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VAN ONZE GEHEEL GEMODERNISEERDE ZAAK IN

L IvcTr. Jluxe- en (Jtuisn. arlikvlvn en (r^ijiviclen.

UW BEZOEK WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD

Wrijf Kou en Pijn
weg met DA M PO

Damnieuws
Om het persoonlijk kampioenschap van „de
Graafschap" behaalde onze plaatsgenoot de
heer J. W. Heijink op fraaie wijze het kam-
pioenschap. Hij wist uit de 7 gespeelde wed-
strijden de volle winst te behalen, nl H pt.
Op de 2e plaats eindigde Loman uit Almen
met 8 punten.
— De onderlinge competitie bracht de vol-
gende uitslagen:
B. Momberg—B. Oussoren 2-0
]. Luimes—B. Fröger 2-0
I. W. Heijink—G. Halfman 2-0
]. Luimes—W. Heijink afgebr.
B. Momberg—G. Halfman 2-0

Rustig denken
Mi jnhard t ' i

z e n u w t a b l e t te n

Oriënteringsrit.
De Hengelose Auto- en Motorver. HAMO
VE, organiseert a.s. Zondag een oriènte-
ringsrit voor Auto's en Motoren, over een
afstand van circa 70 km.
Behalve de gebruikelijke prijzen worden er
ook nog extra prijzen uitgeloofd. Vanaf
heden worden alle ritten van Hamove, ver-
reden volgens K.N.M.V. handleiding en
reglement,
Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de
advertentie in dit blad.

Hengelwedstrij den
Door de hengelaarsver. H'H.V. is een on-
derlinge competitie uitgeschreven, waarvan
Woensdagavond een deel der leden hun
eerste wedstrijd hengelden met het volgende
resultaat: M. Voskamp 3650 gram

J. Oldenhave G.zn 2000 gram
Th. Veenhuis 1750 gram

Heden Zaterdagavond heeft het andere deel
der leden gelegenheid hun eerste wedstrijd
te hengelen.

KERKDIENSTEN
HENGELO CLD

Zondag 24 Juni

Ned. Herr. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10 uur Ds Kwint

Goede Herder Kapel 10 uur, Ds Wiersma

Vrij». Herr. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars, Telefoon 277
bij geen gehoor 008

T. C. van Soest, Dierenarts
Telefoon 255

Huidgenezing
Huidzuiverheid • Huidgezondheid

RUROL
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

AGENDUM;

Vrijdag 29 Juni Concert Crescendo

Jaarmarkt.

Op de Woensdag gehouden jaarmarkt waren
28 paarden en 162 biggen aangevoerd.
Geplaatst waren 9 kramen, enz.
Prijzen paarden 600 tot 1000 gld per stuk.
Betere soorten werden boven notering vtrk.
Biggen van 45 tot 55 gld per stuk.
In paarden een matige handel; in biggen
een goede en vlotte handel.

Pracht m

handen
Het is de Hamamelis die 't 'm doet

Heropening
Na weken van verbouwingsdrukte en voor-
bereidende werkzaamheden achter de witte
spiegelruiten, is het dan nu zover dat de fa
Besselink kan tonen, wat er in al die weken
daar in het pand aan de Raadhuisstraat is
tot stand gekomen.
Wat het resultaat is, weten wij niet, maar
zeker is dat er iets moois tot stand is ge-
komen. U gaat toch ook even kijken.

GEDURENDE DE FEESTWEEK

$&T 10 pCt korting

op Dames-Heren Polshorloges

°"£!nd*"zUT« . Kohier T/h F. Wi..i.k

Telefoon 374, Hengelo-Gld

LUXE AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

A. MENTING
VELSWIJK E 159a

.n"» Uitgaande van de Vereniging voor Be-

drijfsvoorlichting zal op Woensdag en

Donderdag 4 en 5 Juli 1956 een

mq

worden gehouden op het gebied van

doelmatig gereedschap, opbergsyste-

men, voerbakken, en automatische

drinkwatervoorziening voor rundvee

•n pluimvee en varkens enz.

Nadere mededelingen in het volgend nummer.

HET BESTUUR.



Op Dinsdag 26 Juni a.s. hopen onze geliefde Ouders

J. H. LANGELER

en

H. G. LANGELER-HARMSEN

hun 25-jarige Echtvereniging te herdenken.

Hun dankbare kinderen

JAN en GERRIE

Hengelo Gld, Juni 1956
Spalstraat 5

Gelegenheid tot feliciteren op 26 Juni van 3 tot 4.30 uur.

Weqei

ifr!

familiefeest i» onze zaak Dinsdag

26 Juni na 1.30 uur

GESLOTEN
Hotel Langeler

RUIME KEUZE 6x9 - 6/6 en

kleinbeeld camera's voorradig w.o.

Voigtlander. Uilo's, Agfa sneue's isoietle,
en Clack, Kodak, Brouinie's, Retina's,
Paxette, Lordomai met en zonder
alstandmeterjergrolingsapparaten,
Ontuiikkeidozen, enz.

Wij hebben nog enige Japans» Camera's «n
Prisma-kijkers zolang de voorraad strekt

Inrui l van andere toestellen.
Vakkundige voorlichting.

FOTO DOLPHIJN - VORDEN

HAMOVE — HENGELO GLD

MORGEN ZONDAG 24 JUNI

O r i ë n t e r i n g s r i t

Start '• middags 5 uur

bij café v. d. Weer

WEDEROM ONTVANGEN

EEN PRACHTCOLLECTIE

vmerscnoenen

WULLiNO Sdioenhanjel
RUURLOSEWEG VORDENSEWEG

Fantastisch wat een
brommer

die „Boy Ziindapp"
Agent voor de gemeente Hengelo Gld:

W. LUIMES, Raadhuisstraat 27

1 grote pol appelmoes 75 ct
niet 15 geldzegels

2 üliüies lomaienpypee 35 cl
met 7 geldzegels

150 gram loiporsl 05 cl
met 10 geldzegels

Er zfjn 1600

V*Gé-kruideni»r5

in Nod.rland

TEGEN

bronchitus bij uw pluimvee is

BOVAL
een uitstekend Homoeopatiech middel

Snelwerkend — Onschadelijk

Verkrijgbaar bij :

DROGISTERIJ — G. LENSELINK
Kerkstraat No l — Hengelo Gld

SNELDER - Tel. 321 - STEEN DEREN

MANDERS - Tel. 205 - BAAK

Rijwielen
Keuze uit vele modellen en kleuren.
Wij hebben de grootste sortering, ook
in sport.

Brommers
de mooiste en nieuwste uitvoeringen, met
en zonder aohterwielvering.

^ru™.",. Z U I A R E M O T O R E N
Betaling in overleg.

H E NL I Rijwielmagazijn

J. 6. DAR DURE
TANDARTS

Afwezig v. Zaterdag

23 Juni tot Maandag

9 Juli.

Spoedgevallen:

Tandarts Hielkema, Vorden

Spreekuur 9—10 uur ,

behalve Zaterdags

Verpleeginrichting „Het

Enzerinck" Vorden, vraagt

een net meisje voor d.

en n. Aanm. b/d Directrice

Te koop een zwaar dr.
varken, l Ju l i a/d te l l ing.
B. J. Berendsen bij de

Muldersfluite

Te koop 2 dr. varkens,
2 Juli a/d telhng, bij J. C.
Wesselink, „de Bargel"

Te koop D.K.W. -98 cc,
met telescoop, prima staat,
of te ruil vooi bromfiets,
na 6 uur. H. '. Klein Ree-
sink, St Janstra.it 17a,

Keyenburg

Te koop een < '. varken,
keuze uit 2, bi A. Toonk,
Noordink

Te koop W. L. J ennen, 9 w
oud. J. H. TolKamp, D 78

Te koop een toom biggen
bij J Garritsen, Klooster

Te k

8n, 1/f

35 jonge hennen
R x S, A. J. Derk-

amstr. 8 Hengelo-G

Te koop een r.b. Pink,
kalf t i jd Nov. e ± Va h-a.
Hooigras, H. Weevers,
Ruurloseweg Hengelo Gld.

Te koop een toom biggen
bij Joh. Berenp^.s, Hontink,
Hengelo Gld

Te koop 60 i- ge hennen
W x R , 13 wei.en, T. On-
stenk, Hofstras 26

Te koop een ooed onderh.
2-paards maa;machine,

aflegger,
• chaffen van

B. Harm-
kdo Gld

Te kc

Joh. )

m biggen
» t

ngelo Gld

Te K oo' ' b^
D. M. \ . i i i n * . D 136,
Tel. 427, Heng Jo Gld

Te koop een z.g.a.n.
harkmachine en rogge-
en haverstro, bij G. Bosch
F 35, Hengelo Gld

Keyenburgse Kermis
Zondag en Maandag a. s.

BEZOEKT ALLEN DIE KERMIS!

1 % A ° Van heinde en verre,!

Een feestterrein met een pracht v. attracties

2 Dagen het vermaak van Oud en Jong

Diverse zalen met prima Orkesten,
voor Dansen en Concerten

Consumpties van prima kwaliteit

r U OOR. ...v

Het Comité en Zaalhouders

Attentie: Opgave Vogelschieten,

Zaterdagavond, Zondag na alle H. Missen,

Zondagmiddag na^ intocht Koningspaar tot 18 u.

Maandagmorgen f 0.50 verhoging

Opgave Vogelgooien Dames, dezelfde tijden.

Deelname f 0.75

Voor de KERMIS alle soorten

en prima Orkest

nutn

KEYENBURG

Ben je pessimistisch, kom kijk ook eens blij,

En zet met de Kermis, die zorg eens op zij,

Dat gaat niet met Water of Azijn,

Maar wel met COEN zijn Brandewijn.

Ook Cognac, Jenever, Citroen en Oude Klare,

Die kan je voor die rampen sparen.

Beleefd aanbevelend

COEN EVERS, VELSWIJK

Inlevering van Vacantie-bonboekjes
voor de Bouwvak, met briefjes van totaal-

bedrag en aantal zegels op Donderdag

28 Juni 's avonds half 8 bij Demming.

Tevens tweede zomerinlevering van

Landbouwbonnen
Zaterdag 30 Juni 's middags half 3 bij

J Berendsen, lekink 12.

Het Bestuur N.C.B.

De Baving's
komen weer met hun Electronisch

H A M M O N D O R G E L in

„DE EIKENBOOM"
tijdens de KERMIS

Heerlijke ichotels Prima dranken

Aanbevelend,

HOKSBERGEN

Kermis-Zondag 2 uur

BEKERWEDSTRIJD

Keyenb. Boys l -
Silvolde II

Het Bestuur

BEZOEKT tijdens de Kermis te Keyenburg

,v< CAFÉ B O O L T I N K

Zondag Concert en Maandag

de gehele dag D a n s m u z i e k

ORKEST „SILION"

Tevens bergplaats voor RIJWIELEN.

Vloerbedekking Voor al Uw

Matrassen

Gordijnen

Alle soorten Kleden en Kleedjes

NAAR Geschenken

Souvenirs

Enz. Enz.

Het speciaal adres voor

Slaap- en Huiskamers
Bsy~ Wij gaan vrijblijvend met U naar de toonzalen

Koopt bij de man die ook repareren kan ~^8

W. HEIJINK & Zn - Kerkstr. 5a

fliieQsmonD'sueegeneesmiddeien
VERKRIJGBAAR BIJ :

HERM. CORN. JANSEN

bij de School Varssel — Hengelo Gld

Grote keuze geboortekaartjes bij Drukkerij Wolters



Hef advies van de vakman.

M e u b e l e n k o p e n i s e e n k w e s t i e v a n v e r t r o u w e n .

U z i e t d e b u i t e n k a n t , d e v a k m a n k e n t

h e t b i n n e n w e r k e n d e u i t v o e r i n g .

D a a r o m i s h e t n o o d z a k e l i j k U d o o r

w e r k e l i j k e v a k m e n s e n t e l a t e n v o o r l i c h t e n .

W e n d t U d u s t o t U w l e v e r a n c i e r o m

g e z a m e n l i j k m e t h e m

é é n v a n o n z e s h o w r o o m s t e b e z o e k e n .

Steenwijk

Mebpelerwtg 26-28
Ttlef. KX10-2223

Deventer

„Het Witte Huis','
Ttlef. K 6700J223

i Amsterdam
l Keizersgracht 68)
\ Tety K 20-37812

r• Groningen

li Oude ISotcringeitrMt 42
Telef. K)900-30423

Bezoekt de moderne toonzalen van Nieweg <S Banis

+

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Waarom
Esso gas?
Omdat Esso Nederland N.V. U garandeert...,\

• Kwaliteit door zuiver produkt

• Inhoud 13 kg per fles

• Veiligheid - loge druk in gekeurd* flessen ,

Service door vakbekwame depothouden

Vraagt daarom niet naar „flessengas"

maar

l

Voor koken .... verwarmen

warm water enz.

Met Esso bent U beter uit!

Esso Nederland N.V. Esso Gebouw, Den Haag

•
*•

•
<••

•
«•

•
•
+
«•

•
•
•

•
•

•
•

Hoofddepöt ESSO-GAS:

WINTERS Spalstraat 8 - Tel. 280

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.
dezelfde dag mo§ klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 1539

heeft

UW maat reeds
genomen

l

Het Wala corsat mat voor»
sluiting heeft vela voor-
delen. Bovendien is da
pasvorm bijzonder goed
en is een stevig model
verkregen zonder gebruik
van veel baleinen. De
Wala met voorsluiting is
voor iedere taillemaat in
maar liefst drie lengten
en drie heupwijdten ver-
krijgbaar.
Wala voorsluitingcorsat

f 16.90

Beha r.a. 5.9S

Vergeet niet in de komende

onze etalages te zien

't Is anders als anders l

Schröder

Wegens vacantie GESLOTEN
van Maandag 2 Juli

t.m. Zaterdag 7 Juli

Bakkerij KREUNEN

Met een advertentie in dit blad heelt menigeen succes gehad.



Aanvullend programma Feestweek Winkeliersvereniging
7 (j

Dinsdag na de opening om 4 uur, AUTOPEDWEDSTRIJD voor jongens en meisjes.

Kinderen 4 tot en met 6 jaar (prijs voetbal)

Kinderen l tot en met 10 jaar (prijs vulpen)

Kinderen 11 tot en met 13 jaar (prijs rolschaatsen)
Steppen aanwezig, de kinderen mogen ook op eigen step de wedstrijd meerijden.

Dinsdagavond TOUWTREKKEN (na afloop prijsuitreiking bij Michels)

Woensdag Wedstrijd voor Auto's, Motoren en Bromfietsen. Start 's avonds 6 uur op het Vee-

marktterrein, Bleekstraat.

Woensdagavond om 8 uur Concert door de zangver. „Soli Deo Gloria", (Bekveld) i/d muziektent.

Om 9 uur door de zangvereniging „Excelsior"

Donderdagavond 7 uur rondgang Drum Band G.T.W., route Lange Wagen, Spalstraat; Ruurloseweg,

Kerkstraat, Raadhuisstraat, Banninkstraat, Kastanjelaan.

Donderdagavond om 9 uur Concert door de muziekver. „Concordia" en de zangver. „Sancta Caecila"
(afwisselend)

Vrijdag (denk aan het inleveren der bonnen van 2 tot 5 uur bij Demming)

Vrijdag om 8 uur Concert door de muziekver. „Crescendo" en de zangver. „Looft den Heer".

Zaterdag om 8 uur Concert door „Deko" en de „Zingende Snaren" (afwisselend)

Zaterdagavond om 9.45 uur j l l °P
 het

 Paxterrein, van

de bekende fabriek KAT, uit Leiden. Kinderen beneden 12 jaar vrije toegang. Entree 25 cent.

Ingang Kastanjelaan aan weerskanten.

Denk aan het bonnen inleveren voor de binnen- en buitenlandse reizen, met goede Hotel-accomo-

datie, op Maandag 2 Juli na het feest van 7 tot 1 O uur 's avonds bij Demming.

Winkeliers kunnen kleine aanbevelingen om laten roepen in de vorm van advertenties, door de geluids-

installatie welke tijdens de feestdagen is aangebracht.

19* Kosten voor 1 keer f 2.— Voor 5 keer f 5.— (elke dag één maal)

Deze advertentie's inleveren bij de penningmeester Lurvink, Ruurloseweg, met betaling.

De consumptiebonnen kunnen tot uiterlijk 8 Juli worden ingeleverd bij de penningmeester.

In de lijst van deelnemende winkeliers is een fout geslopen, er staat n. l. A. Jansen,
Rectificatie:

Spalstraat, dit moet zijn OTTO JANSEN, SPALSTRAAT.

BROMFIETSEN vanaf f 355.-
SIMPLEX SPORT- en TOURRIJWIELEN in

diverse kleuren vindt U bij:

JOS. HERWERS

Kantoor gemeentewerken Hengelo G
Spreekuur dinsdag 26 juni, 14—16 uur,

in plaats van maandag 25 juni.

Kleuterschool Regelinkstraat
Aangifte nieuwe leerlingen, aan de School,

vóór 15 Juli

Zaterdag 30 Juni de gehele dag

gesloten
A. G. Wolsink v.h. Meulenbrugge

Vordenseweg HENGELO GLD

Tijdens de Zomeractie
i, > x van 26—30 Juni

geven wij bij aankoop van een 2-persoons

binnenveringsmatras met 2 kapokkussens,

een 2-pers. halfuiollen deken Cadeau
LENTFERINK - Tel. 283 - Spalstraat

Geniet van de Zomer op een

-RIJWIEL of BROMFIETS van
Fa m. e. w. LUIMES •



Feestweek-aanbiedingen bij STEVOBD
Tijdens de Feestweek van de Winkeliersvereniging (25-30 Juni) vindt U bij STEVORD

in de etalage een reeks SPECIALE AANBIEDINGEN,

•V alleen gedurende de Feestweek "W

Stuk voor stuk: BUITENKANSJES!

Alles kunnen we niet noemen, maar kijk hier eens :

GLASWERK. Een mooi nest glazen schalen: 5 delig 2.25, 4 delig 1.50

Bowlglazen mooi model: blank 12 voor 1.69, rose 12 voor 1.95, met goudlijnen 12 voor 4.—

Mooi wijnglas op hoge voet: 6 voor 2.95. Prachtige kristallen botervloot voor 1.—

AARDEWERK. Koppen met schotel: effen kleuren 6 voor 2.95, goed porselein 6 voor 4.50,

porselein met goudbies 6 voor 5.—, prima ivoorporselein met gouddecor 6 voor 6.50,

koppen zonder schotel 6 voor 1.85, ronde kommen (grote maat; voor mee naar 't land) 6 voor 1.—

Sierbloempotten, vazen en kannen in effen en kleuren, vanaf 39 et.

EMAILLE. Complete Keukenuitzet (volledig; o.a. 5 pannen, 2 emmers, enz.) in gaaf emaille 37.50!

Steelpannen, uitzoeken 1.35. Melkkokers, flinke maat 2.50, Zand-Zeep-Soda-stellen, gaaf en
Emaille koffiekannen 1.95, 2.35 compleet voor 2.—!
Broodtrommels, zwaar en gaaf emaille 9.85, Emaille witte emmers, zonder fout 2.95,

iets kleinere maat 2.50
DIVERSEN, Handige plastic keukenemmertjes 2.75 (en toch prima !)

De allerbeste mattenkloppers, groot en zwaar 1.50, 3 Straatbezems voor 2.50

Zeer mooie „Ady" aluminium fluitketel, flinke maat, met deksel 3.00, (voor deze kwaliteit bar

Houten messenbakken, 3 vakken 1.25 goedkoop !)

SPEELGOED. Een aardige verrekijker voor de jongens, dubbel, verstelbaar 1.25

„Aerocopter", plastic vliegtuigvlieger 1.50, Solide houten wandelwagen voor de pop 2.98

MT KOMT U DE ETALAGES ZIEN !

Jongens en meisjes !
In onze speelgoed-etalage
tijdens de feestweek

MUIZENPARK

BONNEN BIJ ALLES

WAT ü KOOPT! S T E V O R D

De ideale hygiënische ver-
zorging voor de tere baby-
huid. Uitzonderlijk groot
absorbt ie vermogen. Blijven
z a c h t , ook na herhaal d
wassen. En een royaal
formaat. In hydrophiel- en
piquéweefsel f. 1,30

;keurd door de Nederlandse E

eniging van Huisvrouwen.

inconé kwaliteit
een garantie voor doeltreffendheid,
duurzaamheid en verantwoorde prijs.
INLICHTINGEN POSTBUS 428, AMSTERDAM

iisltnicnJ verkrijgbaar bij li

KLEM Hengelo

RECLAME!

2 ons Kinnebaksham voor 60 et

2 en 3 Juli wegens vacantie

gesloten
Slagerij RATERINK

Voor

HOUTEN

liggende rabatplanken

en glas in schuifbare

valramen.

Vraagt inlichtingen en

prijsopgave hij

f a B,L i Schollen

Volflt

voorbeeld
van

zovelen
en

plaatst
uw

advertenties
m

Geslaagden

Mej. W. Arends slaagde voor het eindexamen M.M.S.
te Zutphen.

- Mej. G. Disbergen slaagde voor de acte N.A.

— Aan de tuinbouwschool „Drietelaar" te Borculo
slaagde Wim Lijftogt voor het diploma 2e knecht
Bloemist Hovenier.

Zie in de leestweek

ONZE SPECIALE

E T A L A G E S
H. J. Buunk&Zn


