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MUZIEK-

PRESENTATIE

Een avond vol fijne muziek wordt U voorge-

schoteld door de

chr. muziekver. Crescendo
met medewerking van de muziekkapel van het

LEGER DES HEILS - ZUTPHEN

woensdag 20 maart 1974
„Ons Huis", Hengelo Gld

HERHALING OP 2e P A AS D AG

ENTREE ƒ 2.—

Donateurs Crescendo alleen op de 1e avond
vrije toegang op vertoon van strook

VOOR AL UW

glas, verf en behang
naar schildersbedrijf

W I N K E L M A N
Wij hebben een grote nieuwe sortering
in voorraad

Modern, klassiek, wanden, combinaties
3 + 1 enz.

VERF in grote tot zeer kleine busjes
alle kleuren

GEREEDSCHAP, alles voor de zelfdoeners

SCHILDERSBEDRIJF

W. G. WINKELMAN
Veemarktstraat 2

claBUITEIIKBnSJES
VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS'ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

GRATIS
HANDIG

ZAKDOEKETUI
bij aankoop van 'n pak
©Gd-ZAKDOEKJES

pak van ff fm
60 stuks T I,UÖ
pak van ff QQ
80 stuks T I,OU

TOILET-
MEDICIJN-
KASTJE
links/rechts

draaiende deur
Makkelijk ophangbaar.
Royale vakverdeling.
Nu van f 15,95 voor

f1150

EELTSCHAAF
van roestvrij

edelstaal.
In handig etui verpakt

Nu van f4,95
voor slechts

12,95

Lenselink

CLAN
Speciale aanbieding

DAMESKLOMPEN
zolang de voorraad strekt

voor slechts 21.95

JANSEN 't Schoenenhuis
Zie etalages

Maak bij ons uw keuze uit onze kollektie

TAPIJTEN '

GORDIJNSTOFFEN

VITRAGES

GROOTBOD'S
woninginrichting

Regelinkstraat 1 - Tel. 05753-1469

WIJ VRAGEN VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING

ERVAREN
GEREEDSCHAP-
MAKERS

Goma
Metaalwarenfabriek
RUURLOSEWEG 80 - HENGELO GLO
TEL. 05753-1660

TE KOOP GEGVRAAGO

ZWARE GOEDSOORTIGE

ROODB. MAALKALVEREN
(NIET ONDER 40 KG)

HARRY JOLINK
Bekveld - Hogenkampweg D 22b

Hengelo Gld - Tel. 05753-1454

„Groot" vleeŝ

verbrandt minder
U houdt méér over en het is sappiger

Deze week hebben wij

voor u:

Varkensfrikando

548500 gram

Mager braadvlees

500 gram j) V O

Verse lever

500 gram 298
Bakbloedworst

5OO gran 7 O

Magere hamlappen

500 gram

Rib- of haaskarbonade

500 gram 398

Nieuws voor uw boterham:

Sandwich kotelet 100 gr
150

Gek. achterham 100 gr 150

Gek. lever 100 gr 99

Gebr. gehakt 100 gr 59

Gek. worst 100 gr 69

Dagreklames
Maandag en dinsdag:

500 gr verse worst 348

Woensdag

500 gr gehakt + kruiden
275

1 kg nog voordeliger 499
500 gr rundergehakt

spec. 548

500 gr varkensgehakt
spec. 448

Donderdag

500 g malse varkenslappen

368
Magere speklappen

500 gr 248

Vrijdag en zaterdag

500 g schouderkarbonade

289
325

KEURSLAGER

10 frikandellen

Voor persoonlijke bediening:

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

HANDEL IN

C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1070

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

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

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

Wichmondseweg 2 - Hengelo (Gld.)
telefoon 05753 . 1268

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

Voor familie- en al uw ander drukwerk naar Drukkerij WOLTERS



Niet de bravourkreet:

Bij ons hangt het mooiste.

Er hangt ook in andere zaken wel modemoois.

Maar wat MODEHUIS LANGELER heeft is per-

tinent wel apart en niet prijzig.

Al zit er wel een prijskaartje aan

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

14 dagen lang biedt u

BAKKERIJ R. KREUNEN
3 rol MARIE

1 pak BOKKEPOOTJES

BRUSSELSE KERMIS

200 gr PINDAROTSJES

500 gr, ja u leest het goed,

500 gr VRUCHTJES

150 gr SINASSTAAFJES

ZOUTE PINDA'S

4 pak ML KAUWGOM

Uit eigen bakkerij:
Zak met 8 BOLUSSEN

van 100 voor

van 95 voor

nu

van 162 voor

van 228 voor

van 100 voor

van 280 voor

100

79

79

99

100

89

151

210

79

245

Nieuw! Bananensoezen
Dat moet u beslist eens proeven, en ook u zult zeggen

„DAT WAS WEER VAN KREUNEN"

Landbouwers opgelet!
Weer ontvangen zeer grote partij

nieuwe planken
3.3 cm dik

Breedtes 10 - 22y2 cm

V. D. HELFT VAN DE PRIJS

Zeer geschikt voor uw stallen enz.

10 cm breed f 1.35 per meter

13 cm breed f 1.75 per meter

15 cm breed ƒ 2.10 per meter

18 cm breed f 2.45 per meter

20 cm breed f 2.75 per meter

22y2 cm breed ƒ 3.15 per meter

exclusief BTW

HEIJINK
„De Spannevogel", Tel. 1484

Te koop

Keijenborg:

Hoekwom'ng met garage
aan de Teubenweg

Indeling beneden: L-kamer met parketvloer

en sier openhaard, keuken, w.c., hal.

Boven: 3 slaapkamers, ruime douche met wc,

vaste trap naar zolder waarop slaapkamer en

hobbyruimte. Gebouwd 1973. Alles c.v.

Vraagprijs f 92.000.— k.k. (incl. stoffering).

Inlichtingen: Assurantie- en Makelaarskantoor

GERRITS-LAMMERS BV
Spalstraat 26 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1400

b.g.g. 08363-336

Makelaars:

G. A. E. GERRITS en Th. H. LAMMERS,

Nd N.B.M.

WIJ ZOEKEN

iemand voor de boek-
houding
DIE OOK BEREID IS IN DE WINKEL TE

HELPEN

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL" - TEL 1484

HEIJINK
Groot in gordijnen en vitrage
Meer dan 150 rol in voorraad
Alles aan de baan geshowd

Verder honderden stalen voor op bestel-

ling

Groot in tapijt
26 rol in voorraad
Dus uitzoeken en keuze maken aan het

stuk. Verder alle grote merken aan staal

KAMERBREDD, uit voorraad reeds

ƒ 49.50
per str. meter. GRATIS GELEGD

Groot in meubelen
Zie ook onze SHOWROOM boven.

Verder gaan wij graag met u naar de

fabrieken, waar duizenden meubelen zijn

te bezichtigen.

TOT ZIENS IN

„De Spannevogel"
bij de kerk

RABOBANK „VORDEN"

In verband met de fusie zal ons kantoor,

DORPSSTRAAT 9 TE WICHMOND

op vrijdag 15 maart 1974

voor het laatst geopend zijn

Ingaande MAANDAG 18 MAART worden

al onze activiteiten te Wichmond gecon-

centreerd in het kantoor:

Baron van der Heijdenlaan 3

Tel. 05754-423

U kunt daar terecht voor alle bankzaken

De openstellingsuren zijn als volgt:

maandag t.e.m. vrijdag 8.30-12.30 uur

en van 1.45-4 uur

Vrijdagsavonds van 6-8 uur

Kort allerlei
Toneelspel blijft boeien, ondanks de concurrentie van de TV
e.d. Daarom is de Hengelose Toneelvereniging HTV ver-
heugd het publ'iek iets te kunnen bieden.
En dat reeds 5 jaren lang. Nu reeds voorverkoop, trekt al
zoveel belangstelling, dat een uitverkocht huis op zaterdag
23 en 30 maart niet tot de onmogelijkheden behoort, met de
opvoering van ,, Het vrolijke tankstation".

Voor de muziekliefhebber een avond vol fijn genot, op
woensdagavond 20 maart in „Ons Huis" te Hengelo Gld.
De chr. muziekver. Crescendo concerteert dan met mede-
werking van de muziekkapel van het Leger des Heils, bri-
gade Zutphen. De resp. dirigenten H. Kraxner en A. M.
Ruijsinck hebben heel wat noten op hun zang, met een uit-
gebreid repertoire.

De schietver Willem Teil te Hengelo Gld blijkt voor heel
wat personen interessant te zijn.
Met de aanmelding van nieuwe leden wordt de schietsport
weer danig gestimuleerd.
De vereniging attendeert gaarne op de Nationale S ch i et-
kampioenschappen, binnenkort te Groenlo.
Zelf oefent Willem Teil elke vrijdagavond in zaal Langeler.

Discjockey Mountain Bill van bar Invention is met toppers
bij de tijd. Toen er nog weinig bekend was van de carnavals
hit over „Adam en Eva", presenteerde hij de plaat reeds
tijdens de nieuwjaarsreceptie in de bar.

De rivaliteit tussen de elftallen van PAX viert hoogtij. Met
een goed „contract" in bezit laat men zich niet overhalen,
het vierde, vijfde, zesde of zevende team voor een andere
te ruilen. Zelfs niet met een kratje met inhoud.

Oud papier heeft zijn waarde weer bewezen. Voor talloze
verenigingen is het een goede aanvulling voor de kas of
aktie-fonds. Bewaren van oud papier heeft dus alle zin.

Kiesrecht is een groot voorrecht. Met de verkiezing van
leden voor de Staten der provincie en de gemeenteraden
heeft men dus de kans om te kiezen. Laat dus geen stem
verloren gaan.

De Hengelose gemeenschap, eigenlijk heel sportminnend
Achterhoek zal terecht trots zijn als René Notten zou worden
uitverkoren voor de selectie van het Nederlands Eelftal.
De voetbalkwaliteiten van deze oud-PAX-speler zijn er naar
om een kans te maken voor deelname aan de wereldkam-
pioenschappen voetbal.

Gymnastiek is als sport gezond voor het lichaam. Dit onder-
streept ook mej. A. Haggeman uit Baak, welke met het be-
halen van het diploma jeugdgymnastiek, reeds de jeugd kan
onderrichten, in het nut ervan.

Bij de tijd, dat zou men zeker van een uurwerk kunnen ver-
wachten. In dit geval wijken de wijzers op de toren van de
Herv. Kerk te Hengelo Gld en de R.K. Kerk te Keijenborg
nog wel eens af. Dit moet voor de gemeenschap toch wel
aanleiding zijn voor een zinvolle aktie, want bij de tijd,
dat behoort men te zijn.

Wie nog naar het wereldkampioenschap voetballen te Dort-
mund (Duitsland) wil gaan, dient er als de kippen bij te zijn.
Voor deze wedstrijd van het Nederlands elftal zijn nog
slechts enkele staanplaatsen beschikbaar.

De voorverkoop loopt als een „terin" voor de TONEELAVONDEN op zaterdag 23

en 30 maart in ZAAL LANGELER TE HENGELO GLD.

Dat belooft dus wederom druk bezoek te worden, iets waaraan men bij de Hen-

gelose Toneel Vereniging H.T.V. reeds lang gewend is geraakt. Het plezier heeft

men in de eerste vijf jaar van haar bestaan, als zelfstandige toneelgroep, voor

Heel veel Toneel Vermaak gezorgd.

Met de komende opvoering van het komische stuk „HET VROLIJKE TANKSTATION"

is het lachen geblazen, dus zet je maar schrap.

Waarom langer gewacht? Haal nu reeds een entreekaart, voor maar f 2.— bij de

voorverkoop-adressen: zaal Langeler, Spalstraat; café Wolbrink, Bleekstraat; boek-

handel Wolters, Kerkstraat.

Ook de spelers-leden hebben kaarten in voorverkoop

HEEL VEEL TONEEL VERMAAK

Wel of niet in St Anthons aanwezig, zeker is dat Gerrit
Wolsink wel in de cross van Hamové meedoet, die deze
vereniging jaarlijks organiseert op circuit 't Zand, Hengelo G
Dit tot genoegen van vele crossliefhebbers. Want lief-
hebbers zijn er genoeg in Hengelo Gld en wijde omgeving,
getuige de enthousiaste trainingen en crosses in het Wos-
sinkbos.

Zwemvereniging „HE-KEU"
opgericht
Vorige week woensdag werd tijden een vergadering van
het voorlopig bestuur een zwemvereniging opgericht onder
de naam ,,HE-KEU", wat de afkorting is van de Hengelose
en Keijenborgse zwem en polo club.
Het ligt in de bedoeling dat deze vereniging het zwemmen
bevorderd en meer algemeen zal maken, dit door middel van
het houden van oefeningen en het deelnemen aan zwem-
en polowedstrijden.
Als trainer is de heer van Houte bereid gevonden de ver-
eniging terzijde te staan. De heer van Houte geniet reeds
bekendheid als instructeur en hulpbadmeester.
Men kan zich schriftelijk als lid opgeven tot 1 april a.s.
onder vermelding van naam, leeftijd en geslacht, bij de
secretaris van de vereniging, de heer P. Noordijk, Beuken-
laan 37 te Hengelo Gld.
De contributie is gesteld op ƒ 0.50 per week voor leden tot
en met 15 jaar en vanaf 16 jaar en ouder f 1.— per week.

Supportersclub PAX in aktie
Dat de vereniging PAX duidelijk gestimuleerd wordt door
haar nog zeer jonge supportersvereniging, daarvan mag de
gloednieuwe geluidsinstallatie een duidelijk bewijs zijn, die
geheel door de supporters bijeen werd gebracht.
Deze zelfde supporters doen nog meer. Naast het bezoek
aan de wedstrijden van PAX, zowel uit als thuis, trachten zij
zoveel mogelijk voetballiefhebbers naar stadion Elderink te
lokken. De entreeregeling'voor de hoofdtribune wordt ge-
heel verzorgd door de supportersclub, met daarbij ook as-
sistentie voor de rijwielstalling.
Om weer eens een paar extra centjes te vergaren, zet de
supportersclub van PAX een weekendbijeenkomst op in
zaal Langeler, op zaterdag 16 en zondag 17 maart.
Allerlei sportief genot en spelvreugde, zoals sjoelen, schie-
ten, balgooien, spijkerslaan, electnjspel, het raden van di-
verse attributen e.a. zal vertegenwoordigd zijn.
Hoe men het ook wendt of keert, het blijkt er gewoonweg
druk te gaan worden.

Bejaarden hopen op nieuw orgel
De bewoners van het bejaardencentrum ,,De Bleijke" te
Hengelo Gld zien met verlangen uit naar het moment dat
het orgel in de recreatiezaal vervangen kan worden door
een nieuwe en betere. Daarvoor zijn zij zelf op pad gegaan
met de verkoop van loten, die tot nu toe reeds goede aftrek
vonden. De trekking er van is reeds op vrijdag 29 maart,
's avonds om half acht in diezelfde recreatiezaal.
De verloting, aangevuld met onderhandse verkoop van olie-
bollen, heeft de realisatie van de orgelplannen van ,,de
Bleijke" een best eind in de goede richting gebracht.

Gevraagd een meisje voor de
huishouding, 1 a 2 dagen per
week, of zaterdags. Niesink,
Velswijk, Tel. 08344-332

KOOPJE: Wij krijgen binnen-
kort centrale verwarming.
Daarom verkopen we onze
DRU grote gashaard voor heel
weinig geld. U kunt hem nu
nog brandend zien. G. van
Wezenbeek, Weustenstraat 15
Doetinchem, Tel. 08340-26064

Te koop 5 a 6000 kg mangels

W. Janssen, D 70, Hengelo G
Tel. 1890

dat hele
goedkope tapijt....
dat koopt u
maar één keer!

U kunt liet overal kopen, tapijt
van'n paar tientjes pa
strekkende meter. Muur vraag niet
hoe liet er na een paar maanden
u i t / i e t . I -cn a lgemene k l a c h t over
di t soort tap i j t is dat het snel plet,
waardoor overal looppaden
ontstaan. én dat het /eer snel
smoe/eliiT wordt . Hn hoe komt dat?
Omdat het vooreen titoot deel
lucht is wat u koopt. Wees daa tom
v e r s t a n d i g , k i jk n i e t a l leen naar
u i t e r l i j k , maar vooial naa rde
dichtheid van de pool.

Wij hebben nu (apijt met
150.000 tot 200.000 poollusjcs
per m2.

Dat i s 2 \ /o\ cel als bij normaal
tap i j t . Wij d u r v e n het dan ook
rustig jaren te garanderen. Kom
eens l an i ; sen \ K U I L ' e e n s naar de
k w a l i t e i t e n Veilo l i s - h l . \ i rt

en Vei to \ m | i i e .

de prij/en linden tussen
125.-en 139.- per nieter.
Kamerbreed.

Banknotities

LUBBERS
woninginrichting
Raadhuisstraat - Hengelo Gld

Tel. 05753-1286

De Boerenleenbank en Raiffeisenbank te Steenderen, die
zijn opgegaan in een Rabobank, krijgen een gezamenlijk
bankgebouw van behoorlijke afmetingen, in de nabijheid
van het huidige Raiffeisen-bankgebouw.

Het filiaal Wichmond van de Raiffeisenbank Vorden, zal na
15 maart niet meer geopend zijn.
Alle aktiviteiten zijn dan gebundeld in het voormalige kantoor
van de Boerenleenbank aan de Baron v.d. Heijdenlaan te
Wichmond, die een fusie aanging met het Raiffeisen-filiaal
tot Rabobank.

Inmiddels is er een aanvang gemaakt met de werkzaam-
heden om het voormalige pand van bakkerij Demming aan
de Spalstraat te Hengelo Gld om te bouwen tot een AMRO-
bank.

Het kantoor der Ned. Middenstandsbank, voorheen geves-
tigd aan de Tramstraat, is nu ondergebracht in het pand
SpaJstraat 26 te Hengelo Gld, waarin ook gevestigd het
makelaarskantoor Gerrits-Lammers.

In Hengelo Gld zal in de nabije toekomst een nieuw bank-
gebouw worden gebouwd en wel aan de Raadhuisstraat, op
de plaats waar voorheen was gevestigd brandstoffenhandel
Th. Harmsen, thans gezeten aan de Rondweg op service-
station de Rondweg.
Dit nieuw te bouwen bankgebouw zal dan deel uitmaken van
de Rabo-bank-organisatie.

BOUWSTENEN BLIJFT MEN AANDRAGEN

Hoe klein de gemeenschap Vierakker-Wichmond dan ook
mogezijn, voor daden voelt men zich niet te klein. Verblijd
door de wetenschap, dat zij binnen niet al te lange tijd haar
slechtere speelveld hoopt te verwisselen voor een prachtig
sportcomplex aan de Lankhorsterstraat, is de voetbalver.
Socii duidelijk in aktie gekomen. Met de aktie onder de
inwoners uit der.e gemeenschap heeft men zoveel financieel
soelaas gekregen dat men reeds „bouwstenen" genoeg
heeft om reeds aan te vangen met de bouw van een eigen
kantine, ledere vrije zaterdag wordt er door eigen leden met
macht en man gewerkt om de werkelijke bouwstenen zo
snel mogelijk op te stapelen.
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«UNSMK supermarkt

GROENTE EN FRUIT

KASSLA
2 dikke kroppen

GOLDEN DELICIOUS
2 kg

HARDE UIEN kg

ANDIJVIE 500 gr

De echte Zeeuwse
KLEIBINTJES 5

78
129
78
98

* 98
SLIJTERIJ „DE ZON"

JONGE JENEVER Itr
EEN FRISSE

RIESLING
FLES VAN 445 NU

DE ECHTE

ASBACHURALT
VAN 1895 VOOR

MET GRATIS MINIATUURFLESJE

1695

UIT DE DIEPVRIES

Iglo HAWAIIBURGERS
2 st. van 179 voor 149

Nieuwe Vivola-showroom in Vorden
Lekker dichtij Heerlijk voordelig
Daar kunt u uw keuze maken en gelijk meenemen

VLEES VERS VAN HET MES

HAMBURGERS 3 voor 175

MAGER RIBSTUK

RUNDER

rollade

549

MAGERE SPEKLAPJES

CONTRAFILLET

SCHOUDER

karbonade
Elke dinsdag en woensdag GEHAK TDAG 500 gr slechts

NU HEEL KILO

275

alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

69
119
109

100 gr hamworst
150 gr gebr. gehakt
100 gr gek. lever

200 g zelf gem boterh.worst 9 8

298Verse kuiken 500 gr

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 65

VANILLEVLA

SLAGBOOM '/< Itr

98

115

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 84
wit 85

Lunchbollen 6 voor 85
Krentesneetejs de luxe v. 137 v. 129

Heerlijke MOCCASNIT 239

l iro vruchtenwijn
zacht, zoet heel liter voor slechts

248
De echte fijne Franse

spercieboontjes
heel blik bij ons geen 125 maar

Van Nelle Prisma

koffie
vacuüm pak van 240 voor 198

De Betuwe vruchtenspread
kers - abrik. - aardb. van 195 voor 169

Piccolo worstjes van 127 voor 109

Vivo fritessaus
emmer 1 kg van 159 slechts 119

Voordeliger schoonmaken
Vim blauw en groen van 66 nu

Andy gezinsfles van 329 nu

Goede dweil deze week

Jif fles groot van 259 nu

Pel i teakolie van 259 nu

Muurverf emmer van 343 nu

Vivo sinas
Enkhuizer

mergpijpjes

Wolzacht Dreft

Itr

5 voor

groot pak van 199 voor

79

99

175

Margarine

Hernia Dex
per pakje

De echte

PERSIL
familievat van 1645 voor

MET OOK NOG 8 „KUIFJE" FIGUREN GRATIS

Kerkdienste

tted. Herv. Kerk

WOENSDAG 13 MAART

19.30 uur Ds Jansen

biddag voor het gewas

ZONDAG 17 MAART

Verzorgingscentrum „De Bleijke'

9 uur Ds J. P. Kabel

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds J. P. Kabel

„Ons Huls"

10 uur Teenerdienst

Goede Herder Kap*»1

WOENSDAG 13 MAART
19.30 uur Ds Kabel

biddag voor het gewas

ZONDAG 17 MAART
10 uur Ds J. Wiersma

VrUz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Pieper, Tel. 05753-2002

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Lucie Marie, telefoon 1315

Weekendienst dierenartsen Steenderen

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

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30
uur en zondags van 12-12.30 uur

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. MJa 8 uur.



REMIA DEX alleen deze week 66

GLORIX 2 tubes

+ gratis een pakje wasverzachter 129

CALIFORNIA GROENTESOEP

van 68 geen 54 nu 39

CENTRA SLAOLIE 1 fles voor slechts 169

HONIG BAKMEEL pak 500 gr 79

MERGPIJPJES van 122 nu 98

Uit onze diepvries

8 overheerlijke KROKETTEN voor maar 198

1 pak SPEKLAPPEN 278

Elk 2e pak

een gulden goedkoper

Vers van het mes

SCHOUDERHAM 100 gr 85

PALINGWORST 150 gr 89

BACON zonder zwoerd 100 gr 145

MARWITZ
OPTYL-BRILLEN

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Fa. Köhler-Wissink
Spalstraat 15 - Hengelo Gld

Weggelopen: onze Samojeet
Sylva (wit, langharig, kees-
achtig, teef). Beloning voor de
vinder of degene die beslis-
sende aanwijzingen geeft.
Beatrixlaan 14, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1794

Te koop prachtige jonge hen-
nen, ras Hubbard, volledig ge-
ënt. Bretveld, Ruurloseweg
88, Hengelo Gld, Tel. 05753-
7282

Te koop 2 schapen met lam-
meren of 2 drachtige schapen
G. H. Wolbrink, D 103a,
Hengelo Gld -Tel. 2183

Ondergetekende neemt grond-
monsters, uitgebreid onder-
zoek, voor een goed bekend
staand bureau en tegen een
billijke prijs. J. Jolink, Hare-
weg 114, Doetinchem

Verse eieren te koop

(bruine)

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

HENGELO (GLD)

ZONDAG 17 MAART

LOSTFELLOW

Jborsvof

Ook voor kleine elektr. huishoudelijke apparaten

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

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

DEMONSTRATIE

SURGE
f

melkleidingsystemen

Wij komen met onze demonstratiewagen, welke voorzien is

van alle SURGE melkleidingsysteemen op onderstaande

adressen.

Ook zijn bij onze demonstratie wagen modellen van com-

plete stallen aanwezig.

Voor nadere informatie willen wij u gaarne op onderstaande

plaatsen verwelkomen. Consumptie gratis.

Wij zijn aanwezig van 10 uur voor de middag tot 5 uur na

de middag.

13 maart Hotel Leemreis, Hengelo Gld
Spalstraat 40

14 maart Café Verhey, Lengel
bij 's-Heerenberg

Deze demonstraties worden u aangeboden door:

L.M.B. „HENGELO GLD"
Zelhemseweg 30 - Hengelo Gld • Tel. 06753-1964

Filiaal Boeke-Heeslers BV

C.J.V. „Jong Hengelo"
Lachfilm over

.DikenDun"
op vrijdag 15 maart a.s.

in „Ons Huis", om 7 uur

Voor leden en voor iedereen, die wel lid wil worden.

Er is nog gedeeltelijk plaats

afd. Dartels meisjes 6e klassen LO vol

afd. Martels meisjes Ie klassen VO nog plaats

afd. Dondels meisjes 2e klassen VO nog plaats

afd. Sperwers jongens 6e klassen LO vol

afd. Vrijbuiters jongens 2e klassen VO nog plaats

afd. Valken jongens Ie klassen VO nog plaats

Ga voor uw rij-opleiding
naar VAMOR M.l. gediplomeerd

Verkeerslnstituut

JAN DENEKAMP
Sarinkkamp 14 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2144

Opleidingen volgens de methodische didactische in-
structies

Gemeente Hengelo Gld
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo G

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 her-

ziening daarvan, bouwvergunning te verlenen voor:

de bouw van een dubbele woning op het perceel,

kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie K,
nr. 2539, gelegen aan de Wichmondseweg.

De hierop betrekking hebbende stukken liggen met in-

gang van 11 maart 1974 gedurende twee weken ter

gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage.

Belanghebbenden kunnen gedurende voornoemde ter-

mijn van tervisieligging hun eventuele bezwaren tegen

de voorgenomen afwijking van het vigerende bestem-

mingsplan schriftelijk bij hun college indienen.

Burgemeester en wethouders

der gemeente Hengelo,

L. P. Ouarles van Ufford, burgemeester

K. Verhoeff, loco-secretaris

Hengelo Gld, 5 maart 1974.

mmtm::
Voor:

Mc Cormick
tractoren

LM B Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS

Tel. 05753-1964

melksystemen
en stallen

HEIJINK
Het adres voor uw

doe- het-zelf artikelen
hout, plaatmaterialen,

gereedschap, ijzerwaren

„De Spannevogel"


