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(Programma
Kinder- en Volksfeesten te Varssel

op 27 en 28 augustus a.$.A

dinsdag

27 aug.

1.30 uur kinderspelen en tractatie

7.00 uur Ronde van Varssel

8.00 uur CABARET „de Heikneuters", Entree f 1.50

woensdag VOLKSSPELEN

28 aug. 1.30 uur Vogelschieten,

1.30 uur Ringrijden dames,

2.30 uur Ringrijden heren,

2.30 uur Vogelgooien dames,

3.30 uur Kruiwagenrace

4.00 uur Touwtrekken

inleg f 1.50

inleg f 1.—

inleg f 1.—

inleg f I .—

inleg f 1.— per paar

inleg f 2.50

voor dames en heren, per ploeg (5 pers.)

7 uur Prijsuitreiking met BAL na met vrij Entree

I.M.O.Cursus
HENGELO GLD- STEENDEREN

Officieel erkende

MIDDENSTANDSCURSUS
voorm«ng

Middenstd'ndscursus „cfe Nieuwe Koers'
/ l /

Inlichtingen en aangifte zo spoedig mogelijk bij:

J. KOLENBRANDER, Hengelo Gld

S. H. SCHRIJNER, Keyenburg

G. SMEENK, Toldijk

W. GEURTZEN, Hengelo Gld

Oranjefeest Toldijk
op Donderdag 29 Aug. a.s.

KOM AAN

DEN BREMER
de gehele dag

Amusements-muziek

[2<i 's avonds vanaf 6 uur

Dansen
PRIMA BAND

„The Jolly Jonkers'



Phil ips nieuwste Televisie-Apparaten
Uit voorraad leverbaar!

NieilW model, kleinere kasten, en toch dezelfde beeldgrootte

NIEUWE PRIJZENIII LAGE PRIJZEN!!!

Apparaat met 43 c .m. beeldbuis f 775.—

Apparaat met 53 c.m. beeldbuis f 995.—
(excl. antenne's) Ook op termijnbetaling!

Laat U demonstreren door de vakman, met 7 jaar Televisie-ervaring.

ELIESEN - Tel. 264 - BAAK

Hoestende biggen vreten wel maar groeien niet,
bovendien is hoest bij varkens zeer besmettelijk.

BORSTIVAL
is hiertegen een afdoend middel.

Verkrijgbaar bij :
Drogisterij — G. Lensellnk
Kerkstraat No. l - - Hengelo Gld
Fa W. J. ten Hoopen — Steenderen
Drogisterij „De Vijzel"

Wij verhuren

V o l k s w a g e n b u s j e s
Luxe W a g e n s
(met en zonder chauffeur)

Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij:

ARIE v. d. WAAL
Varsseveldseweg 133 — Tel. 4219
DOET1NCHEM

O r i e n t e r i n g s r i t
Op Zondag 1 September a.s.
vindt de jaarlijkse rijwiel-orienteringsrit,
georganiseerd door de V. en A. V. PAX plaats.

Deelname in 3 klassen n.l. Dames, Heren

en Junioren, (leeftijd der junioren t/m 16 jaar)

Aanvang der rit 1.30 uur
Opgave vanaf l uur bij de start, Hotel

Michels

LUXE AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

* A. MENTING
VELSWIJK E 159a

Tel. 08342—453

aanbieding

3II. Jaila uruchlenlim. 69 cl
met 14 geldzegels

l blik Hauiall ananas 79 et
met 10 geldzegels

150 gram nierhrood 59 cl
met 10 geldzegels

Er zijn 1600
VéGé-kroideoier»
in

Burgemeester en Wethouders van Hengelo

Gld, maken nogmaals bekend dat de

secretarie is geopend
voor het publiek iedere werkdag van 9-12 uur

behalve Zaterdags*

Vrijdagsavonds tevens van 7-9 uur»

Zaterdags is geopend uitsluitend voor Bur-

gerlijke Stand van 11.30-12 uur.

Het publiek wordt verzocht zich hieraan stipt

te houden.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten
Woensdag 28 Aug.

te HENGELO Gld
MARKTVERENIGING

„Quick" Schoenen-industrie
A.s. Maandag opent de Quick-sportschoen-
fabriek officieel haar poorten; wat dit be-
tekent voor de ondernemers, behoeft geen
betoog; niettemin willen we toch een blik
werpen in het verleden.
Ruim een halve eeuw geleden vestigde zich
wijlen H. Jansen als schoenmaker in onze
gemeente en door zijn werklust had hij al
spoedig een grote klantenkring verworven.
Begonnen in de Spalstraat, vervolgens in
de Kerkstraat, werd daarna in de Raadhuis-
straat een terrein aangekocht tegenover het
gemeentehuis. In het hierop gebouwde pand
was het waar zich na enige jaren het pro-
bleem van de opgroeiende zoons deed gelden.
Na veel wikken en wegen nam Vader Jan-
sen, gestimuleerd door Moeder Jansen, het
koene besluit om achter de bestaande schoen-
makerij een fabrieksruimte te bouwen waarin
de fabricage van schoenen, ook voor leve-
ring buiten Hengelo, begon.
Door gedegen vakkennis en het aantrekken
van uitstekende leidinggevende functionarissen
groeide het bedrijf, zodat na enige jaren
moest worden gezocht naar een ruimer
fabrieksgebouw.
De nieuwe fabriek van de heer Lubbers
bracht uitkomst; met het betrekken van
twee etages hiervan kon men voorlopig
verder.
Toen kwamen de jaren '48 en '49 met zeer
geringe toewijzingen, waardoor werkkrachten
moesten worden afgewezen.
Na ampel-beraad met het gemeentebestuur
werd ondergetekende toen aangewezen om,
met de jongste firmant en de procuratiehou-
der, bij de betrokken instantie's op verho-
ging van de toewijzingen aan te dringen.
In 1952 was het getai employees weer op peil
Het ruimtegebrek was ook in dit pand niet
opgeheven en nu, na een tiental na-oorlogse
jaren van noeste arbeid en doorzettings-
vermogen, staat men dan voor de opening
van een nieuwe, goed geoutilleerde fabriek
met uitbreidingsmogelijkheden, kantoorge-
bouw en dienstwoning voor de procuratie-
houder, aan de Hummeloseweg, hetgeen een
lust voor 't oog is, en de toetst der kritiek
kan doorstaan.
Alle eer aan de fa Joosten v/d Hof uit Eist,
die in zo'n korte tijd dit werk gemaakt en
opgeleverd heeft.
In deze nieuwe fabriek is ruim werk voor
een groot aantal gezinshoofden en jongere
mensen en er heerst een goede onderlinge
verstandhouding, hetgeen de productie ten
goede komt.
Natuurlijk zijn er ups and downs geweest in
de loop der jaren, hierover hebben we reeds
gewaagd, doch dit mocht de energie niet
breken.
Wij wensen dit bedrijf, onder Gods onmis-
bare zegen, veel succes en feliciteren Mevr.
de Wed. Jansen, de firmanten, de familie en de
staf van personeel, zonder uitzondering,
met het behaalde resultaat.

J. H. TIJDINK,

Wethouder

Geslaagden
Van de Middenstandscursus te Hengelo Gld
slaagden 9 candidaten, n.l. :
G. A. B. Tolkamp; G. J. J. H. Wissink;
J. H. Besselink: J. Stapelbroek; F. B. M.
Besselink; F. H. van Uum; G. E. J. M.
Weusten en de dames W. C. Wuestenenk
en G. Langeler, allen te Hengelo Gld.

Van de Middenstandscursus te Toldijk slaag-
den 12 candidaten, n.l.: B. J. Jansen; J. B.
Jansen; J. G. H. Roording; H. F. Snelder
en Mej. Gr. Preuter te Steenderen; J. A.
Geurts en Ch. H. M. Seegers te Drempt;
E. J. Knaake te Bronkhorst: G. B. Steent-
jes en Mej. M. A. G. Evers te Toldijk en
Mej. Fr. Haaksma te Hummelo.

Rode Kruis-postzegels er op!!!
Ter gelegenheid van het — in juli j.l. —
herdachte 90-jarig bestaan van het Neder-
landsche Roode Kruis worden tussen 19 aug.
en 19 okt. 1957 Rode Kruis postzegels uit-
gegeven, waarvan de toeslag ten goede komt
aan het Rode Kruis.
De jubileum-zegels herinneren er aan, dat
het Rode Kruis voortdurend bijstand biedt
aan zovelen, die hulp nodig hebben en aan
tallozen, wier leed verzacht kan worden.
Voor dit alles is veel geld nodig.
De vele kleine toeslagen per postzegel ma-
ken samen één groot bedrag, waarmee het
Rode Kruis veel kan doen.
Daarom: koopt nu geen gewone postzegels,
maar RODE KRUIS-ZEGELS !!

Orienteringsrit
Door de Verenigingen voor Veilig Verkeer
en HAMOVE zal heden Zaterdag 24 Aug.
een Orienteringsrit worden gehouden voor
Auto's, Motoren en Bromfietsen.
Er is een aardige tocht van plm. 40 km
uitgezet, die de deelnemers aan de hand van
een eenvoudige routebeschrijving moeten
rijden, waarbij tevens op de juiste toepas-
sing van de verkeersregels zal worden gelet.
Voor verdere bijzonderheden zie advertentie
vorig nummer.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren
195 biggen aangevoerd. Prijzen van 45-52 gld
Handel redelijk goed.

Benoemd
Tot dirigent van de Chr. Zangver. „Looft
den Heer" werd benoemd de hrG. J. Schef-
fer, te Zelhem.

KERKDIENSTEN
Hengelo Gld

Zondag 25 Aug.

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur Ds Kwint

10 uur de heer te Winkel

Goede Herder Kapel 10 uur, Ds Kwint

Vrijz. Herv. Kerk

Geen Dienst

Zondagsdienst doktoren:
Dr Schreuder, Telefoon 266

(bij geen gehoor 008)

H. van Soest, Dierenarts
Telefoon 420 (bij geen gehoor 008)

Gevonden voorwerpen
Zwarte bouvier. Bruin lederen padvinders
riem. Bruin lederen kinderportemonnaie.
Broekriem. Portemonnaie. Rood vest met
witte strepen. Rood geblokt kindertasje.
Wit fietspompje. 2 dekens-laken pyama-
kussensloop, Bank- en muntbi i je t . Lederen
buiknem. Blauwe overall met gereedschap

Verloren voorwerpen
Zonnebril in etui. 2 Rode portemonnaie's
Muntbiljetten. Zwarte portemonnaie. Gein
tuur vankat.jurk. Fototoestel-overhemd-hand
doek. Meisjesjasje. Zwart wollen vest. Bruit
lederen portemonnaie. Damesportemonnaie
R. glacé gevoerde bruine handschoen.

Pracht
handen
Het is de Hamamelis die 't 'm doet
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Heineken's
Bier

* Helneken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-glst,
een speciale gistrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Helneken) hetgehelm kent.

* Helneken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstljd.

De kroonkurk betekent
een hygiënische afsluiting

van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed blijft.
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Tegen Bronchitis bij Uw pluimvee is

BOVAL
een snelwerkend homoeopatisch middel

Verkrijgbaar bij:

Drogisterij — G. LENSELINK
Kerkstraat No. l — Hengelo Gld
Fa W. J. TEN HOOPEN — Steenderen
Drogisterij „De Vijzel"

Inschrijving

DANSCURSUS
Dinsdag 27 Aug.
van 8-9 uur in „Concordia"

Hengelo Gld.

Dansschool mi. J. Kroneman, Dorden

8-7-6-5-4-3-2-1

Zaterdag 31 Augustus a.s.

Dansmuziek
in Concordia

Orkest „THE MOODCHERS"

Voor al Uw Foto-werk

Reportages en Bruidsfoto's

FOTO DOLPHIJN
Wij leveren U op alle gebied vakkundig ver-
antwoord werk, tegen billijke prijzen.

Tel. 313 — VORDEN

Te koop 2 toom zware
biggen bij B. A. Luesink,
Brunderink, Hengelo Gld,

Tel. 261

Te koop een toom biggen
W. Klein Haneveld, F 29,
Varssel

Te koop 12 mooie biggen
bij J. Klein Gotink, Steen-
derenseweg D 5, Hengelo-G.

Te koop een beste volbloed
drag. vaars, met beste
melklijsten, met a.b. stempel
bij D. M. Wullink, D 136,
Tel. 427, Hengelo Gld

Biggen te koop, Siemens
C 121, Keyenburg

Te koop beste biggen
J. A. Ankersmit, bij 't Kervel

Te koop een toom biggen
bij J. Schlüter,C65, Keyenb

n
voor de Winter nog iets

uiarms gebreid ?
Ondergetekende hoopt L
met alles van dienst te kun-
nen zijn. Beleefd aanbev.

Annie Kaak, Noordink E 39,
Hengelo Gld



Volop genieten van 10°/0 zegelkorting!
3 Spar Jubileum koopjes i
Zandkoekjes,250 gr 59 et «n 20% korting = 24zeg«lil
Spar Tandpasta en tandenborstel 95 et

en 20% korting = 38 zegel» l
Agar Vruchtenblokjes 45 et. 9 z«g*U

Vruchtendranken:
Slnas . 28 ct, 6 zegelt
Cerlse. 36 ct, 7 zegels
Cassis. 46ct,9zegels
Ananas 32 ct, 6 zegels

Een stroom van zegels:
Nierkaas, 100 gram . . . van 44voor 39ct, 8zegels
Rundvlees, blik 250 gram . van 130voor 116ct, 23zegel$
Huishoudjam, 8 smaken 98ct, 20zegels
Jaffa rondjes, luxe koekjes, 250 gram . . 85 ct, 1 3 zegels
Chocolaatjes, zéér licht, 100 gram - . 65ct, 13zegels
Frambozen kristal, fris snoepje, 100 gram 32ct, ózegels
Rijst 500 gram / QK . 4 Q i
Pruimen 250 gram ] >5ct,19Zegels
Kandijkoek, groot 60ct, 12zegels
Pinda's vers gebrand, 250 gram . . . . 65ct, 13zegels

59 ct
89 ct

450 ct, 90 zegels

Leidse Broodkaas, 200 gram . . .
Belegen Goudse, 250 gram . . é

Nieuw! Zonnebrandolie in spuitbus
Handig l Gemakkelijk l Goedkoop l .

DÉ SPAR ZELFSTANDIGE

KRUIDENIERS

SPAR-

winkels

J. EGGINK, Toldijk, Steenderen

W. J. HARMSEN, Bekveld, Hengelo Gld
J. KNOL, Lankhorsterstraat 24, Wichmond
G. J. MEENINK, Raadhuisstr., Hengelo Gld
H. M. MENTINK, Reigersvoort, Hengelo Gld
G. J. NIESSINK, Velswijk, Zelhem

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

Foto ZelJIemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Programma
Opening QÜICK Sportschoenfabriek N.V. Hengelo-Gld.

op maandag 26 aug. 1957.

8.30 uur H. Mis uit dankbaarheid.

11.00 uur Plechtige inzegening van de nieuwe fabriek, daarna vlag hijsen.

12.00 uur ontvangst van gasten in hotel Langeler.

14.00 uur officiële toespraken in hotel Langeler.

14.30 uur opening door de Hoogwelgeboren heer T. P. Baron Mackay,
burgemeester van Hengelo-Gld.

aansluitend receptie en bezichtiging van de fabriek door genodigden.

Dinsdag 27 augustus 1957.

12.00 uur ontvangst van gasten in Feestgebouw Concordia.

14.00 uur bezichtiging van de fabriek door genodigden.

Maandag 2 september 1957

van 14.00 tot 16.00 uur bezichtiging van de fabriek voor ingezetenen van Hengelo Gld.

ledere Hengelo-er, geen kinderen beneden 10 jaar, die interesse heeft kan deze middag

een kijkje nemen in onze fabriek.


