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HENGELO (GLD)

ZONDAG 21 APRIL

Arne Jansen en Les Cigales

3bars vel gezelligheid

GEVRAAGD

CHAUFFEUR
voor één van onze vrachtwagens

Hoofdzakelijk voor het rijden van zand en grint

B. J. LEBBINK
Raadhuisstraat 41 . HENGELO GLD
Telefoon 05753-1226

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. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG
TEL 05753-1979

V A N B U R K
K E U R S L A G E R - S P E C I A L I S T

KEURSLAGER BIEDT U.

Maandag en dinsdag:

500 gram verse worst
3 stuks Gelderse schijven
100 gram gekookte lever

348

178

99

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 275
l kg nog voordeliger 499
500 gram rundergehakt speciaal 548
500 gram varkensgehakt speciaal 448

De gehele week:

500 gram magere ham lappen 498
500 gram bakbloedworst 198
Huzarensalade per stuk 125
Zalmsalade per stuk 125

Donderdag:

500 gram magere speklappen 248
500 gram malse varkenslappen 368
150 gram gek. Gelderse worst 89

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 289

500 gram verse kuikenbouten 348

l kg magere runderlappen 998

150 gram ontbijtspek 125

250 gram boterhamworst 150

100 gram rauwe ham 148

10 f rikandellen 325

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Wij bieden u leuk vakantiewerk
GEVRAAGD

AARDBEIENPLUKKERS(STERS)
Te beginnen eind juni

F A M . W U L L I N K
D 736 - Hengelo G/d - Te/. 05753-7427

GROTE PAARDENM ARKT

Meimarkt

woensdag 24 april

te Hengelo G/d

HENGSTENMONSTERING VAN DIVERSE

PAARDENRASSEN Marktvereniging

BEHANG - LENSELINK
modern - klassiek

o.a. KURKBEHANG - HOUTBEHANG - RIETBEHANG - VINYLBEHANG

Honderden soorten in voorraad Prachtige dessins



BART DERKSEN

en

GERRIE WINKEL

geven u mede namens wederzijdse ouders,

kennis van hun voorgenomen huwelijk op

donderdag 25 april a.s. om 1.30 uur ten ge-

meentehuize te Steenderen.

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de Kapel

te Bronkhorst door de weieerwaarde heer

Ds J. G. Eelderink.

Baak, Bakermarksedijk 11

Steenderen, Hardsteestraat 20

Toekomstig adres: Prins Bernhardlaan 62,

Steenderen

Receptie van 3.30 tot 4.30 uur in zaal „Den

Bremer" te Toldijk.

Kerkdiensten

In toeschouwershouding
mag ook....
Kijken alleen kan ook best bij MODEHUIS

LANGELER.

U moet toch weten wat mode 1974 voor u in

petto heeft.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

ORANJE-RIT Hamové
Dinsdag 30 april
(KONINGINNEDAG)

voor auto's, motoren en bromfietsen

Start 1.30 uur bij Concordia

Inschrijving vanaf 12.30 uur aan de start

Wij zijn met vakantie

van 22 april t.e.m. 9 mei
Vrijdag 10 mei staan wij weer geheel tot uw dienst

SLAGERIJ J. STAPELBROEK
Hummeloseweg - HENGELO GLD

Tel. 1258, na 6 uur 1249

Vers geslachte HAANTJES
tijdelijk ƒ 2.--per 500 g

H. J. W I N K E L
Tel. 05755-498 - STEENDEREN

PVDA-LIJST GEMEENTERAADSVERKIEZING

De definitieve kandidatenlijst waarmede de afdeling Hengelo
van de PvdA aan de gemeenteraadsverkiezing van 29 mei

a.s. deelneemt, ziet er als volgt uit:
1 J. Hulshoff; 2 H. Voskamp; 3 H. Oldenhave; 4 P. Bregman;
5 A. Wissink; 6 L. Koldenhof; 7 L. Bregman-Bruggink; 8 G.

Klein Winkel; 9 P. van Teeseling; 10 H. Aalberts.

De heer G. Oldenhave die gedurende 27 jaar lid van de

raad is geweest, keert in de nieuwe raad niet terug, van-

wege zijn leeftijd.

De medische nood in de tropen is onvoorstelbaar groot.

Simavi wordt bestormd met aanvragen. Het trieste is, dat
Srmavi niet zoveel geld heeft, dat aan al deze aanvragen kan

worden voldaan. Millioenen guldens zijn nodig om ons werk

goed en deskundig te doen. Simavi gaat tot de grens van
haar kunnen. In 1973 kon voor ongeveer 11/2 millioen gulden
worden geschonken. De deskundigheid van ons dagelijks

bestuur (waaronder drie ervaren tropenartsen) en die van
het deskundig medische personeel in de tropen zijn garant

voor een gericht gebruik van de door Simavi toegezonden
medische goederen. Simavi helpt vooral om die zieke mensen

te helpen, die anders niet geholpen worden. Simavi doet

haar werk in nauwe samenwerking met andere instanties,
die op enigerlei wijze de medische nood in tropenlanden

lenigen. Bij deze leniging gaat het Simavi om medische
hulpverlening ongeacht geloof, ras, mits maar deskundig

medisch personeel aanwezig is en juist de arme patiënt ge-

holpen wordt.

ZONDAG 21 APRIL
Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9 uur Ds Jansen

rtod. Herv. Kerk

10 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
10 uur Ds Wiersma

VrUz. HOT. K«*

Geen dienst

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30
uur en zondags van 12-12.30 uur

Zondagsdleiut wijkverpleging

Zr Culeman, tel. 1397

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

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

Weekendlenst dierenartsen Steenderen,
Dr van Nie, Baak, Tel. 05754-43b

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922

RJC Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mla. Door da
week H. Mla 8 uur,

R.K. Kerk Keljenburg
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 8
uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis, 11 uu-
-.ur R.K, kerkdienst

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.

De vele cadeaus, bloemen en

persoonlijke gelukwensen, die
wij mochten ontvangen bij ons

huwelijksfeest, heeft ons tot

veel vreugde gestemd.
Onze dank daarvoor.

Hendrik-Jan en Jennie

Dijkman

Hengelo Gld, april 1974.
Spalstraat 10d

Te koop eetaardappelen,
IJsselstar, ƒ 5.— per half mud.

G. Memelink, Bekveld D 47,
Hengelo Gld

De medische nood in tropenlanden wordt verergerd door

honger, armoede, onkunde, onwetendheid, onhygiënische
toestanden, verkeerde gewoonten en opvattingen en andere

oorzaken. Daarom alleen al is intensieve samenwerking met

andere instanties een gebiedende eis.
Dit jaar wordt de Simavi-collecte van 15 t.e.m. 20 april ge-
houden.
Geeft u ook met gulle hand.opdat Simavi in staat is veel
meer te doen. U kunt uw bijdrage ook storten op giro

128487 ten name van Simavi, Haarlem.

GESLAAGD
Onze plaatsgenote Willy Brökveld, werkzaam bij Wullink's

Schoenhandel, slaagde te Rotterdam voor het diploma
schoenverkoopster, uitgaande van de stichting vakopleiding

en vakexamens voor de schoenhandel.

VEEL BELANGSTELLING VOOR WERKSTUKKEN LEER-

LINGEN O.L.S.

De afgelopen week gehouden tentoonstelling van werk-
stukken, gemaakt door leerlingen van de hoogste klassen

van de openbare lagere school, dorp, trok zeer veel belang-
stelling van ouders, oud-leerlingen en ook van andere

lagere scholen in deze gemeente.
Het was 'beslist de moeite waard te zien wat deze leer-

lingen allemaal vervaardigd hadden.
Het onderwijzend personeel die deze vrije expressiewerken

stimuleert, heeft hierdoor zeker een stimulans in gezien om
op de ingeslagen weg voort te gaan.

GEMEENTENIEUWS

STEMMEN BIJ VOLMACHT
Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigd, dat, wanneer

u op 29 mei 1974 niet persoonlijk kunt deelnemen aan de
verkiezing van de leden van de gemeenteraad, u desgewenst

bij volmacht kunt stemmen.
Het verzoek om bij volmacht te mogen stemmen moet bij
het gemeentebestuur worden ingediend met gebruikmaking
van een kosteloos, ter gemeente_secretarie verkrijgbaar

formulier.
Het formulier moet uiterlijk 15 mei 1974 zijn ingediend.
Tot 24 mei 1974 kan nog een volmacht worden aangevraagd,

indien de vohnachtgever en de gemachtigde daartoe ge-
zamenlijk op het gemeentehuis komen. De gemachtigde

moet als kiezer staan ingeschreven.
Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij afdeling algemene
zaken van de gemeentesecretarie, geopend op werkdagen

van 8.00-12.15 uur.

HENGELOSE MARKTEN IN 1974

Op de jaarvergadering van de marktvereniging deelde de

voorzitter mede dat de markten voor 1974 gelijk zullen zijn

aan die van 1973.
Voorzitter Harmsen toonde zich verheugd over de grote op-
komst van de leden op de vergadering, en ook was hij

verheugd dat over het geheel de markten zeer goed ver-
lopen zijn, met enkele geweldige uitschieters, vooral de

kermismarkt met standwerkersconcours.
Het jaarverslag van de secretaris de heer D. J. Walgemoed
gaf een duidelijk beeld van het verloop van de verschillende

markten. Het ledental bedraagt 207.
Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 75_jarig be-
staan van de marktvereniging, die door zeer velen bezocht
werd, deelde de burgemeester mede dat voortaan bij elke

te houden markt de gemeentevlag bij het gemeentehuis zal
worden uitgestoken. Het bestuur vindt dit een fijne geste.

De verloting in 1973 is ook weer goed verlopen, ondanks
dat de loten voor het eerst ƒ 2.— per stuk kostten.

Door de penningmeester de heer C. Minnée werd het finan-
cieel verslag uitgebracht, alsmede een begroting voor 1974.

De controlecommissie verklaarde bij monde van de heer
H. Voskamp de bescheiden van de penningmeester prima
in orde te hebben bevonden. In de nieuwe commissie wer-

den herbenoemd de heren H. B. Jansen, G. J. van de Weer
en H. Voskamp.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredenden J. W. Wul-
link en Joh. Berendsen herkozen, terwijl in de plaats van

J. Dickmann en D. J. Walgemoed, die zich niet herkiesbaar
stelden, werden gekozen de heren Dinkelman en Waenink

(Elderink). De heer A. Jansen zal voortaan als 2e voorzitter

fungeren
Door notaris van Hengelo werden vervolgens de onafge-
haalde prijzen van de verloting 1973 bij opbod verkocht en

afslager (opslager) Lubbers wist met zijn bekende spraak-
zaamheid alle prijzen voor een goed prijsje aan de man te

brengen. De opbrengst in totaal ƒ 585.—, blijft nog geruime
tijd ter beschikking van de rechtmatige winnaars, wanneer
die alsnog hun lot komen aanbieden.

Het lidmaatschap werd ongewijzigd vastgesteld op ƒ 2.50.
De data's van de te houden markten zijn: 24 april, meimarkt

met dekhengstenshow; 10 juli, kermismarkt met standwer-
kersconcours, centr. keuring van koudbloed Haflinger en

Dartmoorpaarden; 14 aug. knollenmarkt met veulenkeuring
van warm- en koudbloedpaarden en andere rassen; 28 aug.

pony- en paardenmarkt met premiekeuring van het Fjorden-
paardenstamboek; 9 okt. St Michielsmarkt met enterkeuring
en keuring van rijpaarden aan de hand en onder het zadel;

13 nov. Koldemarkt met aankoop van prijzen voor de ver-
loting; 4 dec. St Nicolaasmarkt met verloting en aankoop

levende have voor de verloting.
Hierna richtte de voorzitter zich tot de scheidende bestuurs-

leden, de heren Dickmann en Walgemoed. De heer Dick-

mann heeft 8 jaar en de heer Walgemoed 29 jaar deel van

het bestuur uitgemaakt, waarbij de heer Walgemoed ook
29 jaar het secretariaat vervulde. Beide heren werden har-

telijk dank gebracht voor al datgene wat zij voor de markt-

vereniging en in het bijzonder de Hengelose markten heb-
ben gedaan en als blijk van waardering werd elk een kleine
attentie aangeboden.

Dank werd verder gebracht aan het gemeentebestuur en

directeur gemeentewerken en personeel voor de zeer ge-
waardeerde medewerking.

Ook werd dank gebracht aan VVV en wel speciaal voor de

medewerking bij het standwerkersconcours tijdens de ker-
mismarkt.

De heer M. J. Lenselink nu al 50 jaar in de muziek

GOUDEN MUSICUS NOG VOL ENTHOUSIASME

Dat de heer M. J. Lenselink, Fokkinkweg te Hengelo Gld,
die onlangs gehuldigd werd als 50-jarig lid van de Kon.

Harm. Concordia, een enthousiast musicus is, laat een der-
gelijke periode duidelijk zien.

Als 14_jarige knaap zette hij reeds zijn stappen op het
muzikale pad. Begonnen op een cor, doorliep hij meerdere
studies, o.a. voor alt, trompet, klarinet, alt-sax en tenor-sax.

Laatstgenoemd instrument bespeelt hij nu al ruim 15 jaar bij
Concordia, maar ook bij een operette-orkest, waarvan hij
nu al weer 8 jaar deel uitmaakt, n.l. O.B.K uit Doetinchem.

Toendertijd waren meerdere, vooral oudere muzikanten,
enthousiast om ook eens naar een solistenconcours te gaan
waarvan hij als enige overbleef. Hij bleef net zo lang door-
zetten en studeren tot hij zichzelf goed genoeg bevond voor

deelname, met naderhand ook nog een gunstig resultaat.
Dit doorzettingsvermogen, wat de heer Lenselink, ook in

zakelijk opzicht als succesvol bestempelde, maakt, dat hij
ondanks zijn bijna 65-jarige leeftijd, nog lang niet aan op-
houden denkt met musiceren.

Alle mogelijke concoursen van Concordia maakte hij mee,

vanaf de derde afdeling tot in de Vaandelafdeling, waarin
het orkest nu reeds 15 jaar uitkomt.

Als muzikant maakte hij meerdere dirigenten mee. Begonnen

onder D. Wolters, speelde hij achtereenvolgens onder A.
Garritsen, H. Kappert, D. C. H. Helmink en thans onder G.
Helmink, die zijn succesvolle vader opvolgde.
Onder leiding van A. Garritsen werd hij grotendeels tot
muzikant gevormd.

Naast zijn lidmaatschap van de Harmonie, maakt hij ook deel
uit van de boerenkapel van Concordia. Indertijd nam de heer
Lenselink met deze kapel deel aan het boerenkapellencon-

cours te Zelhem. Op zijn initiatief kwam de boerenkapel uit
Hengelo op uiterst ludieke wijze binnenrollen, n.l. per krui-
wagen, wat hen gelijk het etiket van een goede show be-

zorgde.
Buiten het bespelen van een instrument is de heer Lenselink
ook nog druk bezet met het verschrijven van muziek, o.a.
voor OBK, iets waarvoor hij geen enkele theoretische op-
leiding genoot.

Als vakman-meubelmaker weet hij om te gaan met instru-
menten kasten, o.a. bij vleugels, piano's, violen enz.. Deze
repareert en moderniseert hij zelf.

Zelf bezit hij ook meerdere instrumenten naast de sax,
zoals twee vleugels, trompet, trombone, contrabas, cello.
Of dit al niet genoeg is, maakt de heer Lenselink, samen
met zijn echtgenote ook nog aktief deel uit van Hengelo's
gemengd koor.

Dit alles is tezamen een waardige en nuttige vrijetijdsbe-
steding.

TTV BEKVELD VOOR DE AVRO-RADIO
Dat de touwtrekkers van TTV Bekveld niet alleen maar aan
het touw behoeven te staan kunnen zij bewijzen nu ze op

moeten treden in het radioprogramma Mobiel dat de Avro

uitzendt op donderdag 18 april van 5 tot half zes. In dit pro-
gramma zullen de touwtrekkers uiteraard over de in deze

streek geliefkoosde sport ondervraagd worden. Daarnaast

krijgen zij in het onderdeel Alles voor uw clubkas een test
in allerlei vragen. De woordvoerder voor deze quiz is dhr.
P. Berenpas, voorzitter van TTV Bekveld.

Een hele eer voor de touwtrekkers, ook eens als radio-

artisten te mogen optreden, althans vertegenwoordigd te
mogen zijn in de ether.



NMSMK supermarkt

GROENTE EN FRUIT
RAAPSTELEN

Puike AARDAPPELEN

GOLDEN DELICIOUS

CITROENEN 4 voor

138
98

KASANDIJVIE

SLIJTERIJ „DE ZON"

Vrijheid VIEUX Itr 995

BICARDIRUM 1650

70O

van 1750 voor

MONTILLA
GOLDEN AMONTILLADO 2 fles

PISANG AMBON fles

UIT DE DIEPVRIES
PATATES FRITES

baal 1 kg

VLEES VERS VAN HET MES EN STUKKEN GOEDKOPER

3 SLAVINKEN

RUNDERLAPJES vanaf

MAGERE

SPrlüPJES

179 VERSE BRAADWORST

RIB 349 HAAS

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG 500 gr slechts
NU HEEL KILO

alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

265

100 gr rolpens
150 gr gekookte worst
250 gr leverworst

98
119
98

500 gr nasi goreng

500 gr verse kip

225
295

ZUIVEL VOORDEEL

VOLLE DAGMELK Itr 74

BITTERKOEKJESVLA '/*! 72

Magere YOGHURT Itr 64

BROOD EN BANKET
Gesneden bruin 79

wit 81
Minipuntjes 10 voor 85
Donderdag t.e.m. zaterdag

Engels cake brood met rozijn 179

APPELREEP 185

Afwasbare muurverf
emmer 4 kg van 343 voor 298

Zonder kooksmaak absoluut houdbaar

halfvolle melk
liter

Carvan cevitam
dubbele fles van 375 bij ons

Suiker kg

Houdbare volle melk

106

73

Unox kippensoep 2 blik van 236 voor 179

Liga

Brinta

van 61 voor

geen 108 maar

49

85

Vruchtencarree's 6 stuks

Potgrond 2 zak slechts 79 Vruchtenkoekjes 250 gr van 120 voor 98

Persïl koffer
met gratis Kuifje figuren van 780 nu 645

Pril voor de vaat
reuze flacon van 117 voor 99 bij ons 84

Raak sinas of citroen
zonder prik 11/2 liter van 165 voor X29

Dreft pak van 199 voor 149

Doperwtjes
fijn heel blik

Feestelijke boterham met

hagelmix
dubbel 500 gr pak



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

GLAS, VERF, BEHANG: WINKELMAN

Dames spijker-rokjes 14.50
MEISJES - JONGENS - DAMES

SPIJKERPAKKEN
IN DIVERSE SOORTEN

Gemeente Hengelo Gld
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders der gemeente Hen-

gelo Gld, brengen ter openbare kennis, dat zij - met

toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimte-

lijke Ordening - voornemens zijn, in afwijking van de

vigerende bestemmingsplannen, Hengelo-Zuid 1970,

Hengelo 1968 en Keijenborg, doch in overeenstem-

ming met een herziening daarvan, bouwvergunning te

verlenen voor respectievelijk de bouw van een woning

op een terrein, gelegen aan:

a de Hummeloseweg, naast het perceel, nr. 27, kadas-

traal bekend gemeente Hengelo, scetie F, nr. 1740

ged. en

b de Berkenlaan, ten oosten grenzend aan het erf van

de woning Hummeloseweg nr. 5, kadastraal bekend

gemeente Hengelo, sectie F, nrs. 2174 ged. en 2175,

alsmede voor de bouw van een dubbele woning op

een terrein, gelegen aan de St Janstraat, naast het per-

ceel nr. 4d, kadastraal bekend gemeente Hengelo,

sectie H, nr. 2566 ged.

De hierop betrekking hebbende stukken liggen met

ingang van 22 april 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 afwijkingen van het vigerende be-

stemmingsplan schriftelijk bij hun college indienen.

Burgemeester en wethouders

der gemeente Hengelo,

L. P. Quarles van Ufford, burgemeester

K. Verhoeff, loco-secretaris

Hengelo Gld, 18 april 1974.

Voor:

Mc Cormick
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS
Tel. 05753-1964

melksystemen
en stallen

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

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

AUTOBEDRIJF HERWERS BV
biedt aan:
DATSUN CHERRY, 4-deurs 1972

DATSUN CHERRY, 2-deurs 1972

DATSUN 1200 1972

DATSUN 1200 Coupé 1972

DATSUN 1200 STATIONWAGEN 1971

DAF 55 1972

DAF 44 1970

SIMA RALLEY 2 1973

FIAT 128 1972-1973

FIAT 850 1971

NSU 1200 1971

NSU 1000 1971

CITROEN AMI CONFORT 1971

VW 1302 1971

MINI 850 1973

VAUXHALL VIVA 1970

PEUGEOT 404 D 1972

Hummeloseweg - Hengelo Gld - Tel. 1263

Plakhorstweg - Doetinchem - Tel. 33055

Inruil en financiering mogelijk

G R O T E M O D E
EN NATUURLIJK VINDT U HIERVAN

EEN GROTE KEUS BIJ

Schröder
BIJ DE KERK

We hadden het over

nachthemden
maten 36 te.m. 54

HENGELO GLD

IN VOORRAAD GROTE PARTIJ

broeibakramen
(EENRUITERS) per stuk

exclusief BTW

4.75

B. J. LEBBINK
Raadhuisstraat 41 _ HENGELO GLD
Telefoon 05753-1226

In ons modern en snel groeiend bedrijf is plaats voor

een enthousiaste

jonge ondernemer
die in loondienst een zelfstandige en verantwoorde-
lijke baan wil verrichten, met de succesformule van
deze tijd, een

RIJDENDE WINKEL

Een goed bestaande wijk is reeds aanwezig.
Gegadigden dienen in het bezit te zijn van een rijbe.
wijs. Leeftijd 20-30 jaar.

Sollicitaties aan: SPAR AUTOMARKETS

ALBERT AALDERINK
Hoogstraat 42 - Toldijk-Steenderen

Hef is verstandig eerst de nieuwe

voorjaars- en
zomermodellen
bij ons te komen bekijken en

passen

KEUS IS ER GENOEG

WULLINK'S SCHOENHANDEL

H.H. Landbouwers

NIEUWE INKUILMETHODE
Op maandag 22 april a.s.
wordt er in

ZAAL LEEMREIS TE HENGELO GLD een

voorlichtingsavond
gegeven over de nieuwste ontwikkelingen omtrent
het inkuilen van voorgedroogd gras en het verwerken

van hooi en stro.

Tevens wordt behandeld het vernieuwen van grasland

Op deze avond worden films vertoond van o.a. de

Heston Stakhand
opraap-perswagen

Medewerking verlenen de landbouwvoorlichtingsdienst

V.L.C, de Graafschap en Cebeco-Handelsraad LMB
te Drempt.

Belangstellenden voor deze avond zijn van harte
welkom.

Beleefd aanbevelend

LOONBEDRIJF ELLENKAMP
Tel. 05753-1611 - HENGELO GLD

Seiko horloges...
toonbeelden van

kunst en wetenschap.
Elk Seiko horloge is ccn voorbeeld van liet unieke
samenspel tussen vormgeving en techniek.
Zie voor u zelf in onze com-
plete Seiko collectie. Dan
weet u precies hoe laat het is. SEIKO

l wetenschappelijk, minitieus precisiewerk)

F A . K Ö H L E R - W I S S I N K
SPALSTRAAT 15 - HENGELO GLD

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

Stem ook op 29 mei a.s.

V.V.D.


