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NU KOPEN GELD VERDIENEN

Alle vloerbedekking en gordijnen, (uitgezonderd balatum) gekocht bij ons tot en met

30 juni, ook voor latere levering, leggen en maken wij gratis.

Bovendien niet 3% maar

4 pcf waardebonnen
GROTE KEUS - LAGE PRIJZEN

Woninginrichtins „DE SPANNEVOGEL"

HEIJINK
bij de Kerk - Tel. 1484

VIYO Ackerman & Sachtleven N.V,
Oostzeestraat 2 - Zutphen

Bij onze groothandel in levensmiddelen is plaats voor enkele

Magazijnbedienden

en bijrijders
" Prettige werkkring

* Goed loon

* Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden

Gelieve te schrijven aan bovenstaand adres of telefonisch contact met ons op te

nemen (05750-7251, toestel 17), voor een afspraak (dit gesprek kan ook 's avonds

plaatsvinden).

DE NIEUWE

MIELE wasautomaat 428
Voor 41/2 kg was

Centrifugering met hoog toerental

Roestvrij stalen trommel

Geheel geëmailleerde mantel

TIJDELIJKE PRIJS l 895.--

WINTERS
ERKENDE MIELE SERVICE

Spalstraat 8-10

KERMIS-RECLAME

haantjes
(± 1 kg)

Zie verder voor reclame-aanbiedingen ook onze wekelijkse

folder.

SUETERS
VIVO-I ELFBEDIENING KEIJENBURG

Wij wensen U prettige kermisdagen toe.

OOK OP T.V.

alle poetsartikelen

voor uw auto

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg - HENGELO GLD

In alle gevallen blijft :

Uw verzekeringsman

Uw vertrouwensman

ADR. GROOT JEBBINK

Prunushof 21, Velswijk

Zelhem

Tel. 08344-414

V A N B U R K
K E U R S L A G E R - S P E C I A L I S T

KEURSLAGER BIEDT U...

Vers van 't mes
•

want al ons vlees wordt persoonlijk voor u uitgezocht en

afgesneden.

Heerlijk mals - mooi - mager vlees met altijd Bak- en

Braadadvies erbij.

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag

3 stuks

Paprika uinken
3 stuks

Beierse braaduiorsl 98
3 stuks

Gelderse schijven 98
3 stuks

Tartaar

Woensdag

500 gram

GEHAKT 198
l kg nog voordeliger 299
Hierbij:

1 rol beschuit

voor 35 cent

Als extra . . . . De gehele week

600 gram ÜBPSB UlOPSt

500 gram betil l CI1 I !

dus ƒ 2.58

600 gram voor de prijs van 500 gram

Alleen donderdag

Gratis proefdag
van zelfgemaakte leverworst

ter kennismaking

250 gram

leverworst

500 gram magere

Runderlappen 298
500 gram

llarkenslappen 298
Weekendvoordeel

SCHOUDERKARBONADE, 500 gram voor

hierbij 150 gram leverkaas voor

OSSESTAART, 500 gram, voor een pittige soep

MALSE VARKENSROLLADE, 500 gram voor

hierbij 100 gram runderrollade voor

BRAADKUIKEN (Friki), 500 gram voor

hierbij blik heerlijke appelmoes voor

VLEESSPECIALIST V A N B U R K
K E U R S L A G E R

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGEH

Familiedrukiverk

DRUKKERIJ WOLTERS



Met grote vreugde en dankbaar-
heid geven wij kennis van de ge-
boorte van ons zoontje en broertje

EDWIN

G. W. Enzermk
G. Enzerink-

Nijenhuis
Dinie, Harry, Wilbert

Hengelo Gld, 8 juni 1969.
Vordenseweg 31.

Biedt zich aan meisje voor de
vakantie. Liefst in winkel. Adres
burau de Reclame

Te koop ± 1 ha hooigras. B. te
Kulve, C 78, Hengelo Gld

Te koop alle soorten koolplanten,
vrij van knolvoet, behandeld tegen
draaihartigheid. Niesink, Pastoor
Thuisstraat 10, Keijenburg

Bij inschrijving te koop 1.75 ha
wintergerst. Briefjes inleveren tot
maandnag 23 juni ,s avonds 8
uur. Wed. E. W. Bannink, B 13,
Hengelo Gld

Te koop prachtige jonge konijnen
Prunusstraat 6, Hengelo Gld

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Groene Kruis
i!

VAKANTIE
van 21 juni t.e.m. 13 juli

Zr Lcie Marie neemt waar (Tel. 1543, b.g.g. 1315)

SPREEKUUR: in het Groene Kruisgebouw op maandag,
woensdag en vrijdag van 14-14.30 uur.

Consultatiebureau: Dr Hanrath op donderdag 17 JULI

TE KOOP OF TE HUUR GEVRAAGD

woning of

woonruimte
in Hengelo Gld of omgeving

BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG

G. J. HALFMAN & ZN
Hof straat 7 - Tel. 1424

TE KOOP

inruil-automobielen

PEUGEOT 204 BREAK 1966

FORD 12M 1500 1965

DAF 1965

DAF 1964

VOLKSWAGEN 1960

AUTOMOBIELBEDRIJF

HENK WIENDELS
Ruurloseweg 50 - Tel. 1871

VOORDELIGE AANBIEDINGEN

2 PAAR NYLONS, 3 kleuren

HEREN NET-SLIPS IN HEUPMODEL

STERKE JONGENS KORTE SPIJKERBROEKEN

blauw - bruin - groen

1.75

3.75

5.75

HENGELO (G) - SINDS 1880

GROTE SORTERING

hengelsport
artikelen

DIERENSPECIAALZAAK

KLUVERS
Zutphenseweg 53 - VORDEN - Tel. 05752-1318

Kerkdiensten

ZONDAG 22 JUNI

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur ds Jansen
10 uur Ds K G Kwint, em. pred. te Hattem

Goede Herder Kapel
10.00 uur Ds Jansen

Vrijz. Herv. Kerk
8.30 uur Ds J. Rienstra, Ruurlo

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis 10.30 uur H. Mis. Door de
week H. Mis 8 uur.

R.K. Kerk Keyenburg
Zaterdag 7.30 uur n.m. H. Mis. Zondag v.m.
7.30 uur stille H. Mis, 9.30 uur H. Mis, 11
uur stille H. Mis 6 uur n.m. stille H. Mis In
Zelhem in Ned. Herv. Kerk. ledere dag 7.15
uur en 8 uur v.m. stille H. Mis

Zondagsdienst dokteren
Dr. Hanrath, telefoon 1277 (b.g.g. 008)

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Foeken, Hummelo, Tel. 08348-236

Maatschappelijk werkster
Mej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groene Kruisgebouw, telefoon 1397

Leidster gezinsverzorging
Mevr. B. Lubbers-Lljftegt. C 1. telefoon 1369

Zondagsdienst dierenartsen
Dr. Felix. telefoon (05755) 266 b.g.g. 008

Geslaagdenlijst

Bij het te Varsseveld afgenomen examen voor Hoofd-Brand
wacht slaagden onze plaatsgenoten H. C. Holtslag en C.
Riedijk.
Beiden maken deel uit van het vrijwillige brandweerkorps te
Hengelo Gld.

Mej. l. Jansen slaagde te Rotterdam voor het examen biblio-
theek-assistente, uitgaande van de Centrale Vereniging
voor Openbare Bibliotheken. Geslaagde genoot opleiding aan
de Openbare Bibliotheek te Arnhem.

Aan de Groen van Prinsterer kweekschool te Doetinchem
slaagden voor de onderwijzers-akte (2e leerkring) me j. A.
Lubbers.

Onze oud-plaatsgenoot de heer H. Voskamp, thans te Vorden
slaagde te Arnhem voor het examen verwarmingstechnicus.

Aan het Aartsbisschoppelijk seminarie te Apeldoorn slaagde
voor het diploma gymnasium A de heer A. van Straaten.

Mej. V. Winkelman slaagde voor 'het diploma Handelsavond
school (5-jarige cursus). Voor het diploma Engels, slaagde
mej. A. Tesselaar. Beide dames genoten hun opleiding aan
de Gemeentelijke Handelsavondschool te Zutphen.

Van de Doetinchemse scholengemeenschap slaagden de
navolgenden voor het MULO-diploma: mej. G. E. Lettink,
mej. R. Hukker, R. Fokkink, W. H. Evers.

Voor het diploma A met middenstand slaagden: G. J. Peters
D. G. J. Teunissen

Aan de Doetinchemse huishoudschool slaagden voor het
INAS-diploma de dames J. Brinkers en D. C. Menkveld.

Internationale
motorcoss
te Lichtenvoorde

Op zorcdga 6 juli wordt in Lichtenvoorde de jaarlijkse motor-

cross gehouden op het circuit De Schans. De inschrijving

hiervoor is reeds opengesteld. Er wordt in vier klassen ge-

reden.

Naast de internationale 500 cc klasse wordt er nu ook een

50 cc wedstrijd verreden meetellend voor het kampioenschap

van Nederland en wordt een spectaculaire strijd verwacht in

de 250 cc klasse junioren. Het meest attractieve deel van

deze dag zal de strijd zijn in de zijspanklasse en hiervoor is

de belangstellnig groter dan ooit. De hoofdmoot: de inter-

natiole 500 cc zal dit jaar een bijzondere omlijsting hebben.

Ook bejaardensociëteit
voor Keijenburg
Het door de schutterij St Jan te Keijenburg gestelde initaitief
om ook Keijenburg in het bezit te stellen van de mogelijk-
heid om de bejaarden een gerichte ontspanning te bezorgen,
mondde uit in de oprichtnig van een eigen bejaardensociëteit.
De leiding werd na verkiezing in handen genomen door de
heren H. Hermans, N. Lamers en L. Tankink (Velswijk) met de
dames Tankink en Giesen-van Aken.
Voor een wekelijks gezellig samenzijn dat kan bestaan uit
een kaartje leggen eventueel met uitbreiding van andere
gezelschapsspelen, kan men zich iedere donderdagavond
vervoegen bij zaal Hoksbergen.

Verfraaiing winkelinterieur
De eisen, die in de tegenwoordige tijd door het kopend pu-

bliek gesteld kunnen worden, t.a.v. de zelfkeuze en op ge-

riefelijke wijze inkopen doen, heeft ook de fa. Buunk (dames-

modes en textiel) geinspireerd to het wijzigen van haar

winkelinterieur.

Allereerst door het wegnemen van de etalagekasten is van

buitenaf een vrij inzicht in de winkel verkregen, waardoor

de gehele verkoopruimte als etalage kan dienen, wat men

anders niet kan tonen.

In de winkel zelf ts de enigszins verouderde indeling van

kasten en schappen vervangen door een moderner interieur,

bestaande uit lange schappen, gondola's en vitrines.

Boven deze schappen is T.L.-verlichting aangebracht, met

aan de voorzijde een afscherming van de verlichting door een

smalle strook.

Hierdoor wordt door indirecte verlichting van de winkel

bij avond een fraaie aanblik getoond, dat de voorbijganger

ongetwijfeld de blikken aan zich trekt.

Door inpassing van dit interieur is ook de beschikking ver-

kregen over meer ruimte, zodat meerdere klanten ongestoord

kunnen kiezen, terwijl anderen geholpen worden. Zoals

gezegd is zelfkeuze zeer belangrijk. Dit is in ruime mate

toegepast.

Meer overzicht kan stimulerend werken in de verkoopsnel-

heid en biedt de kopeer een meer bevredigend gevoel.

Keijenburgse

Kermis-

vreugde

Midden is een steeds weerkerende jaarperiode dat Keijen-
burg in de ban raakt van haar historisch gegroeide kermis.
Dit jaar vindt de kermis plaats op 21, 22 en 23 juni.
Men is al weken druk in deweer en hiervan heeft de schut-
terij St Jan het leeuwenaandeel, om niets aan het toeval
over te laten en zorg te dragen voor kermisplezier tot in de
puntjes.
Een factor die men echter niet in de hand heeft is de weers-
omstandigheid, die mee en tegen kan vallen. Een goed hu-
meur kan al veel doen.
Zondag 22 juni is bestempeld als de dag van de grote kleur-
rijke optocht. Naar verluid zal er dit jaar door ± 400 per-
sonen aan worden deel genomen, met versterking van enige
muziekkorpsen.
De optocht heeft ieder jaar meer toeschouwers getrokken.
Om hierin nog bestendiging en vergroting te brengen, werd
gezocht naar nog attraktievere presentatie van de optocht.
Was het voorheen in meerdere mate voorbestemd voor parti
culieren, kleine groepjes en instellingen, deel te nemen aan
de optocht, dit jaar zal er ook per straat wat georganiseerd
worden.
In het geheim, maar dan wel in zeer strenge mate, wordt de
opbouw van de wagen of wat het dan ook mag worden,
voor elkaar geheim gehouden.
Dit kan tevens de aanwijzing zijn dat komende optocht veei
te bieden zal hebben. De zweetdruppels zullen ongetwijfeld
niet renteloos gevallen zijn.
Een kermis zonder lunapark is bijna ondenkbaar.
Door de commissie zijn talloze pachten afgesloten voor stand
plaatsen voor vermakelijkheden, zowel voor groot als klein,
alsmede consumptietenten, speelautomaten, waarin de be-
hendigheid ten top gevoerd kan worden.
Het feestplezier krijgt ook een verlengstuk in de Keijenburgse
zalen, waar zaterdag en maandag uitgebreid gelegenheid
wordt gebodende beentjes weer eens ouderwets van de vloer
te laten gaan, mogelijk geinspireerd door een gepast ge-
bruik van geestrijke vochten.
Wie het kermisplezier op een iets rustiger manier op zich
in wil laten werken, kan dit doen door het genieten van
stemmnigsmuziek des zondags.
Geduld is een schone zaak en geldt nu zeker ook voor
de a.s. Keijenburgse kermisgangers. Het tijdstip dat de
Keijenburgse feestroes weer op haar inwoners en verdere
belangstellenden zal afstormen, is nabij.
Een onvoorwaardelijke „eis" zal zijn, dat men een goed
humeur meebrengt, zodat men de feestroes op plezierige
en waardige wijze zal kunnen verwerken.

Zie Keijenburgse advertenties pag. 4

EEN HALVE EEUW IN DIENST
VOOR DE AGRARISCHE GEMEENSCHAP

Een 50-jarige is geen zeldzaamheid, maar een 50-jarige
vereniging is een feit, dat niet zo maar weg te redeneren
valt. De ABTB te Hengelo Gld kan terug zien op deze mijl-
paal.
De vereniging heeft haar oorsprong eigenlijk gevonden in
het jaar 1917, toen het nog de naam droeg van Utrechtse
Bond.
Het jaar daarop onderging de vereniging een naamsver-
andering zoals ze nu is, en verkreeg ook een meer landelijk
karakter, zodat ook voor de ABTB Hengelo Gld het jaar
1918 aangemerkt kan worden als haar beginpunt.
In haar bestaan heeft de vereniging zich dienstbaar ge-
maakt voor vele instellingen op agrarisch terrein.
De werkzaamheden, die zijn verzet zijn talrijk geweest, zoals
lezingen op maatschappelijk en geestelijk gebied, bijeen-
komsten in kring- en regionaal verband, alsmede excursies.
Ook is zij medebepalend geweest voor de oprichting van
de Boerenleenbank, maar tevens ook voor afzonderlijke
standsorganisaties zoals de Katholieke Plattelandsvrouwen
Organisatie en de Katholieke Plattelandsjeugd.
He huidige bestuur, bestaande uit de heren P. W. Smeenk,
J. Hilderink, C. W. Waenink, R. Waenink, W. Arentsen,
J. Waarle, ziet zich tot speciale taak gesteld, het geven van
gerichte voorlichting, verlenen van bemiddeling op gebied
van vakonderwijs en maatschappelijk verkeer, alsmede be-
hartigen van de ledenbelangen in al haar geledingen.
In een feestelijke bijeenkomst in zaal Michels, voorafgegaan
door een Eucharistieviering in de parichiekerk van de H.
Wrllibrordus, werd het gouden jubileum op passende wijze
gevierd. Als genodigden waren o.m. aanwezig oud-pastoor
G. H. l. Waanders, en de huidige pastoor K. Reckers.
Van vele zijden kwamen gelukwensen binnen, ook van andere
organisaties ter plaatse, o.a. GMvL en CBTB.
Het hoofdbestuur deed haar felicitaties toekomen aan de
jubilerende vereniging bij monde van haar bestuurslid, de
heer Holthackers uit Arnhem, in het bijzonder dankte hij
diegenen, die de vereniging 50 jaar trouw zijn gebleven.
Een zeer op prijs gestelde geste was het optreden van de Zin
gende Paters uit Beltrum, en de eveneens uit deze plaats
komende Riaana's.

1.000.000 Fabeltjeskranten verkocht!
Koop nu snel deel 5 bij

Wolters Boekhandel



Hengelo's enige echte en toch nog GRATIS ZEGELS

Altijd welkom

puaaina
i *S

div. smaken 4 pak

Appelmoes uterbhk

Chocoladerepen 8 voor

Jaffa drinks 5 bekers van 180 voor

Groot
VI VO Vakantie speelboek 90
UnOX SmaC van 213 vaor

SchuimdoUChe grote lies

NootmUSCaat 50 gram bus

Vitaminesiroop

Roos-
vicee
deze week van 1 93 voor

Kersen op sap % liter

Ananas 2 blikjes

Bier 4 fles

Altijd
welkom Biscuitjes 2 pak slechts 98

G A Z E U S E

Exota
49 elke 2e fles

De Supermarkt UW groenteman

SLA dikke zomerkrop 2 voor 39
Andijvie

Spitskool

Grote bloemkool

Komkommer

KG

KG

Golden delicious... 98
Tomaten 500 gram

Sinaasappels vol sap 8 voor

Granny smith 500 gram

Kwaliteit halen
weinig betalen

bij uw SUPER-slager

DE GEHELE WEEK

Verse grove

238 elke 2e 500 gram

Vlug

klaar

Dikke vleesribbetjes

Magere sucadelapjes

Gelderse schijven 3 voor 98
WOENSDAG EN DONDERDAG

Prachtig spek

198 elke 2e 500 gr (+kruiden)

MAGERE

spekhïpjes
VRIJDAG EN ZATERDAG

Runderlapjes iets doorregen

Mager ribstuk

Schouderkarbonade

HAAS- OF RIB

Biefstuk tartaar

Slavinken

Snitsels

ALLE VLEESPRIIZEN PER 500 GRAM

oor ff ir lekkerste boterham

100 gram leverkaas

200 gram gekookte worst (prima)

150 gram palingworst

Bij aankoop van 500 gram Rundvlees

100 gram

boterhamworst 10 et
En nog 50 zegels gratis

flacon 50 cc 275



BEZOEKT TIJDENS DE

Keijenburgse Kermis
OP 21, 22 EN 23 JUNI

café »De Smid"
ZATERDAGAVOND EN MAANDAG

de gehele dag DANSEN

:ONDAG CONCERT

GEBR. HILDERIHK - KEIJENBURG

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld...
ook voor uw vakantiegeld
Gaat u dit jaar naar het buitenland? De Raiffeisen-
bank verzorgt gaarne uw reisdeviezen en
reischeques. Snel en correct!
Maar de Raiffeisenbank doet meer: bij een
buitenlandse vakantiereis hoort ook een bagage-
en een reisongevallenverzekering. Ook daarmee
zijn wij u graag van dienst. Gemakkelijk: in één
bezoek alles geregeld-reisdeviezen én reisver-
zekeringen.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN

23 juni t.e.m. 7 juli

DINSDAG 8 JULI STAAN WIJ WEER VOOR U KLAAR

Slagerij RATERINK
Raadhuisstraat 10 - HENGELO GLD

Zomerkolen
Zij, die willen profiteren van de zome; p rijzen,

gelieven dit spoedig op te geven

Gebr. Hilderink&zn
CAFÉ „DE SMID" - KEIJENBURG

KEIJENBURGSE KERMIS
21, 22 EN 23 JUNI

ZATERDAG VANAF 7 UUR DANSEN
ZONDAG STEMMINGSMUZIEK

MAANDAG VANAF 10 UUR ,s MORGENS DANSEN

Orkest: The Evening Stars

ZAAL WINKELMAN

U bent gewend aan een

fijn stukje vlees
Neem dan eens de proef op de som met onze heerlijke

kwaliteit

Ook met de a.s. Keijenburgse Kermis, weer smakelijke dagen

o.a. met onze verfijnde

rollad
Zie verder de reclame-aanbiedingen in onze zaak

TOT ZIENS BIJ SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Pastoor Thuisstraat 9 - KEIJENBURG

WILT U MET DE KERMISDAGEN

een fris

drankje
serveren, dan mag een

koelkast
niet ontbreken

Ook leverbaar

üi&pvrseskisten (60o n
voor diepvriesruimte met nog groter rendement

VRAAGT INLICHTINGEN

Voor goede ,,koel"-service

J. H. JANSSEN & ZN
St Janstraat 9 - KEIJENBURG - Tel. 05753-1760

De bekende

VERVETAL

verven
voor de doe-het-zelver

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL"

Doe-het-zelf zaak bij de Kerk

Voor al uw

HONDENVOEDERS

HONDENARTIKELEN

Rauwe en gestoomde

DIEPVRIESPENS

VOGELVOEDERS

VOGELARTIKELEN

AQUARIA enz. enz.

Dieren-

speciaalzaak

lutphenseweg 53

VORDEN

Tel. 05752-1318

Uw foto's
zijn

dan bruidsfoto's en
reportages

van DOLPHIJN

Tankgas, Diesel-

olie

Petroleum
extra lage prijzen

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

Met de Keijenburgse Kermis

Kermisplezier ten top in

Hotel „De Eikeboom"
MAANDAG VANAF 7 UUR DANSEN

ZONDAG: STEMMINGSMUZIEK

ZATERDAG VANAF 7 UUR DA N S E N

Gedurende de Kermisdagen

muzikale medewerking van het

„Astra Comborr

Ook staan wij met een hartig
hapje voor u klaar

Zet de bloemetjes

maar eens goed

buiten I

PRETTIGE KERMISDAGEN

worden U toegewenst door

uw bloemist

en zaadhandel bij uitstek

WAAMELINK
Hengelosestraat - KEIJENBURG

Telefoon 05753-1334

Install. bedrijf WINTERS

OOK VOOR

gas- en centr
verwarming
SPALSTRAAT 8-10

VRAAGT PRIJSOPGAVE

En toch is RATERINK uw slager


