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Het is ons tot taak om, na de gehouden winkelweek van 25 tot 30 Juni j.l.,

onze zeer hartelijke dank te betuigen aan allen die spontaan hebben medegewerkt

tot het welslagen van deze actie. Het zou ons te ver voeren elke vereniging of

alle personen met naam te noemen. Ieder onderdeel was goed verzorgd. Zonder

de hulp van zeer velen was het niet mogelijk dat een Bestuur dit resultaat had

kunnen bereiken; daarom nogmaals onze hartelijke dank.

We hebben weer eens ervaren dat, waar eensgezindheid is, zeer veel bereikt

kan worden en we vertrouwen dat onze vereniging door deze feestweek weer

een good will heeft gekweekt welke zeker niet zonder resultaat zal blijven en

dat de slotzin van het schitterende vuurwerk, dat onder zo prachtig weer en

met daverende knaleffecten werd vertoond, tot werkelijkheid zal worden gebracht.

Namens het Bestuur,

J. H. TIJDINK, voorzitter.

Motorrijtuig met slakkegang.

De landbouwtractor

en de voorrang.
Het is algemeen bekend, dat op gelijkwaar-
dige wegen rechts voor gaat, met dien ver-
stande, dat snelverkeer voorrang heeft boven
langzaam verkeer.
In verband hiermee wordt herhaaldelijk de
vraag gesteld tot welke categorie de land-
bouwtractor behoort.
Zoals men weet is deze gebonden, al naar
gelang van de omstandigheden, aan een
snelheid van 6 of 16 km per uur,
In dit opzicht wordt hij natuurlijk overtrof-
fen door alle bromfietsen.
De woorden „snel' en „langzaam" verkeer
hebben zich alleen maar in de spreektaal
burgerecht verschaft. Het voorrangsartikel
in het Motor- en Rijwielreglement gebruikt
deze omschrijving niet, doch zegt o.a. dat
op gelijkwaardige wegen de bestuurders van
motorrijtuigen voorrang hebben boven
andere weggebruikers.
Een landbouwtractor, al rijdt hij een slak-
kegang van 6 km per uur, is een motor-
rijtuig.
Om misverstand te voorkomen moet worden
vermeld, dat onder „gelijkwaardige wegen"
worden verstaan verharde wegen, die geen
voorrangsweg zijn,
Ten opzichte van de voorrang is een ver-
harde B-weg dus gelijkwaardig aan een A-
weg, die geen voorrangsweg is.

(Verbond voor Veilig Verkeer)

Vernieling veldgewatsen

De laatste tijd bereiken de politie regelmatig
klachten over het plat trappen van hooi- en
roggegewassen, alsmede het wegnemen van
vruchten, waardoor vruchtbomen in enkele
gevallen ernstig werden beschadigd.
Een aantal jeugdige personen werden door
de politie over hun wangedrag onderhouden.
Mochten de vernielingen niet ophouden, zo
worden strengere maatregelen door de politie
overwogen.
Een ernstig beroep wordt gedaan op de
ouders om medewerking te verlenen bij het
bestrijden van dit kwaad.

Uitslagen wedstrijden
winkelweek

Hieronder geven wij de uitslagen weer van
de verschillende wedstrijden die tijdens de
winkelweek gehouden wecden.

AUTOPED-RACE (Kinderen van 4-6 jaar)
Ie prijs Annie Saalmink, 2e Gerrit Bijenhof,
3e Carla Takkenkamp.

Idem van 7-10 jaar: Ie prijs Gerrit J. Be-
rendsen, 2e Dicky Wansink, 3e Marianne
Jansen.

Idem van 11-13 jaar; Ie prijs Betty van
Petersen, 2e George Veenhuis, 3e Marcel
Kohier.

TOUWTREKKEN:

Ie prijs Biljartclub Concordia, 2e Het Sta-
pelbroek, 3e Hamove.

ZOEKWEDSTRIJD voor auto s, motoren
en bromfietsen:

Ie prijs A. Memelink, 2e G. Bruggink, 3e
G. J. Rouwénhorst, Vorden.

"GRATIS REIS PRIJZEN:

Ie prijs Vierlandentocht (3 dagen) op no.
401, 2e Ardennen (2 dagen) op no. 685,
3e Königswinter (l dag) op no. 24, 4e rond-
rit binnenland (l dag) op no. 485. 5e als 4e
op no. 1129. Alle gele bonnen.

Weekmarkt
Op de Woensdag gehouden weekmarkt
waren 175 biggen aangevoerd. Prijzen van
50 tot 60 gld per stuk. Vlugge en goede
handel.

KERKDIENSTEN
HENGELO OLD

Zondag 8 Juli

Ned. Herr. Kerk

8.30 uur Ds Mol, pred. te Steenderen,
Jeugddienst

10 uur de heer te Winkel
Goede Herder Kapel 10 uur. Ds Kwint

Bediening H.A.

Vrij». Herr. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst doktoren:

Dr Schrcuder, Telefoon 266

(bij geen gehoor 008)

H. van Soest, Dierenarts

Telefoon 420 (bij geen gehoor 008)

Gevonden voorwerpen
Bruin-lederen motorkap. Rood-lederen por-
temonnaie. Schaaten. Rechter glacé hand-
schoen. Muntbiljet f 2.50. Geblokte shawl.
Portemonnaie.

Verloren voorwerpen
Bril met hoornen montuur. 3 paar kamp-
sokken. Grijze herdershond. Kinderregenjas.
Schuimrubber motorkussen (Guzzi). Motor-
bril. Duimstok.

Sparen
In de maand Juni werd op de Rijkspost-
spaarbank alhier ingelegd f 8101.51 en
terugbetaald f 7428.70.

Geslaagden
Voor het H.B.S.-diploma A slaagde onze
plaatsgenoot J. Takkenkamp, en voor de
Nijverheidsacte N.A. Mej. R. te Winkel.
Voor het toelatingsexamen H.B.S. slaagde
Jan Leemreis.

Openluchtsamenkomst
Zondag 8 Juli a.s. zal er een openlucht
Evangelisatie-samenkomst worden gehouden
op 't landgoed ,,'t Regelink".
Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij
U naar de adv. in dit nummer

Tentoonstelling
Grote belangstelling was er Woensdagavond
bij de opening van de tentoonstelling van
kleinere land-, tuinbouw-, zuivel-, deel- en
andere -gereedschappen en -werktuigen in 't
bijzonder geschikt voor een economischer
bedrijfsvoering op de kleinere landbouwbe-
drijven. Vele tentoongestelde artikelen en
eenvoudige werktuigen kunnen kostbare ar-
beidsuren besparen en dus voor een bedrijf
meer winst betekenen.
De officiële opening werd verricht door bur-
gemeester Mackay, die in zijn openingswoord
wees op het grote belang van goede voor-
lichting en het verheugde hem dat het Bestuur
van de Vereniging van bedrijfsvoorlichting
in de landbouw het initiatief heeft genomen
tot het organiseren van deze tentoonstelling.



l Op 10 Juli 1956 hopen onze geliefde
l

Ouders en Grootouders

J. W. Woerts

en

D. J. Woerts- ten Have

de dag te herdenken waarop zij voor 25 jaar
in de echt zijn verbonden.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de
wens van hun dankbare kinderen en kleinkind.

Dini en Gerrit
Gerrie

Hentje - Johan

Hengelo Gld, Juli 1956
Dunsborg B 52

KERMIS HENGELO GLD

Alleen WOENSDAG 11 JULI a.s.

DE GEHELE DAG

Dansmuziek
Aanvang 1Q\uur

ien vMe

van Uw uitstapjes en vaeantie!

Wij verhuren FotO-toestellen

(ook kl. beeld) vanaf l O.75 per dag

•kijkers vanaf f 2.5O per dag

(week spec. tarief)

FOTO DO LP H IJ N VORDEN

Voor de KERMIS

••n ROLLADE braden,

Zal niemand in het

gezin versmaden!

Voor Ie kwaliteit

Vleeswaren en
muntsoorten
naar Slagerij STAPELBROEK

Voor gezellige KERMISDAGEN

raurattt-

PRIMA CONSUMPTIE en

LEKKERE HAPJES

Coupons

Schröder

Met de Kermis
natuurlijk Vleeswaren van

nion

BEUMKES

Bezoekt beide Kermisdagen

Calé JOLY
Prima Jazz-muziek en

Prima Consumptie

R. M. JOLY

Voor Woensdag a.s.

speciale Kermisaanhiedinoen
ZIE ETALAGES

Fa LENTFERINK v.h. Jacobs
Tel. 383

DIERENARTSEN

T. C. en H. van SOEST

AFWEZIG
WOENSDAG 11 JULI

Spoedboodschappen: dierenarts Toorneman

te Vorden, (tel. 06752—277)

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

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

Z W A R E MOTOREN
Betaling in overleg.

H E NL I Rijwielmagazijn



Voor de vele bewijzen van

belangstelling, die wij bij

onze 25-jarige Echtvereni-

ging mochten ontvangen,

betuigen wij allen onze har-

telijke dank.

H. J. Wentink

R. H. Wentink-

Klein Gotink

Hengelo Gld, Juli 1956

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Kleine advertenties
t/m 10 woorden 60 cent

Te koop een toom beste

biggen G.Y. A. Lebbink,
E 32

Te koop i 14 are rogge

Ruurloseweg 4

AANDAG 16 JULI
's MORGENS 9 UUR

BEGINT ONZE VANOUDS BEKENDE

GROTE

Met evenals vorige jaren

tal van koopjes

P R O F I T E E R T H I E R V A N ! ! !

H.J.Buunk&Zn

FEESTGEBOUW „CONCORDIA"

Ie Kermis dag

W D A N S E N
Muziek „THE MOODCHERS

2e Kermisdag

Stemmingsmuziek
met „THE MOODCHERS

Koopt ook voor de KERMISDAGEN

uw extraatjes bij Uw

V I V O - Z A A K
Wij zijn ruim gesorteerd

in Snoep, Koekjes, Sigaren en Sigaretten

Voor de boterham grote verscheidenheid

Tevens voorradig heerlijke blanke S T O K V I S

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

M. G. VOSKAMP
HUMMELOSEWEG

Coöp. Dorsvereniging „De Eendracht"

KEYENBURG

Wordt gevraagd,

een tweede inlegger
om de andere week te werken.

Zich te vervoegen voor 10 Juli a.s. bij het Bestuur.

J. W. Loskamp

A. Maalderink

W. J. Ankersmit

200 gram uruchlenhagel
voor slechts 19 cent

bij aankoop van

i gr. il. limonadesiroop a 1.35
met 27 geldzegels

200 gr. gekookt spek 59 cl.
met 10 geldzegels

Er rijn 1600

VéGé-kruidenierj

in Nederland

Tegen hoest bij biggen en varkens is

Borstival
een uitstekend middel.

Verkrijgbaar bij :
DROGISTERIJ — G. LENSELINK

Kerkstraat No. ^^s^i&nqelo Gld

Billijke prijs en kwaliteit

Café LEEMREIS het adres altijd l

BfJT Tijdens de Kermis hartige hapjes

Kermis Donderdag met Muziek



Gevraagd net
WINKELMEISJE

in- of extern

Derksen, Zutphenseweg 13

Vorden

Te huur gevraagd 2 onge-

meubileerde kamers,

met stookgelegenheid.

Aanb. bur. ,,de Reclame"

Te koop 2 toom biggen,

bij F. Pelgrum C 68,

Hengelo Gld

Te koop een perceel rogge

bij Menkhorst, Raadhuisstr.

Af te geven 300 Me»t-

kuikens W L e g h x N . H .

5 dagen oud. Joh. Luimes,

K.B. 10155, Telef. 417,

Lankhorsterstraat

Toor

HOUTEN

kippenhokken
liggende rabatplanken

en glas in schuifbare

valramen.

Vraagt inlichtingen en

prijsopgave hij

laB.UScholteii
Te koop ± Vi ha rogge,

aan de Aaltenseweg. Brief-

jes inleveren Vrijdag 13

Juli 's avonds 8 uur bij

Wed. G. J. Lubbers, Ker-

velseweg 7, Hengelo Gld.

Bezorgt steeds

vroegtijdig Uw

Advertenties

Waarom
Esso gas?
Omdat Esso Nederland N.V. U garandeert....-)

• Kwaliteit door zuiver produkt
• Inhoud 13 kg per fles

• Veiligheid - loge druk in gekeurde flessen j
• Service door vakbekwame depothouders

Vraagt daarom niet naar „flessengas"
maar

Voor koken....verwarmen....

warm water enz.

Met Esso bent U beter uit l

Esso Nederland N.V. Esso Gebouw, Den Haag

Hoofddepöt ESSO-GAS:

WINTERS Spalstraat 8 - Tel. 280

Zij, die te velde staande veldvruchten

publiek wensen te verkopen,
gelieven dit voor woensdag 11 juli a.s., 's mid-

dags 12 uur, op te geven ten kantore van

notaris van Ballegoijen de Jong, waar tevens

nadere inlichtingen zijn te verkrijgen.

Openlucht-Samenkomst
a.s. Zondagmiddag om 3 uur

Evangelisatie-Samenkomst
op 't Landgoed „T REGELINK"

MF" Komt allen en brengt anderen mee!

Kersenplukkers gevraagd
Alle dagen verkrijgbaar vers 'geplukte

MEIKERSEN bij G. Lammers, Bekveld D 5,

Steenderenseweg Hengelo Gld.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten
Woensdag 11 Juli

(KERMIS)

te Hengelo Gld
MARKTVERENIGING

HENGELOËRS!
Wilt U eens daverend kermis vieren

kom dan eens bij ons kijken.

Door een kleine verbouwing is het aantal zit-

plaatsen verdubbeld.

Beide Kermisavonden

Concertmuziek
Orkest „GROLLICOS"

Prettige bediening.

Aanbevelend, TheO Mïchels



Volop jonge groenten en fruit
Alle dagen

verse kersen

en aardbeien

Aanbevelend,

Schrappen 'van

aardappelen en

worteltjes gratis

M. WIJNBERGEN

Grote Verkoop
op Maandag 9 Juli a.s.

van 9-1 uur in Hotel Langeler

te Hengelo Gld.

van een grote partij

A m e r i k a a n s e Dekk leden
in alle maten koopje, o.a. 1 x 2 , 2x3, 3x4, 4x5,

4x6, enz. enz.

Tevens een grote partij

Amerikaanse Legerkleding
o.a. Legerkleding, Kampeer-artikelen, Motorkle-

ding, Schoenen en honderden artikelen meer.

Veenstra's Goederenhandel

Rieteweg 4, VARSSEVELD, Tel. 451

•0" Ook aan huis te ontbieden

FOKVERENIGING HENGELO GLD

In verband met de

Centrale Fokveedag
te Deventer op 19 September a.s., worden de

leden die menen vee te hebben, dat voor de fokdag

geschikt is, hieraan opgave te doen, uiterlijk tot 13

Juli a.s. bij de Secr. Joh. Jolink C 41, waar nadere

inlichtingen kunnen verkregen worden.

Het Bestuur.

Geniet van de Zomer op een

RIJWIEL of BROMFIETS van
Fa men. G. ui. LUIMES •

GEVRAAGD

een flinke hulp In de houtzagerij
en een aankomende timmerman

H. GROOT ROESSINK

Houtzagerij en Timmerbedrijf - Vorden

BENE-GAS...
. .. dat leert de ervaring

is voor het koken een besparing!

Het veilig* ga* ia de extra grote fle».

Gascomforen in diverse prijzen uit voorraad leverbaar,
Nog enkele weken gelegenheid om

voor f 37.75 in het bezit te zijn van een lies gas
met comfoor geheel compleet, incl. jaarabonnement.
Inlichtingen bij de Depöthouder

Velswijk
Tel. 415Willy de Vrught

Drogisterij G. LENSELINK
KERKSTRAAT HENGELO GLD

Steeds ruim gesorteerd in

Parlymepiën en Toiletartikelen
Ook het adres voor

Tabak Sigaren en Sigaretten

Kermis Hengelo Bid
De winkeliers worden verzocht

hun zaken a.». Donderdag

na 1 uur te sluiten.
Door de bakkers wordt op die dag

geen brood bezorgd.

Met de

DOROTHE
dubbelwandige nikkelen theepot,

geen Theelicht of Beurs meer nodig.

Een Daalderop produkt

WINTERS - Spalstraat 8

VROMEN N.V. Zutphen
VRAAGT VOOR DIRECT

MAGAZIJNPERSONEEL
voor alle voork. werkzaamheden

o.a. sjouw- en perswerk.

Aanm. Laarstraat 23 of schriftelijk Postbus 18



Te koop, wegens aanschaf

van zwaardere, een in goe-

de staat verkerende 7
1
/a pk.

elcctro motor

meck „Dordt", bij H. J.

Klein Winkel F 83

Varssel Hengelo Gld

Te koop een goed onder-

houden

eiken schrijf bureau

Boekhandel Arnold

Te koop een toom beste

biggen, bij G. J. Goossens

Reigersvoort C 103

Koop bij ons uw flacon SKRIP

en ding mee naar de vele
w a a r d e v o l l e pr i jzen In de

SKRIP introductie-prijsvraag.

W O L T E R S

•

•

•

•

•

•

•

•

inconé kwaliteit
'n garantie vooi doeltreffendheid,
kwaliteit en verantwoorde prijs.

Blij, als hij zijn royale, prettig
"zittende" *SCIPIO* - py am a aantrekt.
De pantalon met elastiek in de rugzijde,
brede overslag en dubbele knoop sluiting.
En het jasje met ruime mouw-inzet. Ja,
als je dan nog niet lekker slaapt

Prachtige kwaliteiten in Q 75
• sportieve frisse kleuren v. a. <f .

Jongensmaten vanaf 4.
50

Hier ter plaanse verkrijgbaar blf:

+

•
*•

Volgt
het

uoorbeeld
van

zovelen
en

plaatst
uw

advertenties
m

JE RECLAME"

EMPO RIJUIIELFABRIEK Ie UORDEII
(Tel. K 6752-Nr. 241)

vraagt met spoed een Ie klas

ELECTRICIEN-BANKWERKER
leeftijd 30—35 jaar.

* uitstekende arbeidsvoorwaarden,
* opneming in het pensioenfonds,
* Na gebleken geschiktheid definitieve

aanstelling
¥ Zeer goede vooruitzichten
^ Vergoeding voor reiskosten.

Tevens kunnen geplaatst worden

LEERJONGENS
ter opleiding voor diverse afdelingen

Aanmelding dagelijks bij de fabrieksportier (van
8-12 en 13'30—17.30 uur) of bij het volgende
adres: Hengelo Cld: T. Brus, Dijenborgsestr. 4,

Fantastisch wat een
brommer

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

W. LUIMES, Raadhuisstraat 27

Met ingang van Maandag 9 Juli is het spreekuur

van Tandarts J. G. DIJKE, voorlopig Maandag,

Woensdag en Vrijdag 's avonds van 7.30—8 uur.

Spoedgevallen tot 21 Juli Tandarts Hylkema, Vorden

Spreekuur: 's morgens van 9-10 uur, behalve Zaterdags

STIMA-ONDERZOEK

Zij die voor dit onderzoek f 1.- hebben betaald

doch verhinderd waren aan het onderzoek deel

te nemen, kunnen genoemd bedrag terugontvan-

gen ter secretarie op maandag 9 juli a.s.,

tassen 14 en 16 uur.

Het gemeentebestuur.

Voor ALLE soorten drukwerk naar Drukkerij Wolters


