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VERENIGING TOT BEVORDERING VAN HET

MARKTWEZEN EN ANDERE OPENBARE

BELANGEN TE HENGELO GLD

fnpfcrcrfs van convocatiekaarfen

Jaarvergadering
OP DINSDAG 9 APRIL 1974

's avonds 8 uur

IN ZAAL MICHELS

AGENDA:

1 Opening.

2 Notulen en jaarverslag secretaris.

3 Jaarverslag penningmeester,

4 Rapport van de controle-commissie.

5 Benoeming commissie 1974.

6 Bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding

van de heren J. W. Wullink, Joh. Berendsen en

G. J. Harmsen.

7 Verkiezing van 2 bestuursleden ter voorziening in

de vacatures van de heren Jos Didkmann en D. J.

Walgemoed.

8 Verkoop onafgehaalde prijzen.

9 Mededeling.

10 Rondvraag.

11 Sluiting.

Het bestuur

MARWITZ
OPTYL BRILLEN

Fa. Kohier - Wissink
OPTIEK

Alle soorten

gaas en draad
SIERGAAS (plastic)

URSUSGAAS

KONIJNENGAAS

VOLIèREGAAS

SCHAPENGAAS

MOTTO PUNTDRAAD

AFRASTERINGSDRAAD

HOUTEN
AFRASTERINGSPALEN

WASLIJNDRAAD

Alles uit voorraad leverbaar

HARMSEN
Banninkstraat 4 - Hengelo Gld

HELP MEE AAN EEN

SCHONE NATUUR
Wij vragen ook uw medewerking voor de schoonmaakaktie in de ge-

meente Hengelo Gld

Zaterdag 6 april
van 8.30 tot 12.00 uur voormiddags

Verzamelplaats: Gemeentewaag, Parkeerterrein, Hengelo Gld

HENGELO (GLD)

ZONDAG 7 APRIL

SANG UND KLANG
met zang van Cecil

3 ban vol gezelligheid

MODËHUIS LANGELER

Wij houden

Kerkstraat 17 - HENGELO GLD

OPEN HUIS
op woensdagmiddag 10 april a.s.
van 14.00 tot 17.00 uur

Om u te tonen wat er in de voorjaars- en zomermode geboden

wordt

Wij geven u de gelegenheid om te kijken, te keuren en te passen
in onze dames-, heren- kinderkofektie-afdelingen

Uw koffie of frisdrank/e staaf k/aar.
1
/

CLAN
UITGAVE:

Drukkerij WOLTERS

Kerkstraat 17 - Hengelo

Tel. 05753-1455
b.g.g. 1253

Verschijnt dinsdags

Smullers gaan
allemaal naar
de Keurslager!

Allicht! Bij de Keurslager ben je
zeker van het allerbeste.
Regelmatig wordt elke slagerij „ge-
keurd". Op kwaliteit, op bediening,
op assortiment, op presentatie.
Een Keurslager herken je direkt:
aan die anders -dan - anderen -aan-
biedingen. Aan de verse artikelen.
En niet te vergeten: aan de rede-
lijke prijzen voor zo'n kwaliteit.

Lekker vers bij de Keurslager. Aanbiedingen geldig tol 6 april

250 gram

BIEFTARTAAR
Bak eens een
lekkere dikke:

Veel sappiger! 295

MOOIE, MAGERE MALSE

RUNDERLAPPEN
990

zeer gunstige prijs voor een

HEEL KILO

Denk erom: dit is de prijs voor gegarandeerde KEURSLAGER-
KWALITEIT

KeurslagerSAKS
,n \edele" lever-

worst - per 150 gr

TONGEWORST
een pure stoere

worst - per 100 gr 75

MOOIE MAGERE

648blank en sappig
per 500 gr

Braadtijd: 35 min. per 500 gr
Rosé iets korter

SLAVINKEN
5 halen doch slechts 4 betalen

250 gram

HUZARENSALADE
ook ideaal als ba-
sis van uw eigen

salade-creatie 148

MAANDAG EN DINSDAG WOENSDAG VRIJDAG EN ZATERDAG

500 gr verse worst 348 500 gr gehakt + kruiden 500 gr
275 schouderkarbonade 289

DONDERDAG l kg nog voordeliger 499 10 frikandellen 325

500 gr 500 gr rundergehakt 548 500 gr kuikenbouten
malse varkenslappen 368 500 gr varkensgeh. 448 348

WIE KIESKEURIG IS KIEST

keurslager van Burkiei 1209
KEURSLAGER

SCHOONMAAKTIJD

Tijd voor

nieuw
behang
Modern - klassiek

250 soorten in voorraad

prachtige dessins

LENSELINK

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Hengelo Gld

De afdeling Hengelo Gld organiseert

OP MAANDAG 8 APRIL A.S.

's avonds 19.30 uur in ZAAL LEEMREIS

propagande-filmavond

De filmdienst van Veilig Verkeer Nederland zal deze

avond verzorgen.

Voor een te houden verkeerskwis zijn diverse teams

uitgenodigd.

Aan het begin van de avond zal een LEDENVERGADE-
RING gehouden worden met o.a. bestuursverkiezing.

Hiervoor zijn door het bestuur kandidaat gesteld:

mevr. A. G. J. de Geus-Bijker en dhr L. W. Harmsen.

Door de leden kunnen tot het begin van de vergade-

ring tegenkandidaten gesteld worden, mits onder-

tekend door 5 leden.

EEN GROTE KEUZE

dames-, heren- en kinder

B A D G O E D

VINDT U BIJ

H.J.BUUNK&ZN

Nieuw - Nieuw!!

Vraag niet hoe het kan,

ongekend goedkoop

12tafelmessen
van bekend merk - vlijmscherp

10 jaar garantie - voor slechts ƒ 19.49
14 dagen levertijd! Dus pak de telefoon

05753-7271 en bestel direct

Tevens alle modellen o.a. fruitmes, brood-

mes enz., ook voor weggeefprijs
Monsters voorradig

„DE HEIDE SMID"
Varsselseweg 41 - Hengelo Gld



Warme bakker KREUNEN
ibiedt u weer 2 weken:

van 100 voor

250 gram

2 pak

pak

pak

van 151 voor 119

van 105 voor 79

van 125 voor 69

69

89

79

79

89

75

BOKKEPOOTJES

ASTRONAUTKOEKJES

PETIT BEURRE

ZOETE KRAKELINGEN

LANGE VINGERS

CHOCO-AS

Zak ENGELS DROP

5 grote rol DROP

Super reep CHOCOLADE

Uit eigen bakkerij:
ZAK MET 6 VRUCHTENCAKES van 210 nu 189

Vele aanbiedingen

paaseitjes en opgemaakte eieren

VROLIJK PASEN
Uw slijter heeft het!

Ruim gesorteerd in gedistilleerd
Bokma - Bols _ Coebergh - De Kuyper -

Sonnema - Boomsma

SPECIAAL AANBOD IN

Rum Havana club
van 18.75 voor 13*75

Whisky Stewarts Dundee

van 22.50 voor 17.95

Rosé de France H. Verdien
3.75 per fles 3 voor 10.—

Witte landwijn Aubergier
(demi sec) 3.75 per fles 3 voor 10.—

3 liter J and wij n

rosé - rouge - blanc MET GRATIS KAR AF 9.65

per liter 3.35

Sangria Cordoba per fles 4.25

L E E M R E I S
IS UW SLIJTER

TEL 05753-1274

Aanbieding zo lang de voorraad strekt

Tussen lopen en zitten is verschil

Echter niet wat betreft onze

SCHOENEN
Deze lopen lekker en zitten prettig

Keus genoeg uit de nieuwe

voorjaarscollectie
bij

WULLINK'S SCHOENHANDEL

Ds J. L Piersonschool, Hengelo

De inschrijving

van leerlingen voor het eerste leerjaar van de cursus
1974-1975 kan - voorzover dit nog niet is geschied -
vanaf heden plaats vinden bij het hoofd der school,
Schoolstraat 13, Tel. 1528

M. Hoogeveen, H.d.s.

Gelegenheid tot het

VERZILVEREN VAN VAK.BONNEN

voor de a.s. feestdagen

OP DONDERDAG 4 APRIL van 20-22 uur

bij W. LIMBEEK, St Janstr. 63, Keijenburg

Het bestuur K.B.B.H., afd. Keijenburg

FLESSENAKTIE

Op zaterdagmorgen 20 april houdt het K.M.G. Keijenborg
weer een flessenaktie.

Men komt aan huis om de flessen op te halen, dus bewaar
uw lege flessen en gooi ze niet weg. Het KMG is er blij mee

VERGADERING MARKTVERENIGING

Dinsdag 9 april a.s. gaan de leden van de Vereniging tot
Bevordering van het Marktwezen en andere Openbare Be-

langen in Hengelo Gld, weer vergaderen in zaal Michels.

Behalve het huishoudelijke gedeelte dat afgehandeld zal
worden, is er ook weer, zoals elk jaar, verkoop bij opbod
van de onafgehaalde prijzen van de verloting 1973.

Wij willen gaarne alle leden opwekken deze vergadering te
bezoeken.

Zie voor de aanvang en verdere bijzonderheden de adv. in
dit blad.

1929 - 1974

Dinsdag 2 april bestaat onze zaak

45 jaar
Ter gelegenheid hiervan deze week

extra aanbieding

1 kg bananen 85
198
59

15 zoete Marokkaanse (geen bloed)

sinaasappels
1 zak

geschrapte worteltjes
VOLOP

verse groente
o.a. spinazie, sla, andijvie, raapstelen

TEGEN DE LAAGSTE DAGPRIJZEN

Nieuwe aardappelen
weer verkrijgbaar

2 Itr.f lessen sinas 149

literf les cassis 109

literpot appelmoes 98
Grote pot

Koeleman augurken 139

l fl. carvan cevitam 159
OOK IN ONZE VERKOOP-BLOEMENKAS

feestaanbieding
l mooie begonea
(Molenbeek) slechts

l bosje f resia's

ONZE ZAAK IS ZATERDAGS

na half vijf gesloten

ZIE ONZE FOLDER VOOR

ijstaarten voor Pasen

FA.WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

175
150

VVV BESPREEKT ZOMERPLANNEN

Op-de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer, heeft het bestuur de plannen voor
het a.s. zomerprogramma bekend gemaakt.
In grote trekken is dit gelijk aan dat van vorig jaar; t.w.

standwerkersconcours tijdens de kermismarkt; boerenbruL
loft op kermisdonderdag; touwtrekwedstrijden om het kam-

pioenschap van Hengelo Gld; brooduitdeling op Hemelvaarts
dag bij de Möldersfluite en misschien komt er eind juli of
begin augustus een braderie van de Hengelose en Keijen-
borgse Winkeliersvereniging.

Mochten er nog verenigingen zijn die van plan zijn dit sei-

zoen ook iets voor het vreemdelingenverkeer te willen orga-
niseren, dan wil het bestuur dit graag vernemen, dan kan

dat ook op het t.z.t. uit te geven zomerprogramma vermeld
worden.

Het bestuur is zeer erkentelijk voor de ontvangen subsidies
van gemeentebestuur, Rabobank, Winkeliersvereniging,
Marktvereniging en anderen. Zonder deze subsidies zou de
vereniging nooit haar werkzaamheden kunnen doen.

Ook voor de verschillende vormen van medewerking, die
men elk jaar weer ontvangt van gemeente, verenigingen of
instellingen, is het bestuur dankbaar.

Voorzitter H. van Hengel stelde in zijn openingswoord dat
het afgelopen jaar gunstige resultaten heeft opgeleverd voor
de verschillende hotels, campings en verhuurbedrijven.

Het jaarverslag van de secretaris A. Memelink gaf een uit-
voerig overzicht van alle gehouden evenementen en ook
deze zijn weer uitstekend geslaagd.

In het afgelopen jaar is het informatiebureau verplaatst van
bakkerij Kreunen naar drogisterij Lenselink in de Kerkstr.
De voorzitter dankte de heer en mevrouw Kreunen voor het

vele werk dat zij gedurende een groot aantal jaren met het
bij hen gevestigde informatiebureau hebben verricht. Als
dank hiervoor bood hij beiden een kleine attentie aan.

Het financieel verslag van de penningmeester J. Herwers
toonde aan dat het afgelopen jaar de eindjes weer aan

elkaar geknoopt zijn en uit dit verslag was overduidelijk
dat dit voor een groot deel te danken is aan de ontvangen
subsidies en bijdragen.

Bij monde van de heer H. Voskamp, verklaarde de kascom-
missie de bescheiden van de penningmeester prima in orde
te hebben bevonden.

In de nieuwe kascommissie werden herbenoemd de heren
Lurvink en Voskamp.

De voorzitter dankte de secretaris en penningmeester voor
hun respectievelijke verslagen en werkzaamheden.

Bij de bestuursverkiezing werden de beide aftredenden
J. Herwers en B. Heerink herkozen.

Het propagandamateriaal van WV bevat tegenwoordig fol-
ders, plattegonden, fiets-, auto- en wandelroutes e.d. en kun
nen tegen betaling van ƒ 1.— verkregen worden bij het

informatiebureau en binnenkort waarschijnlijk ook bij een
paar andere adressen in de gemeente.

Na de vergadering was het cineast R. Kreunen, die een film
draaide over Hengelo. Deze film, opgenomen in 1950 door
de zangvereniging Excelsior heeft de bezoekers, en dat

waren er deze avond heel wat, een uurtje aangename ver-
pozing gebracht. Het is haast onvoorstelbaar wat er in die
afgelopen 24 jaar allemaal in deze gemeente is veranderd en
hoeveel van die typische dorpsfiguren die deze film ken-
merkt, niet meer in leven zijn.

Het is de 'bedoeling deze film, zonder geluid, t.z.t. in te
spreken met een gesproken tekst en begeleidende muziek,

zodat hij voor het nageslacht nog meer van betekenis zal
zijn.

De gemengde zangvereniging Excelsior, inmiddels samen

gegaan met de zangver. St Caecilia, onder de naam van
Hengelo's gemengd koor, zal binnenkort de film ook draaien
voor de leden met eventuele huisgenoten.

ORANJEFEEST VOOR KINDEREN

Nadat onlangs het Oranjecomité het bijltje er bij neerge-
gooid had en men zodoende te horen en lezen kreeg, dat er

dit jaar in Hengelo Gld geen Oranjefeest gevierd zou wor-

den, heeft de Hengelose en Keijenborgse Winkeliersver-
eniging de stoute schoenen aangetrokken om de organisatie
van een Oranjefeest voor kinderen op zich te nemen.

Een zeer loffelijk streven van de winkeliers, dat veel waar-
dering en respect verdient.

NAPRATEN

Het bestuur van Hamové nodigt alle medewerkers en mede-
werksters uit voor de napraatavond over de 27e cross op
't Zand, op donderdag 4 april a.s. om 8 uur in clublokaal
v.d. Weer.
De bedoeling van deze avond is om het gehele crossge-
beuren door te praten en eventuele klachten te bespreken.

Liefst drie teams haalden de kampioensbuit binnen

BILJARTVER. „DE KEU" HIJST DE KAMPIOENSVLAG

De heren bHjarters van de biljartvereniging ,,de Keu" (café
Wolbrink) te Hengelo Gld, zagen het dit seizoen helemaal
zitten.

Uitkomend in de onderlinge biljartbond ,,de IJsselkring",
werd door het 1e, 2e en 3e team de buit binnengehaald.
Met een groot aantal punten, en bijna alle ongeslagen, wer-
den de drie teams kampioen.

Uiteraard werden de behaalde 'kampioenschappen nog wel
even gevierd en de bloemetjes buiten gezet in clublokaal
Wolbrink.

Van de vier teams er drie 'kampioen zien worden, is voor
biljartvereniging ,,de Keu" toch wel een knappe prestatie.

PROPAGANDA.FILMAVOND
VEILIG VERKEER NEDERLAND

De afdeling Hengelo Gld van Veilig Verkeer Nederland
organiseert op maandag 8 april a.s. 's avonds in zaal Leem-
reis een propaganda-filmavond.

De filmdienst van het verbond zal deze avond verzorgen.

Het bestuur van de afdeling heeft verder voor de op deze

avond te houden verkeersquiz diverse verenigingen uitge-
nodigd hieraan deel te nemen.

Tevens zal men deze avond van de afdeling een vergadering
beleggen. Zie hiervoor de advertentie in dit nummer.

Men wordt opgewekt deze avond te bezoeken, het is een
boeiend en leerzaam geheel, het verkeer.

VAARDIG OP DE ACCORDEON

De hobby die Dick Wagenvoort (in het dagelijks leven be-
steller bij de PTT) heeft, n.l. het musiceren op de accordeon
blijkt ook aanstekelijk te werken op anderen.

In de loop der jaren heeft hij zoveel enthousiaste mensen
om zich weten te scharen dat hij kwam tot de vorming van

een accordeonclub. Onder de naam Europoort, gedachtig
aan diens tijd, dat hij te Rotterdam werkzaam was, en daar

ook een accordeonclub leide, bestaat deze Hengelose accor
deonvereniging reeds uit drie orkesten.

Tijdens twee recente uitvoeringen in zaal Langeler te Hen-

gelo Gld en in zaal Winkelman te Keijenburg, heeft een
groot publiek kennis kunnen nemen van de vorderingen die
in het afgelopen jaar zijn gemaakt.

Bij deze uitvoeringen toonde Dick Wagenvoort aan, de diri-
geerstok op vakkundige wijze te kunnen hanteren.

Qua opvatting verdiende hij een behoorlijk cijfer, hetgeen
de accordeonisten in hun spel tot uitdrukking brachten.

Het programma was, wat de samengesteldheid betreft, op-
gebouwd uit verschillend^ moeilijkheidsgraden. Dit heeft
tot gevolg dat voor de toehoorder een uitvoering nog aan-
trekkelijker gemaakt wordt.

Als men nummers bekijkt, zoals Ave Verum, Die Mühle im
Schwarzwald, Wolgolied, selectie uit Dichter und Bauer.

dan blijkt er voor deze uitvoeringen zeker gedacht te zijn
aan het publiek. Tussen accordeon bespelen en accordeon
spelen kan wel degelijk verschil bestaan.

De opname van genoemde zwaardere nummers in het pro-
gramma, toont toch wel de inetresse van de leden van Euro-
poort, en daarbij ook gerekend de stuwende kracht van
Dick Wagenvoort.

De medewerking welke de zusjes Maurick uit Dinxperlo

verleenden aan de gehouden uitvoeringen, viel uitstekend in
de smaak.

Als men dergelijke stemmen hoort, kan men zondermeer

kwaliteit bespeuren. Eigenlijk moet er voor dergelijke stem.
men een nog betere begeleiding en opleiding mogelijk zijn

In elk geval 'hebben ook zij wel toekomst, afgaande op de
kwaliteit.

HENGELOSE TONEELVERENIGING
GOED VOOR 5 JAAR AMATEURTONEEL

Het eerste lustrum heeft de Hengelose Toneelvereniging
HTV als zelfstandige toneelgroep bereikt. Geheel volgens de

verwachtingen viel er bij de beide voorjaarsuitvoeringen in
zaal Langeler een grote opkomst te noteren.

Na 5 jaar amateurtoneel heeft de Hengelose Toneelver.
HTV een blijvende plaats in de gemeenschap ingenomen.
Onder de aanwezigen bevonden zich ook afgevaardigden van

UVV Hengelo Gld, buurtver. Kranenburg, buurtver Velswijk
Jong Gelre enz.

Inmiddels heeft de HTV de vererende uitnodiging van UVV
Hengelo Gld ontvangen, om mogelijk begin mei op te treden
voor de bejaarden in de gemeente Hengelo Gld.

Het eerste lustrum werd op passende wijze gevierd met de

opvoering van het zeer komische stuk ,,Het vrolijke tank-
station".

In elk geval hebben de aanwezigen hun lachspieren nog wel

op de proef kunnen stellen. Met een ditmaal uitgebreide
spelersgroep werd een waardige vertolking aan de inhoud
gegeven.

De reactie van de aanwezigen was unaniem, dat men vol
lof was, over hetgeen ook ditmaal weer geboden was.

Mede debet aan het succesvolle geheel was ook de in-

breng van de regisseurs Herman Berendsen en Jan Abbirïk
en grimeur Gerard Lurvink.

In het 5-jarig bestaan van HTV was er toch wel één van de

medespelenden, die zich bijzonder verdienstelijk maakte.n.l.
H. Weverink sr, die voor de eerste opvoering maar liefst 65

kaarten verkocht, en daardoor ook terecht in het zonnetje
werd gezet.

EEN SCHONE NATUUR NOODZAAK!!

Dat een schoonmaakaktie in de natuur vaak een noodzaak

is , kon men vorig jaar overduidelijk zien, toen men deze

aktie succesvol op poten zette in Hengelo Gld.

Nu een jaar later blijkt een aktie toch weer nodig te zijn.

Daarom heeft het aktiecomité voor zaterdagmorgen 6 april

weer een dergelijke aktie op touw gezet.

De voorjaarsschoonmaak is dus een geschikt tijdstip om

ook de natuur weer schoon te maken. Meld u dus zaterdag-

morgen 6 april in grote getale bij de gemeentewaag aan het

parkeerterrein. De schoonmaakaktie loopt die morgen van

8.30 tot 12 uur.

Zaterdag 23 maart werden wij

verblijd met de geboorte van
ons dochtertje en zusje

ALBERTA GERRIETE

Wij noemen haar:

GITTE

W. Boerman

A. Boerman-

Weustenenk
Sepp

Hengelo Gld,

Raadhuisstraat 36

Gevraagd woning of boerde-
rijtje met ± V/2 ha grond, of
ruilen voor vrijstaande bunga

low met C.V., in Hengelo Gld
Brieven onder no 14 bureau

De Reclame

Te koop goed onderhouden

Opel Rekord 2100 Diesel,
bouwjaar 1973, kmstand 28500
bij Th. C. Eijkelkamp, Bronk-

horsterstraat 4, Keijenborg,
Tel. 05753-2164. na 18.30 uur

Te koop gebruikte gecreoso-
teerde palen en enige rollen
puntdraad. H. W. Leisink, Tol-
dijk, Tel. 05755-350

Te koop in goede staat ver-

kerende melkbussen
G. J. Harmsen ,,Esselenbroek"
E 48, Hengelo Gld, Tel. 1497

Te koop pootaardappelen
(Pimpernel). W. Janssen,

Broekweg D 70, Hengelo Gld
Tel. 1890

Te koop fazanten en jonge ko-
nijnen. W. Lubbers, Humme-
loseweg 43, Hengelo Gld
Tel. 1369

Pasfoto's
klaar terwijl u wacht

op woensdag 10 april
's middags van 2 tot 4 uur

U kunt nu reeds opgeven bij:

WOLTERS
BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - HENGELO G
Tel. 05753-1253

GROTE PARTIJ

Heugaflor

tapijttegels
met kleine foutjes

25°
onder de normale prijs

LUBBERS
woninginrichting

SIERHEESTERS

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

HAAG BEPLANTING

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

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th.
C 61 - KEIJENBURG
TEL 05753-1979



supermarkt

GROENTE EN FRUIT
Piuek AARDAPPELEN

GOLDEN DELICIOUS

Hollandse RADIJSJES

VERSE RABARBER

PRACHT SLA
2 krop

98
138
79

98

79
SLIJTERIJ „DE ZON"

OUDE JENEVER Itr

JaGERMEISTER 1495

L'EMPEREUR
flacon van 865 voor 750

UIT DE DIEPVRIES
BITTERBALLEN

30 stuks slechts 229
Voor Reform- en andere dieetartikelen

ook naar de Vivo Supermarkt

VLEES VERS VAN HET MES

3 GELDERSE SCHIJVEN 165

RUNDERSTOOFLAPJES 349

MAGER

KÜPSTDR

MAGERE HAMLAPPEN 449

LENDE of CONTRAFILET 598

SCHOUDER

Elke dinsdag en woensdag GEHAK TDAG 500 gr slechts

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

275

100 gr katenspek
100 gr nagelhout
150 gr magere ham

98
179
129

500 gr Bahmi

250 gr leverworst

198
98

ZUIVEL VOORDEEL

VOLLE DAGMELK Itr 72

MAGERE VANILLEVLA Itr 79

ROOMBOTER
per pakje 169

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 78

wit 79

Snijdersbrood van 135 127

Koffiebroodjes 4 voor 145

239
Donderdag t.e.m. zaterdag

CHIPOLATASNIT

nyton damesslips
bikinimodel moderne dessins weekprijs 198

Stunt!!

Witte Reus
voordeelkoffer v. 525 v. 485 bij ons

Ijskoud de zachtste

Bonci
kuipje geen 101 bij ons

Suiker

Vivo beschuit

Droogk. rijst

Raak sinas liter 79
Bokkepootjes pak 99
Maxi citroen 2 liter van 195 voor 175

Vivo oploskoffie 200 gr. fam.pot 395

Kastpapier per rol 75

Sunlight bontkracht heel vat 995

Cakemeel

Siebrands bloedwijn v. 625 v. 498

Glas verpakt Duyvis

spercieboontjes
reclame prijs 126 bij ons

Limonadesiroop
fles

Van de glasactie hebben we momenteel alle soorten en kleuren in voorraad. Als u nog bonnen heeft, wilt u die dan nu inleveren

Onze winkelsluiting ondergaat een kleine wijziging. De supermarkt is voortaan geopend: van 8 tot 12.30 uur, ook 's woensdags; 's middags van 13.30 tot 18 uur's Woensdagsmiddags gesloten

Vrijdags koopavond tot 21 uur. Zaterdags geopend tot 16 uur

N^Kerkdiensten

Pted. HOT. Kerk

ZONDAG 7 APRIL

8.30 uur geen dienst

10 uur Ds Jansen en Ds Kabel

Openbare geloofsbelijdenis

Goede Herder Kapel
10 uur Ds F. Gerbrandy

ViUz. HOT. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

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

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr Boon, Hoog Keppel, Tel. 08348-236

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

RJt Kerk Hengelo Gld

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

uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mis. Door da

week H. Mla 8 uur.

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922

R.K. Kerk Keljenburg

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

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

stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonda 6

uur R K. karkdlanrt

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld

Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:

elke dag van 9-10 uur en donderdags van

18-19 uur.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur. *•

Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr

Veenlnk. Spreekuren: leidster gezinsver-

zorging mej. Ebbers en leidster bejaarden-

hulp mevr. Lubbers: maandag t.e.m. vrijdag

van 8.30 tot 9.30 uur.



Aangeboden:
Bussenbakken per stuk f 85.

4 Jola kunstmeststrooiers per stuk f 475.

Gebruikte kooiwielen, alle maten p.st. v.a.f 75.

Kuilvoergrijper, passend op achterlader f 425.

Gebr. kunstmeststrooiers per stuk v.a. f 75.

Tevens een leuke serie

T R A C T O R E N
onder volle garantie, w.o.

7 Mc Cormick 724 72x38

7 Mc Cormick 624 77x36

2 Mc Corimck 423 77x32

7 Mc Cormick 353 77x28

4 Mc Corimck 323 77x28

3 Mc Cormick 432 77x28

3 Mc Cormick 326 77x28

Diverse tractoren, zo van de boer, zeer voordelig
w.o. Mc Cormick D 320 - 430

MF 35, 4 cyl. - MFf 3 cyl. - MF 765

Boeke-Heesters
f H. LM B Hengelo Gld - Zelhemseweg 30 - Tel. 05753-7964

Hierbij delen de

Hengelose en Keijenborgse winkeliers
mede, dat m.i.v. l april 1974

hun zaken 's woensdags om 12.30 uur
en zaterdags 16.30 uur zijn gesloten

GLAS, VERF, BEHANG: WINKELMAN
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

SPAREN:

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

automatisch sparen ambtenaren-sparen
gewoon sparen bedrijfssparen
termijn sparen grijp 5.
jeugdsparen

Alle spaarvormen

Uw drukker is en blijft WOLTERS

Zie onze
speciale PAAS-ETALACE

WARNINKS ADVOCAAT

In de betere wijnen zijn wij ook ruim ge-

sorteerd

Komt u hiervoor even vrijblijvend binnen

Wij geven u gaarne advies

SLIJTERIJ

LEEMREIS
Spalstraat 40 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1274

DE NIEUWSTE

stereo bandrecorders, platen
spelers en combinaties

T.V., zwatt-wit en kleur
met inruil

ERKENDE PHILIPS SERVICE

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10 - HENGELO G.

TEVENS

aanbiedingen van apparaten
met kleine beschadigingen wegens inbraakpoging

TERLENKA-KATOEN DAMES BLOUSES

zonder mouw 17.75

korf e mouw 72.50

/ on ge mouw 75.90

DAMES T-SH/RTS 5.90

30 dénier PANTY in de nieuwe kleuren

2 paar 5.00

Voorjaar Voor/aar

Maak nu uw keus in

SCHOENEN
Zweedse klompen
Ze vliegen

J A N S E N 't Schoenenhuis
Hengelo Gld

Overtuigt u van onze grote

Schröder
BIJ DE KERK 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

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

UITVOERING
Gymn. ver. ,ACHILLES'
TE HENGELO GLD

woensdag 10 april en

donderdag 11 april

IN ZAAL LANGELER
Aanvang 7.30 uur

Het bestuur

J. G. van Dijke, tandarts
Vrijdag 5 april en

vrijdag 12 april

geen spreekuur

BLOUSE nu vanaf ƒ 10.-

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

HAWILL KEUKENS
De Nederlandse keuken

met een eigen stijl

Geheel bekleed met

DUROPAL HARDPLASTIC
•

Leverbaar in de maten van 100 tot 220 cm

Prijzen vanaf f 280.- tot f 580.--
incl. B.T.W.

Tevens uw adres voor

KASTEN en BUFFETS

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg - HENGELO GLD

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

Lessen In DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keljenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS

Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307

Zwemliefhebbers opgelet!
Uw pasfoto klaar terwijl u wacht

foto-film ELICH, Terborgseweg 37, Doetinchem
Tel. 08340-23048. Vrijdags geopend tot 21 uur, zater-
dags tot 5 uur, maandags gesloten

Gemeente Hengelo Gld
Op de afdeling algemene zaken van de gemeente-

secretarie is plaats voor een

jeugdige medewerker
Geboden wordt een afwisselende werkkring, die veel

kontakten met het publiek meebrengt.

Vereist is het bezit van het Mulo-Mavo diploma.

Kantoorervaring strekt tot aanbeveling, terwijl de be-

reidheid aanwezig moet zijn om door middel van vak-

studie zich verder te bekwamen.

Salaris tot maximaal f 1231.— per maand (bruto), af-

hankelijk van leeftijd en ervaring.

Sollicitatiebrieven binnen 10 dagen na het verschijnen

van dit blad te zenden aan de burgemeester van Hen-

gelo met vermelding op de envelop van „Kabinet S".

Voor:

Mc Cormick
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS
Tel. 05753-1964

melksystemen
en stallen


