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mee, succes AUTORIJSCHOOL

CHARLES GROOT BRUINDERINK Tel. 307
Erkenning Kon. Ned. Toeristenbond A.N. W.B.

Onze meer dan 14-

jarige rijschoolervaring

waarborgt Uw voordeel

Oe jaarlijkse autotocht voor bejaarden
Het comité voor de organisatie van de autotocht voor bejaarden, heeft besloten
deze te houden op WOENSDAG 2 JULI a.s. De route is vastgesteld als
volgt: Hengelo vertrek 9.30 uur. via Zutphen, Apeldoorn naar Harderwijk en
terug via Barneveld, Otterlo, Arnhem, Doesburg, Laag-Keppel naar Hengelo.
Een tocht over de mooie Veluwe grotendeels, welke zeker in de smaak zal
vallen. Het comité vertrouwt dat de lijsten, welke ter tekening worden aange-
boden, mild bedacht worden en dat de autobezitters in grote getale hun wagens
disponibel stellen. Er kunnen bedenkingen rijzen van allerlei aard, doch laten
we goed beseffen dat het steeds een mooi werk is en dat de oudjes deze geste
zeer appreciëren, meer dan zulks onder woorden gebracht wordt.
De Woensdag is gekozen, om reden dit voor de zakenmensen een halve dag
betekend vanwege de sluiting 's namiddags en de data omdat het agrarische
gedeelte van autobezitters de hooibouw achter zich hebben en de roggeoogst
nog niet begonnen is en dan te denken dat de vacanties nog niet, of betrek-
kelijk in het verschiet liggen, dan kunnen al de bezwaren terzijde geschoven
worden en zetten we allen ons beste beentje voor om deze tocht te doen slagen.
Dan wordt het voor de oudjes weer een dag, welke in aangename herinnering
blijft.
Wanneer we in blij optimisme dit werk helpen bevorderen, dan krijgen we de
voldoening een prachtige daad van naastenliefde te hebben gesteld.
Laat Hengelo zich, ook in deze, weer van de goede kant zien, dan zal Hengelo
zichzelf blijven en wanneer dan een ieder de richtlijnen goed in acht neemt dan
vertrouwt het comité dat ook de autotocht 1958, evenals voorgaande jaren zal
slagen. Voor verdere bijzonderheden zie advertentie in dit nummer.

Namens het comité,

J. H. TIJDINK, voorzitter.

Keyenburgse Kermis 1958
Als de kermis in zicht komt worden er door jong en oud van
alle plannen beraamd. Gasten en verloofden worden uitgenodigd
om de kermis mee te vieren.
In huis is er zeker iets op te knappen, U maakt er dan een
blijvende kermis van.

Om een gezellige sfeer te scheppen, hebben wij

in de kermisweek een SPECIALE AANBIEDING

VLOERBEDEKKING, GORDIJNEN, HAARDFAUTEUILS,
CLUBS, KAMER- en KEUKENSTOELEN, TAFELS, TAFEL-,
DIVAN- en WANDKLEDEN, COCOS, SCHOORSTEEN- en
DRESSOIRLOPERS (bijzonder mooie sortering en
GOEDKOOP!

Omteuistiatpenl;staineen gemakkelijke stoel v. 9-50

voor Loge s stalen slaapkamers, 2 pers.
Ledikant met voetbord, nachtkastje, tafel en 2 stoelen,
compleet f 130.—

Voor trouwlustigen: bijzondere aanbieding_J
2-pers. toogledikant, 2 nachtkastjes, tafel, 2 beklede stoelen,

compleet f 345.—

GOTISCHE HUISKAMER met zuiver wollen bekleding (ook rug),
grote uittrektafel, dressoir (gebeeldhouwd), 4 stoelen, 2 fauteuils,

prijs compleet f 595.—

H. A. TOLKARIP Tel. 363 KEYEIIBUR6
COMPLETE WONING-INRICHTING

Altijd gaaf huidje

POEDER -ZALF-OLIE-ZEEP

KERKDIENSTEN
Zondag 15 Juni

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel
10 uur Ds Kwint,
Goede Herder Kapel l O u. Ds Wiersma. Doop

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst Doktoren:
Dr Schreuder, tel. 266 (b.g.g. 008)

Zondagsdienst Dierenartsen

Hengelo Gld. H. van Soest, Tel 06753-420

Examen Rustig denken
M ij n hard t ' »

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

Moto-Cross Hengelo Gld
Zondag 22 Juni a.s. zal Hengelo weer ge-
heel en al in het teken van de motorsport
staan. Dan immers zullen op het bekende
circuit „'t Zand" de jaarlijkse motorterrein-
wedstrijden gehouden worden, voor senioren-
en junioren renners in de zware en lichte
klassen.
Het is genoegzaam bekend, dat het circuit
„'t Zand" tot een der beste van ons land
behoort; geen wonder dus dat hier de meest
prominente figuren uit de motorterreinsport
aan de start zullen verschijnen.
Het circuit „'t Zand" met zijn ongekende
mogelijkheden, vraagt van de renners uiter-
ste concentratie en uithoudingsvermogen en
de motoren zullen tot de laatste millimeter
losgedraaid moeten worden om elke duim
grond te verdedigen
De wedstrijden worden verreden onder de
bepalingen van de K.N.M.V. en de F.I.M.

verdwijnt doorPUROL
Wie zal het winnen ?
Heden Zaterdagavond wordt op het terrein
„De Kruisberg " te Doetinchem, de beslis-
singswedstrijd gespeeld tussen Pax en Keyen-
burgse Boys, om het kampioenschap van de
afdeling. Het is vanzelfsprekend dat heel
Hengelo en Keyenburg zal leeg stromen om
deze plaatselijke ontmoeting bij te wonen.

Geslaagd
Te Arnhem slaagde voor Kleuteronderwijzeres
onze plaatsgenot* me j. Lucie Takkenkamp.

Melkexamen
De volgende leerlingen, die deelnamen aan
de melkcursus van de Coöp. Zuivelfabriek,
ontvingen het diploma „Goed Melken".
L. Maalderink, B. Beulink, W. Besselink.
A. Lankhorst, B. Wicherink, E. Wentink
en mej. W. Lichtenberg en J. Nieuwenhuis,
Allen ontvingen hun opleiding van B. Lank-
horst.

Nieuwe dirigent
De Accordeonver. „DEKO" heeft een nieuwe
dirigent weten aan te trekken en wel de
heer J. Heinen uit Arnhem, lid Geld. Orkest.
Zij, die nog lid wensen te worden gelieven
dit ten spoedigste te doen.



ZEER GROTE

COLLECTIE

DAMES BLOUSES

KINDER BLOUSES

(NO-IRON)

Speciale aanbieding

in Wit, Beige en Bleu l 4.50

HENGELO (G) - SINDS 1880

og

EEN LEUK GESCHENK

EEN ROTAN-STOEL

GROOTBOD

1/006
een keuze uit verschillende

en
Effen, Gestreept, Geblokt

DASSEN, SOKKEN, ETC.

LENTFERINK, spagaat Tel. 383

PHILIPS

PHILISHAVE

Nog beter en sneller scheren met de

PHILISHAVE 120

Compleet in etui f

WINTERS - SPALSTRAAT

100 gram Bonbons voor slechts f|/| nt
bij elk pakje (100 gr.) Végé-Thee ' "'

2 pak VéGé-Vanillepudding en
l pak VéGé-Chocoladepudding

samen 37 cl
met 7 geldzegels

isogr.BoerenmetuiorsteSGi
Er zijn 1600

VéGé-kruidenieri

tn Nederiond

UWWCL

B E J A A R D E N

De autotocht 1958 zal plaats vinden

op woensdag 2 Juli a.s.

De route gaat tot Harderwijk.

Leeftijdsgrens 65 jaar.

Kosten minstens f 4.50 per persoon, aanmelden
voor of op 23 Juni a.s. Na dien datum f 6.00
per persoon. Gelieve zich vroegtijdig aan te mel-
den met betaling der kosten bij een der onder-
staande commissieleden:

Mej. G. Ruesink, Spalstraat
Zuster Fokkens, Kastanjelaan

•* Zuster Fokkink, Kerkstraat, Keyenburg
L. Vingerling, Kastanjelaan
A. Gasseling, Past. Thuisstr. Keyenb.
A. G. Leemreis, Spalstraat
J. H. Tijdink, Spalstraat



Schoonheid die blijft!

Eenmaal Luxaflex in huis bete- mofort lamellen zijn ongeêven-
kent: schoonheid die blijft, door aard veerkrachtig. De plastic
de jaren heen! De Luxaflex Ther- banden rekken en krimpen niet.

* kleurencombinaties voor elk interieur * volmaakte zonwering-met-lichtregeling

aluminium

jaloezieën

Vraag on»

de gratis

brochure

of een

demonstratie

Officieel Dealer voor Hengelo|Gld

GROOTBOO'S MeubeHiandel
TELEFOON 06753—469

Te koop hooigras bij
Hissink D 8. N.o.Z.

Te koop V2 ha hooigras
bij de Bleek. E. C. Langeler
Vordenseweg l

Te koop 4 mooie blanke
biggen. H. Maalderink,

Berendschotstraat l

Stro te koop, zeer geschikt
voor dakstro. E. J. Groot
Jebbink, Dunsborg

Te koop een toom mooie
zware blanke biggen, bij
H. W. L. Groot Roessink,
Lankhorsterstraat E 19

Te koop hooigras bij D.
J. Pelgrum, Noordink

Hengelo Gld

Tegen BRONCHITUS
bij Uw pluimvee is

BOVAL
een afdoend middel

Verkrijbaar bij:

Drogisterij Lenselink
Drogisterij ten Hoopen Steenderen
Manders Baak

Tegen COCCIDIOSIS bij
Uw pluimvee helpt

CATARRHOL
Verkrijgbaar bij:
Drogisterij Lenselink Hengelo-G
Drog. ten Hoopen Steenderen
Manders Baak



NERGENS ZOVEEL KEUS

ALS BIJ

Keuze uit

8 modellen

Prijzen van

168 tot 738

A. B. WOLSINK
Spalstraat 18 - Tel. 256

TOONBANKROLLEN
UW'IHItHtHIHiHI

Boekhandel WOLTERS

RECLAME

100 Gram Boterhamworst 30 et

Slagerij RATERINK

Concordia - Hengelo Gld

Zaterdag 21 Juni

DANSEN
Orkest „THE MOODCHERS"

Wij hebben verschillende Ie klas merken
in voorraad.

Ook andere kleinigheden voor Auto, Motor,
Bromfiets of fiets ruim voorradig

JOS. HERWERS, Tel. 263



Denkt U aan de Luchtvaart-Show a.s. Zondag
OP HET PAX-TERREIN

VOOR VADERDAG
HERENOVERHEMDEN, in Katoen, Poplin, met
Trubenijsboord en in de bekende No-Iron, Zelf-
binders, Sokken, Enz.

Verder voor de a.s. Kermis

en Aannemelingea

JONGENSPAKJES, en een partij JONGENS-
BROEKJES in Tweed en Kamgaren vanaf f 5.90
Ook JONGENSBLOUSEN en DASSEN mooie

sortering

H. BESSELINK - Keyenburg

/oorradig alle soorten

KOOLPLANTEN en

diverse BLOEMENPLANTEN

W A A M E L I N K ' s Zaadhandel
en Bloemisterij
KEYENBURG — Tel. 334

Actrice damesblousen
(3/4 mouw)

in Poplin en

Structura no Iron
in diverse modetinten

Schröder
bij de

Kerk

flccordeonuer. J E K O" Hengelo Bid
Aanmelding nieuwe leden.

De Accordeon-Vereniging V D E K O " die een nieuwe
dirigent heeft weten aan te trekken, en wel de heer
J. HEINEN, uit Arnhem, (lid Gelders-Orkest) zag gaarne,
dat nieuwe leden, die zich eerlang wensen aan te
sluiten, het nu spoedig deden, dit voor beter ensemble
opbouw.

Leerlingen zijn van harte welkom!

Het Bestuur.

Voor de vele blijken van
belangstelling betoond bij
ons 25 jarig Huwelijk, onze
hartelijke dank, mede namens
onze kinderen.

È. J. Wentink
G. Wentink-

Groot Jebbink

Hengelo Gld, Juni 1958

Te koop eetaardappelen,
(rode ster), bij B. Verheij,
Velswijk E 88, Zelhem

Gevraagd timmerman
machinaal houtbewerker
boven 18 jaar. Fa Meulen-
brugge, Tel. 277, Vorden

Te koop een toom biggen

bij H. Kamperman, C 93
Keyenburg

Te koop een beste dragen-

de vaars, tbc- en abortus-
vrij, met zeer goede melk-
lijsten, bij B. J. Eenink,

F 96 Varssel

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

ZONDAG 22 JUNI a.s.

TE HENGELO GLD, GROTE

MOTO-CROSS
op het circuit „'T ZAND

Aanvang Training 10 uur

Wedstrijden 1 uur

Een cadeau voor
't is niet zo gemakkelijk

Bij STEVORD komt U
allicht klaar



Sportterrein „Be KruisDerf DoelincHem
Heden zateröagauond 6.30 u.

Beslissings-
wedstrijd

Keyenb, Boys l - PAX l

Nü al meer dan V4 millioen

-en in Nederland....

Alleen Solex biedt U zoveel voordelen

• het laagst in onderhoud

• veilige snelheid van 30 km per uur

• bijzonder betrouwbaar en

lange levensduur

• unieke SOLEX-servlce

ROT PY de laaB8t 8«PrJl8de bromfiets 1349.50
BULbA. ln ver(ihroorade uitvoering f 50.- extra

Komt U de SOLEX eens bekijken

SOLEK-seuice-sialion

A.G.TRAGTER
VORDEN Tel. 06752-256

Heeft U

een

Rijbewijs ?

Geniet van Uw vacantie door een mooie tocht
te maken, met een van de prachtige wagens, die

Luxe Autoverhuur A. MENTING

voor U ter beschikking heeft.

Opel Record en Ford Taunus
Al riks verzekerd voor Binnen- en Buitenland

Stelt U in verbinding met

A. MENTING, VELSWIJK
E 159a — Tel. 08342--153

Heden Zaterdag 14 Juni

NaoM-Oriënteringsrit Hamove
Kart 9.30 uur bij Hotel Michels

Wij vragen

flinke leerjongens
voor opleiding in diverse afdelingen fabriek.
Leeftijd 14 tot en met 18 jaar.

Gems, Metaalwerken - Vorden

Jaarlijkse Excursie
op 1 JULI a.s.

Opgave hiervoor tot 21 Juni.

B. KELDERMAN

TEN HAVE - LOCHEM
Walderstraat 8 -- Tel. 1667

Gebruikte machines vanaf f

Inlevering van Vacantie bonboekjes
voor Bouwarbeiders

De boekjes volledig in te vullen en het totaal aantal
zegels vermelden en tweede Zomerinlevering

Landbouwbonnen
op Zaterdag 21 Juni, 's avonds 7 uur, bij Demming

Het Bestuur N.C.B.

Voor VADERDAG

eau*

bij H. A. Tolkamp, Keyenburg

De Coöp. Oorsver. „De Samenwerking" heeft bij
inschrijving te koop EEN GIERVAT, inhoud 300 liter,
in goeden staat en een KAR. Te zien en briefjes in te
leveren vóór 21 Juni 1958, bij de secretaris
G. SCHEURINK, Bekveld D 26, Hengelo Gld.
Tevens is uitsluitend voor de leden gelegenheid voor
het opgeven van HOUTZAGEN aan hetzelfde adres.


