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VIVO reclame aanbiedingen
Band alleen deze week 75

BeSChllit Vivo 2 rollen

Bokkepootjes
de echte van 108 voor

Pennywafels
Victoria van 1.— voor

79

79

79

SYlakreel in olie per blik 79

Vivo chips
fam.baal naturel op paprika van 99 voor

Slasaus
Vivo grote fles % l stuntprijs

79

115

Cacao
van Houten groot pak 250 GRAM normaal 195

BIJ ONS 145

Panty's
Vivo maten 36-40 en 42-44 98

UIT DE DIEPVRIES

Magere speklappen per Pak 273
ELK 2e PAK 178

C PÊTËRS^SÜËTËRS
VIVO ZB KEIJENBURG

P.S. Vergeet u niet de serviesbonnen in te leveren?

Tulpen uit Amsterdam

Als de lente komt. Ja!
Ook nieuwe kleding kiezen met lente in het
verschiet.

Mode voor u nu bij MODEHUIS LANGELER
volop

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

VOOR

SCHOUDERTASSEN
De nieuwste modellen
tegen lage prijzen

VOLOP KEUS BIJ

WULLINK'S SCHOENHANDEL

Er wordt veel afgedankt,
maar dan?

De NIEUWE BRIL die u gaat kopen zal
toch weer bij

GROOT KORMELINK

dankbaar gekozen worden, omdat over de
hele linie de kollektie verrassend van
originaliteit is.

Voor ieders smaak. Ook als u eisen stelt

A. GROOT KORMELINK
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

CLAN
4-

Dames denkt U aan de

Consurella show
OP 6 EN 7 MAART

(advertentie vorig nummer de Reclame)

11 maart

IN ZAAL LANGELER, aanvang £ uur

GELEGENHEID voor het

vakkundig spuiten
van uw gewassen voor onkruidfoestrijding

»
Gaarne vroegtijdig opgeven bij

C.D.WULLINK
D 136 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1427

CHR. GEM. ZANGVER.

„DE LOFSTEM"
STEENDEREN

op zaterdag 9 maart 1974
in zaal Concordia

Aan deze uitvoering werken mee de chr.
gem. zangver.

Excelsior, Toldijk
en een mannenkoor

Het geheel onder leiding; van de heer
P. Helmmk

Na de pauze opvoering door leden van
beide verenigingen van:

Cel 13 is vrij
een klucht in 2 bedrijven van Jac. Braun

Aanvang 7.30 uur Entree ƒ 2.50

Bejaardencentrum,De Bleijke'
Om onze ORGELACTIE goed te laten slagen zullen wij

vrijdag S maart a.s.
tussen 3 en 5 uur bij u aanbellen met

OLIEBOLLEN
U kunt deze van ons afnemen voor de
prijs van f 1.— per zak
in houdende 7 oliebollen

Daarnaast zullen wij op de vrijdagavondmarkt staan
met een

OLIEBOLLENKRAAM

biedt aan:
DATSUN 180B 1973

D ATS U N 140J 1973

DATSUN CHERRY stationwagon 1973

DATSUN 1200

DATSUN 1200 Coupé

DATSUN 1400

DATSUN 1200

SIMCA RALLEY 2

FIAT 128

PEUGEOT 404D

RENAULT R4

FORD 1300

MORRIS MINI

1972

1972

1971

1971

1973

1973

1972

1971

1970

1968

Hummeloseweg - Hengelo Gld - Tel. 1263

Plakhorstweg - Doetinchem - Tel. 23839

Inruil en financiering mogelijk

„Groot" vlees

verbrandt minder
V houdt méér over en het is sappiger

Neem deze week weer eens vlees van het grote stuk: FRIKANDO, FILET-ROLLADE,
ROSBIEF of CONTREFILET. Het zal u erg veel voldoening geven. Wij snijden het
vlees met zorg voor u uit en geven u de braadtijd erbij.

Deze week hebben wij
voor u:

l/arkensfrikando

548500 gram

Runderrollade

500 gram J ƒ O

Varkensrollade

500 gram J 7 IJ

Opgemaakte lende

SOO gram

Magere hamlappen

500 gram 21W Q

Rib-of haaskarbonade

500 gram 398

Nieuws voor uw boterham:
Sandwich kotelet 100 gr

150
Gek. achterham 100 gr 15O
Gek. lever 100 gr 99
Gebr. gehakt 1 00 gr 59
Gek. worst 100 gr 69

Dagreklames
Maandag en dinsdag:

500 gr verse worst 348

500 gr gehakt

1 kg nog voordeliger 499

500 gr rundergehakt
spec. 548

500 gr varkensgehakt
spec. 448

Donderdag

500 g malse varkenslappen
368

1 kg dikke vleesribbeljes
399

Vrijdag en zaterdag

500 g schouderkarbonade
298

500 g kuikenbouten

398
325

KEURSLAGER

10 frikandellen

Voor persoonlijke bediening:

Keurslager van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO GLD TEL. 05753-1269

Problemen met uw haar?

Was het met KLORANE
WITTE NETELEN

MET KININE

OOST INDISCHE KERS

EIEREN

KAMILLE

NOTELAARSBLAD

BLAUWE SANTORIE

tegen vet haar

tegen haaruitval

anti schilfermiddel

tegen krachteloze haren

voor verhelderen

voor verdonkeren

verhindert het vergelen van
wit of grijzend haar

Heus, het helpt echt

^ILENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1300



GEZAMENLIJKE LIJST VAN AR, CHU EN KVP
(CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL)

De drie christelijke, partijen in Hengelo en Keijenburg, nl.
de AR, CHU en KVP, zullen bij de komende gemeente-
raadsverkiezingen met een gezamenlijke lijst uitkomen en
wel onder de naam christen democratisch appèl.
Dit is het resultaat van de besprekingen die gevoerd zijn
door de respectievelijke partijen met hun leden, wat later
door de besturen van de partijen verder is uitgewerkt.
Volgens de besturen van de drie partijen is dit weer een
stap verder in de samenwerking tot het geheel en vooral
in het politeke leven van Hengelo Gld.
Wat deze samenvoeging in het politieke leven verder gaat
betekenen is nog te raden, wel zijn de besturen het er over
eens dat dit een stap in de goede richting is om de christe-
lijke partijen te bundelen.
Weliswaar wordt er met nadruk op gewezen dat de drie
partijen hun zelfstandigheid behouden.
Het samengaan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen
is voor de ingewijden geen vreemde zaak. De laatste vier
jaar was' er een zeer goede onderlinge verstandhouding en
samenwerking, wat tot gevolg heeft gehad dat men meende
nu samen op te moeten trekken.
In de huidige.gemeenteraad van Hengelo Gld is de zetel-
verdeling als volgt: AR één lid, CHU twee leden en KVP
vijf leden (bij de laatste zijn er in de afgelopen vier jaar
twee uit Hengelo en drie leden uit Keijenburg).
Tussen de besturen van de drie partijen is over de samen-
stelling van de kandidatenlijst zoals deze er bij de komende
raadsverkiezing op 29 mei a.s. uit zal zal zien, volledige
overeenstemming bereikt.

TIEN VAN ROOD BILJARTTOURNOOI

De biljartverening „'t Centrum" te Keijenburg heeft met
haar vorig jaar gehouden tournooi tien van rood, beslist niet
de plank misgeslagen. Het was tijdens het tournooi een
gezellige drukte rond het biljart en het aantal belangstel-
lende deelnemers en kijkers wettigt de verwachting dat het
ook ditmaal weer een drukke boel gaat worden.
De eerste deelnemers hebben zich reeds aangemeld. Het
tournooi tien van rood in de biljartarena bij Herman, speelt
zich af op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart, terwijl de finale
is gepland op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart.

STEVIG AAN HET TOUW

De touwtrekkers van de TTV Bekveld hebben hun kunst van
het touwtrekken niet van de ene dag op de andere zich
eigen gemaakt. Met gedegen training en een stijgende
regelmatige lijn in het behalen van successen heeft deze
ploeg tot een erkende tegenstander gemaakt.
Het winterkampioenschap in de klasse 720 kg, werd door
hen beslist in het finale-tournooi te Eerbeek. Zelfs catch-
kampioen Noordijk werd van de sokken getrokken.

GERRIT SCHEPPER OP WERELDNIVEAU

Dat Gerrit Scheffer (de meest succesvolle van de beide
wielerbroers) zich goed heeft in gereden op het veldrijden,
toonde hij onlangs aan met het behalen van het nationaal
kampioenschap. Tijdens de wereldkampioenschappen in
Spanje bij San Sebastian, maakte hij zijn titel toch nog wel
een beetje waar. Als beste Nederlander klasseerde hij zich
op de tiende plaats, in een rennersveld van erkende namen.
Gerrit Scheffer hoeft nu niet direct te zeggen, wat heb ik
nou aan m'n fiets hangen.

GERRIT WOLSINK OP JAPANS RASPAARD

Vele ogen zijn gericht op ... een bekend chocolademerk
zou u denken, nee de ogen van sportminnend Hengelo Gld
en zeker in dit geval de vele liefhebbers van de motorsport,
zijn gericht op Gerrit Wolsink.
Men is benieuwd of Gerrit er nu eindelijk eens een keer in
zal slagen om de Coupe 't Zand op zijn naam te brengen,
tijdens de Hamové-cross op zondag 24 maart op circuit
't Zand te Hengelo Gld.
In het deelnemersveld van nog vele andere Ned. Internatio-
nalen zal Gerrit natuurlijk trachten zijn nieuwe raspaardje,
de Suzuki, de sporen te geven.
Hopenlijk is hij dan geheel gewend aanzijn nieuwe machine
De Grand Prix begint op 21 april te Sittendorf in Oostenrijk
en gezien de vele resultaten die Joel Robert en Roger de
Coster op Suzuki behaald hebben, doet vermoeden, indien
Gerrit goed ingespeeld is, dat hij dit jaar een grote rol in
het Grand Prix-gebeuren kan gaan spelen. Zijn zeer vele
supporters wensen hem daarbij het allerbeste.

WINNAARS PUZZELAKTIE KRIJGEN f 100.— VAN ABN

Door mee te doen aan de Nationale Puzzelaktie die ge-
houden wordt gedurende 26 weken in 47 dagbladen, aan-
gesloten bij de Stichting Samenwerkende Dagbladen, werd
de familie Bouwmeester in Hengelo Gld de trotse winnaar
van een spaarbankboekje ter waarde van ƒ 100.— dat be-
schikbaar werd gesteld door de Algemene Bank Nederland.
De puzzelaktie werd uitgeschreven ten behoeve van de
Nationale Aktie tot Natuurbehoud en Natuureducatie, waar-
Z.K.H. Prins Bernhard ere-voorzitter is.

DIT JAAR GEEN ORANJEFEESTEN IN HENGELO GLD

Zoals het er nu uitziet, zullen er in het komend jaar in
Hengelo Gld geen Oranjefeesten worden georganiseerd
door een Oranjecomité of Oranjevereniging.
Bij een oproep aan de inwoners van Hengelo Gld om te
komen tot het oprichten van een Oranjevereniging, bleek de
opkomst en de belangstelling voor een bijeenkomst waar
over deze op te richten vereniging gesproken kon worden,
zo teleurstellend te zijn, dat men geen enkel initiatief van de
grond kon krijgen om dit jaar een Oranjefeest in Hengelo
te gaan organiseren.
Via een oproep aan de bevolking van Hengelo Gld, om op
de bewuste avond in zaal Michels te komen tot oprichting
van een Oranjevereniging, was de belangstelling uiterst
matig en de heer Geurtzen, als voorzitter van het voormalige
Oranjecomité, heette de paar aanwezigen waaronder ook
burgemeester Jhr. Mr. L. P. Quarles van Ufford, welkom.
In het kort releveerde de heer Geurtzen het doel van de bij-
een komst, n.l. doordat enige leden van het Oranjecomité te
kennen hadden gegeven, dat andere leden mogelijk ook een
andere inbreng zouden kunnen hebben en ook doordat men
door verschillende omstandigheden niet meer volledig aan
een programma voor een Oranjefeest zou kunnen werken,
had het comité besloten zich te ontbinden, echter met die
gedachte zich beschikbaar te stellen voor een eventueel
op te richten vereniging met betrekking tot adviezen e.d.
Er diende een bestuur te komen welke de feesten van het
Koninlijk Huis e.d. zou kunnen organiseren en dit in de
toekomst voor haar rekening zou gaan nemen, daartoe was
de bijeenkomst in zaal Michels belegd, de opkomst was
echter allerbedroevendst, met geen mogelijkheid zag men
kans om tot de vorming van een bestuur te komen die een
vereniging zou kunnen oprichten en uitbreiden.
Op grond van deze ervaring zal het erg moeilijk zijn, nu het
Oranjecomité in Hengelo Gld ontbonden is, een Oranjefeest

op te bouwen zonder enige steun van de gemeenschap.
Men stelde dat na de geplaatste oproep, er blijkbaar geen
behoefte meer is in Hengelo Gld een Oranjefeest te houden
Het gering aantal personen op de bijeenkomst aanwezig,
gaf de initiatiefnemers, om te 'komen tot de oprichting van
een vereniging, niet de verwachte steun, derhalve ging men
zeer teleurgesteld naar huis, nadat door de heer Geurtzen
dank werd gezegd aan hen die wel aanwezig waren.

Brigade Leged des Heils Zutphen verleent medewerking

met haar muziekkorps

EERSTE UITVORERING VAN CHR MUZIEKVERENIGING
CRESCENDO VERPLAATST NAAR WOENSDAG 20 MAART

In enigszins gewijzigde opzet houdt de chr. muziekver.
Crescendo te Hengelo Gld haar jaarlijkse uitvoering.
Was aanvankelijk de eerste uitvoering vastgesteld op don-
derdag 21 maart, nu is deze bepaald op woensdag 20 maart.
In „Ons Huis", met een herhaling op 2e Paasdag (15 april).
De uitvoeringen zullen nu bijna geheel in het teken van de
muziek staan, t.o.v. andere uitvoeringen welke werden af-
gewisseld met een toneelspel.
Ditmaal verleent de brigade van het Leger des Heils te
Zutphen medewerking met haar muziekkapel o.l.v. kapel-
meester, A. M. Ruijsinck, die dit indertijd toezegde bij zijn
afscheid als dirigent van Crescendo.
Crescendo is al vele weken ijverig in studie om onder lei-
ding van haar nieuwe dirigent, H. Kraxner, een gedegen pro-
gramma te kunnen presenteren.
Ten opzichte van het optreden van het Leger des Heils, zal
Crescendo dan ook een uitgebreider repertoire ten uitvoer
brengen.
Mogelijk zal dit muzikaal programma worden afgewisseld
met declamatie door de heer J. W. Wagenvoort, die hier-
mede bij kenners reeds een goede naam verworven heeft
Het Leger des Heils-koor zal naast het optreden als muziek-
korps, ook enige zangnummers ten gehore brengen.
Enige solisten zullen het programma na de pauze gaan com-
pleteren
Voor liefhebbers van muziek, beloven dit een paar luister-
rijke avonden te worden.

VASTEN AKTIE - SAMEN BOUWEN

Oog in oog met onze eigen macht, onmacht en hoop
Op 27 februari, daags na het carnaval is voor alle katho-
lieken van Nederland de jaarlijkse vastenaktie weer begon-
nen. Het doel van deze aktie is het bevorderen van de ont-
wikkelingssamenwerking in de wereld.
Onder het motto „samen bouwen" nodigt de vastenaktie de
mensen uit om steun te verlenen aan ontwikkelingsprojekten
die door mensen in de derde wereld worden opgezet en
uitgevoerd.
Zes weken lang wordt hiervoor een beroep gedaan op de
gelovigen en de parochies.
Vooral door zich in te zetten voor een konkreet projekt
kan een parochiegemeenschap zich inleven in een stukje
ontwikkelingsproblematiek en daarbij direkt betrokken raken
Zo krijgt men ook het gevoel dat een daadwerkelijke inzet
de moeite loont zonder onmiddellijk te worden lamgeslagen
door de enorme problematiek van de derde wereld.
Het beroep van de vastenaktie op katholiek Nederland is
niet tevergeefs gebleken. Over de periode 1966-1974 werd
er 48 millioen bijeengebracht. Dat is een fors bedrag, maar
toch kan daarmee lang niet aan alle aanvragen om hulp wor-
den voldaan.
En de gemiddelde opbrengst per katholiek was per jaar net
iets meer dan één gulden.
Wat voor alles nodig lijkt is, dat wij veel meer inzicht
krijgen in de zaak waarom het gaat en in de taak die ge-
lovige mensen hierbij hebben.
De vastenaktie hoopt en stimuleert, dat de plaatselijke ge-
meenschappen aan de hand van hun konkrete ontwikkelings
projekt ook hieraan aandacht zullen besteden.
Stortingen t.g.v. vastenaktie op giro 5850, Utrecht of cen-
trale Rabobank, Eindhoven.

CHR. ZANGVER LOOFT DEN HEER STELT ZICH OPEN
VOOR NIEUWE LEDEN

Ondanks een niet geringe bezetting met rond de 40 leden,
bestaat er bij de chr. gem. zangver. Looft den Heer duidelijk
behoefte aan uitbreiding van haar ledental.
Deze wens kwam duidelijk naar voren op de jaarvergadering
die deze vereniging hield in „Ons Huis".
Deze jaarvergadering was de eerste weer sinds 1972. De
geplande jaarvergadering in 1973 kon door verschillende
omstandigheden geen doorgang vinden.
Uit het jaarverslag 1972-1973 kon worden opgemaakt dat
door de vereniging aan diverse aktiviteiten was deelge-
nomen, zoals bezoeken aan de bejaardencentra de Bleijke
en Maria Postel te Keijenburg, ringzangavonden t, Ruurlo,
Hengelo Gld en Winterswijk, Varsseveld en Dinxperlo, waar
van ook enige met beoordeling.
Ook werd medewerking verleend aan de zangavond welke
was uitgeschreven door de chr. gem. zangver. Soli Deo
Gloria te Bekveld.
Of er evenals voorgaande jaren nu ook opgetreden kan
worden op een culturele avond, voorafgaande aan Konin-
ginnedag, blijft een open vraag, nu het Oranjecomité zich
heeft ontbonden.
De zangaktiviteiten zullen ook dit jaar onverminderd worden
voortgezet.
Zo zal contact worden opgenomen met het Eefde's mannen-
koor om in het najaar van 1974 alsnog een concert te be-
leggen, gecombineerd met de uitvoering van de vereniging
zelf.
Op verzoek zal deze zomer ook een bezoek worden ge-
bracht aan het te huis van St Antoniusstichting te Terborg.

Uiteraard zullen de bejaardencentra ter plaatse zo mogelijk
ook wederom met een bezoek worden vereerd.
Medewerking aan ringavonden staan ook weer op het pro-
gramma.
De penningmeester kon een gunstig geluid laten horen,
dit mede in verband met de aktie ter inzameling van oud
papier, die men nu al geruime tijd onder haar eigen leden
houdt. Van de opbrengst van de papieraktie zal ook een
deel afgestaan worden aan het jeugdkoor Les Enfants.
Tijdens afwezigheid wegens ziekte werd het penningmees-
terschap van de heer Schuurman op voorbeeldige wijze
waargenomen door de heer J. Jolink.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden H. B.
Lubbers en J. Schuurman herkozen.
T.a.v. het punt ledenwerfaktie zullen diverse personen be-
zocht worden.
Met de dirigent de heer G. J. Scheffer, die deze avond ver-
hinderd was, zullen de diverse zangaktiviteiten wat betreft
de technische zijde, nog worden doorgesproken.
Nu er dit jaar weer een ledenvergadering heeft plaats ge-
vonden, zal er zondermeer de wens bestaan, dit zonder
onderbreking jaarlijks te doen, om zodoende van tijd tot
tijd ook een eigen inbreng aan het verenigingsleven te
geven.
De geanimeerde jaarvergadering werd besloten met het
zingen van gezang 393, waarna de voorzitter voorging in.
dankgebed.

VASTENAKTIE VAN START

De vastenaktie in het dekenaat Zutphen is weer van start
gegaan. Vorig jaar hebben de katholieken uit dit gedeelte
van de Achterhoek de bouw mogelijk gemaakt van een
sociaal in Suriname, een klein plaatsje in Zuid Afrika.
Daar was ƒ 27.000.— voor nodig, maar gevraagd werd om
wat meer geld opdat verschillende kleinere projecten in
andere werelddelen ook van de grond konden komen.
Dit is gebeurd, doordat er in totaal ruim ƒ 46.000.— is
binnengekomen.
Men hoopt voor dit jaar op een soortgelijk resultaat. Het
gaat nu om steun aan een basisgemeenschap in Caméta,
in het noorden van Brazilië.
De opbrengsten in de verschillende parochies waren vorig
jaar: Baak ƒ 3240.—; Borculo en Leo-stichting ƒ 7359,10;
Gorssel ƒ 2569,05; Hengelo Gld ƒ2066,71; Keijenburg
ƒ 6462,30; Lochem 2976,08; Ruurlo ƒ 2507,45; Steenderen
ƒ 1181,68; Vierakker ƒ 1830,28; Vorden ƒ2922,37; Eefde
ƒ 1241,67; Zutphen ƒ 11671,81. Totaal ƒ 46.028,50.
De organisatoren hopen dat er voor pasen een op zijn minst
gelijk bedrag op tafel komt.

CARNAVALSFEESTEN

OP DE FEESTELIJKE TOER MET „HOEST MEUGLUK"

De veelzeggende naam „Hoest Meugluk" geeft toch iedere
keer weer het antwoord hoe het mogelijk is dat in Hengelo
carnaval gevierd wordt.
Onder leiding van een aktief bestuur wordt weloverwogen
ieder jaar, de aktiviteiten in de feestelijkheden rond de car-
navalsdagen uitgebreid.
Nu vond er naast de feestavond voor de leden der canavals
vereniging, ook een heuse kinderoptocht plaats.
Op uitnodiging namen alle scholen uit het dorp deel, het-
geen een bontgekleurde stoet opleverde van fraai uitge-
doste kinderen
Dat de ouders daaraan veel zorg hadden besteed, bleek wel
uit de grote belangstelling die er bestond om de talloze
fraaie costuums van nabij te kunnen bekijken. Met de show
van de Hengelose Majorettevereniging en de muzikale
klanken »van de Kon. Harm. Concordia, gestoken in vaak
grappige costuums, ging de stoet door de straten van Hen-
gelo, waarbij ook langs het gemeentehuis geparadeerd werd,
en de stoet werd gadegeslagen door burgemeester en wet-
houders.
Prins Piet, kon met de jeugdraad van elf, de gehele optocht
goed overzien, vanaf zijn hoge standplaats. Tot verrasing liet
een senior-lid van de Raad van Elf, met een grote knal,
telkens een grote massa confetti de lucht invliegen.
Schijnbaar was Prins Piet na de optocht weer naar elders
vertrokken, want 's avonds werd hij per postzak aangevoerd
in het pretcentrum, zaal Concordia, waarbij de dames en
heren Raad van Elf, hun carnavalsprins, terdege hielpen, om
de stemming te verhogen en er een fijn en gepast feest van
te maken.
Evenals de zondagavond daaraan voorafgaande was er een
prettige stemming, waarbij het opviel, dat ook hier grote
aandacht aan de costuums besteed was.

DE KEIDARPERS ZETTEN DE FEESTNEUS OP

In carnavaleske sfeer ging Keijenburg op in de carnavals-
dagen 1974. Prins Herman de 1e, wist als aanvoerder, zowel
jong als oud in beweging te krijgen.
Wat de jeugd betreft, deze liet de uitnodiging om deel te
nemen aan een grootse optocht, niet onbeantwoord.
In freai, vaaR origineel uitgedachte costuums, paradeerden
de jonge meneertjes en mevrouwtjes door Keijenburgs
straten, daarbij begeleid door de Zelhemse Majorettever.
en de muziekver. St Jan.
Jeugdprins Vincent 1 kon alles goed overzien en was even-
als zijn oudere collega, dik tevreden.
Na deze optocht waarbij het KMG de carnavalsver, „de Kei
darpers" zeer behulpzaam was, werd voor de kinderen het
feest voortgezet met een echt jeugdcarnaval in zaal Winkel-
man. De oudere Keidarpers maakten er zaterdagsavonds
een dolle boel van. De opkomst der leden was zeer behoor-
lijk. Prins Hermani had met zijn Raad van Elf overigens de
andere carnavalsdagen nog werk genoeg, want ook dan
werd de pet nog wel eens behoorlijk tegen de zolder ge-
gooid. Mukey, een samenvoeging van muziek en Keijen-
burgse Boys, was er de Prins en zijn gevolg zeer dankbaar
voor. De uitslag van de Mukey-verloting treft u elders aan in
dit blad.

GOEDE ZANG OP ZANGERS
AVOND SOLI DEO GLORIA

Er viel zaterdagavond tijdens
de contact-avond, georgani-
seerd door de chr. zangver.
Soli Deo Gloria te Bekveld,
in zaal Langeler, goede zang
te beluisteren met fijne nuan-
ceringsverschillen.
Het programma werd geopend
door een optreden van het
jeugdkoor „de Keirakkertjes"
uit Keijenborg, o.l.v. de heer
J. W. J. Ibink.. Dit jeugdkoor
voerde op verdienstelijke wijs
een 5-tal nummers uit, alle 5
met een dankbaar applaus van
de volle zaal beloond.
Dirigent J. W. van Neck uit
Zutphen mocht met zijn koor
Ons Genoegen uit Laren de
spits afbijten voor wat de
senioren koren betreft. Dit
koor werd opgevolgd door de
chr. zangver. Looft den Heer
uit Hengelo Gld, o.l.v. de heer
G. J. Scheffer uit Zelhem. Na
de pauze volgden nog de ko-
ren Soli Deo Gloria, Bekveld
o.l.v. de heer J. W. van Neck
uit Zutphen, Wozaneto uit
Wolfersveen o.l.v. de heer E. J.
Weikamp en Hengelo's Gem.
Koor o.l.v. de heer B. Nijhof
uit Zutphen, sloot de rij van
optredende verenigingen deze
avond.
Alle optredende verenigingen
brachten elk een viertal ge-
varieerde nummers ten gehore
en over het geheel genomen
werd er melodieus en fris ge-
zongen, hetgeen het geheel
tot een fijne avond maakte.
Alhoewel alle deelnemende
koren nogal gehandicapt wa-
ren doordat verschillende le-
den door de carnaval verstek
lieten gaan, hebben we toch
respect voor het koor Woza-
neto uit Wolfersveen dat deze
avond slechts met 16 leden
naar Hengelo kwam en het
toch nog presteerde de op-
gegeven programmanummers
ten gehore te brengen.
De voorzitter van Soli Deo
Gloria was zeker de tolk van
de aanwezigen toen hij aan 't
slot van d,eze avond alle koren
nartelijk dankte voor hun mede
werking en hen een tot weer-
ziens toeriep.

Kort allerlei
Op de cent na rond, of net
iets meer, maakt de Keijen-
burgers niets uit. Het dorps-
huis komt er, want de vereiste
centen kwamen op tafel.

Schaapherder van Limbeek
uit Rheden is met zijn kudde
bijna een monument geworden
dat niet meer valt weg te den-
ken. Voor een stampvolle zaal
in „Ons Huis" hoorden de
leden van CPB en CBTB afd.
Hengelo Gld, deze persoon
vertellen over zijn werk en
leven.

Nu door gebrek aan belang-
stelling de mogelijkheden voor
een Oranjevereniging miniem
£ijn geworden, en het Oranje-
comité is ontbonden, is de
kans voor een feest op 30
april in Hengelo Gld, heel
klein geworden.
Zou de belangstelling voor
een culturele avond ook ge-
daald zijn? Het is de moeite
waard dit te vernemen van de
diverse verenigingen. Zendt
uw reakties aan de redaktie
van dit blad.

Het jeugdtournooi van de bil-
jartvereniging 't Averenck
gaat wel door, al is de datum
daarvoor verschoven. De bijna
25-jarige vereniging geeft de
jeugd een kans om nader ken-
nis te maken met de biljar-
sport. Het bestuur der vereni-
ging verstrekt gaarne inlich-
tingen en staat klaar uw in-
schrijving te ontvangen.

Wie de jeugd heeft heeft de
toekomst. Daarover heeft men
bij de chr. muziekver Cres-

cendo nooit geen reden tot

klagen gehad. Er kunnen er

nog wel meer bij. Schroom

niet, maar vraag gerust om in-

lichtingen, waarna eventueel

een afspraak gemaakt kan

worden. Tel. 1735, is het num-

mer van de voorzitter.

De selectie-spelers van PAX
voelen zich aangesproken nu

hun trainingsbezoek werd ver-

meld in PAX-Praat het club-

orgaan van de vereniging.

Daar kwam wel prterij van,

tot genoegen van trainer en de
technische leiding.



supermarkt

88

GROENTE EN FRUIT
Hollandse
kasspinazie 500 gr
JAFFA GRAPE FRUIT

3 voor

CHAMPIGNONS 200 gr 98

GEKOOKTE BIETJES
500 gr

Vivo Spaanse
SINAASAPPELS 3 kg
met gratis castagnettes

SLIJTERIJ „DE ZON"

OUDE JENEVER Itr
HENNESY

FRANSE COGNAC
grote fles van 24.25 voor

STOCK, de echte

SLIJTERS VERMOUTH
deze week geen 415 maar

2095

UIT DE DIEPVRIES
SPINAZIE

gezinspak 750 gr 98
In onze broodboetiek

heerlijk brood van
Warme Bakker Hekkelman

VLEES VERS VAN HET MES
TARTAAR 3 stuks
VERSE BRAADWORST

HEEL KG

karbo-

nade

275

348

649

VARKENSLAPJES
RUNDERSTOOFLAPJES

HEEL KG

Echte

348
398

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG 500 gr slechts

NU HEEL KILO

275

alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

150 gr gek. Gelderse
100 gr Casselerrib
100 gr leverkaas

119
149
79

Balkenbrij 500 gr

Magere ham 150 gr

98
129

ZUIVEL VOORDEEL

VOLLE DAGMELK Itr 72

MAGERE YOGHURT Itr 59

ROOMBOTER
bij ons per pakje 169

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 83
wit 84

Gelders tarwe vloerbrood 127
Krentebollen 5 voor 119
Donderdag t.e.m. vrijdag

Slagroom kersensnit 298

moderne hinder slip fes
in onze super slechts 195

Vruchtenlimonade

sinas
heel liter

Appelmoes
3/4 Itr pot slechts

Custard per pak 400 gr

Limonadesiroop

Vivo pils 3 fles

Kaas jonge volvet 500 gr

69

119

105

309

Vivo slasaus

Vivo beschuit

Vivo toiletpapier

3/4

2 rol

4 rol

Maizena pak 400 gr 39

OB tampons geen 430 maar 325

Rondo's pak 5 stuks 75

Verkade blokrepen van 118 bij ons

De bekende

California soep
groente-kip 2 blik slechts

Biologisch

All
grote ton v. 1775 v. 1575 bij ons

Kerkdiensten

ZONDAG 10 MAART
N»d. Herv Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel
10 uur de heer Schellevis, Holten

Jeugddienst

Goede Harder Kapel
10 uur Ds Jansen

Vr||7 HOT. Kerk
5 uur Ds D. A. Brinkerink

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277
Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30
uur en zondags van 12-12.30 uur

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

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

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Culeman, tel. 1397

Weekendienst dierenartsen Steenderen

Dr van Mie, Baak, Tel. 05754-430

RX. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mis. Door de
week H. Mla 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 zaterdagavonds 8
uur R.K. kerkdienst.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

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

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922



HENGELO (GLD)

ZONDAG 10 MAAR!

DE MUSKI !RS

3bar$ vol gezelligheid

SPAREN:

COöP. RAIFFEISENBANK

HENGELO GLD
Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

automatisch sparen ambtenaren-sparen
gewoon sparen
termijn sparen
jeugdsparen

bedrijfssparen
grijp 5.

Alle spaarvormen

METAALINDUSTRIE

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

„DE HEIDE SMID"

Gebr. Wisselink BV
Varsselseweg 41
Tel. 05753-7271
HENGELO GLD

Importeur van:

lasapparaten, 5 jaar garantie
slijpmachines + gereedschappen
betonmolens enz.
tractoren
landbouwwerktuigen
gazonmaaiers

Aanleg van:
Ligboxstallen, compleet
Senior melkleidingsysteem

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

Verkoop van:
Miele wasautomaten

Bromfietsen - Rijwielen:
Batavus - Gazelle - Empo
Zündapp

Stichting Zwembad Hengelo G.
Gevraagd voor het seizoen 1974 (4 mei-14 september)

HÜLP-BADMEESTER
(een zweminstructeur/trice)

Diploma zwemond. K.N.Z.B. of gelijkwaardig en EHBO

diploma strekt tot aanbeveling.

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen binnen 10

dagen na verschijning van dit blad te zenden aan

Stichting Zwembad, p/a Vordenseweg 32, Hengelo Gld

VOORAUTORIJLESSEN
in DATSUN en DAF
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

Voor:

Mc Cormlck
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS
Tel. 05753-1964

melksystemen
en stallen

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG
TEL. 05753-1970

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

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 8 ton hooi, 500 bl.
Muiden pannen, 500 bl. Oud
Holl. pannen. H. W. Leisink,
Z.E.weg 33 Toldijk, Tel. 05755
350

Te koop jonge konijnen, zilver
vossen, 's avonds na 5 uur.
B. A. Hoebink, Asterstraat 30
Hengelo Gld

In onze modern geoutilleerde sportschoenfabriek
hebben wij in meerdere afdelingen plaatsen open voor

mannelijke medewerkers
en voor de afdeling stikkerij

vrouwelijke medewerksters
eventueel part-time

Wat wij u bieden: vast werk

goede verdiensten
(mannenloneh zijn vrouwenionen)

winstdeling

3 weken vakantie
en nog snipperdagen naar eigen keuze

kleding- en rijwielvergoeding

Onze jeugdlonen liggen ver boven de wettelijke normen

Inlichtingen en aanmelding dagelijks aan de fabriek

Sportschoenfabriek b.v.
HENGELO GLD - TEL 05753-1717

Zaal Langeler Hengelo Gld

Zaterdag 9 maart

BAL
voor gehuwden en verloofden

Tafelreservering vanaf heden

Orkest: Melody Combo

uw eigen spaarbank
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

rente * -'% %

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

Tel. 05755-437

SPAARBANK

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

VOOR AL UW

LOONWERK

benevens ook de

SPUITWERKZAAMHEDEN

is er ook gelegenheid voor het

zaaien van uw mais
Gaarne opgave van de hoeveelheid voor
het bestellen van de mais.

Beleefd aanbevelend

Loonbedrijf E L L E N K A M P
TEL. 05753-1611

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

CHRISTIAN

J. Wullink
J. B. Wullink-

Hulshof

Hengelo Gld, 24 febr. 1974
Kerkekamp 45.

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
zoon

PETER REINIRUS
WILHELMUS GERARDUS

Wij noemen hem:
PETER

G. Waenink
R. Waenink-

Snelting

Hengelo Gld, 24 febr. 1974.
Korenbloemstraat 20.

Gevraagd net meisje voor de
huishouding, plm 17 jaar, 5-
daagse werkweek. Slagerij
Nieuwenhuis, Pastoor Thuis-
straat 9, Keijenburg

Voor de hartelijke blijken van
medeleven, ons betoond na
het overlijden van onze lieve
man en vader

JOHANNES RIJK
WEYENBERG

betuigen wij buren en vrien-
den onze oprechte dank, in
het bijzonder direktie en per-
soneel van Weyenberg Super
markt NV.

A. Weyenberg-
Looyengoed

Henny
Apeldoorn, maart 1974.
Gentiaanstraat 434.

Speciale prijs
DAMES

T-SHIRTS
VELE KLEUREN

Accordeonvereniging „EUROPOORT"
o.l.v. dirigent D. J. Wagenvoort

geeft

UITVOERING
op zaterdag 9 maart
in zaal WINKELMAN te Keijenburg

met medewerking van

de zusjes Maurick
(bekend van de radio)

Aanvang 20.00 uur

UITSLAG MUKEY VERLOTING 1974
KEIJENBURG

Hoofdprijs lot no. 441

Verder prijzen op onderstaande nummers:
48 - 254 - 452 - 615 - 618 - 705 - 727 - 770 - 941 - 1091
1152 - 1159 - 1306 - 1436 - 1449 - 1452

Prijzen kunnen worden afgehaald bij café Winkelman

Het MukeyComité

65 +-plusser biedt zich aan Ter overname aangeboden
voor licht onderhoud van dames bromfiets, merk Peu-
enige tuinen. Adres te bevr. geot, goed onderhouden. Tel.
bureau de Reclame 05753-1560

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

Lessen in DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keijenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS

Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307


