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InsfliriiYing
Steenderen, Olburgen, Rha, Baak, Drempt

Wichmond, Toldijk, Keijenburg, Hengelo

en omgeving

Deze 2 paren uit onze dansstudio werden uitverkoren mee te werken aan

een televisieprogramma, dat in kleur zal worden uitgezonden op zaterdag

13 sept. (Nederland 1). Het is een programma van Gerard Cox.

Zeer geachte ouders,

Waarschijnlijk heeft u zich, zoals bijna alle opvoeners, afgevraagd wat de ontspanning

en verdere vorming van uw kind zal zijn, wanneer het de school verlaten heeft.

Er zijn vele soorten ontspanningen, maar zeer vaak blijkt dat een groot deel der

jongelui de voorkeur geeft aan dansen. En het is juist dat veelbesproken en vaak
omstreden dansen, waarover zo weinig bekend is en goede ouders zich zorgen maken

Waar gaan zij dansen? Hoe wordt er gedanst? Hoe is daar de omgang tussen de jongelui,
en wie leidt het dansen?
Enkele der vele vragen, die men zich kan stellen als zij 's avonds het huis verlaten.

Een goede dansleeraar weet welke belangrijke opvoedende taak hij daarin te vervullen

heeft. Een goede leeraar heeft daarom ook studie gemaakt van de psyche der jongelui.

Hij is pedagogisch en didaktiscli geschoold Ook weet u, dat van de leeraar een grote

invloed uitgaat en het is daarotö prett ig voor u, te weten waar uw kind heengaat en

in welke sfeer het komt te vertoeven. De danskursussen en de dansavonden van onze

scholen zijn altijd toegangkelijk voor de ouders der kursisten en gaarne verlenen wij

onze medewerking, wanneer di t , in het belang is van de jeugd.

waarom dansstudio Kaak
Wij begrijpen dat het voor de jadspiranl-danser niet eenvoudig is zijn keuze te bepalen,

waar hij of zij les gaat nemen. Wij willen u bij deze keuze graag behulpzaam zi jn , want

ONZE SCHOLEN V E R Z O R G E N DE JUISTE CLUBS VOOR U.
Behalve dat wij u, door onze vele relaties kunnen indelen bij de voor u passende clubs

n.l . beginners, gevorderden, vergevorderden, scholieren en clubs, studentenclubs en

wenstrijdklasse, houden wij zoveel mogelijk rekening met indel ing naar leeftijd. Boven-

dien staan onze lessen bekend leerzaam en gezellig te zijn.

daarom dansstudio Kaak
Wist u, dat wi j :
- in het kader van de AVRO televisie 1966 de 8e plaats vari Nederland behaalden?

- de Ie, 2e en 3e plaats van Gelderland behaalden in 1967 (AVRO danstest)

- de 3e plaats behaalden bij de Ned. kampioenschapppen 1967 voor professionals

- de 8e plaats behaalden bij de Europ. kampioenschappen v. professionals in Duitsland

- demonstreerden op het galabal van de stedelijke universiteit te Amsterdam

- juryleden waren bij de vele nationale en internat ionale danswedstrijden
- naast het gebruikelijke lesprogramma het modernste o n d e i u i j r e n n. l . ondermeer het
werelddansprogramma. Het internationale paspoort voor de dansliefhebber.

INSCHRIJVINGEN: (Bij inschrijving f 3.— te voldoen)

Steenderen: in zaal Beuselcer op zaterdag 23 augustus, 20.00-22.00 uur

Keijenburg: in zaal Winkelman op zondag 24 augustus, na de hoogmis

V. en A.V. „PAX"

Na het debacle, NV spektakel

OP ONZE

jaarlijkse FEESTAVOND + dansen
op ZATERDAG 23 AUGUSTUS a.s. in zaal Concordia - 7 uur n.m.

Diverse attrakties o.a.

verkiezing voetballer r.fi. jaar

en als KLAPSTUK

verkiesing MISS PAX 1969

Tot ziens op zaterdag 23 augustus in Concordia!

Grote Pony- en Paardenmarkt
TE HENGELO GLD

OP WOENSDAG

27 AUGUSTUS

Keuring van veulens
van de Shetland-pony-fokvereniging

..IJsselstreek" en

Keuring v. Fjordenpaarden
van het Ned. Fjordenpaardenstamboek

Marktkeuring
van New-Forest en Welshveulens

Tevens grote M,R,IJ, f
uitgaande van de KIVO

en de fokverenigingen

Afstammelingen
aanwezig van de goed fokkende stieren

Bores Hugo en Neeltjes Sjaak

Te koop g.o h. NSU Max
250 cc. J. Jolink, Wester-
str. 24, Hengelo GId

Te koop 6 jonge konijnen
1 2 weken oud, 4voedsters
en 2 rammen. Theo Jansen
Schiphorsterstr. 2, Toldijk

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

Attentie!

„De Heide-Smid"
in Varssel

Huishoudtrap, 5 trap 135.-
nu f 28 50

Vaponastrips 7.50 nu 6.90

Watersproeiers 11,55
nu 10,-

Tuinslang 0,85 nu 0,70 bij
afname van 25 meter,

Sortiment plastic artikelen
o.a, bloemgieter 2,25 nu
1,50
Lichtgewicht strijkbout, re-

gelbaar 26,50

Bankschroef 35,- nu 26,-

Een gereedschapkist 17,50

nu 10,-
Zes steeksleutels (koopje)

12,50

Geldkist 9,55 nu 8,50

Nijptang 4,75 nu 4,-

Kruipolie nu 3,50

Nog steeds looplamp 16,50
met 10 m snoer, schakelaar
en lamp en geen 20,50

Voorradig weckflessen.

Massa inkoop.

Gruproosters scherpe prijs
deze zijn 100 pCt goed,
is niet nodig om hier b,v.
10 jr garantie op te geven.

Drinkbakjes, hangkettingen
nijlon chongketting, stal-
matten enz.

Het adres voor uw stalin-
richting, gratis uitrekenen
b.v. ventilatie enz.

Bel even 05753-7271 of

08343-218.
P.S. Goedkoop 4 en 5 delig
pannenset, roestvrij staal,

resp. 68,- en 11 5.-

Gebr. Wisselink

F 61 Hengelo GId

Maandag 25 augustus
wegens huwelijk

na 11 uur GESLOTEN
GROENTE-, FRUIT-en BLOEMENHANDEL

fa M. Wijnbergen & Zn.

VIVO voordeel

werkelijk voordeel
NIEUW

VIVO

(litersfles)

ter kennismaking 69

UitjCS zoetzuur - literspot

Makreel m Oiie

98

69

litersblik 69 elk 2e blik 49

KERSVERS

pondspak spotprijs 89

Café noir 2 pak voor 129

Pepermuntballen de ouderwetse P. zak 59

YIYÜ KOl i i e vacuüm verpakt, deze week 170

-|- 25 zegels

Druivensap rood Of wit cr fi 100
VIVO bier per heel krat a 24 flessen 640

BIJ AANKOOP VAN

1 litersfles John Williams vruchtenwijn

1 fles jus d'orange Zw, Kip G R A T I S
(t.w.v. 190)

j(k Up frisdrank 3 flessen 100

Aanbiedingen geldig van 20 t.e.m. 26 aug.

SUETERS
VIVO ZELFBEDIENING Keijenburg

En toch is

RATERINK
uw slager

HERMAN WIJNBERGEN

en

GERRIE EGBERS

hebben de eer U, mede namens weder~

zijdse ouders,' kennis te geven van hun

voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-

trekking zal plaats vinden op maandag

25 augustus a.s. om l .30 uur ten Gemeente^

huize te Hengelo GId.

De kerkelijke inzegening zal plaats vinden

om 2.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te

Hengelo GId door de weleerw. heer

Ds. van Thiel.

Hengelo GId, Kerkstraat 6
Augustus 1969.

Borculo, Lochemseweg 49

Toek.adres: Kerkstraat 13, Hengelo GId.

Receptie van 4.00 tot 5.00 uur in zaal

Concordia te Hengelo GId.

Met leedwezen geven wij kennis van het plotseling

overlijden van de heer

AREND BRETVELD

op de leeftijd van 64 jaar.

Gedurende vele jaren heeft hij zijn beste krachten

aan ons bedrijf gegeven.

Zij grote toewijding en plichtsbetrachting zullen

bij ons in dankbare herinnering blijven.

Dat zijn echtgenote en naaste familie de kracht

moge vinden om dit verlies te dragen.

Bestuur. Comissarissen en Directie

C.L.V. „De Volharding"

Hengelo GId, augustus 1969.

Op zaterdag 9 augustus overleed plotseling onze
medewerker, de heer

AREND BRETVELD

op de leeftijd van 64 jaar.

Wij zullen in hem een goede vriend en collega
missen.

Zijn prettige omgang en serieuze werklust zal

steeds in onze herinnering voortleven.

Personeel

C.L.V. ..De Volharding"

Hengelo GId, augustus 1969.

PROFITEER VAN ONZE

SPECIALE AANBIEDING

Philips diepvrieskist
inhoud 450 Itr., m. voorvriesvak 4 4 f Q

inclusief mandjes (Normale prijs) 'V**

BIJ ONS TIJDELIJK

INSTALLATIE

BEDRIJF

Banninkstraat - Raadhuisstraat

BESSELINK
Tel. 1215

SPAR Supermarkt Wildenbeest
Hareweg98, Doetinchem, tel.[08340-5292

flinke VERKOOPSTERS
voor diverse afdelingen

Goede sociale voorzieningen, o.a. 5-daagse werk-

week, Gratis bedrijfskleding, Reiskostenvergoeding

Aanmelden kan dagelijks geschieden
aan onze zaak.



Aangezien in onze nieuwe gemeente
nog geen woning te onzer beschikking gesteld
kon worden, zullen wij nog enige tijd in Hengelo
gevestigd blijven.

Afscheid hebben wij echter genomen
en daarbij is ons zoveel goeds en hartelijks ten
deel gevallen, dat wij langs deze weg - een
andere is ons niet mogelijk - een ieder willen
danken, die op welke wijze ook, betrokken is
geweest in deze voor ons onvergetelijke dagen.
Wij danken aan hen, die organisatorische voor-
bereidingen troffen en zich in verband daarmede
veel hebben moeten verplaatsen, aan degenen,
die gelegenheid vonden om ons de hand te drukken
en aan allen, die hebben willen bijdragen aan ons
afscheidscadeau, een prachtig cadeau van grote
waarde, dat ons vele, vele uren van kunstgenot
zal verschaffen. Daarnaast denken wij aan hen,
die ons telegrammen, brieven of bloemen deden
toekomen.

Alles bij elkaar was het een even
hartelijk als stijlvol afscheid, dat wij als een
dankbare herinnering aan dertien goede jaren in
het hart bewaren.

Het ga u allen wel!

Baron en Barones Mackay-
Reusz de Rathony

Baron en Barones Mackay-Reusz de Rathony

zeggen langs deze weg alle lidmaatschappen en

donateurschappen op.

Hun beste wensen vergezellen de verenigingen en

organisaties.

van 25 t.e.m. 30 augustus

BROMFIETS- en RIJWIELHANDEL

J. TH. SLOTBOOM
B 98 - Hengelo Gld

TE KOOP

2 percelen bouwland
gelegen in de Enk

1 perceel weiland
gelegen onder Steenderen in de Wuus
groot bijna 2 ha.

Te bevragen bij J. G. A. HILDERINK

C 63, Keijenburg, Telefoon 05753-1324

ZONDAG 24 AUGUSTUS

mm
Aanvang 7 uur

Orkest: TELSTARS

met zang van Getty

zaai ui l n K EL m A n - Keijenburg

Schoolfeest

DS. J. L PIERSOnSCHOOL
WOENSDAG 20 AUGUSTUS a.s.

op het terrein bij het schoolgebouw.
Aanvang 10.00 uur.

Ook de nog niet schoolgaande kinderen
zijn van harte welkom!

Wij verwachten u allen.

De Oudercommissie

SPORT
ZIE IN DE ETALAGE

desportbekers
NATIONALE WEGRACES HENGELO GLD

la. KOHLER-WISSINK
Horlogerie, Goud en Zilver

Het Koopcentrum van Hengelo Het Voordeelcentrum voor u

Dalende Veepryxen

Dalende vlees prijzen

5O et goedkoper

ZWAN REUZEN

rookworsl-
(350 gram)

van 209 voor

Tutti trutti per zak 1OO

VI VO tafelmargarine 3 pak v. 114

VI VO koffie van 190 voor

•n nog 25 zegels extra

v.

VIVO afwasmiddel Heel liter

v. 89 voor 69
Chocolade hagel KG

Appelstroop per pot van 75 voor

Appelsap (Duits) 2e fles

REXENA

11VIII! II
pak 400 gram

Bakmeel pau

Aardbeien

Toverrijst

Café noir

deze week

Echte Siebrand

groot pak van 118 voor

per pak van 79 2e pak 49
SIEBRAND
Mix

Abrikozen-Sinaasappel

fles van 1 95 voor

met glaasje GRATIS
179

Eén gulden goedkoper

HMRll
Helene Curtis

Top-model

v. 495 voor 395
De Supermarkt u w groenteman

Zeeuwse

5 kg

2 krop

500 gram

98Kleibintjes
Pracht sla

Waspeen

Komkommer

James Greaves,. „ 98
Sinaasappels 6 voor

PreCOSe de TreVOUX handpeer kg

Lekkere pruimen 500 gr

bij de Superslager

DEgGEHELE WEEK

ECHTE MAGERE

Verse lever

Runder braadstuk

Mager ribstuk
Verse braadworst 238

Dik spek

elke 2e 500 gram

WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE

169 elke 2e 500 gram

Dikke vleesribbetjes

Vleesgehakt 198 elke 2e 500 gram

VRIJDAG EN ZATERDAG

Dikke lende

Mager poulet

Schouder-
kiirlioiiiiili'
Ossenstaart

Boterzachte rosbief

met gratis mergpijpje

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Voor uw lekkerste boterham
200 gram snijworst 98

200 gram metworst

150 gram Saks. leverworst

150 gram paiingworst 89

ZONDAG 24 AUG.
Ned. Herv. Kerk

8.30 en 10.00 uur ds. Jansen

Goede Herder Kapel
10.00 uur ds. Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Rienstra

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

Spreekuur en boodschappen (alleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10.00 uur

Dr. Schreuder, telefoon 1266

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Foeken, Hummelo, Tel. 08348-236

Maatschappelijk werkster

Mej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag

4-5 uur Groene Kruisgebouw. telefoon 1397

Zondagsdienst dierenartsen

Dr. Felix, telefoon (05755) 266 b.g.g. 008

Adverteren doet verkopen

ZOMERHITTE BEDORVEN VOEDSEL . .

DAT IS UIT DE TIJD

Er zu„ nu voordelige koelkasten en diepvriezers

KOELKAST, 2 sterren, 140 liter Vanaf ff 224.—

KOELKAST, 2 sterren, 160 liter Vanaf ff 291.—

Een diepvrieskist
van 455 liter met alluminium binnenbak, meevriezend tussen-

schot, grote invriescapaciteit 895.^—

T. V.-apparaten
61 cm beeldbuis, houten kast vanaf 497.-— met inruil

H. J. NIJENHUIS
RADIO - ELECTRA - TV

TOLDIJK - TEL. 05754-376


