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WIINI-BEAUTY-
BOX

Met opgestikte
vakjes van geiteleer.)

In diverse
kleurkombinaties.
Van f9,50 voor

slechts f 5,95

VRIJE-TIJDS-
TAS

Sterk. Ruim.
Met 3 voorvakken.

Gemaakt van denim.
In 4 kleuren.

Van f 12,95 voor

slechts f 8,75

DE POORTER
SUIKERWERKEN
Oud-Hollands, uit

'grootmoeders' tijd.
Keuze uit 8 soorten.

Per zakje nu
van f 1,25 voor

slechts f 0,98

LENSELINK

VIVO RECLAME altijd raak

van 109 voor 109

Margarine Roland
normaal 66 deze week 59

Van. en choc.vla
normaal 114 STUNTPRIJS 79

Brinta
normaal 108

Jozo zout

STUNTPRIJS

per kg

Fritessaus
VIVO grote emmer

Sunil
koffer normaal 745 deze week

Dreft
vloeibaar van 199 voor

Sinaasappels
Spaanse vol sap net 2 kg

Uit onze diepvries

Gehakt met kruiden
per pak

89

25

159

575

149

198

275

C. PETERS-SUETERS
VIVO ZB KEIJENBURG

CLAM
De&e week

bij de keur slager

Riblappen

500 gram 550

Boterhamworst

250 gram 150

Varkensfrikando

heel kg slechts 1U9U

Palingworst

150 gram 119

500 gram

Rauwe ham

100 gram 148

Magere

hamlappen

500 gram 498

Gebraden gehakt

119150 gram

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 325

10 FRIKANDELLEN

250 gram BOTERMALSE BIEFSTUK

325

448

Keurslager van Burk
KEURSLAGER

Raadhuisstraat 7 - Tel. 1269 - Hengelo Gld

die graag mooi willen zijn.

Voor Moederdag kunt U echt goed met een

mode.kadootje terecht.

Kies het maar bij

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Op vrijdag 10 mei a.s. hopen onze geliefde ouders

en grootouders

TH. POLMAN

en

A. TH. POLMAN HELLMEISTER

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

kinderen en kleinkinderen

Baak, mei 1974.

Langendijk 4.

Receptie van 18.00-19.00 uur in zaal Herfkens te Baak.

Vrijdag en zaterdag

Extra aanbieding in
groene en bloeiende planten

en VERSE SNIJBLOEMEN

KOM OOK EENS KIJKEN IN ONZE

verkoop-bloemenkas

VOLOP KEUS

TEGEN BETAALBARE PRIJZEN

FA. W I J N B E R G E N
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

WEGENS FAMILIEFEEST IS ONZE ZAAK

woensdag 8 mei

de gehele dag gesloten

Café „Het Wapen van Baak"
TH. SESINK - Wichmondseweg 30 - BAAK

625e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop
maandag 6 mei a.s.

Bestelde loten kunnen niet langer gereserveerd

worden dan t.e.m. 11 mei

B E C K I N G
Spalstraat 12 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1957

Op woensdag 8 mei a.s. hopen onze lieve ouders en

grootouders

J. A. SESINK

en

A. W. SESINK-WOLBRINK

hun 40-jarig huwelijkfeest te vieren.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen

Baak, mei 1974.

Wichmondseweg 30

Receptie vanaf 7.30 uur 's avonds in zaal

Herfkens te Baak.

FAMILIEDRUKWERK

DRUKKERIJ WOLTERS



REIS NAAR HET HEILIGE LAND

De dames van CPB afd. Hengelo Gld maakten onlangs een

symbolische reis naar het Heilige land. Dit via dia's welke

de heer G. J. Wennke had gemaakt op diens reis naar Israël.

De staat Israël werd in 1948 gesticht en bestond dus in 1973

vijf en twintig jaar.

De geschiedenis van het volk Israël is al ruim 4000 jaar.

Welke overheersing er ook was, of welke naam dit grond-

gebied ook droeg, altijd hebben er Joden gewoond.

Via deze dia-serie kon men kennis nemen van bekende

plaatsen als Jeruzalem, het meer van Galilea, de hof van

Gethsemané.
Heel veel herinneringen aan Bijbelse verhalen werden hier-

mede opgehaald.

De kruisweg v Christus naar Golgotha (vermoedelijke route)

daarvan waren ook dia's te zren.

In de oude stad Jeruzalem, het vroegere middelpunt van het

land Israël, staat nu nog steeds als overblijfsel van de grote

tempel, door Salomo gebouwd,\de westelijke muur, die bij

de Joodse bewoners van de staat Israël als „klaagmuur"

wordt beschouwd.

Door de grote verscheidenheid in het landschap, zijn de

flora en fauna in een rijke verscheidenheid aanwezig.

In de Bijbel werd reeds gesprekken van het land Kanaan, een

land vol melk en honing.

Voor de CPB-ers was deze dia-reis naar het land Israël een

hoogst interessante aangelegenheid( daar de Bijbel ook zijn

oorsprong vindt in het Heilige Land.

Het geplande uitstapje eind mei, gaat door en er is nog moge

lijkheid voor deelname, doch men wordt verzocht dit zo

spoedig mogelijk te melden bij de secretaresse.

De volgende vergadering is gepland op 16 mei.

EEN SCHONE NATUUR: NOODZAAK

Deze oproep werd door velen begrepen. Onlangs werd met

man een macht de vervuiling der natuur in de gemeente Hen

gelo Gld met vele handen aangepakt.

Het bleek, dat er na de eerste schoonmaakaktie vorig jaar,

nog niet voldoende was doorgedrongen dat men het over-

tollige materiaal niet zo maar in de vrije natuur dient neer

te werpen.

Bij nadere controle kwam men tot de ontdekking dat een 2e

schoonmaakaktie van de natuur zondermeer een noodzaek

was. Op sommige plaatsen was het vuil achteloos op een

hoop geworpen.

Met een dergelijke mentaliteit is het wel moeilijk de natuur

voortdurend schoon te houden.

Laat de ijver van een aantal mensen om de natuur weer

schoon te maken, niet onbeantwoord.

Op de foto's zietmen dat zowel jong als oud de handen

uit de mouwen heeft gestoken. Tot nut van het algemeen, om

het zo maar eens uit te drukken.

Voor de vuilruimers is dit bericht een plezierige zaak.

PAX-NIEUWS

Dat de voetbalvereniging PAX een aktieve vereniging is,

moge blijken uit het programma dat voor de komende maan-

den op touw staat.

In de maand mei wordt een onderlinge competitie gehouden

waaraan alle seniorenelftallen van PAX éénmaal tegen elkaar

in het veld komen.

In de maand juni staan 2 tournooien op het programma.

Op 2e Pinksterdag wordt het veteranentournooi gehouden

waarvoor zich 8 elftallen hebben opgegeven.

Op 8 en 9 juni wordt vervolgens het jeugdtournooi afgewerkt

Hiervoor kan geen enkel elftal meer opgegeven worden.

Op 28 juli, 4 en 11 aug. wordt een groot seniorentournooi

gehouden voor alle teams die in de GVB spelen. Reeds een

20-tal teams hebben zich opgegeven.

De grote klapper is ongetwijfeld de vriendschappelijke

wedstrijd op zondag 19 mei a.s. PAX is er in geslaagd de

FC Twente voor deze wedstrijd te strikken.

Dit is de eerste zondag na het beëindigen van de compe-

titie en mocht FC Twente kampioen worden, hetgeen heel

wel mogelijk is, dan krijgt een ieder de unieke mogelijkheid

om de kampioen van Nederland met de volledige A-selectie

in Hengelo Gld aan het werk te zien. Bovendien kan men

dan ook nog enkele internationals bekijken die ongetwijfeld

meegaan naar de WK in Duitsland. Deze wedstrijd zal aan-

vangen om 14.30 uur 's middags op het sportpark Elderink

te Hengelo Gld.

PAX 4 KAMPIOEN

Met een uiteindelijk riante 5-1 zege stelde PAX 4 uit Hengelo

het kampioenschap dat bij een eventueel gelijkspel of neder-

laag zelfs aan een zijden draadje kon hangen, geheel veilig!

Na afloop van haar laatste wedstrijd, tegen H en K 4 op het

nieuwe gemeentelijke sportpark te Hoog-Keppel, kon dan

toch met recht de kampioensvlag worden gehesen.

Het team heeft er dit seizoen lustig op los gescoord, met

maar liefst 86 goals voor en 21 tegen. Van dit behoorlijk

aantal doelpunten voor, wist „Sjekkie" Bijenhof er maar

eventjes 40 voor zijn rekening te nemen.

Voor PAX 4 betekent dit kampioenschap een automatische
promotie naar de 3e klas GVB.

De kampioensbloemetjes werden letterlijk en figuurlijk bui-
ten gezet.

De Hengelose Majorettevereniging haalde de glorieuze kam

pioenen in, waarna het in optocht naar clublokaal Wolbrink

ging.

DAMES-VOLLEYBALLERS KAMPIOEN

Dat de dames van de volleybalvereniging DVO (Keijenburg)

wel iets van hun sport kennen, daarvan getuige het recente-

lijk behaalde kampioenschap.

De overwinning met ruime cijfers, op het Vordense team

DASH betekende voor de concurrenten, dat zij DVO niet

meer konden bereiken in deze competitie.

DVO dat in competitieverband deel uitmaakt van de IJssel-

streek der Nevobo, heeft tevens haar promotie naar de

hogere afdeling bereikt, en zal nu uitkomen in de 3e klasse

Coach Wijnands en trainer G. v.d. Beid zijn zondermeer in

hun nopjes met het door de dames bewerkstelligde resultaat

Gezien de ijver waarmee zij wekelijks trainen is dit kam-

pioenschap dan ook een terechte beloning.

Dat 'het kampioenschap niet onopgemerkt voorbijging, be-

wees de serenade, welike de muziekvereniging St Jan de
kampioenen bracht.

Vol vertrouwen start het damesteam de volgende competitie
in een hogere afdeling.

Kerkdiensten

ZONDAG 5 MEI

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Jansen

Bed. H. Doop

..Ons Hul»"

10 uur Teenerdienst

Goede Herder Kapel

10 uur Ds J. P. Kabel

bed. H. Doop

VrUz. HOT. Kerk

Geen dienst

Weekenddienst doktoren

Dr Hanrath, Tel. 1277

Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30

uur en zondags van 12-12.30 uur

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr Lucie Marie, telefoon 1315

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Pieper, Tel. 05753-2002

Weekendienst dierenartsen Steenderen

Dr S. Tichelman, Tel. 05755-665

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922

FIK. Kerk Hengelo Gld

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

uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mie. Door de

week H. Mie B uur.

R.K. Kerk Keijenburg

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

stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds B

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

'ur R.K. karkdlenvt

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.

VOORTZETTING HELMINK-FESTIVAL

De indertijd ingestelde contactavonden heeft voor het muzi-

kaal genot van de leden een grote stimulans gehad bij de

Kon. Harm. Concordia.

Daar de uitvoeringen niet meer aan de gestelde bezoekers-

aantallen voldeden, heeft men deze mogelijkheid om tot een

jaarlijkse muzikale presentatie te komen, met beide handen

aangegrepen.

Als blijk van hulde aan de ,,oude meester" D. C. H. Helmin-k,

welke de Kon. Harm. Concordia jaren leide, wordt nu de

muziekpresentatie, gehouden in samenwerking met andere

verenigingen welke ook onder leiding stonden van deze

dirigent, omgedoopt in Helmink-festival.

Nu echter Helmink sr de dirigeerstok aan de wilgen heeft

gehangen, is diens zoon G. Helmink in de plaats getreden

en is de voortzetting van het Helmink-festival ook in de zin

van naamgeving deze muziekavonden gewaarborgd.

Dat de heer G. Helmink het werk van zijn vader op bewuste

wijze wenst voort te zetten, ondanks dat hij nog niet zo lang

geleden de dirigeerstok ter hand nam, toont het feit, dat hij

thans ook 3 muziekverenigingen muzikaal onder zijn hoede

heeft.

Naast de Kon Harm. Concordia hanteert hij de dirigeerstok

ook over de muziekkorpsen Eendracht te Hummelo en Nieuw

Leven te Angerlo.

Er valt bij het musiceren een vooruitgang te constateren in

de prestaties, hetgeen ook valt terug te voeren op de op-
vatting van de dirigent.

Een verheugend verschijnsel is, dat er bij de jeugd weer
meer animo komt, om te musiceren.

Daarvan hebben de drie optredende korpsen tijdens de con-

tactavond in zaal Concordia duidelijk blijk kunnen geven.

Muziek maken, kan zowel voor de muzikant als voor de
toehoorder een grote belevenis zijn.

Men hoopt zodoend in de toekomst weer meer donateurs te

kunnen trekken naar de muziekavonden, zodat deze mensen

dan ook daadwerkelijk op de hoogte komen en blijven van

de vooruitgang der muziekprestaties.

START VAN ZWEMVERENIGING HE-KEU

Gelijk met de opening van het Hengelose zwembad op zater

dag 4 mei, gaat ook de nieuwgevormde zwemvereniging

draaien. Het ledenaantal bedraagt momenteel 45 leden, dat

men echter nog belangrijk hoopt op te voeren.

De plannen van deze vereniging liggen op de terreinen van

waterpolo, wedstrijdzwemmen, conditietrainingen enz.

Om het voor een ieder aantrekkelijk te houden, is de con-

tributie laag gehouden, te weten voor de ouderen ƒ1.— en
voor de jeugd ƒ 0.50.

Men hoopt binnen korte tijd de benodigde materialen voorde

verschillende onderdelen te realiseren.



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

Vivo import
SINAASAPPELS 2 kg

SLA 2 dikke krop

Hollandse
PAPRIKA 2 voor

HARDE UIEN kg

Hagelwitte
CHAMPIGNONS

200 gr

198
68
88
89

98
SLIJTERIJ „DE ZON"

Vrijheid OUDE JENEVER

WHISKY William Lawson's
van 1375 voor

Mosellon DRUIVENSAP
van 275 voor

GRAVES SUPERIEURES

UIT DE DIEPVRIES

SATé 475
3 stokjes van 210 voor * * **

Ook warme bakker Hekkelman
heeft z'n broodboetiek in onze vivo supermarkt

VLEES VERS VAN HET MES EN WEER STUKKEN GOEDKOPER

3 ROOMSNITSELS

MAGER KLAPSTUK

180

H1MÜPJES 425

VERSE BRAADWORST

VERSE LEVER

MAGER

lllllïïlk

349

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG

500 gr slechts 249 NU HEEL KILO 465
alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

150 gr magere ham

200 gr boterhamworst

129
98

500 gr bakbloedworst
150 gr snij worst
100 gr Filet Americain

175
129
135

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 65

KARNEMELK Itr

Choc. en van. VLA Itr

59

79

BROOD
Gesneden

Gelders tarwe
5 krentebollen
4 tompoucen
Slagroom
KERSENSNIT

BANKET
bruin 79

wit 81
van 143 voor 135

125
169

279
VIVO UNIEK

royaal badlakens 7Q5
bij ƒ 10.— boodschappen 70x130 cm slechts

Betuwe aardbeien

•

jam
de goede van 167 nu slechts

Appelmoes
literblik

Suiker kg 105

Bonzo diner van 455 bij ons 398

Vivo chocoladedrank liter 89

Vivo vruchtenwijn heel liter 248

Sevenup de echte fles 79

Piccolo knakworst 8 stuks 109

Raak sinas liter 95

Victoria fruitwafels van 95 voor 75

Persil nieuw draagcarton van 795 voor595

Dreft vloeibaar van 199 bij ons 148

Dixan grote ton van 1885 voor 1395

Custard 400 gr slechts 59

Flair dessert
blikje van 175 bijons

Beschuit
2 rol



Onze jubileumaktie gaat door

10 pet korting

op aankopen boven ƒ 10,--
in de vorm van waardebonnen

HEIJINK
,De Spannevogel" - Tel. 1484

HENGELO (GLD)

ZONDAG 5 M El

THE EVENING STARS

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

Op donderdag 18 april om half

tien 's morgens kreeg Wendy

een lief broertje.

We noemen hem:

ARNO

R. van Gijssel

H. A. van Gijssel-

Bakker

Hengelo Gld, 18 april 1974.

Maanstraat 3.

Weggelopen op 23 april, om-

geving Kloosterbos-'t Zand,

een klein, tenger, gladharig

bruin hondje met zwart dek,

krulstaartje, lïnkervoorpootje

wat krom, reu. Hoge beloning

voor vinder. Dijkstra, Venne-

weg 5, Hengelo Gld

Tel. 05753.7303

Te koop schaap met 1 ooilam

B. A. Wentink, Paardestraat 2,

Steenderen

Te koop jonge konijennen

Hollandertjes. Hans Lubbers,

Hofstraat 5, Hengelo Gld

Te koop bromfiets (Batavus)

Rozenstraat 5b, Hengelo Gld

Te koop consumptie-aard-

appelen Pimpernel.A. W. Weg

Raadhuisstraat 12, Hengelo G.

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

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG
TEL 05753-1870

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

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

Voor:

Mc Cormick
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS
Tel. 05753-1964

melksystemen
en stallen

Niet links, niet rechts, maar

er recht doorheen.

Dat is ook na 29 mei de

V.V.D.

GEVRAAGD

net meisje
dat geheel zelfstandig de huishouding kan doen in ge-

zin met kleine kinderen

A. Groot Kormelink
Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

voor de bouw

op zaterdag 11 mei a.s.
's morgens van 9.30 tot 12 uur

voor de landbouw

op vrijdag 77 mei a.s.
's avonds van 8 tot 10 uur

bij J. Berendsen, lekink 72
HENGELO GLD

Het bestuur CNV

Stemt 29 mei a.s. lijst l

Christen Democratisch Appel

CHU

is

KVP ARP

h 68-10

Aluminium horren

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL" - Ruurloseweg 2 - bij de kerk

AUTORIJLESSEN
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

GEMEENTENIEUWS

HOORZITTINGEN

Burgemeester en wethouders van Hengelo hebben de data
voor de hoorzittingen voor de inwoners van deze gemeente
als volgt bepaald:
1 10 juni 1974 te Hengelo in hotel Leemreis;
2 11 juni 1974 te de Veldhoek in café Wentink;
3 12 juni 1974 te Keijenborg in zaal Winkelman.
Deze zittingen wel'ke te 20.00 uur beginnen, zijn voor ieder-
een gratis toegankelijk. Eventuele vragen, suggesties, op-
merkingen en dergelijke, kunnen zowel mondeling als schrif-
telijk aan de orde worden gesteld.

Regionale stortplaats Zelhem

Het dagelijks bestuur van de Revog heeft van enkele per-
sonen, wonende langs de toegangswegen naar de regio-
nale stortplaats te Zelhem, klachten ontvangen over het ge-
bruik van deze wegen.
In verband daarmede wordt de medewerking gevraagd om
bedoelde toegangswegen met een matige snelheid te be-
rijden en het tegemoetkomende verkeer voldoende ruimte
te willen geven.
Teneinde de overlast van de aanwonenden zo gering moge-
lijk te doen zijn wordt verzocht geen gebruik te maken van
de aanwezige zandwegen.


