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Touwtrekwedstrijden om het kampioenschap

van Hengelo Gld

De Ver. voor Vreemdelingenverkeer (V.V.V:) en de Touwtrekvereniging Bekveld

zullen op

donderdag 31 juli a.s. s avonds? UUR

touwtrehwedstryden
organiseren om het kampioenschap van Hengelo Gld.

Deelnemende ploegen bestaan uit 6 personen.

Door V.V.V. zijn diverse instellingen en bedrijven per brief uitgenodigd tot deel-

name.

Bij deze worden ook anderen (b.v. straten of buurtschappen) tot deelname uit-

genodigd.

Opgave vóór 21 juni a.s. bij:

F. J. F. M. Herwers, bestuurslid V.V.V., Hummeloseweg 10, Tel. 1263 of bij

P. Berenpas, secretaris T.T.V. Bekveld, D 128, Tel. 1555, onder opgave, met hoe-

veel plogen men wil deelnemen.

grotenhuys - warmtetechniek

Wichmondseweg D 126 a - Tel. 05753-1885 - HENGELO GLD

-Centrale verwarming

- Gas- en oliesfookinstallaties

Zorgen voor Vaderdag?

Probeer eens wat anders te bedenken

Doe hem nu eens niet de das om!

(Dat is al zo vaak gebeurd)

Laat hem nu eens niet de sigaar zijn!

(Dat is hij al zo vaak)

Zet hem ook niet in z'n hemd en

laat de wijsheid in de (uw) man

Kom bij STEVORD kijken en

allicht vindt u wat anders

Zoekt u GOED en VAST werk?

STAALKAT - AALTEN
waar precisie-machines gemaakt worden voor het SORTEREN EN VERPAKKEN VAN

EIEREN heeft voor direkt plaatsingsmogelijkheden voor

Metaalbewerkers

Geoefenden

Leerling Metaalbewerkers

Ongeschoolden

voor zéér gevarieerd werk in één van haar montagegroepen en de produktie van

onderdelen

Twee rechterhanden vinden wij belangrijker dan diploma's

Een eventuele opleiding voor ongeschoolden tot vakman vindt plaats in eigen bedrijf

Sollicitaties:

dagelijks van 9-12 en van 1-5 uur, Damstraat 25, Aalten

* WOENSDAG 11 JUNI 's avonds van 7-8.30 uur in Hotel Concordia, Raadhuisstraat

Hengelo Gld, waar onze bedrijfsleider, de heer De Boer aanwezig is.

Mocht U niet in de gelegenheid zijn ons op bovenstaande tijden te bezoeken, dan

komen wij U gaarne thuis bezoeken. Een briefkaart aan onderstaand adres is

voldoende.

Wij bieden U:

Loon- en arbeidsvoorwaarden volgens CAO-Grootmetaal.

Groepsprestatiebeloning ZONDER gemeten tarieven.

Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen.

Bedrijfsvervoer naar Uw woonplaats.

STAALKAT Aalten
DAMSTRAAT - TELEFOON 2661

VADERDAG! Schoenen - Sandalen - Muilen - Pantoffels

SCHOENENHUIS JANSEN

Dankbetuiging
Namens de ponyclub „De Shetlandruiters", danken wij U

allen hartelijk, die op welke wijze dan ook, geholpen hebben

aan het welslagen van het pony-jubileumconcours op Hemel-

vaartsdag, 15 mei.

HET BESTUUR

Woninginrichting

Doe-het-zelf centrum

„De SpannevogeV

lost alle Vaderdagproblemen op

grote keus en ... prettig winkelen

Zie onze C + 1 zelfbouwmeubelen

de Kerk

Vrijdag 13 juni
is onze zaak

wegens familiefeest

na 5 uur

gesloten

H. MENTINK
Reigersvoort C 83 - Hengelo Gld

Reparatie en ver

koop TV

KOTTKAMP
Westerstraat 20 - Hengelo Gld

(Werkplaats Leliestraat 9)

Tel. 05753-1912

VADERDAG

VERRAS HEM MET EEN

PRAKTISCH geschenk
o.a. OVERHEMDEN, WEEKENDERS, BADSTOF SWEATERS,

ZEFLBINDERS, ZAKDOEKEN, PULL POLO'S, SOKKEN,

Kom zelf uitzoeken, U zult zeker slagen

GEBBING - STEENBEBEN
DE MANUFACTURIER,

DIE U KLEEDT VAN TOP TOT TEEN



Helpt uw Roode Kruis helpen !!
THEO BEENING

en

DINY BERENDSEN

hebben de eer U, namens wederzijdse ouders,

kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk,

waarvan de voltrekking zal plaats hebben op

vrijdag 13 juni a.s. om 10.30 uur ten gemeentehuize

te Hengelo Gld.

Daarna zai tot hun intentie een plechtige H. Mis

worden opgedragen om 11 uur in de parochiekerk

van de H. Willibrordus te Hengelo Gld.

Keijenburg, C 37

Banninkstraat 12

juni 1969

Toekomstig adres: Banninkstraat 12, Hengelo Gld.

Gelegenheid to feliciteren van 4-5 uur in zaal

Concordia te Hengelo Gld.

ZOEK UW VOORDEEL BIJ

V IVO

Mix-drank 2 fles

Bovendien 3e llCS gratis

Limonadesiroop Per «es

Perziken op sap literblik

110

98

149

Verse aardbeien

Rol beschuit

1 bakje
SAMEN

98

Pindakaas

MARS

per pot

3 stukken voor

89

79

Zacht belegen kaas

Cacao

500 gram

pak van 250 gram xO

Toiletpapier

Snijworst

pak a 4 rol

100 gram

59

49

VADERDAG
Ruime sortering SIGAREN en SIGARETTEN

in feestelijke verpakking

Grote luxe boodschappentas 9 7 C
unn ctrrt fraai tiourArlff clorhtc *̂ • • '̂van stro, fraai bewerkt slechts

Geldig van 11-17 juni

SUETERS
VIVO ZELFBEDIENING Keijenburg

VOOR

Vader-
dag

VINDT U BIJ ONS

nuttige

geschenken

KOMT, ZIET EN

OVERTUIGT U!
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Voor al uw familiedrukwerk

Drukkerij Wolters
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l oxiord

VERASSEND GROTE SORTERING

herenkostuums
OXFORD en stijlgroep Groningen

Met een KENMORE OVERHEMD vanaf ƒ 15.90

HENGELO (G) - SINDS 1880

Geef Vader een SPORTIEF CADEAU

een brommer

of een fiets

Of maak een keus uit onze VELE ACCESSOIRES

Fa J. Th. Slotboom
B 98 - HENGELO GLD

Met grote blijdschap geven wij

kennis van de geboorte van ons

zoontje en broertje

GERRIT JAN WILLEM

(GEERT)

H. Memelink

T. W. Memelink-

Mombarg

Ingrid

Hengelo Gld, juni 1969.

Bekveld D 47a.

Met grote vreugde en dankbaar-

heidgeven wij kennis van de ge-

boorte var. onze zoons

SANDER ANTONIUS

en

EDWIN LAMBERTUS

A. W. H. Winters

V. E. M. Winters-Kohier

Hengelo Gld, 3 juni 1969.

Spalstraat 10d.

Langs deze weg zeggen wij allen

die op een of andere wijze ons

25-jarig huwelijk tot een blijde

feestelijke dag hebben gemaakt,

onze hartelijke dank.

H. J. Aalderink

M. M. Aalderink-

Jansen

Toldijk, juni 1969.

Hoogstraat 38.

VOOR ALLE SOORTEN

VERF

DOE-HET-IELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg - HENGELO GLD

Schattige

schatten
voor uw schatjes

BADSTOF JURKJES

BADSTOF JONGENS PAKJES

maten 68 - 98

vanaf f 6.85

langeler

En toch is RATERINK uw slager

voor uw gesel iken
Ruurloseweg 2

TOUWTREKWEDSTRIJDEN OM HET KAMPIOENSCHAP VAN HENGELO GLD

De Ver. voor Vreemdelingenverkeer te Hengelo Gld is voornemens in het kader vanhet zomer-

programma, in samenwerking met de l.T.V. Bekveld: touwtrekwedstrijden te organiseren om

het kampioenschap van Hengelo Gld, en wel op donderdag 31 juli a.s. 's avonds 7 uur.

Daar dergelijke wedstrijden overal veel belangstelling trekken, hopen de organiserende ver-

enigingen ook in Hengelo Gld interesse voor deze wedstrijden aan te treffen, zowel bij de

ingezetenenals bij de pensiongasten in Hengelo Gld en omgeving.

Er kan aan deze wedstrijden worden deelgenomen door ploegen, bestaande uit 6 personen.

De organiserende verenigingen hopen dat vele bedrijven, straten, buurtschappen en verenigin

gen aan deze wedstrijden zullen deelnemen met één of meer ploegen.

Deelname aan dit kampioenschapstrekken is geheel kosteloos. V.V.V. en T.T.V. Bekveld

hopen dat de wedstrijden een jaarlijks terugkerend evenement zullen worden, vandaar ook dat

V.V.V. in verband hiermede een wisselbeker ter beschikkinng stelt voor de kampioensploeg.

Verder zijn er al meerdere bekers beschikbaar gesteld, o.a. door T.T.V. Bekveld en door de

winkeliers uit de Kerkstraat.
Opgave voor deelname kan geschieden vóór 21 juni a.s. bij F. J. F. M. Herwers, Hummelose-

weg 10, tel. 1263 of bij P. Berenpas, D 128, tel. 1555.

RUITERSUCCES

De heer H. Eggink, lid van de L.R.V. ,,De Bosruiters", behaalde op het concours te Zelhem

met Sorro in de klasseM-dressuur een eerste prijs met 107 punten.

GESLAAGD

W. Ruesink enJ.Bosman, beide leerlingen van de Ds van Dijkschool te Doetinchem slaagden

resp. voor het diploma Mulo A en B.
Van de openbare Ulo te Doetinchem slaagde onze plaatsgenote mej. M. Rouwenhorst voor

het diploma A met middenstand.

BENOEMD

Mej. H. Disbergen is benoemd als lerares in de naaldvakken aan de Chr. huishoudschool te

Aalten.
Mej. T. Heerink werd benoemd tot lerares naaldvakken aan de huishoudschool te Eindhoven.

BEDEVAARTSTOCHT

Vanuit de parochie te Keijenburg is het plan geopperd oo kdit jaar weer een bede vaartstocht

te organiseren naar Wittem, waar een bezoek gebracht zal worden aan de H. Gerards.

Deze bedevaartsplaats, gelegen in Zuid Limburg, tussen Valkenburg en Vaals, is telkenjare

het doel van vele duizenden pelgrims.
Belangnstellen-!en hiervoor worden in de gelegenheid gesteld aan deze tocht deel te nemen

Hiervoor opgave bij de navolgende adressen: Wed. Brunsveld, Velswijkerweg 11, Velswijk,

Klein Stapel, Akkermansstraat 10 (Els), Jansen Poelsweg 2a.

In verband met het vroegtijdig bespreken van bussen moet opgave verzocht worden vóór

15 juni.

Verdere inlichtingen kunnen bij bovengenoemde adressen ingewonnen worden.

PEDALEN-SUCCES

De succesrijke wielrenner Tonnie Kelderman uit de Velswijk liet in de ronde van Doetinchem

van zich horen.

In de klasse Nieuwelingen startte hij met 80 andere rennersdeze koers in hoog tempo.

In de eindsprint streefde Tonnie zijn voorste buurman Aad Kappert uit Zelhem stijlvol voorbij

en nestelde zich in de eindrangschikking vast op de 2e plaats achter de winnaar G. Hoven

uit Deurne, die maar een fractie van een seconde eerder over de eindstreep ging.

Voor de wielervereniging ,,de Zwaluwen" te Doetinchem, waarvan Tonnie Kelderman lid is,

betekent dit weer een aanwinst voor haar successenreeks.

GOED THUIS OP DE JACHTHOORN

Iets wat onverbrekelijk verbonden is met de gebeurtenissen in het rustieke stadje Bronkhorst

is de jaarlijkse competitiedag in het jachthoornblazen.

Er moest menigmaal een jachthoornsignaal geproduceerd worden in deze geluids-strijd om

de prachtige wisselbeker.

Deze jachthoornndag wordt georganiseerd door de Landelijke Vereniging van Jachthoornblazers

Voor Hotel ,,De Gouden Leeuw" te Bronkhorst vond dit geluidsschouwspel plaats. Dit unieke

gebeuren bleef natuurlijk niet onopgemerkt, en werd door talloz envan nabij aangehoord.

Met deze bijzondere gebeurtenis van het jachthoornblaasconcours wordt Nederlands oudste

stadje Bronkhorst weer op de voorgrond geplaatst.

VERWARMD ZWEMBAD TE HENGELO GLD

Aangezien Gedeputeerde Staten van Gelderland de goedkeuring vaneen geldlening aan het

stichtingsbestuur van 'het zwembad te Hengelo Gld onthielden, werd besloten zelf een lening

aan te gaan bij de Coóp. Raiffeisenbank ad ƒ 25.000.—

Deze lening heeft tot doel de verwarming in het zwembad tot verwezenlijking te brengen, waar-

door de service aan de bezoekers ervan uitermate zal worden vergroot, mede in verband

met de voortdurend wisselende weersomstandigheden.

Men hoopt met 5 a 6 weken een verwarmd bad aan de Hengelose zwemminnenden te kunnen

presenteren.

De plannen t.a.v. een uitbreiding van het zwembad zijn op langere termijn uitgesteld.

Bruint mét en zonder zon

beschermt
tegen
zonnebrand

Pigma
derm

RAIFFEISENBANK HENGELO KEURT STATUTEN GOED

In hotel Langeler werd de 70e algemene vergadering gehouden van de coöp. Raiffeisenbank

Hengelo Gld. De voorzitter, de heer J. C. Geertsma opende deze vergadering met een woord

van welkom en sprak zijn voldoening uit over de belangstelling. Orn reden dat er op de vorige

algemene vergadering geen2/3 deel van de leden aanwezig was, konden de agendapunten:

wijziging huishoudelijk reglement en wijziging van de statuten toen niet in behandeling genomen

word enen moest deze vergadering worden uitgeschreven.

De voorzitter zei o.m. dat er sinds 1957 geen wijzigingen in de statuten en huishoudelijk

reglement hebben plaats gevonden. Sindsdien is er veel veranderd en daarom is het nodig dat

statuten en huishoudelijk reglement worden aangepast aan de tegenwoordige tijd. Hij stelde

dat dat aan het karakter van de bank niets veranderd. In de 38 kringen van de Raiffeisen-

organisatie zijn deze wijzigingen uitvoerig besproken en getoetst, vandaar dat spreker de

wijzigingen als zeer goed doordacht en voorbereid aan de vergadering ter goedkeuring voor-

legde. Geen der aanwezige leden had op- o"f aanmerkingen. Het voorstel werd met algemene

stemmen goedgekeurd.

De voorzitter deelde mede dat op de vorige vergadering gesproken is van een goed jaar 1968

voor -de 'bank. Ook de eerste vijf maanden van 1969 zijn voor de bank bijzonder gunstig

geweest; er wordt zeer goed gespaard, aldus de voorzitter.

Bij de rondvraag vroeg een der leden aan het bestuur over het soms lang moeten wachten

bij de loketten in het bankgebouw, voordat men geholpen wordt. De voorzitter zei dat het

niet altijd is te voorkomen, vooral op piekdagen en -uren. Maar voegde hij er aan toe: wij zullen

d ezaak bekijken en als het noodzakelijk blijkt, zullen er één of meerdere loketten bijgemaakt

worden, al moeten we oppassen niet een overbezetting van personeel te krijgen, omdat voor

het personeel ook buiten de loketdienst werk aanwezig moet zijn. Hierna volgde sluiting van

de vergadering.



langeler

Voor Vaders
die zich graas glad en snel scheren

De bekende verbeterde 2-kops PHILISHAVE

Of een snoerloze 2-kops PHILISHAVE

Of een nieuw uitgevoerde 3-kops PHILISHAVE

Of een LUXE PHILISHAVE 3 met tondeuse

Of misschien het summum van scheercomfort

DE OPLAADBARE PHILISHAVE 3

overal te gebruiken, met of zonder snoer

Ook REMINGTON en BRAUN shavers

Winters
SPALSTRAAT 8-10

ERKENDE SHAVER SERVICE

H.H. LANDBOUWERS

Gaarne nemen wij weer uw bestel

lingen in ontvangst voor de leve-

ring van de NIEUWE OOGST

prima weidehooi<klei)

ged. hooi (Zeeland)

alle soorten stro

speciaal roggestro
(vers gedorst)

Pluimvee- en fouragehandel

J. FRANKEN
Tel. 1295 - Hengelo Gld

A.S. ZATERDAG 14 JUNI

dansen
Orkest: „The Woodpeckers" (5 personen)

Maar moeder . . . .

Hoe kunt u denken dat een OPTICIEN geen

mooie kado's heeft om weg te geven voor

VADERDAG

thermometers, baro-

meters, verrekijkers

PLENTY kansen.

Groot Kormelink
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 27 - HENGELO GLD - TEL. 1771

ANKER naaimachines

WERELDBEROEMD

MEERMALEN MET GOUD BEKROOND

ZIG-ZAG EN AUTOMATIC

B. J. HULSHOF

Zoekt U een aardig geschenk voor

vaderdag

DAN NAAR

DISBERGEN
MANUFACTUREN WONINGINRICHTING

dan bruidsfoto's en
reportage.s

van DOLPHIJN

Tankgas, Diesel-

olie

Petroleum
extra lage prijzen

G. Weulen Kranenbars
VORDEN - Tel 05752-1217-1811

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

H.H. LANDBOUWERS

Wij hebben een speciale aanbie-

ding prima

bierbostel
voor junilevering

Vraagt eens prijs

Pluimvee- en fouragehandel

J. FRANKEN
Tel. 1295 - Hengelo Gld

Vaderdag 15 juni

OOK OP

camping-

gebied
EEN GROTE SORTERING

GEEF VADER EEN NUTTIG CADEAU

Wij hebben een ruime keuze

lederwaren
o.a. PORTEMONNAIES, PORTEFEUILLES,

REISAPOTHEEK, of een mooie PARAPLUIE

DE LEDERWAREN EN TASSENSPECIALIST

ARN. BOERMAN

Voor een

brommer ol fiets
groot en klein

moet men bij de

Fa. Kreunen
zijn.

Hebt u hem defekt,

Wij halen hem direkt

FA. KREUNEN
TOLDIJK - TEL. 05755-431

Voor Vaderdag

auto-accessoires

o.a.

Automatten

Autoplaids

Anti-verblindingskapjes

Asbakken

Bagagenetten (NSU)

Bandenspanningsmeters

Bloemvaasjes

Brilkokers

Car case pechtas

Christoffels

Deurvakjes (NSU)

Helderzichtruiten

Hoedenplanken (NSU)

Hoofdsteunen

Kinderzitjes

Kompassen

Lampensets

Gevaren driehoeken

Panoramaspiegels

Pechlampen

Rubberstrips (wagenziekte)

Rallylamphoesjes

Rugsteunen

Sleepkabels

Spiegels

Stuurwielhoezen

Temperatuurmeters

Uitlaatsierstuken

Veiligheidsgordels

WielsFerringen

enz. enz.

VERDER ZIJN WIJ RUIM GESORTEERD IN

Jodium ver-stralers

mistlampen

- breedstralers

GARAGE HERWERS
HENGELO GLD - Hurr.meloseweg 10 - Tel. 05753-1263

DOETINCHEM - -Industriestraat 5b - Tel. 08340-3839

Vader heeft het echt verdiend

Een goed cadeau voor

VADERDAG

Maak een keus

uit onze grote

kollektie

o.a.

scheerapparaten - transistors
INSTALLATIEBEDRIJF

H A. BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD

uaderdag - eereedschapdag
o.a. bankschroef f 27.—

SPECIALE PRIJZEN VOOR

hamers, handzagen, soldeerbouten enz.

HORSTINK
IN DE KERKSTRAAT

ZOJUIST ONTVANGEN

NIEUWE SERIE LEUKE

KOM EENS EEN KIJKJE NEMEN OP

LANOLUSTWEG 30

fa B. Gosselink & Zn
Steenderen

VERHOOGT

uw kermisvreugde
MET EEN

modern

kapsel
VAN

A. LURVINK'S
KAPSALONS

Keijenburg - Tel. 05753-1298

Voor Vaderdag
hebben wij een goede sortering geschenken

o.a. in

kostuums, sokken,

overhemden, strop-

dassen enz.

Grotentiuys
Spalstraat 18 - Tel. 1823

Voor Vaderdag

OVERHEMDEN VAN f 15.90

nu 9.95
Zolang de voorraad strekt

Komt niet meer terug

OVERHEMDEN, bleu en crème

nu 10.80

WEEKENDERS, texoron en katoen

alle maten, 5 kleuren

nu 11.20

EN DIT BIJ

Schröder BIJ DE KERK

Voor Vaderdag

nuttige geschenken

TEL 1469 - HENGELO GLD

Uw N.M.S.-agent vertelt u graag alles over deze
aantrekkelijke spaarmogelijkheden en over de
nieuwe 6y2% spaarbrieven.

Steenderen

Ass.kant. Tijkken, Dr. Alph. Arriënsstraat 6

NEDERLANDSCHE

MIDDENSTANDS SPAARBANK


