr. ontmoeten elkaar vele zangmin-
nenden tijdens een zangersavond in zaal Langeler te Hen-
gelo Gld. Op uitnodiging van het chr. gem. koor Soli Deo
Gloria uit Bekveld, verlenen medewerking: Hengelo's gem.
koor, chr. gem. zangver. Looft den Heer, gem. zangver. Ons
Genoegen uit Laren, gem. zangver Wozaneto uit Wolfers-
veen en kinderkoor de Keirakkertjes uit Keijenburg. Ook
zal de organiserende vereniging zelf zangnummers ten ge-
hore brengen.
In zijn totaliteit zullen er heel wat zangnummers ten gehore
gebracht worden.
Het bestuur van Soli Deo Gloria attendeert belangstellen-
den erop, dat er nog wel de mogelijkheid bestaat, de zan-
gersavond bij te wonen. Mengelieve dan even contact op
te nemen met het bestuur der organiserende vereniging.

STAFMUZIEKKORPS LEGER DES HEILS KOMT NAAR
HENGELO GLD
Een fijne middag van muziek- en zanggenot, gecombineerd
met jeugddienst.

Op uitnodiging van de jeugddienstcommissie der Ned. Herv.
Gemeente, komt het nationaal stafmuziekkorps van het
Leger des Heils op zondag 24 febr. naar Hengelo Gld.
Het korps dat 35 leden telt, o.l.v. brigadier C. Nieuwland,
zal dan uitgebreid medewerking verlenen aan een jeugd-
dienst, welke voor dit doel verschoven is naar een middag-
tijdstip.

De dienst zal 's middags om 3 uur aanvangen.
Het stafmuziekkorps heeft in haar 12-jarig bestaan, reeds
diverse tournee's gemaakt door binnen- en buitenland, o.a.
Noorwegen, Finland, Engeland.
Zoals gebruikelijk zal geheel eigenwerk ten uitvoer worden
gebracht, welke muziek identiek is voor het Leger des Heils
Bekend is dat mensen van het Leger des Heils gevoel in
hun werk weten te leggen. Die spontaniteit valt ook te be-
speuren in de composities, maar zeker de wijze waarop
een en ander uitgevoerd wordt.
Naast musiceren zal het stafmuziekkorps ook optreden als
mannenkoor, welk aspect zij met evenveel gevoel en kunde
weet te presenteren.

De jeugddienstcommissie hoopt, dat zondag 24 febr. de
Herv. Kerk te Hengelo Gld geheel gevuld zal zijn.

GROEP BELGISCHE LEERKRACHTEN BEZOEKT DS PIER-
SONSCHOOL

Met interesse volgden een groep leerkrachten uit Antwerpen
een deze dagen op de voet de wijze van lesgeven op de
Ds Piersonschool te Hengelo Gld, volgens het Jena-plan.
Daar deze school, o.l.v. dhr. M. Hoogeveen en haar per-
soneel reeds verder gevorderd is in dit leersysteem, is de
Ds Piersonschool aangewezen als rayoncontactschool voor
het Jena-plan.

Daar in België de onderwijsontwikkelingen ver ten achter
liggen bij Nederland, was dit voor bedoelde groep Belgen
een interessante dag, om zo van nabij mee te maken, op
welke wijze o.a. de kennisoverdracht op de leerlingen plaats
vindt.Deze leerkrachten uit Antwerpen zijn de enigsten uit
hun land, welke zich reeds gewaagd hebben op het pad
naar andere onderwijsmethoden. In diverse klassen konden
zij ervaren welk een inbreng en tevens stimulerende werking
de leerkracht kan hebben om de kinderen zelf zoveel moge-
lijk initiatieven te laten nemen.

Na de lessen werd de groep de gelegenheid geboden om in
het documentatiecentrum vragen te stellen over het Jena-
plan aan de heer Hoogeveen.
Ook hierbij aanwezig waren dhr. B. Bolk, namens de school-
adviesdienst Oost-Gelderland en dhr. Fritsma, medewerker
aan de pedagogische academie te Doetinchem.
Als dank voor de vele aanwijzingen tijdens deze instructie-
dag ondervonden, werd voor het documentatiecentrum een
boek over de stad Antwerpen aangeboden.

Hoest Meugluk" weer op de vrolijke toer
MEDEWERKING VAN ALLE SCHOLEN AAN KINDERCARNAVALSOPTOCHT

Warempel, hpe is het mogelijk, zegt carnavalsprins Piet uit Hengelo Gld, het staat
te gebeuren. De piepjonge carnavalsvereniging „Hoest Meugluk" doet haar naam
eer aan.

Naast de leut die de oudere carnavalisten trachten te scheppen, kent ook de jeugd
het carnaval, en komt ook aan het woord.

Het bestuur der vereniging is er in geslaagd om alle scholen achter haar plan te
krijgen voor een grootse kindercarnavalsoptocht op maandagmiddag 25 februari.
De optocht start vanaf het parkeerterrein, richting Leliestraat, vervolgens, Rozen-
straat, „de Bleijke", Ruurloseweg, Kerkekamp, Schoolstraat, Raadhuisstraat.
De stoet zal langs het gemeentehuis trekken richting Spalstraat, St Michielsstraat,
Groene Kruisstraat, Kastanjelaan, Hummeloseweg, weer naar het parkeerterrein.
Een geheel onpartijdige jury, zal beoordelen, wellke de beste is, in enkel verband,
of als duo of groep.

Voor de kinderen is er aan het eind van de optocht nog een verrassing.
Bij goed weer zal een vliegtuig, haarfijn ter plekke op het parkeerterrein, leuke
verrassingen droppen.

Bij de carnavalsvereniging „Hoest Meugluk" is men bijzonder blij, dat deze optocht
mogelijk is geworden. Medewerking verleent de Kon. Harmn. Concordia en de
Hengelose Majorettevereniging.

Dank gaat uit naar het zakenleven, dat de onmisbare steun verleend, terwijl men
tevens erkentelijk is voor de medewerking van schoolhoofden en overig personeel.
De leden van „Hoest Meugluk" zullen zich maandagavond 25 februari bewust laten
leiden door de grappen en grollen van Prins Pietl, die zich terdege voorbereid.

De uitnodigingen voor deze carnavalsavond in zaal Concordia zijn reeds verzonden.


