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Zaal Herfkens - BAAK

Zaterdag 1 juli a.s.

DANSEN

Aanvang 7 uur

in onze NIEUWE zaal

Orkest: „The Madigo Combo"

Wij gaan met vakantie
van 1 t.e.m. 16 juli

Benzineverkoop normaal geopend

Gedurende deze pe r iode k u n n e n geen normale
reparaties worden ver r ich t .

AUTOMOBIELBEDRIJF A. B. WOLSINK & ZN
SPALSTRAAT 28-30 HENGELO GLD TEL. 05753-1256

Samen met 400 kollega's hebben wij werkelijke
kwaliteitstextiel kunnen inkopen voor extra lage
prijzen. Let op onze aanbiedingen tegen kombi-
neerprijzen en profiteer van deze

ssngen
Wat denkt U bijvoorbeeld van deze
aanbieding sneldrogende theedoeken
.in een geheel nieuw dessin tezamen
met een royaal badstof werkdoekje:
3 sneldrogers a 1.60 p.st. 4.80
l werkdoekje (norm. 0.95) nu 0.15

• tezamen voor • •kontbis
(D
Ooprijs:

Huismoeders weer 1 4 dagen

een extraatje voor U!

Iedere dag s
Fijne r iblappen
Varkensbraadstukje
Doorregen soepvlees
Kalfs lapjes

per 500 g
per 500 g
per 500 g
per 500 g

3.75
350

3.9O

Alleen de 2 woensdagen
Verse braadworst ( p u u r hamvlees) 2 GO
5 grote s lav inken 1 5O

De 2 weekends:
500 gr mager r u n d e r p o u l e t en h e e r l i j k mergpi jp je

samen slechts 2.98

SLAGERIJ

J. STAPELBROEK
(Rund-, Kalfs-
en Varkens-slagerij)

WAARBORGT KWALITEIT

Tel. 1258 Na 6 uur tel. 1249

Wegens vakantie is ons kantoor en bedrijf

gesloten
van 1 t.e.m. 15 juli a.s.

M. V. Hengolosche
Cement-lndustrie

Tel. 1270 Hengelo GId

N.H. Pleeggezinnen gevraagd
voor jongens en meisjes in de schoolgaande leef-
t i jd van 10 tot 14 jaar.

Brieven onder no 25 bureau De Reclame

Zaal Langeler - Hengelo GId

Zaterdag 1 juli a.s.

vakantiebal
Orkest:

„The Rhytme Players"

Entree vrij

Geen consumptie-
pr i j sve rhog ing



Inplaats van kaarten

GERRRIT SCHUERINK

en
ALIE BOSMAN

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huweli jk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats hebben op dins-
dag 4 jul i a.s. om l 30 uur ten gemeente-
huize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld door de
weieerwaarde heer Ds J. J. van Thiel.

Hengelo Gld, E l i .
P. ' j u n i 1967

Vorden, D 36 b

Toekomstig adres: E l i , Hengelo Gld

Receptie van 3-4 uur in zaal Concordia
te Hengelo Gld.

Op vrijdag 30 juni a.s. hopen onze ouders

M. S. GISBERGEN
en

A. G. DISBERGEN-BESSELINK

hun 25-jarig huwe l i j k te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen b l i j v e n , is de
wens van hun l i e f h e b b e n d e k inderen

Hannie - Rudy
Stef
Gerrie
Reinder

Hengelo Gld, j u n i 1967.
Ruurloseweg 17.

Gelegenheid tot f e l i c i t e ren van 3-4 uur in zaal
Bruggink te Hengelo Gld.

Assurantie-
kantoor PETERS N.V.

Alle verzeker ingen , hypotheken, f inanc ie r ingen

Reis- en
passasebureau PETERS N.V.
Voor al uw zaken- en vakant iere izen .
Boekingskantooi voor alle lucht- en scheepvaart-
maatschappijen.

ZUTPHEH - Stationsplein 35 - Tel. 05750-5747 en 2750

Vertegenwoordiger voor Hengelo Gld en omstreken
dhr. B. L. KAAK - E 44 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1974

Wie heeft interesse voor

Gratis machinaal op uw wagen geladen

Alleen volgens afspraak, zolang de voorraad strekt

J. H. WANSINK - VIVO ZB
Hengelo Gld

DE PRIJZEN ZIJN GEVALLEN
Openbare School OP DE LOTEN

Ir 201» 2»' 812 3e 510 4e 246 -V 1066
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Trekking verricht door de Weled. Heer van Hengel.
Prijzen kunnen worden afgehaald bij de penningmeester van
het komité, de heer Aalberts, Ruurloseweg 65 a, alhier

U kunt er op rekenen

VIVO ZB
brengt u voordeel

De frisse zomerdrank

Shot gazeuse
3 f les nu voor

Speelgoedauto
2 voor slechts 79

Zomergebak. Algros citroenrol
van 75 nu 69

Voor de vakantie

Worteltjes
2 halve b l i kken van 112 voor 99

lelfr.bakmeel
pak 500 gram

Hierb i j 10 zak jes vani l lesu iker

Slaolie hele fles

Chocolade repen
10 voor

39

119

79

Gratis Luvil Reuzenpak
van 115

bij zak a 23/4 kg Radion a

Onze vleeswaren, altijd vers

Snijworst 100 gram 61

Gebraden gehakt 100 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van 28juni-5 juli

Voor vlug en prettig winkelen naar . . .

WANSINK'S
V.I.V.O.ZELFBEDIENING

Raadhuisstr. 4 HENGELO QLD Tel. 1205

flR •: kom kijken naar ' Met 9? 8./ v \ pocketboek en

%Vl£( diepvriezers .
/,

Daar b-ent U zeker van vlotte en voor- Esta
komende bediening. U krijgt prima service, diepvrieskist
En U hebt ruime keuze uit de prachtige 420 liter
kollektie Esta diepvriezers. ƒ 1.045.-

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10

F. SCHREUDER, Arts

Af VLEZIG
van 30 juni t.e.m. 21 juli

Waarneming Or Hanrath

Een grote kollektie

meisjes badpakken
dames badpakken
jongens en heren zwembroeken
voordelige badlakens

vindt U bij

Schröder ««***
H.H. Landbouwers
Het begin van de nieuwe oogst komt weer in zicht

Wij hebben weer voor U:
ged.hooi

(vekilxcmt, roodzwenk, r a ig i a s sen )
weidetlOOi (van de klei)

tarwe- en gerstestro
roggestro

(van de Veluwe, geen combine)

Alles tegen scherp concurrerende zomer-
prijzen

U k r i j g t kwali te i t en bij elke aflevering lui ver ge-
wicht. Ook voor prima bierbostel kunt U bij ons
terecht. Grote par t i jen , speciale pr i jzen.

Pluimvee- en Fouragehandel

J. f RANKEN
HENGELO QLD Tel. 05753-1295

NATO-taptoe • Arnhem
Zi[, die belangstell ing hebben om op zaterdag
1 j u l i met de chr .muziekver . „Crescendo" per bus
naar deze kleurr i jke taptoe te gaan, dienen dit zo
spoedig mogelijk op te geven bij de heer H. Stol-
tenbo;g, C 122, Hengelo Gld (tel. 05753-1386)

Kosten: toegangskaart f4.75. Buskosten ± f 3.75.
Vertrek vanaf C.L.V. „De Volharding" 7 uur n.m.

Boekhoudbureau Klein Lebbink
Wegens vakantie gesloten

24 juni t.e.m. 8 juli

Sportrijwielen
5 versnellingsderailleur.

Geheel compleet f 198.

FA. J. TH. SLOTBOOM

HELMINK MEUBELSHOW
Keus uit meer dan 150 modellen!

Voor extra voordelige prijzen showen wij u donderdagavond
29 en vrijdagavond 30 juni van 7-9 uur onze meubelkollektie
in onze meubeltoonzalen aan de Zutphenseweg 14 en 16.

maak van uw huis een thuis
laat ons u adviseren

SLAAPKAMER
Uitvoering teak
De fraaie slaapkamer be-
staat uit:
• ledikant met verlich-

ting
• royale 3-deurskast

(2/3 leg, 1/3 hang)
• 2 nachtkastjes
• 2 stoelen
• 1 tafel

PRIJS VANAF

(kompleet) f730.-

toilettafel met spiegel
prijs vanaf f198.-

Wij tonen u een fantastische kollektie :
BANKSTELLEN zowel modern als klassiek.
SLAAPKAMERS in diverse uitvoeringen.
EETHOEKEN voor elk wat wils, zowel skai als stof bekleding.

Voor bergmeubels groot of klein,
moet u ook beslist bij ons zijn!

Ook al koopt u niet terstond, kom vrij binnen en kijk rond,

Elke bezoeker wacht een heerlijk kopie koffie

Uw adres voor woninginrichting
en manufakturen

Tel. 7278 Hengelo Gld

Zutphenseweg 14-16 - Vorden - Telefoon 05752-1514



ZONDAG
2 JULI

LICHTENVOORDE

WKRKLDMOTOCKOSS
LICHTENVOORDE
Naast 500 cc en 250 c<- klasse: dit jaar

op een der /Avaarste
parcours»?» van Europa.
De allerwoge weer sterk gestegen be-
langstelling voor de motorsport . waar-
van de motocross, blijkens het steeds
groeiend aantal evenementen op dit on-
derdeel, wel zéér bijzonder aan popula-
riteit gewonnen heeft _ beleeft zondag
2 juli in Lichtenvoorde opnieuw een van
haar hoogtepunten.
Werkelijk internationaal niveau
Immers, zónder tekort te doen aan de
vele sportieve wedstrijdevenementen in
dit gewest, vormen de door de MAC
Lichtenvoorde, onder auspiciën van dr
KNMV en FIM jaarlijks georganiseerde
internationale motocrosses, één van de

*t Mooiste fcruirc
beschermt
tegen
zonnebrand

weinige sportevenementen van wérkelijk
internationaal niveau.
Zijspan ncrs
Een nieuw a t t r ak t i e f clement belooft de
wereldmotocross Lid.tem oorde te kri j-
gen nu naast de i n t e i r ; t i ona l e 500 cc
klasse en de 250 cc klasse serie ren dit
jaar voor het eerst, op het zware Schans-
circuit ook zijspanraces worden toege-
laten. Zeer benieuwd is men in de mo-
torsportwereld hoe de equipes Jan ten
Thije, de Bredanaar Ben Snijders en Map

WERELDMOTOCROSS

1967
LICHTENVOORDE

de Haas uit Voorburg, om slechts enkele
van de 22 equipes te noemen, het zullen
rooien op hun BSA- en Maicogeweld.
De stijgende lijn in de prestaties van de
eigen Nederlandse motocrossers is on-
miskenbaar en naast de kwantitatieve
groei van het kamp der crossrijdei-s is
bijzonder de kwalitatieve groei in de Ne-
derlandse gelederen spektakulair. In de
veelbelovende internationale jongeren
als Karsmakers, Sigmans, Ton en Fons
van Heugten en de Achterhoeker Jan
Keizer kreeg Nederland de laatste ja-

CARBOVIT tegen maag-
en darmstoornissen.

MUGOLIN • (reukloos)
ter voorkoming van rnuggebeten.

OPREI5

ren volledig nieuw bloed in haar ove-
rigens nog steeds stevig gebleven ge-
lederen. Bijzonder de dit seizoen sterk
opkomende Brabanders Frans Sigmans
uit Bakel en Pierre Karsmakers uit
Aalst hebben de aandacht getrokken in
do kring van 's werelds topcoureurs.
Nrjfcii naties
Negen naties zijn thans zeker vertegen-
woordigd in het komende motorgeweld
op het Schanscircuit. In het bijzonder de
jonge Karsmakers en Sigmans zullen dan
hun kans krijgen hun klasse waar te ma-
ken, tegen buitenlandse tegenstanders
van formaat, als oud-wereldkampioen
BUI Nillson, Rolf Tibblin, alsook Vic,
Eastwood en Dave Bickers, die dit jaar
een gooi doen naar een hernieuwd Eng-
els wereldkampioenschap.

DEELNAME
UIT

8 LANDEND
AA'NVANG

13.30 UUR

prijzen
f5,- en f3,-

KERKDIENSTEN
Zondag 2 juli

Ned Harv. Kei*
8.30 uur Ds J. ]. van Thlel.
10 uur Ds J, J. Thiel. Bed. H. Doop.

Goede Herder Kapel
I Q uur Ds J. Wiersma Bed. H. Avondmaal .

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dicn.st .

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7.30 en 10.45 uur H. Mis.
9.15 uur Hoogmis, 7 uur n m. Lof. Door
de week H. Missen om 8 uur

R.K. kerk Keijenburg
ledere dag 7 en 8 uur Mis.
7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur Mis

ZonaagsdUr t»t Doktoren
Dr Schreuder. tel. 1266 (b.g.g. OOK)

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr Verkerk (Tel. 05763-386)

Zondagsdien&t Dierenartsen
Hengelo-Steend eren

Ingaande Zate idagn. iddag 2 u u t
Dr van Nie. Tel. 05754-436

COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Kastanjelaan 1 - Hengelo Gld

Voor REISDEVIEZEN kunt u bij ons terecht . . .
want uw Raiffeisenbank is niet alleen Spaarbank, wij
doen alle bankzaken, daarom kunnen wij u uw
reisdeviezen leveren. Reischeques of vreemd geld.
Sluit ook uw reisverzekering bij onze bank.
Zo begint uw buitenlandse reis bij ons.

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.
d«««Ud« dag »og klaai

Foto Zeijlemaker
Houtmarkl 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Bij de opening van de nieuwe school

Na het hijsen van de vlag bij de nieuwe Openbare School,
welke zaterdag 17 juni officieel werd geopend, werd aan de
oudste en jongste leerlinge der school, mevr. H .Ni jman en
GustaGrootbod 'n attentie aangeboden door burgem.Mackay

Bakkerij wegens vakantie gesloten
3 t.e.m. 15 juli

Winkel blijft open

G. J. MEENINK
Raadhuisstraat 42 Hengelo Gld

Allen, die de dag van ons
40-jarig huwe l i j k met fe l i -
citaties, bloemen e cadeaus
tot een onvergetelijke dag
h e b b e n gemaakt,onze hai te-
li jke dank .

H. Lebbink
L. J. Lebbink-

Maalderink

Hengelo Gld, j u n i 1967.
B 84.

Wegens familiefeest
is onze zaak

vrijdag 30 juni
gesloten

M. DISBEROEN
Manufacturen

Woninginrichting

Pas-foto's
klaar terwijl u wacht

B I N N E N 1 M I N U U T

Geldig voor
pas - rijbewijs - enz.

ALLEEN bij

Foto-Filmbedrijf

REESINCK
Nieuwstad 37

ZUTPHEN
Tel. 05750-2129

Meer dan 100 jaar in dienst
van de fotografie

Enkele vooidHige koopjes:

weidepompen
vanaf f 135 — en hoger.

fa JANSEN, smederi j
Bleekst iaat l , Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruldsfoto's en

van DOLPHIJN
Te koop V.W. 1956, in pr.
staat en motor z.g a.n.
B. Langeler, R e g e l i n k s t r . 7 a
Hengelo Gld

Te koop gebruikte brom-
mers. Gazelle ,Solex,Sparta
en Berini. J. Th. Slotboom
B 98 - Hengelo Gld

Te koop koolplanten en
Berini M 21, ook te ru i l en
voor Solex. A. te Brake

Zelledijk 26

Te koop jonge konijnen
B. Maalderink, Hummd»se-
weg 28 b, Hengelo Gld

Het staat op uw voor-
hoofd te lezen

Rimpels tonen onverbidde-
l i jk aan dat u geen 18 meer
bent! Maar voor de u r e n
waarbij het aankomt, zoals
dansen, visite en schouw-
burg, kunt u zich vo l led ig
bevrijden van r impels en
l i jnen, dank zij onze MAR-
CHAL RIMPELCORREC-
TOR in de nieuwe samen-
stelling, die veel langer houd-
baai is. Prijs flacon (voor
vele maanden) f 8.75 Vraag
gratis folder en demonstratie
Drogisterij G. Lensel ink,
Kerkstraat i . Hengelo Gld

Voor het diploma Mulo-A slaag-den:
openbare Ulo Doetinchcm:
mej. H. Kraassenberg; mej. M. Brug-
gink. Ds. van Dijkschool, Doetinchrm:
B. Schuurman; W. Heijink; mej. 1.
Harmsen; mej. H. Burghardt; mej. H.
Brinkers; mej. R. Remmelink en G. Kets
heide te Steenderen. St. Willibrord Ulo
Doettinchem: L. Takkenkamp; T. Kroe-
zen; N. Kaak; mej. B. Kroezen; H. Kel-
derman en T. Peters, Keyenburg; mej.
A. Bouwens en mej. W. Goossens, Steen-
deren; W. Jansen, Baak. Van het St.
Ludgercolh-»'e te Doetinchem slaagden
HBS-A: H. Liesting; H. Offenh
(Steenderen); HBS-B: mej. M. Rondeel
en T. de Vrught, Keyenburg. Van het
Gemeentelijk Lyceum te Doetinchem be-
haalde het diploma HBS-B mej. N. Gr.
Wassink. Aan het Baudartius lyceum
to Zutphen slaagde voor diploma MMS
mej. A. Lebbink.

V I K K A K K K K
KOI VVRAI'I'OKT 1NUKKOMKN
De afgelopen weken hebben 2 a rch i t ec -
ten van het Aartsbisdom een grondige
in.spektie gehouden omtrent de toestand
van kerk en pastorie.
Het rapport hierover is ingekomen.
Hieruit blijkt dat een grondige restau-
ratie van kerk en pastorie op diverse
punten noodzakelijk is.
Een dergelijke restauratie vergt veel
geld. De parochinaen, zowel jong als oud
worden verzocht ook hun steentje er toe
bij te dragen.

OOK HENGELO <; KKIJUT
HIPPISCH CENTRUM
Binnen niet al te lange tijd zal er a;ui de
Gompertdijk (Dunsborg) te Hengelo G
een begin worden gemaakt met de bouw
van een hippisch centrum.
Dit centrum, dat uitgaat van de heer J.
Wolsink, zal een lengte krijgen van 40
meter, terwijl de breedte en hoogte resp.
komen op 20 en 10 meter. Een stalling
zal ruimte kunnen bieden aan 50 tot 80
paarden.
Het ligt in de bedoeling bij het centrum
een aantal zomerhuisjes te bouwen,
waarbij dan ook een campingterrein
wordt aangelegd. Naast het camping-
terrein komt een moderne kantine. De
grootte van het gehele komplex is ruim
twee ha. Het zal tal van mogelijkheden
kunnen bieden. Zo kunnen er o.a. kleine
concoursen worden georganiseerd, terwijl
de manege en het terrein ook voor an-
dere doeleinden geschikt zjjn.
Niet alleen het gemeentebestuur verleent
alle mogelijke medewerking, doch ook
de vereniging voor vreemdelingenverkeer
is /.eer ingenomen met deze nieuwe ves-
t ig ing, omdat hierdoor voor het toe
me meer attraktieve mogelijkheden ont-
staan.
Het werk zal worden uitgevoerd door de
fa Bijenhof (metselwerk) en de fa Meu-
lenbrugge (timmerwerk) zodra de ver-
eiste goedkeuringen zyn verkregen.


