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BESSELINK'S Troeftrekkers!

Melita koffiesnelfilter
met kan + papier, normale prijs 16.25 - Troef prijs

10.95

Draagbare hobbybak
met los inzetbakje met vakverdeling - Troefprijs

3.95

Kookset
zware kwaliteit emaille kookpannen 16, 18, 20 cm

steelpan 16 cm Troefprijs

47.50

Spaarpot
aan veer, model „flapoor" - Troefprijs vanaf

3.95

Aap
als bekertje voor snackprikkers - Troefprijs

1.95
AANBIEDING ZO LANG DE VOORRAAD STREKT!

BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Bij voldoende deelname start er per 8 mei a.s.

weer een cursus

Inlichtingen en opgave bij mevr. van Geest, Kerke-

kamp 37, Tel. 2080

Sluitingsdatum voor opgave: 30 april

Na gedegen voorbereiding is het op

zaterdag 27 april a.s.
weer zover, dat „Les Enfants" voor u gaat

optreden in „Ons Huis", Beukenlaan te

Hengelo Gld. Aanvang 20.00 uur.

Een rijk gevarieerd programma, met daar-

bij zangnummers op niveau, staat u te

wachten.

Muzikale intermezzo's en schetsjes door

eigen leden en een nieuw gevormd combo

vormen een passende aanvulling op dit

programma.

De entree is als volgt bepaald: volwasse-

nen f 2.—; kinderen t.e.m. 12 jaar f 1.—

LES ENFANTS
Jeugd- en tienerkoor o.l.v. HENK FRITSMA

Transparante houtveredeling
en bijtsen

Bijts IQ

Sadolins

Obolux

Bondex

Gori

Ceta bever buitenbijts

Copperant
IN ALLE KLEUREN

OOK IN GROOTVERPAKKING

LENSELJNK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD

CLAN
Keur-scfolttg'er van de week

Botermalse

biefstuk

250 gram 448

Slagersham

100 gram 110

Verse

Hamworst

150 gram 125

Magere

speklappen

500 gram 225

Leverkaas

150 gram 125

Magere

hamlappen

500 gram 498

Casselerrib

100 gram 138

DAGREKLAMES:

Maandag en dinsdag:

500 gr verse worst 348

Donderdag:

500 gr

malse varkenslappen 368

Woensdag:

500 gr gehakt + kruiden

275

1 kg nog voordeliger 499

500 gr r.gehakt spec. 548

500 gr v.gehakt spec. 448

Vrijdag en zaterdag:

500 gr schouderkarbonade 289

10 FRIKANDELLEN 32S

500 gr MAGERE VARKENSROLLADE 548

Keurslager van Burk
KEURSLAGER

Raadhuisstraat 7 - Tel. 1269 - Hengelo Gld

Merk

stofzuigers

van 245.— voor 189.-
Bekend merk

portable televisie
31 cm, 12 volt akku en 220 volt van 598.— voor

438.
Bekend merk

kleurentelevisie

1998.-67 cm, van 2595.— voor

Ontvangen de nieuwste

transistorradio's en
radiorecorders
tegen uitgekiende prijzen

Tafelradio's

169.in houten kast, met FM, vanaf

Tafelradio's

in houten kast, stereo, met 2 boxen, vanaf 279.-
Telefunken en Blaupunkt

Hi-Fi stereo radio's

10 tot 20% korting
Eerst kijken bij

Tel. 264 BAAK

Dinsdag 30 april
KONINGINNEDAG

de gehele dag

DANSEN
VANAF 'S MORGENS 10 UUR

met medewerking van

The Evening Stars

ZAAL WINKELMAN
KEIJENBURG

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

Aantrekkelijke geldprijzen

CONCORDIA"
HENGELO GLD

DINSDAG 30 APRIL, KONINGINNEDAG

DANSEN

Orkest: DE MUSKETIEBS

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
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GROENTE EN FRUIT

Hollandse

iooxns:

kastomaten

KASKOMKOMMER
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KLEIBINTJES 5 kg
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58
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nu al per bakje

SLIJTERIJ „DE ZON"

Vrijheid BESSENJENEVER

CöTE DU RHONE

liter

.

van 495 voor

UNDERBERr*8 "9 flesje 110
S190R9itO .01 .H

495STOCK
Slijtersvermouth liter van 595 voor

UIT DE DIEPVRIES

BITTERBALLEN

30 stuks

Vraagt naar de nieuwe Vivola catalogus
met een

keur van vakantie verrassingen

VLEES VERS VAN HET MES MET NOG LAGERE PRIJZEN

3 GELDERSE SCHIJVEN

RUNDERSTOOFLAPJES

MAGERE

«LIPJES

öia \

y> 91
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Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG

riasiteffioiufi

500 gr slechts

NU HEEL KILO

249

465
.3 qii

alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

200 gr boerenleven/vorst

150 gr magere ham
98

129

150 gr palingworst

150 gr gebr. gehakt
119
119

ZUIVEL VOORDEEL
gsbsnib qo neri&x sb tfib ,eb9m tlesb

VOLLE DAGMELK Itr 74
Hblii uAil jJdlIJIil JU

MAGERE VANILLEVLA Itr 84

GORTPAP •«r 72

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 79

ismOSqojIo' wit 81

Tijgerbrood van 135 voor 127

Lunchbollen 6 voor 85
^^ s^^. A

Slagroom mandarijnsnit

Nieuw van Siebrand

IJsseldaler Silberquelle 1
vruchtenwijn met het karakter van een Moezelwijn ter kennismaking fles van 265 voor

thee of theezakjes
m

per pakje deze week

De echte

Lux toiletzeep m
Toeter met pluim voor het feest 35

Feestpakket 195
masker - toeter - roltong - ballon - serpentines

Blooker cacao pak 500 gr 225

Benco geen 304 maar 229

Vivo lemon lime (up) liter 79

Era halvarine van 85 voor 74

Duyvis spercieboontjes Itrglas van 126 v. 98

Gevulde koeken kraakvers 4 stuks 98

Biologisch All
in leuke hobby-box ,Y8J||em

Fakt totaal koffer

Wasverzachter

van 1670 voor

v. 585 v.

2 Itr

Prodent tandpasta
3 tubes met gratis tandenborstel van 645 voor

1295

425

225

375

VIVO

SIasaus
'/2 liter slechts

Viegendood, de bekende

Ylido
iqo

spuitbus stuntprijs geen 475 maar



We kunnen er geen soep van koken, daarom bieden

wij verscheidene INRUILTELEVISIES tegen spotprijzen

aan!

25. —

25. —

35.—

40. —

ƒ 80. —

f 100. —

f 150. —

1 Blaupunkt televisie, 59 cm, druktoetsen

1 Philips televisie, 59 cm, alle programma's

1 Philips televisie, 53 cm, VHF

1 Philips televisie, 59 cm, alle programma's

1 Erres televisie, 59 cm, alle programma's

1 Phlips televisie, 59 cm, alle programma's

1 Philips televisie, 59 cm, alle programma's

1 Philips televisie, 59 cm, alle programma's f 180.—

1 Grundig televisie, 59 cm, alle programma's f 245.—

1 Blaupunkt televisie, 59 cm, alle programma's f 325.—

1 Blaupunkt televisie, 61 cm, als nieuw ƒ 425.—

1 Erres televisie, 48 cm, alle programma's ƒ 125.—

4 Philips televisies, 48 cm, van ƒ 125.— tot f 175.—

1 Blaupunkt televisie, 59 cm, met ingebouwde radio

en pick-up, tafelmodel f 190.—

Steeds voorradig slooptelevisies f 10.—

Enkele gebruikte tafelradio's van ƒ 35.— tot f 65.—

Kom vlug kijken, de eerste klant heeft de beste keus!

ELIESEN-tel.264-BAAK

Chr. school - Bekveld
Gevraagd voor zo spoedig mogelijk

schoolschoonmaakster
Werktijden nader over een te komen

Inlichtingen bij het hoofd der school, dhr. J. W. Menk-

veld, Tel. 2171

Nieuw!

huisnummers
IN ROOD AARDEWERK

Verkrijgbaar bij

BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Stem ook op 29 mei a.s.

V.V.D.

uw eigen spaarbank
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

rente 5 •'% 0/°
Assur.kantoor TIJKKEN

Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

SPAARBANK

Voor:

Mc Cormlck
tractoren

LM B Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS

Tel. 05753-1964

melksystemen
en stallen

EN TOCH IS

RATERINK

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

HENGELO (GLD)

ZONDAG 28 APRI

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

De Hengelose en Keijenborgse Winkeliersvereniging

deelt mede, dat de zaken op dinsdag 30 april,

Koninginnedag

DE GEHELE DAG ZIJN GESLOTEN

Verse haantjes
te koop bij JOOP JAALTINK

Neuzendijk 8, Velswijk - Zel-

hem, Tel. 08344.341

Regelmatig slachtkippen te

koop (plm 21/2 a 3 kg) ƒ 1.75

per kg. D. Klein Bramel, Het

Stapelbroek 2, Hengelo Gld,

Tel. 7209

Garages te huur. Inlichtingen

te bevragen bij G. Lubbers,

Schoolstraat 7, Hengelo Gld

Tel. 1446

Te koop eetaardappelen

(Surprise) en zeugenkooien.

A. W. Enzerink, Het Stapel-

broek 1, Hengelo Gld

Te koop zware dragende var-

kens, bijna a.d.t. bij G. Hid-

dink, Bekveld D 35, Hengelo

Verse eieren te koop

(bruine)

G. J. Weulen Kranenbarg

Het Karspel 8 - Hengelo Gld

SIERHEESTERS

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

HAAGBEPLANTING

BOSPLANTSOEN

LAANBOMEN

VASTE PLANTEN

GAZONGRASZAAD

S PO RTVELD MENGSEL

COMPOST

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN

TUINAANLEG

G. J. HALFMAN

&ZN
Hofstraat 7 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1424

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1979

GYMNASTIEKVER „ACHILLES" PRESENTEERDE

HAAR KUNNEN

Een jaar lang oefenen heeft de gymnasten van de gymnas-

tiekver. Achilles te Hengelo Gld de gelegenheid geboden,

zich weer van de beste zijde te laten zien.

De uitvoeringen in zaal Langeler waren over twee avonden

verdeeld. Mede in verband met te verwachten toeloop van

vele belangstellenden, o.a. ouders en deelname van meer-

dere groepen, werd dit noodzakelijk geacht.

De huidige leiding bestaande uit mej. C. Jansen, mej. B.

Rothman, mej. G. Steege, H. Kraassenberg en de heer van

Dorsen, hadden de gymnasten van jong tot oud, voldoende

geprepareerd.

De kleutersmeisjes kregen voldoende tijd toegemeten, om

hun oefeningen voor te schotelen, hetgeen hen een dank-

baar applaus opleverde. Met gymnastische toeren op de

bank en duikeltoestel waren zij ijverig in de weer.

De meisjes B, C en D en de jongens B toonden op de maat

van muziek uitgebalanceerde bewegingen.

Een enigszins moeilijker programma kregen de jongens B

af te werken op de trampoline, terwijl de meisjes D met

paardspringen en de meisjes C met brug ongelijk hun kun-

nen toonden.

Bij gymnastiek behoort naast de geoefendheid van de gym-

nasten te staan een beheersing van de spieren.

In de uitvoering van gevarieerde oefeningen op de balk

kregen de meisjes B al een klein voorproefje, wat de talent-

rijkere dames in deze sport aan zelfbeheersing moeten op-

brengen.

Een groep meisjes werd bereid gevonden om naast de nor-

male lesuren ook nog enige uren te besteden aan extra

oefenstof.

Deze extra geoefendheid waarvoor dhr van Dorsen zijn

krachten inzette, kwam duidelijk tot uitdrukking. De bewe-

gingen waren strak afgestemd, b.v. in de vrije oefening.

Het was daarom een verantwoorde keus als laatste onder-

deel van het programma het kastspringen door deze selectie

groep op te nemen. Hierbij werd aangetoond tot welke

mogelijkheden een gedegen oefening van het lichaam kan

leiden.

In elk geval hebben de aanwezigen met genoegen kennis

genomen van de vorderingen die er weer waren bereikt.

De gymnasten waren terecht trots tegenover hun ouders en

verdere belangstellenden een programma van dergelijke

allure te kunnen aanbieden.

MEER OPENRUIMTE IN DE HERVORMDE KERK

Voor enige weken terug werd in de Hervormde Kerk te

Hengelo Gld de oplossing van een lang bestaand probleem

ter hand genomen.

Om vanaf de toren naar het midden van het kerkgebouw

meer loopruimte te creëren werd aan een zijde van iedere

bank een zitplaats verwijderd.

Tevens werd in het midden van de kerk aan drie zijden een

volledige bank afgenomen om hiermede meer opstellings-

ruimte te verkrijgen, o.a. voor concerten, zoals onlangs

door het nationaal muziekkorps van het Leger des Heils.

Met man en macht werden de werkzaamheden geklaard,

waarbij alles uit handwerk bestond.

Hierbij kwam ook nog om de hoek kijken, een hernieuwde

indeling van de stroomtoevoer naar de voetverwarmings-

elementen.

De verbreding van het gangpad heeft het voordeel dat o.a.

bij huwelijken de beide echtelieden vlot naast el"kaar de kerk

kunnen betreden.

SOLI DEO GLORIA VERZORGDE CONCERT IN HET

BEJAARDENCENTRUM „DE BLEIJKE"

Op uitnodiging van het bejaardencentrum ,,de Bleijke" heeft

het chr. gem. koor Soli Deo Gloria uit Bekveld, de be-

woners een prettige en genotvolle avond bezorgd.

De bewoners zelf fungeerden niet alleen passief als toe-

hoorders, maar werden ook aktief ingeschakeld.

Samen met het koor werden diverse liedjes uit de schooltijd

en ook toppers van toen meegezongen, waarvoor de diri-

gent, dhr. J. W. van Neck de voorbereiding pleegde.

Kun je nog zingen, zing dan mee, werd hierbij wel praktisch

van toepassing gebracht.

Het koor alleen werkte ook diverse nummers af, die bij-

zonder goed in het gehoor lagen. Enige daarvan begeleidde

de dirigent zelf op de piano.

Nummers zoals: Heer Jezus heeft een hofken, Verdi Prati en

een wat meer populairder genre zoals Waarom en Mien

Achterhoek ondervonden grote waardering.

De zangers en zangeressen waren hierbij uitermate gecon-

centreerd.

Zoals reeds vermeld, werd de samenzang tussen koor en

bewoners vlot toegepast en is zeker een volgende maal,

voor herhaling vatbaar.

Een 80-jarige mocht op zijn verjaardag een enthousiaste

zanghulde in ontvangst nemen.

De direkteur van ,,de Bleijke", de heer Noordijk, liet in zijn

slotwoorden duidelijk naar voren komen, de dank aan Soli

Deo Gloria, voor het gebodene.

KORT ALLERLEI

Een juist op tijd ingezet herstel heeft PAX na het gelijkspel

tegen Etten gevrijwaard voor degradatie uit de KNVB.

Hulde aan de betreffende mensen. Voetbal blijft toch maar

een spannende bezigheid.

De gymnastiekver. Dio uit Keijenborg heeft voor zaterdag

27 april iets in petto, want de jeugd krijgt dan de kans zich

te presenteren.

De 'koffiestaat klaar, ledere zaterdagmorgen, is de leus van

het speeltuincomité Keijenborg, voor medewerkers aan de

opbouw van de speeltuin, ledere zaterdagmorgen kan men

zijn bereidwillige armen uit de mouw steken. Ook U?

Pannekoeken zijn een echte lekkernij, waarbij men met recht

van kan smullen.

,,De Sprokkelaar" aan de Sarinkdijk in Varssel (fam. Cor-

nelissen) te Hengelo Gld hoopt hiermede als restaurant en

pannekoekenhuis goede sier te kunnen maken.


