
38e jaargang no 31 Dinsdag 5 aug. 1969

CLAM
Verschijnt iedere dinsdag - Uitgave: DRUKKERIJ WOLTERS Hengelo GId - Telefoon 05753-1455 - Giro 916479

grotenhuys - warmte!echniek

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

-Centrale verwarming

- Gas- en oliestookinsfallaties

JAN MEMELINK

GERKE BIJENHOF

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders

kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk,

waarvan de voltrekking zal plaats vinden op vrijdag

8 augustus a.s. om 1.30 uur ten gemeentehuize

te Hengelo GId.

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de Ned. Herv.

Kerk door de weieerwaarde heer Ds J. J. van Thiel.

Hengelo GId, Vordenseweg 9

Hengelo GId, Hummeloseweg 7

augustus 1969

Toekomstig adres: Vordenseweg 7, Hengelo GId

Gelegenheid tot feliciteren na de kerkdienst van

3.30 tot 5 uur in zaal Concordia te Hengelo GId

PlX-feestavond
zaterdag 23 aug. in Concordia

HOUDT DEZE AVOND VRIJ l

Afscheid burgemeester

In de afgelopen week zijn alle ingezetenen bezocht om van

hen de reactie te vernemen op het door het comité genomen

initiatief.

Zij,die afwezig waren en met dit initiatief instemmen, worden

verzocht hun bijdragen uiterlijk

donderdag 7 aug. a.s.

af te geven bij één der comité-leden, dan wel ter secretarie.

Het comité van aanbeveling

Hengelo GId, 4 augustus 1969.

Attentie!

AANBIEDING VAN DE

„DE HEIDE SMID"
IN VARSSEL

OPRUIMING
1 al. koffiekan ƒ 6.50 nu f 4.—

1 al. wonderpan Alho

1 al. waterketel Alho f 17.50

nu f 10.—

2 em. waterketels Beccon f 9.50

nu ƒ 4.50

2 em. 5 l emmers, wit a f 2,—

3 em. theekannen f 8.25 nu f 4.-

1 em. gootsteenbakje f 3.80

nu f 2.—

5 zaklantaarns f 2.50 nu f 1.—
•

1 autopechlamp f 10.50 nu ƒ 1.- —

Partij bankschroeven f 35.—

nu f 26.—j

1 hak + nijptang +klauwhamerj

f 15.75 nu voor f 10.75

2 Herder zakmessen nu f 8.50

samen

Sortiment plastic artikelen o.a.

bloemengieter f 2.25 nu f 1.50

Partij lichtgewicht strijkbouten (re-

gelbaar) ƒ 31.50 nu f 27.50

Huishoudtrap, 5 treden f 28.50

ALS KLAP OP DE VUURPIJL

Partij looplampen (goede kwali-

teit) 10 m snoer, met ingebouwde

schakelaar, met lamp f 20.50

nu slechts f 16.50

Door massa inkoop nu

GRUPROOSTERS

zeer voordelig.

Bel even 05753-7271 of 08343-218

Het adres voor stalinrichting van

A tot Z.

Partij spijkers (waterschade)

20% KORTING

Gebr. WISSE»
F 61 - HENGELO GLD

Te koop een gazonmachine bij

B. A. Hoebink Asterstraat 30

Te koop 30 are rogge. Te be-

vragen bij D. Jansen, B'leekstraat

Tel. 1330. Briefjes voor of op zate

dag 9 aug.

Te koop 1 toom zwarebiggen bij

B. Berendsen, Pluimveehandel

Bekveld - Tel. 1504

Kijk!
OM DEZE REDENEN KOOPT

U BETER EEN MIELE BIJ

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10 - HENGELO GLD

Erkende MIELE service

Ruime garantie

Deskundige en praktische voorlichting

Verantwoorde plaatsing en aansluiting
op electriciteit en water

Te combineren met'MIELE droger

Miele wasautomaat 41/2 kg
Volautomatisch met centrifuge

werking, hoog tëerental

type 428 1O75.—

type 412 1245.—

type 416 1345.—

type 421 1495.—

MIELE IN ALLE OPZICHTEN VERUIT SUPERIEUR
(INRUIL MOGELIJK)

JUMBO

Met UTD Jumbobiks is varkensfpkken
dubbel lonend: zie de praktijk

Gesprekken met varkensfokkers door het hele land toonden zonder
omslag: er zit muziek in de varkensfokkerij en UTD speelt daarbij
een sterke rol. Adviezen, stalservice, voorlichting, financiering en
tenslotte het kwaliteitsvoer Jumbobiks.Harde praktijk is nog altijd

het beste bewijs; ook voor de varkens fokker!

D voort tot winst!

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^Q? (05754) 270



Vol vakantie verrassingen. Ook voor de thuisblijvers

Goed vlees - Goedkoper bij uw NI «SLIMI!

LITERBLIK 69

elk 2e blik

Koffiemelk nter

"ijst droogkokend gebroken heel kg

VIVO Pindakaas

Appelsap 2 fles è 0,6 liter
•

Custard Pak 200 gram

Soepballetjes 2 blik

Mayonaise tube

Heerlijk voor „er bij"

op tafel

79

worteltjes *,
doppertjes •,.„
spercieboontjes

'/2 iiter blik 65

3 blik voor 169
Wiener worst

Pepermunt

Fruitrol

Mars

VIVO chips

Paprika

Pepsi Cola

Vermicelli

per pot

4 rol

3 rol

3 reep

naturel

familiezak

79 elke 2e fles

500 gram 59
Heerlijk aromatische

Kersen-
Per

fles 279
De supermarkt uw groenteman
DE KNALLER

bloemkool 2 voor

KG

KG

Malse slaboontjes

Andijvie KG

Tomaten export kwal.

Yellow transparent
Sappige peren KG

Laxton pruimen 500 gram

89

DE GEHELE WEEK

Iets doorregen

Magere hamlapjes

Verse braadworst 238 elke 2e 500 gram

VLUG KLAAR PER STUK (LEKKER EN VOORDELIG) PER STUK

Gelderse schijven 35 Pané's

Slavinken 39 Biefstuk tartaar

Magere gepaneerde snitsels

WOENSDAG EN DONDERDAG

Vleesgehakt 193

Ribjes

elke 2e 500 gram

Magere speklapjes 169
VRIJDAG EN ZATERDAG

MAGER DIK

385
Ossestaart

mager zonder been

Mager soepvlees 379 Met mergpijp GRATIS

MAGER LENDE

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Voor n ir lekkerste boterham

150 gram gek. Gelderse worst

150 gram Berliner

100 gram tongeworst

Heel leverworstje

QUICK IIP 3 FLES 100



II

Hengeloërs te gast in

Feistritzthal (Oostenrijk)
Alhoewel er dit jaar ruim 60 personen zich hadden aangemeld, maak

ten 32 personen per bus de vakantiereis naar Oostenrijk mee,

vanwege het feit, dat vele aanmeldingen na sluitingstijd binnen-

kwamen.

Deze reis van de contactgroep Hengelo-Oostenrijk, vormde een

onderdeel van de uitwisselingen, die er tussen beide landen be-

staan, met als doel het leggen van contacten.

Zondagmorgen 13 juli vertrok in opperbeste stemming in alle vroegt

de groep uit Hengelo voor de lange reis naar Oostenrijk (± I330km

De eerste dag werd meteen een flinke afstand afgelegd, ruim

850 km. 's Avonds laat arriveerde de groep in Vachendorf, het

vernachtingsadres, gelegen tussen München en Salzburg.

De eerste avond was het al meteen raak. Voor de Hollandse groep

was ook daar een feestavond belegd, die uiteraard met veel ple-

zier meegevierd werd. De tweede dag van de reis werd de groep

uitgeleide gedaan door de reisleider Peter Stocker, die mede zorg

had gedragen voor de overnachting en feestavond. Dwars door

Oostenrijk ging het op weg naar het reisdoel Feistritzthal in

Neder-Oostenrijk, ten zuiden van Wenen.

Aangezien het ontvangst-comité in Kirchberg, de hoofdplaats in

Feistritzthal, de aankomst had gepland om 6 uur was er voor

de Hengelose groep nog voldoende tijd over de uit Hengelo mee-

gebrachte balonnen van lucht te voorzien. Bij het begin van het

Feistritzthal waar een grote boog stond opgesteld met daarop de

woorden Hartelijk welkom, werd de bus opgewacht door een

groep motorrijders die hen ronkend begeleidde naar Kirchberg

waar op de hoofdplaats het ontvangstcomité o.l.v. de heer Fuchs

en de blaaskapel stonden aangetreden.

Alvorens men in Kirohberg aankwam, moest men in de eerste plaats

van doorkomst, n.l. Feistritz, kennis maken met de echte Oosten-

rijkse schnaps, Schlivowitz, aangeboden door een lieftallige jonge-

dame en haar begeleidster. Reeds een beetje ingeburgerd vanwege

de Schlivowitz, arriveerden de Hengeloërs in Kirchberg, terwijl

ondertussen de honderden balonnen uit de bus werden gelaten

Ook in Kirchberg moest uiteraard kennis worden gemaakt met de

Schlivowitz. Nadat de blaaskapel een vrolijk welkomstlied had

gespeeld, ging het in optocht naar het hotel ,,Zur 100-jahrige Linde"

waar een schoolkoor stond aangetreden om de gasten toe te zingen

Als afgevaardigde van het deelstaatparlement was -de heer Fagel

uit Wiener Neustadt aanwezig. In zijn toespraak kenschetste hij

vooral de reeds bestaande band tussen Oostenrijk' en Nederland.

De onvermoeibare gids voor de gehele vakantieweek, de heer

Willi Fuchs toonde zich bijzonder verheugd de Hengeloërs te

kunnen begroeten in zijn plaats, nadat hem vorig jaar met de

groep Oostenrijkers in Hengelo een gastvrij onthaal was geboden.

De reisleider van de Hengelose groep, de heer Seinen bracht dank

voor de geweldige ontvangst en bood aan de afgevaardigden van

de 5 gemeenten uit Feistritzthal een herinneringstegel aan met daar

bij voor de hoofdgemeente Kirchberg een ets van de Dorpsbleek.

Om wat op verhaal te komen boden de gastheren een smakelijke

maaltijd aan. Ondertussen werden reeds gesprekken aangeknoopt

Het punt verstaanbaarheid betreffende de taal vormde a! snel

geen hindernis meer. Aangezien de inkwartiering der gasten op

papier was vastgelegd, kon deze zaak op vlotte-wijze afgehandeld

worden. Het was de gastheren gelukt een passend programma

samen te stellen, onder het motto „Holland Woche", hetgeen

op alle plaatsen door de streek stond aangekondigd.

Gedrende de gehele week ningen onafgebroken de vlaggen uit

van alle huizen.

Dinsdags werd met een bezoek aan het hooggebergte een begin

met het programma gemaakt.Per kabelbaan ging het gezelschap

naar het enkele duizenden meters hoger gelegen Rax, voor het

eerste gedeelte. Het tweede gedeelte naar de top geschiedde te

voet. In het hotel op het eindpunt werd een hele tijd uitgerust.

Op de hoogste top werd met volle teugen genoten van het prachtige

uitzicht. Naar eigen ideën creërden de Hengelóërs 's avonds in

,,Die Kaiserin von Oësterreich" een oergezellige Hollandse avond

waarbij ook de Oostenrijkse vrienden werden uitgenodigd. Door de

feeststemming werd het die avond vrij laat.

Om ook persoonlijk met de omgeving kennis te maken was er voor

woensdag geen programma samengesteld. Door het stralende

weer, dat overigens de heleweek goed meewerkte, wilde dit we!

gelukken. Ter voorbereiding op de rondleiding door Wenen op don-

derdag, gaf de heer Fuchs woensdag avond tekst en uitleg van

Wenen, middels een dia-voorstelling.

De rondleiding door Wenen o.l.v. de heer Fuchs werd een groot

succes. Geen moeite was te groot om zo veel als maar mogelijk

was van Wenen te laten zien.De klap op de vuurpijl vormde die dag

de ontvangst in het deelstaatparlement, het Landhaus.

Hier werden de Hollandse gasten persoonlijk ontvangen door de

voorzitter van het Landhaus, de heer Maurer, die speciaal voor

de gasten uit het verre Holland een belangrijke vergadering ver-

schoven had.

Op de foto hiernaast

krijgt men een beeld

van het hartelijk onthaal

dat de Hengeloërs in

Feistritzthal werd bereid

Eveneens voorbereid door de gastheren werd donderdagavond

een bezoek gebracht aan Kompolskirchen, een wijnplaats bij uit-

stek. Hier moest de smaak van de Oostenrijkse wijn nauwkeurig

op de proef worden gesteld.

Het Burgerland werd vrijdags met eenbezoek vereerd, alwaar in het

slot Forchtenstein kennis werd genomen van de vele herinneringen

aan de Turks-Oostenrijkse oorlog.

Ontsproten uit de gedachten van de Hengeloërs werd vrijdags-

avonds een ontmoeting op voetbalgebied tot stand gebracht.

Na enerverende strijd, 1-1, moest deze eindstand toepasselijk ge-

vierd worden. Ter voorbereiding op de grote Heimatabend was

voor zaterdags geen programma vastgesteld. De Heimatabend

werd een groot succes. Enige honderden belangstellenden woon-

den deze avond bij. Het eerste deel van de avond was bestemd

voor het optreden van diverse groepen met daarna een „lustiges"

deel. Hier tegenover stelden de Hengeloërs een programma van het

zingen van liederen uit Holland. De aanbieding van kaas met rogge

brood, daarbij gestoken in echte Hollandse boerendracht, sloeg

in als een bom. Verschillende malen werd er door de Oostenrijkers

nog weer naar roggebrood met kaas gevraagd, hetgeen deze stunt

terdege accentueerde.

De zondag daarop werden de Hollandse gasten vroeg uit hun slaap

gewekt door de vrolijke muziek van de blaaskapel, die de gehele

voormiddag een prachtig concert gaf op de hoofdplaats.

Ook werd er diezelfde morgen een indrukwekkende Hoogmis ge-

houden waar de ,,Missa brevis" van W. A. Mozart werd uitgevoerd,

's Avonds kon men zich vermaken op het grote tuinfeest te Fei-

stritz. De organisatie daarvan berustte bij de vrijwillige brandweer

van Feistritz. Op dit feest kon naar hartelust gedanst worden op de

grote dansvloer in de openlucht.. Tevens waren bij dit tuinfeest

diverse vermakelijkheden opgenomen.

Met kilometers slaap tekort maar met een hart vol dankbaarheid

voor de onnoemelijk grote gastvrijheid, werd maandagmorgen 21

juli afscheid genomen van de Oostenrijkse gastheren en gast-

vrouwen.Nadat wederom het schoolkoor enige afscheidsliederen

had gezongen, vertolkte de heer Seinen de onuitsprekelijke dank

van de Hengeloërs. Nagewuifd door vele belangstellenden vertrok

de bus uit Kirchberg. In Feistritz waar ook voor de eerste keer

was gestopt voor het drinken van een glaasje Schlivowitz, werd ook

nu weer nalt gehouden. Het allerlaatste woord tot de Hengeloërs

werd gericht door de humoristische pfarrer Rudy die allen tot

weerziens wenste in Oostenrijk of Holland.

De terugreis werd ook nu weer over twee dagen gemaakt, waarvan

het eerste gedeelte weer dwars door Oostenrijk liep tot München

waar de nacht werd doorgebracht, 's Avonds moest nog even ken-

nis gemaakt worden met het grote,.Hofbrauhaus" waar het geest-

rijke vocht met liters tegelijk wordt geschonken.

In dt bus werd dank gebracht aan het onvermoeibaar streven

van reisleider Seinen en chauffeur de Haan., waarbij beiden een

kleine attentie werd aangeboden.

Terugblikkende op deze prachtige vakantie kan gezegd worden

dat het doel van de reis, dei de contactgroep Hengelo-Oostenrijk

zich hiermede gesteld heeft, wederom succesrijk is verlopen.

In deze week zijn veel persoonlijke contacten gelegd. Gezien het

gastvrije onthaal staat de Hengelose bevolking een grootse taak

te wachten, als volgend jaar de Oostenrijkse gasten op bezoek

komen. Deze uitwisselingen zijn, zoals vaak gedacht, niet voor

een kleine groep voorbestemd. Ter illustratie hiervan: In Feistritzthal

waren 500 plaatsen gereserveerd, waartegenover 60 aanmeldingen

uit Holland stonden.

Vanaf deze plaats wordt aan de Oostenrijkers een hartelijk wel-

kom toegeroepen.

„De drukker drukt

in droeven druk"

Wij drukken met plezier al uw drukwerk.

Ons uitgebreid machinepark staat volledig

tot uw dienst

DRUKKERIJ WOLTERS

VVV was goed in touw

Het kampioenschap van Hengelo Gld vormde een felle inzet bij 't goed geslaagde touwtrektournooi van VVV

in samenwerking met TTV Bekveld. De publieke belangstelling was zeer uitgebreid en met veel enthousiasme

werden de adspirant-touwtrekkers aangemoedigd. Meer hierover in het volgende nummer.



En toch is RATERINK uw slager

V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL
&* A. W. W. W E I J E R S

me6P SUCCGS . . . . Ook voor theorie-lessen Poelsweg 47 - Keyenburg - Tel. 1307

eer

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 11 t.e.m. 23 aug.

Schoenmakerij M. BARI1

CUP, zanguep. „looi! den Heer"
De repetities

worden hervat op

MAANDAG 18 AUG.

in „Ons Huis", Beukenlaan

Hamen & Geurtsen
De Speciaalsaak in

rijwielen en brommers

RUURLOSEWEG TEL. 1679

In ons atelier voor

REGEN-, SPORT- EN VRIJETIJDSKLEDING

Hummeloseweg SOA - HENGELO GLD

is plaats voor

naaisters

leerling-naaisters
Echt een baan voor meisjes die zojuist de

school verlaten hebben.

Wij bieden u: vast werk - prettige werksfeer - na korte in-

werkperiode een hoog loon - alle sociale voorzieningen -

eventuele reiskosten worden vergoed.

Aanmelden: dagelijks aan het atelier of 's avonds na 6 uur

Hummeloseweg 38, Hengelo Gld Telefoon 1884

W. Derksen
KLEDINGATELIER

ANKER naaimachines
MEERMALEN MET GOUD BEKROOND

ZIG-ZAG EN AUTOMATIC

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

B. J. HULSHOF - Hengelo Gld

U WORDT ALLEN UITGENODIGD

TE KOMEN NAAR DE

IN DE NED. HERV KERK

zondag 10 aug.
8.30 UUR V.M.

Voorganger in deze dienst zal zijn:

Ds Waardenburg
van Rheden

Bakkersvakantie

11 aug. t.e.m. 16 aug.

Kreunen

Vanwege de vakanties zal er in de periode t/m 16 aug.

GEEN BROOD BEZORGD WORDEN IN DE KOM VAN

HET DORP

Zangvereniging „Excelsior" - Hengelo Gld

Hervatting repetities

OP DINSDAG 12 AUG. A.S., 8 UUR

IN HOTEL LANGELER

Nieuwe leden (dames en heren) hartelijk welkom.

Het bestuur

DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG 7 AUG.

DE LAATSTE DAGEN VAN ONZE

OPRUIMING
Wilt u nog koopjes, zo haast u naar

Schröder BIJ DE KERK

Grote partijen QUD PAPIER

LOMPEN, METALEN of dergelijke

Even een seintje aan

SIMON DAALDER
DE HOOGSTE BETAALDER

ZUTPHEN - TEL. 05750-3039

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

SPECIALE AANBIEDING

Cement

1- 20 zakken f 3.95 per zak

21- 60 zakken f 3.90 per zak

61-100 zakken f 3.85 per zak

Bovenstaande prijzen zijn alleen

van toepassing indien afgehaald

en bij betaling a contant

Prijzen inclusief BTW

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

MOETEN UW FOTO'S

vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reportages

van DOLPHIJN

Te koop 2 bejaardenwoningen

Harmsen, Schoolstraat 6, Vorden

Tel. 05752-1486

Met dankbaarheid aan God geven

wij kennis van de geboorte van

ons dochtertje en zusje

FEMMIGJE BERENDINA

Wij noemen haar:

FEMMY

W. J. Middelink

H. Middelink-Kragt

Jermy

Gootje
Egbert

Hengelo Gld, 27 juli 1969.

Spalstraat 48.

GEVONDEN: Abarth sieruitlaat

en kinderportemonnaie met inhoud

Tegen adv.kosten terug bekomen

bij H. Klein Zessink, Varsselse-

weg B 71, Hengelo Gld

Te koop een in prima staat zijnde

kolenconvector (beige) K. Lubbers

Rozenhoflaan 9, Hengelo Gld

Te koop A.E.G. snelwasser. Wes-

terstraat 44, Hengelo Gld

Te koop ± 1.20 ha gem. gewas

(gerst en haver) in de Noordink.

Briefjes inleveren voor 6 aug.

8 uur bij A. Tjoonk, Lankhorster-

straat E 17, Hengelo Gld

Te koop jongeVl. Reus konijnen

J. ten Have, Maanstraat 2, Hen-

gelo Gld

GROTE

Paarden- en

Yeulenmarkt
(KNOLLENMARKT)

woensdag 13 aug.v Hengelo G!d

Grote veulenheuring
van warm- en koudbloedpaarden

Gratis deelname Mooie prijzen

Marktver.

Met een KOELKAST

voordeliger huishouden

Winters Spalstraat 8-10

VAKANTIE-SHOW TE HENGELO GLD

Om ook een beetje aan de vakantievreugde gestalte te geven, is

het bestuur van soulclubSquare er in geslaagd op woensdagavond

6 aug. Jimmy Walker en de 12-mans soulformatie Memp'his Junction

naar Hengelo Gld te halen.

Memphis Junction die door een optreden in Concordia een poosje

geleden, een enorme populariteit verwierf, heeft haar gelederen

nu versterkt met niemand minder dan de Amerikaanse zanger

Jimmy Walker.

Zij behoren op het ogenblik tot de meest gevraagde groepen in

Nederland. Op deze avond verder zoals altijd, de grote lichtinstal-

latie en de gezellige bar, die ook in de zaal aanwezig zal zijn.

Mocht deze avond slagen, dan kan men in augustus verwachten

de Amsterdamse groep „Teckels" en verder in september de ge-

hele ,,Veronica drive-in show".

„MOTOR" VOETBAL EN TOUWTREKONTMOETING

Voor enkele maanden geleden vatte de supportersclub Gerrit

Wolsink het plan op om eens iets anders te doen dan alleen maar

crosswedstrijden te bezoeken. Dit idee heeft in mei .jl. vaste vorm

gekregen. Toenwerd namelijk op het sportterrein te Hengelo Gld

een voetbalwedstrijd gespeeld tegen de supportersclub Jan van

Beek uit Zelhem, waar bij de beide favorieten de doelen bemanden.

De doelpunten vielen als rijpe appelen van de boom, getuige de

einduitslag, 10-4, voor de club van Gerrit Wolsink.

Enkele weken geleden werd in Zelhem de return gespeeld. En weer

werd het een overwinning voor de Hengelose jongens. De over-

winning was nu 5-1. De doelpunten werden gescoord door Hans

de Vries 2x, Peter v. Burk 2x en Bennie Winkelman 1 X Het tegen

doelpunt werd gemaakt door Bart Ibink.

Na het voetballen vond een touwtrekontmoeting plaats. Hierdoor

was door de coach van T.T.V. Oosterwijk, de heer H. Domhof,

uit de leden een sterke ploeg samengesteld. Door deskundige

coaching van genoemde persoon werd ook dit een overwinning

in 2 partijen voor de supportersclub Gerrit Wolsink.

Door deze overwinningen heeft men de smaak te pakken gekregen

en zijn al weer contacten gelegd voor andere wedstrijden.

STEVORD (J. W. SMEITINK)

HENGELO GLD

Kerkdiensten

ZONDAG 10 AUG.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Waardenburg, Rheden

Jeugddienst

10.00 uur ds. van Thiel

Goede Herder Kapel

10.00 uur ds. Klopman

Vrijz. Herv. Kerk

8.30 uur Da Barnard, Ruurlo

R.K. Kerk Hengelo Gid.
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 doktoren
Spreekuur en boodschappen (alleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

>9.30-10.00 uur

Dr. Schreuder, telefoon 1266

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Luttik, telefoon 1397

Maatschappelijk werkster

Mej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groene Kruisqebouw, telefoon 1397

Zondagsdienst dierenartsen

Dr. van Nie telefoon (05754) 436 b.g.g. 008


