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KERKDIENSTEN
Zondag 30 juli

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur Ds Jansen
10 uur Ds Jansen, bed. H. Doop

Goede Herder Kapel
10 uur Ds Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst .

R.K. Kerk Hengelo GId
Zondags 7.30 en 10.45 uur H. Mis.
9.15 uur Hoogmis, 7 uur n m Lof. ü < > . > f
de week H. Missen om 8 uur.

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

Zonaagsdiei &i Doktoren
Dr. Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. OOJ

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Luttik (Tel. 1397)

Maatschappelijk werkster:
Mej. M Kersten. Spreekuur: dinsdagmiddag
4-5 uur. Groene Kruisgebouw, tel. 1397

Leidster gezinsverzorging

Mevr. B. Lubbers-Lijftogt, C l , telef. 13(0

Zondagsdienst Dierttnai taan
Hengelo-Steenderen

IngaatideZateidadOiiddag 2 u u t
Dr Felix Tel. 05755-266 (b,g.g, 008)

I » O N Y R I T I T K K S n K M O N S T K K K K I > K \
VOOR PKNSION<iASTEN

Dinsdagavond gaf de ponyclub „De Shet-
landruiters" in het kader van de VVV-
zomerevenementen een demonstratie in
de weide naast de nieuwe o.l. school bij
de Bleek.
H i ' t . zeer warme weer had veel bezoekers

>od de avond buiten door te brengen
en zo zagen we rond de weide een grote
belangstelling.
De heer Wullink van de ponyruiters
s t e lde de ruitert jes met de instrukteur
de heer Stavast uit Doesburg aan het
bestuur van de VVV en de bezoekers
voor, waarna de ruitertjes keurig aange.
t reden de groet brachten.
De voorzitter van VVV, de heer H. van
Hengel, heette hierna allen hartelijk wel-
kom en vertelde dat het al een traditie
geworden is dat elk jaar de Shetlandrui-
ters in het VVV-programma staan aan-
gekondigd met een demonstratie.
Het zeer warme weer van deze avond
was echter een handicap voor paardjes
en ruiters.
O.l.v. de heer Stavast werd vervolgens
een licht programma afgewerkt dat bij
de bezoekers zeer in de smaak viel, im-
mers na elk nummer volgde een harte-
lijk applaus. Aan het slot dankte de
voorzitter van VVV de vele bezoekers
voor hun komst en de Shetlandruitet s
voor het gebodene. Spreker had er be-
grip voor dat het programma deze avond
licht gehouden moest worden om rui-
tertjes en paarden te sparen voor over-
vermoeidheid bij dit zo warme weer.
Spreker besloot zijn woorden met de club
op de a.s. kampioenschappen van Gel-
derland alle goeds te wensen.

A. GROOT KORMELINK
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER
SPALSTRAAT 27 - TELEFOON 1771

HENGELO GLD
VVV BLIJFT AKTIEF
De aktiviteiten in het kader van het zo-
merprogramma van VVV Hengelo G
gaan gestadig door.
De verlichte dorpsbleek, een van de ve-
le mooie plekjes natuur, is donderdag-
avond 27 juli de plaats voor een open-
luchtconcert, aanvangend om 8.30 uur.
Deze muzikale opluistering wordt ver-
zorgd door de Kon. Harmonie „Concor-
dia".
Verder het programma bezien staal er
vermeld voor woensdag 26 juli 's avonds
een vertoning van dia's in de openlucht
Deze vindt plaats bij het VVV-informa-
tiebureau (bakkerij Kreunen aan de
Marktstraat). Door de Kerkstraat k u n )
u er ook komen.
De heer R. Kreunen jr, zelf een verwoed
foto- en filmamateur, heeft ondanks zijn
drukke zaak, kans gezien een serie
prachtige dia's te maken.
Wie de verlichte Dorpsbleek of „De
Kinipscheer" aan de Hofstraat bij avond
nog niet heeft gezien, moet er beslist 'n
kijkje gaan nemen, het is de moei te
waard.
Om de toeristen in de gelegenheid te
stellen meer mooie plekjes van Hem
G en omgeving te ontdekken, heeft VVV
een aantrekkelijke verkenningstocht uit-
gezet, waarvoor als extra attraktie aar-
dige prijzen zijn uitgeloofd.
Formulieren hiervoor zijn gratis ver-
krijgbaar bij het VVV-informatiebureau
bij de dikke boom aan de Kerkstraat.

Voetbalprogramma „PAX"
Het voorlopige programma in de maan-
den juli en augustus zal zijn op 13, 20
en 27 augustus deelname van het 2e, 3e
en 4e team tegen Warnsveld. Het Ie en
2e team zal een return spelen op 30 juli
tegen Concordia uit Wehl. Ook zal wor-
den deelgenomen aan het lichttournooi
te Varsseveld op 17, 24 en 30 augustus
resp. tegen AZSV, SDOUC, Varsseveld.
Ook aan het Koolhazentournooi zal wor-
den deelgenomen op 13 en 20 augustus
terwijl Pax 3 op 6 augustus 'n wedstrijd
zal spelen tegen Cupa l uit Wilp

Kwaliteitsreclame
Rauwe lever (zo lang voorradig O 88 p. 250 g
Runde r s tooflappen (mals en mager) 3 5O
Varkensf r icandeau 3 9O
H e e i l i j k s t u k j e ka l f sv l ee s vanaf 4 2O

Alleen de 2 woensdagen
500 gram magere speklappen 1 5O
500 gram schoude ica ibonade ( l e t op) 249
En n a t u u r l i j k kwaliteitsgehakt 2 5O

+ kn i idense rv i ce

De 2 weekends
GROOT SOEPCOMPLET
500 gram aan gehakt en poule t en nog een merg-
beent je

SAMEN SLECHTS f 2

150 gram botei ham worst
200 gram Thür inger b loedvvois t

059
O 55

Tel. 1258

Geldig van 25 juli t.e.m. 7 aug.

SLAGERIJ

J. S T A P E L B R O E K
(Rund-, Kalfs-
en Varkens-slagerij)

WAARBORGT KWALITEIT

Na 6 uur tel. 1249

Naar bos, hei of zee

een GAZELLE brommer of (iets
gaat mee

Fa J. Th. Slotboom B 98 Hengelo Gld

Opruiming gaat door

Stoffen en Coupons

Schröder bi j de k e r k



DIK HOEFMAN

I M K I I ; 8TOELHORST

geven u, rncdr namens wcdi-rxijdse ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats vinden op vrijdag 28 juli
a.s. des namiddags om 13:15~üur ten gemeentehuize
te Steenderen.

Kerkelijke bevestiging rn in/opening om 14.00 uur
in de Kapel te Bronkhorst, door de Weieerwaarde
Heer ds. J. Kronenburg.

Steenderen, Timpweg 3
Toldijk, ZE weg 20
ju l i 1967

Toekomstig a < h v s : l ' .ur.u, Smi t s t mat 2 < > . Steenderen.

Receptie na de kerkdienst tot l H.30 uur in zaal
„Concordia" te Steenderen.

Wegens vakantie gesloten

van 31 juli t.e.m. 5 aug.

Rijwiel- en bromfietshandel

J. TH. SLOTBOOM

GAUW GAUW

Toto-registratiekaarten
invullen en inleveren

De c o m p e t i t i e begin t al op 12 a u g u s l u s

Verkrijgbaar en in leve ien bij de 3 be-
kende adressen.

Pax-bestuur

Diepvries Centrale Hengelo
Raadhuisst raat 33
Bekveld
Reigersvoort
Lankhorsterstraat

Tel 1286
Tel. 1216
Tel. 1344

lel. 05754-438

Als U smakelijk en gezond wilt eten,

Moet U de diepvries niet vergeten.

Als ge Uw levensmiddelen laat bevriezen,

Zullen ze niets van hun kwaliteit verliezen

De huur van een kastje is gering

En U beleeft veel vreugde van zo'n ding

Laden en loket ten vanaf f 2O.- p e r jaar
(60 liter)

tot f 6O.- per jaar
(200 liter)

Handleiding gratis

VIVO ZB
wekelijks dubbel voordeel

Lage prijzen met bovendien

gratis wapentjes

Kofffiemelk
liter 139

Nieuwe oogst maak nu een voorraadje

Doperwten
middel f i jn pei bl ik 79

bij 6 bl ik

Nu met 15 et voordeel

VlM plastic bus van 79 voor

Jus d'Orange
g e z i n s f l e s 98

Pak mee aanbieding

AUGURKEN pot 3/4 liter 109

Door de verbouwing moeten wij ook
opruimen

Limonadesiroop
ELKE 2e FLES

Siebrand - Ve t te r

half geld
Hollands roem

Zacht belegen kaas nu 400 gram 195

Heerlijk fris

Victoria sinaaswafel pak van 72 voor 66

Bakmeel per pak 59
Onze fijne vleeswaren

Wij besteden er zorg aan!

Hausmacher leverworst 100 g

Ontbijtspek 100 g

68

Oeze aanbiedingen zijn geldig van 26juli-2 aug.

Voor vlug en prettig winkelen naar ...

WANSINK'S
V.LV.O ZELFBEDIENING

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Bij deze betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
blijken van belangstelling en
attenties, die wij mochten
ontvangen bij ons huwelijks-
feest.

}. Boonstra
M. Boonstra-Kuypers

Hengelo Gld, juli 1967.
Ruurloseweg 9

Voor de vele blijken van
belangstelling, welke wij
ondervonden, bij ons 55-
jarig huwelijk, betuigen wij
u langs deze weg onze har-
telijke dank.

G. J. Lubbers
J. G. Lubbers-

Groot Roessink

Hengelo Gld, juli 1967.
Hofstraat 10

Wie heeft er interesse voor
'n diepvriesla in de diep-
vriescel aan de Kerkstraat
te Keijenburg. Te bevragen
bij H. Willemsen, Teuben-
weg 11, Keijenburg;

Wegens verhuizing te koop
theekastje, 2-persoons en 1-
persoons ledikant, elektrisch
fornuis, slaapkamerameuble-
ment, 6 kamerstoelen.
Te bevr.: J.Lubbers, Groene
Kruisstraat 8, Hengelo Gld
's avonds na 6 uur.

Pas-foto's
klaar terwi j l u wacht

B I N N E N 1 MINUUT

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

Te koop:

gebruikte BROMMERS
'autom., geschikt voor dames
Verder nog Zündapp en
Sparta.
Alles bij

Harmsen & Geurlsen



Assurantie-
kantoor PETERS N.V.

Alle verzekeringen, hypo theken , f inancier ingen

Reis- en
passagebureau PETERS N.V.
Voor al uw zaken- en vakantiereizen.
Boekingskantoor voor alle lucht- en scheepvaart-
maatschappijen.

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

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

OPRUIMINGSWEEK
van 25 juli t.e.m. 4 aug. 1967 bij

Eijmans • Steenderen
Porseleinen

eet-, thee- en ontbijtserviezen
12 pers., al vanaf f 11O.-

Extra voordelige a a n b i e d i n g in

tassen - byouterieën
portemonnaies - portefeuilles
pijpen

Schildert U zelf buiten?

VOOR uw verf

naar Drogisterij en Verfhandei

G. LENSELINK
De zaak van ouds bekend

Drukwerkverzorging
B. A. WENTINK
l ' . iardestraat 6 STEENDEK1N

Telefoon 05755-310

Centrale Keuring Trekpaarden

In het b:ncht over de Keur ing van het Ned. Trekpaard op de
kern.isniarkt te Henyeio Gld, was abusievelijk vergeten:
Categorie V. R u r l i e n vaa Bloemendaa l . B-p remie . Eigenaar de
heer A. Cor tumme, D 140, Hengelo Gld.

GAZELI
rijwielen

brommers

naaimachines

in verschillende uitvoeringen en

prijzen voorradig

A.B.Wolsink
Telefoon 1 256 Spalstraat 28-30

MET EEN

KOELKAST
VOORDELIGER HUISHOUDEN

Winters
Spalstraat 8-10

Voor spoedige indiensttreding vragen wij

1 smid-monteur
of leerling

Aanmeld ingen dagel i jk op ons kantoor.

N.V. H.C.I.
Hengelo Üld Tel. 05753-1270

Onze opruiming duurt voort
t O pot KORTING

Fa Kotiler-Wissink

Gelegenheid tot

maaien v. rogge
en ploegen
van het stoppelland

G. H. GOTINK
B 32, Hengelo Gld

Gevraagd een gevorderd

smidsknecht

A.J. BESSELINK
Hummeloseweg 3a

Hengelo Gld

Tevens te koop 2-scharige
Viaud wentelploeg, i.pr.st.

Te koop raat- en slinger-
honing. T.Roenhorst, Hof-
straat 10, Hengelo Gld

Te koop 20 are haver
en 45 are wintergerst
Gebr. Hilderink, café „De
Smid", Keijenburg

Te koop 2 toom biggen
A. J. Eggink, B 93

Hengelo Gld

Te koop 3 toom biggen
B. Berendsen,
Pluimveehandel , Bekveld
tel. 1504

OVERHEMDENREPARATIE

Vernieuwen van boorden
en manchetten.
RIETMAN
Spalstraat 19 - Hengelo G

PASFOTO'S
voor alle doele inden;
voor ha l f een gemaakt
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
H o u t m a r k t 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

BESTEL TIJDIG UW

studie-boeken
Ontvangen de kleurige

RYAM

schoolagenda

BOEKHANDEL

Wolters
Kerks t raa t 17

HENGELO GLD

GEEF STEUN AAN DE

VVV
VERENIGING voor
VREEMDELINGEN-

VERKEER

Zij werkt ook
in uw belang



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
thans in 3 minuten klaar.
U kunt ze meteen meenemen

FotoDOLPHIJN
Tel. 1313 VORDEN

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

alle gangbare rassen

knolzaad
o.a. „Gelria" - „Trofee" - „Jobé"
,,Nobitter" - „Cifasto" - Armanda"
enz.

Tegen vastgestelde prijzen

ANDIJVIEBLAD f 4.50 per kilogram

Gras- en klaverzaad voor b l i j vend
wei land.

Uit voorraad leverbaar
Schei p concurrerend

Waamelink's
ZAADHANDEL
Kei jenburg - Telefoon 1334

ATTENTIE

Dage l i jk s te leveren

verse haantjes
H. J. WINKEL

Mardsteestraat 20 - STEENDEREN
Telefoon 05755-498

HarmsenaGeurtsen
De Speciaalzaak in

rijwielen en brommers
levert nog steeds de vooraanstaande merken zoals:

Zündapp - Kreidler
Batavus
Kaptein Mobylette
speciaal de E.E.G. en Cady

Ruime voorraad
sport- en tourrijwielen
compleet vanaf f 138.-

Honderden grote en kleine

huishoudelijke artikelen

vér onder de normale prijs

Die kunt u vinden in de

OPRUIMING BIJ STEVORD
Gelegenheidskoopjes

Door inkoop in combinatieverband kunnen we
geregeld meeprofiteren bij het kopen van ge-
legenheidspartijen bij fabrieken en importeurs.
Daar zijn vaak goede artikelen bij voor uit-
zonderlijke prijzen.

Restanten
B.v. enkele stuks van artikelen die niet meer
bij te krijgen zijn. Vaak bekende merkartikelen
even goed als altijd, maar nu veel goedkoper

Artikelen
met een foutje of een vlekje, wat vaak de
bruikbaarheid niet minder maakt. Een lichte
beschadiging aan het artikel, veroorzaakt zware
schade aan de prijs !

(Kom dat in de etalages eens kijken)

Van donderdag 27 juli 's morgens 9 uur t.e.m.

woensdag 2 aug. 's middags 1 uur

Opruiming
bij Stevord


