
dinsdag 26 ferb. 1974

CLAN
HTV HTV - HTV - HTV - HTV

Bewust een avondje uit? Ja? Dan biedt de Hengelose Toneelver-
eniging H.T.V. U hiervoor graag een passende oplossing.

Op de zaterdagen 23 en 30 maart
brengt HTV in de nieuwe zaal van Hotel Langeler te Hengelo Gld
voor het voetlicht, het oerkomische stuk:

„Het vrolijke tankstation"
Dit spel zal U reden geven tot lachen en lachen is gezond

Om U in de gelegenheid te stellen, zich tijdig van een entreekaart
te voorzien, is nu reeds de voorverkoop van entreekaarten ge-

opend bij:

Riek van Campen-Vrieze - Frieda Menkhorst-Rikkers - Henk
Menkhorst - Regina Goossens - Adriaan Groot Jebbink - Wim
Groot Jebbink - Jan Roelofsen - Jannie Rijkenbarg-Menkhorst -
Dinie Scheffer-Wesselink - Harrie Weverink sr - Harrie Weverink
jr - Hotel Langeler - café Wolbrink - Boekhandel Wolters - Riet
Worm-Hoebink.

HEEL VEEL TONEEL VERMAAK

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

HENDRIK-JAN DIJKMAN

en

JENNIE ZWEVERINK

geven u kennis van hun voorgenomen huwe-

lijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden

op vrijdag 1 maart a.s. ten gemeentehuize te

Hengelo Gld, om 14.00 uur.

Vorden, Spiekerweg 6

Hengelo Gld, E 88

februari 1974.

Toekomstig adres: Spalstraat 10d, Hengelo G

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaa! Con-

cordia te Hengelo Gld.

Accordeonver.

„Europoort"
Hengelo Gld

o.l.v. D. J. Wagenvoort

geeft

U I T V O E R I N G
op 2 maart a.s. in zaal Langeler, Hengelo Gld

op 9 maart a.s. in zaal Winkelman, Keijenburg

Beide avonden m.m.v.

Zusjes Mourik
(bekend van de radio)

Aanvang 20.00 uur

C.P.B. en N.V.E.V.
Op woensdag 6 en donderdag 7 maart
wordt in Concordia door

Consurella

een avond aangeboden, getiteld:

Shopping theater
„de straat voor U en my"

Afwisselend programma over wonen, winkelen, vrije-
tijdsbesteding, zomer, bad- en strandmode

Een quiz met prijzen

De leden worden verzocht om één van deze beide
avonden bij te wonen.

Aanvang 8 uur. Vrij entree. Introducees toegestaan.

Bestuurs CPB - NVEV

623e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop
maandag 4 maart a.s.

Bestelde loten kunnen niet langer gereserveerd
worden dan t.e.m. 9 maart

B E C K I N G
Spalstraat 12 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1957

Zoek je een baan,
kom even bij ons aan
Wij betalen het wettelijk voorgeschreven jeugd-
loon.
3 weken vakantie + 3 dagen
7% vakantietoeslag

modehuis

KERKSTRAAT 11 (GLD.)

Te koop te DOETINCHEM

een goed onderhouden helft
van DUBBELE WONING
met garage en plm. 130 m2 grond.

Vraagprijs ƒ 58.000.— k.k.

Aanvaarden in overleg.

Te bevragen:

MAKELAARSKANTOOR

ADR. CROOT JEBBINK
Prunushof 21 - ZELHEM - Tel. 08344-414

Gemeente Hengelo Gld
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken nog

maals bekend, dat ingevolge de gemeentelijke kap-

verordening een vergunning nodig is voor het vellen

van een houtopstand, waaronder wordt verstaan hak-

hout of één of meer bomen.

Een kapvergunning is eveneens vereist, indien de Bos-

wet van toepassing is, te weten buiten de bebouwde

kommen. Ingevolge de Boswet is men verplicht een

voorgenomen velling te melden bij Staatsbosbeheer.

Daartoe zijn formulieren verkrijgbaar bij de heer L. D.

Koldenhof, Groenendaalseweg 2 te Hengelo.

In een aantal gevallen is geen vergunning nodig.

Nadere informaties daaromtrent kunnen worden inge-

wonnen bij het bureau gemeentewerken.

Met nadruk wordt er op gewezen, dat in het vervolg

proces-verbaal zal worden opgemaakt, indien er zon-

der vergunning geveld wordt.

Burgemeester en wethouders

der gemeente Hengelo,

L. P. Quarles van Ufford, burgemeester

K. Verhoeff, secretaris (wnd.)

Hengelo Gld, 21 februari 1974

Profiteer van de
LAGERE VLEESPRIJZEN

De gehele week

Magere runderlappen

500 gram 598
Magere hamlappen

JAQ
OfgUf^500 gram

Rib of haaskarbonade

500 gram

Botermalse

biefstuk

250 gram 448
VLEESWAREN:

250 gr gekookte worst 150

150 gr hootdkaas 89

150 gr gekookte lever 150

100 gr gebr. fricandeau
140

150 gr lever kaas 125

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

kuikenbouten
10 frikandellen 325

298
398

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

'.RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Last van houtworm?
DE MEEST GUNSTIGE TIJD VOOR BEHANDELING LIGT

IN DE PERIODE

midden februari tot begin mei

BOB 4 COPPERANT
IN KLEIN- EN GROOTVERPAKKING

sMILENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL 05753-1300

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

SPAREN:

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

automatisch sparen ambtenaren-sparen

gewoon sparen bedrijfssparen
termijn sparen grijp 5.

jeugdsparen

Alle spaarvormen



Met grote vreugde geven wij

u kennis van de geboorte van

ons dochtertje

MIREILLE

Harry Harmsen

Joke Harmsen-
MODDERKOLK

Hengelo Gld, 16febr. 1974.

Kloosterweg 4.

Verse eieren te koop

(bruine)

G. J. Weulen Kranenbarg
Het Karspel 8 - Hengelo Gld

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1979

BILJARTTEAM AVERENCK 4
VROEGE KAMPIOEN

Diverse scores van 9-0 en 7-2
geen zeldzaamheid voor het
team

De vierde uitgave van de bil-

jartvereniging „'t Averenck"

te Hengelo Gld, wist zich

reeds zeker te stellen van een

kampioenschap in de klasse

C 4, groep 6.
De heren biljarters van dit

team hadden dit seizoen hun
vizier bijzonder scherp gesteld

want scores van 9-0 en 7-2
kwamen bij hen voor met de

regelmaat van de klok.
Ook de laatste wedstrijd uit

de competitie tegen Velswijk 5
leverde een hoog genoteerd

resultaat van 9-0 op.
De tegenstanders waren ech-

ter sportieve verliezers en

complimenteerden de geluk-

kige biljarters van Averenck 4
gelijk met hun fraaie kam-

pioenschap.
Van alle leden van dit team

scoorde P. Michels de meeste

caramboles.
Het totaal aantal behaalde pun
ten bedroeg 105, met 14 pun-

ten voorsprong op no 2 van de
ranglijst, KOT 5 uit Vorden.

Met vertrouwen ziet men de

volgende wedstrijden, naar
nog hoper plan tegemoet.

CROSSWEDSTRIJDEN

„WOSSINKBOS1'

Het seizoen is weer aange-

broken voor het organiseren

van crosswedstrijden op het

trainingsCircuit Wossinkbos te

Hengelo Gld.
De commissie heeft een pro-
gramma opgesteld, dat 7 wed-
strijden omvat, van af maart

t.e.m. oktober elke eerste
zaterdag van de maand be-

halve de maand juli.
De eerste wedstrijd is op zater

dag 2 maart a.s.
Er zijn verschillende klasse-

indelingen gemaakt.
1 Jeugdklasse, 2 Sportklasse
(echte 50 cc crossers), 3 125
cc (deze klasse bij voldoende

deelname), 4 zware klasse.
Iedereen die mee wil doen,
kan meedoen, mits men dan

zijn machine goed in orde
heeft en in het bezit is van een

geldige trainingskaart
Deze kaarten kan men aan-
vragen bij K. Lubbers, Rozen-
hoflaan 9 te Hengelo Gld.
Ook tijdens de wedstrijd in het

Wossinkbos kan men trainings

kaarten verkrijgen.
Wie wil meedoen, moet dan

zijn machine te voorzien van

3 nummerborden, ter grootte

van 235 x 285 mm.

Voor de jeugdklasse moet
men een rood bord hebben,

voor de sportklasse een wit

bord, voor de 125 cc een

groen bord en voor de zware

klasse een geel bord.

BETROUWBAARHEIDSRIT

De betrouwbaarheidsrit op

zondag 17 februari, op 't Zand

te Hengelo Gld, georganiseerd

door de Hamové, is een door-

slaand succes geworden.

156 deelnemers vertrokken

's middags van start over de

mooie route die door de com-

missies van Hamové onder

leiding van P. Pelgrum was

uitgezet. De rijders waren vol

lof en spraken de hoop uit dat

het volgend jaar de rit weer

georganiseerd wordt. Voorzit-

ter A. B. Wolsink reikte in

een overvolle zaal Leemreis

de verschillende medaillees

aan de winnaars uit.

PAK MEE AANBIEDINGEN
VIVO

advocaat

+ 2 gratis serviesbonnen

OLBA

rookworst

vacuüm verpakt

nu

BIJ DE

Vivo koffie
bonen en gemalen

droprollen

zak a 10 stuks

+ gratis serviesbon

DUBRO

citroen

600 cc

+ gratis kwartetspel

VIVO

margarine

500 gram

van 149 voor

+ gratis serviesbon

NOG 1 WEEK GRATIS SERVIESBONNEN
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 onze lieve vader

en opa

HENDRIK JAN HEERINK
weduwnaar van Fredrika Weevers

in de ouderdom van 78 jaar.

Diep betreurd door ons allen

B. Heerink

H. H. Heerink-te Pas

A. C. Ellenkamp-Heerink

H. W. Ellenkamp

J. F. Lassche-Heerink

K. Lassche

klein-en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 20 februari 1974.

Kapelweg 2.

De begrafenis heeft op 23 februari plaats gehad op de

Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld.

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

WERELDGEBEDSDAG
De jaarlijkse wereldgebedsdag zal dit jaar gehouden worden

op vrijdag 1 maart a.s. om 2.30 uur 's middags in de con-

versatiezaal van het bejaardencentrum „de Bleijke".
Dit jaar dus voor het eerst 's middags. Het comité hoopt op

een goede opkomst.
De liturgie is dit jaar samengesteld door Japanse vrouwen.

Zij kozen als thema: Maak ons vredestichters.

FEESTVERGADERING CPB

Op woensdag 20 febr. hield de CPB en CBTB een bijeen-

komst in ,,Ons Huis".
Op deze avond vertelde schaapherder van Limbeek over

zijn werk en de relatie God - mens - dier.
Het is het oudste beroep dat er is. In de bijbel staat dat Abel

al schapen hoedde. In 1930 waren er nog 17500 heide-

schapen op de Veluwe en nu nog plm 800 met 3 h'erders.
Met de komst van kunstmest en kunstvezels is de behoefte
aan schapenmest en -wol afgenomen, vandaar deze terug-
gang. Duidelijk sprak de heer van Limbeek zijn afkeuring

uit, dat de mens het dier alleen maar meer ziet als produkt
dat geld op moet brengen. Bij de geboorte van Gods zoon

waren de dieren vertegenwoordigd, nl schaap, os en ezel.

Juist op deze dieren wordt nu afgegeven en vaak als scheld
woord gebruikt. Ook een schaapherder wordt als minde-
waardig beschouwd. Verder vertelde de schaapherder over
de aanhankelijkheid en schranderheid van zijn honden. Hoe
zijn hond hem opzocht in het ziekenhuis en zich niet door

vreemden liet verwijderen. Bij de mensen met hun grote
verstand is moord en dooslag en verkrachting aan de orde

van de dag, bij een dier komt dat niet voor met zijn instinct
Laten we God bidden om de opdracht, dat we de aarde
aan ons onderwerpen en moeten overheersen, terug te

nemen. De hond die agressief was en doodgespoten zou

worden, is de beste hulp van de herder. Hoe je een dier
behandelt en maakt, daar komt het op aan. Na deze causerie

werden er veel prachtige dia's vertoond. Men kan terugzien

op een zeer geslaagde avond.

NVEV
Hoewel de TV velen thuis liet blijven deze avond, was er

toch een goede opkomst in zaal Leemreis op maandag
18 februari, waar de heer Otten een en ander vertelde over

de Nederlandse Zoutindustrie, waarvan in Europa de fabriek

te Hengelo Ov. de grootste is.
Dia's lieten duidelijk de bewerking van het gedolven steen-

zout zien, tot aan tafelzout toe.
Het systeem werkt heel economisch en het was interessant
hierover nadere bijzonderheden te horen.

Na de pauze werd een schitterende kleurenfilm vertoond,

die de aanwezigen tot in de Noordpool en vele andere ge-

bieden bracht.
Mevr. van Hengel was in haar dankwoord zeker de tolk van
alle aanwezigen over deze leerzame, genotvolle avond.

DE GROEPERING PROT. ONAFH. EN VVD HENGELO GLD
SLUIT ZICH AAN BIJ DE WD
Onlangs op een vergadering van de Groepering Prot. Onafh.

en WD, in zaal Langeler te Hengelo Gld, is besloten om zich
om te vormen tot een afdeling van de Volkspartij voor Vrij-

heid en Democratie.
Dit besluit werd na een geanimeerde discussie met alge-
mene stemmen genomen en wel op grond van de volgende

inzichten: de kiezer vraagt om politieke duidelijkheid. Het

geeft alle WD-gezinden te Hengelo de mogelijkheid mee

te spreken op plaatselijk-provinciaal en landelijk niveau.

Bovendien zal men de propaganda krachtig kunnen voeren

bij de komende Provinciale Staten- en gemeenteraadsver-

kiezingen door de steun van een groot politike verband.

Voorts was een belangrijke overweging van de beide raads

leden, de heren Minnée en Groot Roessink, dat gemeente-

raadsleden behoefte hebben aan een overleg in groter poli-

tiek verband, daar de gemeentezaken een steeds grotere

verwevenheid vertonen met streek en provinciale problemen

Dit overleg in groter verband vinden zij in de vereniging van

Staten- en Raadsleden van de VVD. In het bijzonder in de

groepering Oost-Gelderland van deze vereniging.

Gemeente
Hengelo Gld

STEMMEN BIJ VOLMACHT

Tijdens de verkiezingen voor de provinciale staten op 27

maart 1974 en de gemeenteraad op 29 mei 1974, kunt u des-

gewenst stemmen bij volmacht als u niet in staat zult zijn

persoonlijk uw stem uit te brengen.

Een verzoek om per volmacht te mogen stemmen moet bij

het gemeentebestuur worden ingediend, waarbij u de reden

moet opgeven waarom u verhinderd zult zijn persoonlijk aan

de verkiezing deel te nemen.

Het verzoek moet worden ingediend door middel van een

formulier dat kosteloos op het gemeentehuis (afdeling alge-

mene zaken) kan worden afgehaald.

Het formulier moet voor de verkiezing voor de provinciale

staten uiterlijk 13 maart 1974 zijn ingediend en voor de ge-

meenteraadsverkiezing uiterlijk 15 mei 1974.

U kunt het iets later doen (tot 22 maart 1974, respectievelijk

24 mei 1974) indien u persoonlijk, vergezeld van degene

die namens u gaat stemmen, naar het gemeentehuis komt.

Degene die namens u stemt moet als kiezer staan Inge-

schreven.

Als gemachtigde kunnen heel wat mensen optreden, met

name de meeste familieleden.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de ge-

meentesecretarie, geopend op werkdagen van 8.00-12.15 uur



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

KOMKOMMER
per stuk

GOLDEN DELICIOÜS 1OQ
L Kg

BANANEN heel kg

SLA 2 krop

98
79

98

VIEUX

SLIJTERIJ „DE ZON"

Itr

GRAVES SUPERIEURES

JaGERMEISTER 1495

UIT DE DIEPVRIES

IGLOSPINAZIE
450 gr slechts 75

Ook voor leuke kop en schotels, aarde
werk en speelgoed naar de

VIVO SUPERMARKT

GELDERSE SCHIJEN 3 stuks 168

VERSE WORST 348

HEEL KILO 649

RAUWE LEVER 329

VET SPEK 199

VLEES VERS VAN HET MES
BIEFSTUK

250 gr

MAGERE HAMLAPJES

398
495

DOORR. RUNDERLAPPEN

HEEL KILO 759

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG 500 gr slechts

NU HEEL KILO
alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

275

150 gr snijworst
150 gr Haagse leverworst
150 gr gek. worst

119
68
98

Balkenbrij 500 gr

Bakbloedworst

129
169

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 64

KARNEMELK Itr 56

CHOCOLADEVLA '/*ltr 56

BROOD
Gesneden

10 puntbrood jes
Tijgerbol
4 appelf lappen

APPELREEP

BANKET
bruin 79

wit 80
85

slechts 78
175

185
GRATIS fles limonadesiroop, winkelwaarde 215

bij aankoop van 1 fles FRAMBESSO WIJN 425

rode kool
0,75 literglas van 114 voor

Van Houten

cacao
pak 250 gr geen 195 maar

Duyvis slaolie geen 199 maar 179

Cakemeel pak 500 gram 69

Mimosept lady 10 stuks v. 148 v. 119

Tweedrank de Betuwe van 218 voor 208

Appelsap 2 fles 139

Raak cola liter 89

Vivo doperwtjes zeer fijn 139

Maxi limonade zonder prik 21 179

Droprollen 10 voor 89

Pjoer cakes 8 stuks 135

Halfvolle

holiiemelk
heel liter 129

Körver, een groot merk

noot en peper
per busje van 50 gr

^Kerkdiensten

ZONDAG 3 MAART
Ned. Herv. Kark

8.30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Jansen

Bed. H. Doop

Goed* Herder Kapel
10 uur Ds F. Gerbrandy

Vrjjz. Htnr. Kerk
Geen dienst

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30

uur en zondags van 12-12.30 uur

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Pieper, Tel. 05753-2002

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Boon, Hoog Keppel, Tel. 08348-236

Weekendlenst dierenartsen Steenderen

Dr S. Tichelman, Tel. 05755-665

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. Mie 8 uur,

R.K. Kerk Keljenburg

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

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

stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonda 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



CHRISTELIJKE HUISHOUDSCHOOL
School voor lager- en middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs

VORDEN
Het Hoge 41 - Telefoon 05752-1512

AANGIFTE van leerlingen
voor het KURSUSJAAR 1974/1975 voor de volgende opleidingen:

a L.H.N.O. (Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs) 4-jarig

Ie jaar (brugklas) toelatingseis: 6e klas basisschool

2e jaar, toelatingseis: onder bepaalde voorwaarden: 1 jaar voort-

gezet onderwijs

3e jaar, toelatingseis: onder bepaalde voorwaarden: 2 jaar voort-

gezet onderwijs

b M.H.N.O. (Middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs) 1-jarig

Voor meisjes en jongens

Toelatingseis:

diploma L.H.N.O.-T of P met aanvullend T;

diploma M.A.V.O. 3 of 4;

overgang van klas 3 naar 4 M.A.V.O.

Aanmelding kan geschieden aan de school.

Aanmelding voor de brugklas bij voorkeur via de hoofden van de basisscholen.

De direktrice:

L A. NIJHOFF

HENGELO (GLD)

ZONDAG 3 MAAR1

J I G S A W

SbarsvotgezeUïgheid

Gemeente Hengelo Gld
Ophalen grofvuil

Voor belanghebbenden (aangesloten op de huisvuil-

ophaaldienst) bestaat de gelegenheid op donderdag

7 maart a.s. grofvuil mede te geven met de vuilnisauto.

Dit vuil dient goed verpakt c.q. gebundeld te zijn en

mag een gewicht van 25 kg niet te boven gaan.

Het vuil dient uiterlijk 7.00 uur aan de rand van de

weg geplaatst te worden.

Met veel liefde ontvingen

Annelies en Jan

Groot Landeweer-Schröder

hun zoon

Jean-Paul
Hengelo Gld, 12 febr. 1974

Ruurloseweg 1

VARA afd. HENGELO GLD

Jaarvergadering
OP DONDERDAG 14 MAART A.S.

TEN HUIZE VAN G. HUETINK

ASTERSTRAAT 16, HENGELO GLD

Gemeente Hengelo Gld
Voor het schoonhouden v. d. openbare kleuterschool

aan de Rozenstraat 16 wordt een

schoolschoonmaakster
gevraagd

Sollicitaties dienen uitsluitend schriftelijk, binnen één

week na verschijning van dit blad, te worden gezonden

aan de burgemeester van deze gemeente.

ifa
LMB Hengelo

vestiging van

BOEKE-HEESTERS

Tel. 05753-1964

Voor:

Mc Cormick
tractoren

melksystemen
en stallen

Het vele medeleven, dat wij

mochten ontvangen bij het

overlijden van onze lieve man

en vader

JOHANNES GERHARDUS
TAKKENKAMP

was voor ons een grote troost.

Wij willen U daarvoor hartelijk
danken.

familie Takkenkamp

Hengelo Gld, februari 1974.

Ruurloseweg 3.

Voor de vele blijken van deel-

neming, ondervonden bij het

overlijden van onze lieve

moeder, groot- en overgroot-

moeder

H. BRUGGINK-HESSELINK

zeggen wij U hartelijk dank.

Uit aller naam:

fam. Bruggink

Hengelo Gld, februari 1974.

Raadhuisstraat 13.

Te koop een gashaard, Robina

een gasfornuis en een bijzet-
kachel. A. Meenink, Oude

Varsselseweg 10, 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 Douglas dennen aan
hopen voor zaaghout, sporen,

slieten en boerengeriefhout.

Te bevragen: D. Walgemoed,

E 21, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1338

Te koop jonge konijnen,
Vlaamse reus. Pape, Henge-

losestraat 65, Keijenburg

ORCON (Hengelo-Gld.) is een
klein, gezellig atelier, waar een
team van meisjes vakkleding
vervaardigt. In dit team is nu
plaats voor een

modinette *
leerling-modinette
Heb je interesse?
Kom dan eens vrijblijvend
kijken en praten.

ORCON Vakkleding
Wichmondseweg 2 - Hengelo (Gld.)
telefoon 05753.1268

of na 7 uur 's avonds:
de heer D. Kamphuis,
Zonnestraat 10 - Hengelo (Gld.)

„ONS HUIS" EEN ONTMOETINGSCENTRUM VOOR JONG

EN OUD

Bij de opzet en opening van „Ons Huis" zal niemand hebben

kunnen vermoeden, welk een vlucht de ontwikkelingen

hieromtrent zouden nemen.

In de eerste vijf jaar van haar bestaan heeft het centrum

dat beter bekend is als „Ons Huis", zich ontwikkeld tot een

ontmoetingscentrum voor jong en oud.

Velerlei verenigingen plegen er wekelijks of maandelijks

hun vergaderingen of bijeenkomsten te houden. Ook vinden

er regelmatig bijeenkomsten plaats binnen de kerkelijke ge-

meenschap. „Ons Huis" doet ook dienst als uitvaartcen-

trum.

Daarnaast komen er regelmatig groepen van elders die op

hun trip door de Achterhoek hier weer even op adem komen

Het centrum heeft ten volle haar dienst bewezen en was een

noodzaak geworden, toen het voormalige verenigingslokaal

aan de Schoolstraat buiten gebruik werd gesteld.

De stimulerende werking van het beheerdersechtpaar Lub-

bers, heeft er toe bijgedragen dat de gunstige ontwikkelin-

gen zich hebben versneld en er zelfs toe hebben geleid, dat

het stichtingsbestuur zich ernstig beraad om het centrum

weer een uitbreiding te laten ondergaan, maar dan in boven-

waartse richting.

Aan die gunstige ontwikkelingen liggen ook mede ten grond

slag de veelheid van akties, ontwikkeld door de aktiviteiten-

commissie. Onder bezielende leiding van J. v.d. Loo werden

veel personen in beweging gebracht.

Zo werden in die eerste vijf jaar bestaan van „Ons Huis",

o.m. een drietal grote fancy-fairs gehouden, die ook in

financieel opzicht een stijgende lijn te zien gaven.

De laaste fancy-fair bracht ƒ 5389,86 op.

Deze fancy-fair was opgenomen in het programma van de

feestweek ter herdenking van het eerste lustrum.

O.a. werd een kindermiddag verzorgd met een optreden van

de Kamé's, terwijl 's avonds de oudere jeugd werd ver-

maakt door discoteam Rotation.

Met het toneelspel „Stadhuis op stelten" was het een en al

lachen geblazen, waarbij een speciaal gevormde toneel-

groep voor een echt avondje uit zorg droeg.

Tijdens de slotbijeenkomst, terafsluiting van deze lustrum-

herdenking, kon aktievoerder J. v.d. Loo met groot genoegen

het resultaat van de laatste aktie overdragen aan de voor-

zitter van het stichtingsbestuur, de heer F. Politiek.

Hij voegde hieraan toe, dat hij met de overdracht van dit

resultaat symbolisch reeds enige bouwstenen wilde aan-

dragen om ,,Ons Huis" de hoogte te kunnen doen ingaan.

Alhoewel het financiële aspekt wel meespeelde, noemde de

heer v.d. Loo het doel, van de jongste aktie toch in de

eerste plaats het feit, dat de gemeenschap nauwer betrok-

ken raakte bij „Ons .Huis".

Tijdens de feestweek bezochten ruim 1400 personen „Ons

Huis".
Daar de heer v.d. Loo, wegens benoeming aan het Provincie

huis te Zwolle, Hengelo Gld gaat verlaten, diende de open-

gevallen plaats te worden opgevuld.

Als nieuw lid van de aktiviteitencommissie werd bteiidti ge-

vonden, Chris Lubbers, die als manager van het discoteam

Rotation ook reeds de nodige aktiviteiten ontwikkeld fn

„Ons Huis".

Voor diens onvermoeibare streven werd J. v.d. Loo lof toe-

gezwaaid door voorzitter F. Politiek. Als geschenk werd hem

een fles heerlijke wijn aangeboden.

Tijdens genoemde bijeenkomst werden de aanwezigen o.m.

vermaakt met het spel bingo, o.l.v. G. Wenneke.

Het programma voor deze avond werd op uiterst humoris-

tische wijze aangevuld door leden van Rotation, met een

uitgekiend vraag- en antwoordspel.

Ter afsluiting van de avond bracht voorzitter F. Politiek een

dankwoord aan al diegenen die zich weer ingezet hadden

voor de belangen van „Ons Huis".

Nu het eerste lustrum is bereikt, kijkt men vol vertrouwen de

toekomst tegemoet en is er goede hoop, dat de gunstige

ontwikkelingen zich zullen blijven voortzetten in de komende

vijf jaren.

Waterpolo en wedstrijdzwemmen gaan tot de mogelijkheden
behoren
ZWEMVERENIGING ZAL WORDEN OPGERICHT
Door de uitbreiding met een diep bassin heeft het zwembad

te Hengelo Gld veel meer mogelijkheden gekregen, o.a. tot

het beoefenen van waterpolo en wedstrijdzwemmen.

Daartoe zocht het stichtingsbestuur een aantal personen

aan om zitting te nemen in een voorlopig bestuur, dat de

HET IS HEUS GEEN FLOP,

KOOPT U RUSTIG BIJ

CENTRA-MARKT

MA
SUPRA KOFFFIE VAN NELLE

vaste prijs 260 geen 225 maar

Heerlijk bij de koffie

HELLEMA KOEKEN

keuze uit diverse soorten van 98 nu

SUIKER een heel kg nu

198

79

105

l vat persil van 1645 voor

1198

SUPER SHAMPOO 1 hele liter

HERO CASSIS overbekend van 150 nu

ROOSVICEE dubbelfels van 349 nu

Vers van het mes

SCHOUDERHAM 100 gr

UNOX SLAGERSLEVERWORST 250 gr

149

129

279

85

129

oprichting van een zwemvereniging in Hengelo Gld m»et

gaan voorbereiden.

Over belangstelling voor een dergelijke vereniging valt niet

te klagen. Via de leiding van het zwembad kwamen reeds

60 aanmeldingen binnen.

Binnen niet al te lange tijd zal er een nieuwe oproep ge-

plaatst worden, waarop zich dan ook nog weer belangstel-

lenden kunnen opgeven voor een eventueel lidmaatschap

van de op te richten zwemvereniging.

Nog ruim voor de opening van het zwembad (1 mei a.s.) zul-

len de oprichtingsplannen gerealiseerd worden. Gezien de

drukte, welke het zwembad jaarlijks krijgt te verwerken,

kan het een aanwijzing zijn, dat ook de zwemvereniging een

druk leven beschoren is.

Vol bewondering voor het in praktijk brengen van het Jena-
plan

TWEEDE GROEP BELGEN BEZOCHT DE PIERSON-

SCHOOL

Daar de belangstelling om een bezoek te brengen aan de

Ds Piersonschool te Hengelo Gld, dit in verband met het

Jena-plan dat op deze school in de praktijk wordt gebracht,

groot was, was dit bezoek in twee groepen gesplitst.

J.l. donderdag was een tweede groep Belgen, verbonden aan

het pedagogisch centrum te Antwerpen, te gast in Hengelo

T.o.v. de eerste groep, waren het overwegend jongeren, die

evenals hun jonge collega's van de Piersonschool, opgingen

in het nieuwe leerplan.

Zowel voor als na de middag waren in diverse klassen

groepjes Belgen aanwezig bij het leerproces.

Uiteraard had ook deze tweede groep, een hart vol vragen,

over het voor hen nog in grote mate onbekende terrein van
de lesgeving volgens het Jena-plan.

Ditmaal kon in groepsverband met de verschillende leer-

krachten van de Piersonschool, de gerezen problemen door-
gesproken worden.

Nadat het schoolhoofd, de heer M. Hoogeveen, ter afronding

nog enige algemene vragen beantwoord had, was het woord

aan de heer Janssens, die namens het pedagogische cen-

trum te Antwerpen, die in zijn dankwoord aan het adres van

de school en haar leerkrachten, naar voren bracht, dat men

ontzettend veel kennis had opgedaan over het Jena-plan en

men tot ontdekking gekomen was, welk een achterstand men

in België op onderwijsgebied t.o.v. Nederland heeft.

Aan de leerkrachten van het pedagogisch centrum te Ant-

werpen zal het niet liggen als in hun land in de nabije toe-

komst de nieuwe vorm van onderwijs nog niet zal worden
ingevoerd.


