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Schuttersfeest en Kermis 1970
TE HENGELO GLD

WOENSDAG 8 JULI

's avonds om 7 uur BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJDEN voor motoren en bromfietsen op het
Parkeerterrein, waaraan medewerking zal worden verleend door leden van de supportersclub
„Gerrit Wolsink". Er zullen 2 klassen verreden worden, een klasse voor de meer geoefende
rijders, waarin o.m. Wolsink en Keizer, Spekkink enz. aan de start zullen verschijnen, en een
klasse voor adspirant-rijders.

Voor deze wedstrijden zijn behoorlijke geldprijzen beschikbaar gesteld.

Opgave voor de adspirant-klasse kan geschieden bij café Wolbrink, Bleekstraat.

Kosten deelname f 1.—

DONDERDAG 9 JULI

PLAATSEN VAN DE VOGEL aan de Berkenlaan. Vertrek met muzikale begeleiding vanaf

Hotel Leemreis, om acht uur.

VRIJDAG 10 JULI

's middags om 1.30 uur KINDERSPELEN. Deze spelen zullen worden gehouden op het PAX-

terrein, achter de Rondweg.

Ouders vergezelt uw kinderen naar deze spelen want na afloop zullen er waardebonnen
worden uitgereikt, die echter uitsluitend en alleen op het PAX-terrein worden verstrekt.

Van 4.30 tot 5.30 uur GRATIS DRAAIEN

's avonds om 9 uur zal er een fantastisch mooi

VUURWERK
worden ontstoken aan de Hofstraat te Hengelo GId

ZATERDAG 11 JULI

Om 9 uur OPTOCHT met medewerking van de Kon. Harm. „Concordia", de ruiterclub en de
ponyclub. Vertrek vanaf Hotel 't Averenck (Michels), pachter vogelschieten).

10 uur VOLKSSPELEN bij de oude Veemarktplaats, aan de Bleekstraat.
Ringrijden paard dames - ringrijden pony dames - ringrijden fiets dames - ringrijden paard

heren - ringrijden fiets heren.

Bij voldoende deelname behendigheidswedstrijden per fiets voor heren.

Van 11.30 tot 12.30 uur GRATIS DRAAIEN voor de jeugd.

13.30 uur OPTOCHT door het dorp m.m.v. de Kon. Harm. „Concordia", schutterij „Roderlo"
met majorettes. Vaandelhulde voor het oude Koningspaar.
Opstellen vertrek bij Hotel 't Averenck (Michels).

14.30 uur VOGELSCHIETEN en vogelgooien of stoelendans (dames)

Loting voor volgorde vogelschieten tot vrijdagavond bij café Wolbrink, Bleekstraat.
Tevens opgave nieuwe leden-schutters a ƒ 3.—. Nadien verhoging met f 1.—.

Na afloop vogelschieten rondgang door het dorp. Eindpunt Hotel 't Averenck (Michels), waar

dan tevens de prijsuitreiking plaats vindt.

's avonds in diverse zalen DANSEN of evt. stemmingsmuziek
WOENSDAG 8 JULI, VRIJDAG 10 JULI, ZATERDAG 11 JULI

Het bestuur der schutterij „Eendracht maakt macht" hoopt op veel nieuwe deelnemers bij de
diverse volksspelen, want ons dorp is behoorlijk uitgebreid.
Eveneens een hartelijk welkom aan de nieuwe inwoners in deze plaats Hengelo GId.
Blijf niet achterwege maar toont daadwerkelijk uw belangstelling voor de jaarlijks terug-
kerende traditie van de Hengelose Kermis.

Prijzen voor de wedstrijden zijn te bezichtigemn de etalage van de heer R. Waenink Spalstraat

Geef nog meer sfeer aan de plaats Hengelo GId, door tijdens de kermisdagen veelvuldig

te vlaggen.

PRETTIGE RERMISDAGEN WORDT U ALLEN TOEGEWENST DOOR

HET BESTUUR VAN DE SCUTTERIJ „EENDRACHT MAAKT MACHT"

Dames en heren attentie

Wegens vakantie

IS ONZE DAMESSALON GESLOTEN VAN

9 t.e.m. 23 juli

ONZE HERENSALON IS GESLOTEN VAN

13 t.e.m. 20 juli

Kapsalon

W. Lurvink
Ruurloseweg 16 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1264

DIESELOLIE HBO l
PETROLEUM

Vraagt prijs

G. WEULEN KRANENBARG
Vorden

Maak het moeder gemakkelijk
Keukenbuffets in allerlei uitvoe-
ringen en prijsklassen leverbaar
o.a. met kookwekker
DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

3539

Concordia - Hengelo GId

Kermisprogramma
WOENSDAG 8 JULI „KERMISMARKT"

brengen wij het bekende radio- en TV-orkest

CORRY en de Rekels

VRIJDAG 10 JULI

ENTREE f A.— AANVANG 7 UUR

Kaartverkoop vanaf heden

Onze als vanouds bekende

KNALAVOND
STEMMINGSMUZIEK met THE MOODCHERS

ZATERDAGAVOND 11 JULI

DANSEN met THE MOODCHERS

Openluchfdienst
OP ZONDAG 5 JULI

wordt 's morgens om 8.30 uur op de camping

„Kom-es-an" een JEUGDDIENST belegd.

Voorganger: DS J. J. VAN THIEL

Onderwerp: „VRIJ ZIJN"

Medewerking van jeugdkoor „Jong en Blij"

o.l.v. de heer Kannegieter

alsmede enige leden van „Crescendo"

Bij regen wordt deze dienst gehouden in de

Ned. Herv. Kerk.

V.V.V. Hengelo GId

ZATERDAG 4 JULI 's avonds 8 uur op de Bleek bij goed weer

OPENLUCHTCONCERT
door de Kon. Harm. „CONCORDIA"

o.l.v. de heer D. H. C. Helmink

De besturen van V.V.V. en Concordia hopen op een flinke

belangstelling

Hanngkasten Jegkasten, tiener-
kasten, bureaus, kortom vele
mogelijkheden.
Hebt u interesse, kom dan eens
vrijblijvend kijken.
DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF

GEGALV. GOLFPLATEN
SPOORBIELS
Diverse maten. Goedkoop

G. WEULEN KRANENBARG
Vorden

MOETEN UW FOTO'S

vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reportages

van DOLPHIJN

Spijkers en schroeven
in handige verpakkingen, echt
voor de kleine doe-het-zelver
Van de kleinste schroef tot de
grootste spijker
DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF

Wil de doe-het-zelver het hele-
maal goed doen, dan heeft hij
goed GEREEDSCHAP nodig.
Waarom dan niet gehaald bij
DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF

Doe-het-zelf bouwpakketten
De moetie waard om te proberen
DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF

oe verwarmt u
uw tweede
kamer?
'en ook uw derde, vierde, vijfde enz.)

Doet u dat het liefst met aardgas-
centraleverwarming? Gelijk hebt
u, want aardgas is schoon en
voordelig.Geen zorg over de
brandstofvoorraad: de gasbuis
zorgt voortdurend voor aanvoer.
Geen zorg over de bediening:
de thermostaat denkt voor u aan
de juiste temperatuur. Geen zorg over de installatie: dié is bij ons
in vertrouwde handen. Vraagt ons eens vrijblijvend
inlichtingen.

EEF JANSEN
ST JANSTRAAT 39 - KEIJENBURG - TEL. 1760

Erkend gasfitter



APPIE GARRITSEN

en

HANNIE BUCHTER

geven u, namens hun ouders, kennis van hun voor-

genomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal

plaats vinden op vrijdag 3 juli a.s. om 13.00 uur

ten gemeentehuize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 13.45 uur in de Goede

Herder Kapel in de Veldhoek door de weieer-

waarde heer Ds J. J. van Thiel.

Hengelo Gld, F 101a

Halle, Heurneweg 6

juni 1970

Toekomstig adres: Varsselseweg F 101 c, Hengelo

Receptie van 15.30-17.00 uur in zaal Lovink.

de Nijman te Halle.

Heden is plotseling uit ons midden weggenomen onze lieve

man, vader, groot- en overgrootvader

GERHARD LENSELINK

echtgenoot van F. Wentink

in de gezegende ouderdom van 86 jaar.

Hij ruste in vrede

F. Lenselink-Wentink

G. Lenselink en kinderen

H. J. Langwerden-Lenselink

D. J. Langwerden

kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, 19 juni 1970.

F 80.

De teraardebestelling heeft plaats gehad op de Algemene

Begraafplaats te Hengelo Gld.

Heden heeft de Here tot Zich genomen, nog geheel onver-

wacht, in de Verenigde Ziekenhuizen, Coehoornsingel,

Zutphen, onze lieve vader en opa

HENDRIK JAN WOLSINK

weduwnaar van Harmina Lamberta Ellenkamp

in de gezegende ouderdom van ruim 84 jaar.

Hengelo Gld,
Vordenseweg 3 A. G. Wolsink

J. W. Wolsink-Wagenvoort

Amsterdam, B. F. te Kamp

D. te Kamp-te Loo

Hengelo Gld,
D 40 J. W. Wagenvoort-Wolsink

D. J. Wagenvoort

Hengelo Gld,
Leliestraat 6 G. A. Boers-Wolsink

J. Boers

Hengelo Gld, Marijke en Harry

Gerrit

Amsterdam, Frans

Mark

en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 23 juni 1970.

D 40

De begrafenis heeft plaats gehad op de Alg. Begraafplaats

te Hengelo Gld.

Biedt zich aan meisje, 17 jaar van half augustus tot en met decem-

ber. Liefst in de huishouding met kleine kinderen.

Adres bureau de Reclame

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 5 f.e.m. 13 juli

Ned. Middenstands Spaarbank

Assurantiekantoor TIJKKEN
Dr A. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

NA ONZE VAKANTIE STAAN WIJ GAARNE TOT UW DIENST

GOED ZANGRESULTAAT

Met een eerste prijs van 348 punten leverde de chr. gem. zang-
vereniging Looft den Heer te Hengelo Gld een van de betere
prestaties op het concours te Nijverdal, uitgaande van de Kon.
Bond van chr. zang- en oratoriumverenigingen en aldaar belegd
'door de afdeling Zwolle van genoemde bond.
Voor beide uit te voreen nummers n.l. Een seraffijnse tonge en
In Dolce Jubilo, werd aan beoordelingen achten en negens toege-
kend, terwijl de dirigent aan opvatting het cijfer 9 kreeg.
Dat het zanggezelschap bij terugkeer in een opperbeste stemming
verkeerde, laat zich begrijpen.

Kerkdiensten

ZONDAG 5 JULI

Ned. H»rv. Kerk

8.30 uur ds. van Thlel

Jeugddienst in de openulcht

op de camping „Kom-es-an"

10.00 uur Ds Jansen

bed. H. Doop

Goede Herder Kapel

10 uurDs J. van Ossewaarde

Geen dienst
VrIJz. Herv. Kerk

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. 1)
uur stille H. Mis. In Zelhem zaterdagsavonds
6 uur R.K. kerkdienst

Zondagsdlenst doktoren

Spreekuur en boodschappen (alleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10.00 uur
Dr. Hanrath, telefoon 1277

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr Culeman

Maatschappelijk werkster

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

Hoofdleidster Gezinsverzorging

Mej. H. Lenselink. D 19, Tel. 1216. b.g.g
05752-1772 (mej. Kersten)
Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

Zondagsdlenst dierenartsen

Dr. Felix. telefoon (0575&) 266 b.g.g. 008

Kunt u al Zwemmen?

Nog niet ?

Leer het dan nog snel

Nop ruim 30 adressen voor slaapplaatsen Oostenrijkers gezocht!!!

„Tratenbacher Kapelle" vergezelt Oostenrijkers
Het komende bezoek van de Oostenrijkers uit de dorpengemeen-
schap in het Feistritzthal, in de periode van 3 tot 12 augustus
krijgt extra aandacht door medekomst van de „Tratenbacher
Kapelle'. Degenen die vorig jaar de reis naar Oostenrijk mee-
maakten, zullen zich nog terdege kunnen herinneren, welk een
puike show deze groep op de Heimatabend in Kirchberg (Fei-
stritzthal ten beste gaf.
Deze kapel, die uit louter amateurs bestaat, heeft door haar uit-
stekende muziekvertolking een grote bekendheid verworven in
geheel Oostenrijk. Zij bestaat uit 5 personen, in de navolgende
bezetting: klarinet, baritonhoorn, accordeon, trompet en gitaar.
Hun stijl komt overeen met de muziek van het ,,Oberkrainer
Ouintett" waarvan al meerdere platenopnamen zijn verschenen.
In het dagelijks leven oefenen de leden van de Tratenbacher
Kapelle het beroep van landbouwer uit, doch in hun vrije tijd
zijn ze één en al muziek, waardoor zij ook zijn doorgedrongen tot
de radio- en amusementswereld.
De reis naar Hengelo Gld is hun eerste buitenlandse tournfte,
waardoor zij dus aan hun presentatie in Holland veel aandacht
zullen besteden.
Het ligt in de bedoeling dat de Kape! op zondagmiddag 9 augustus
op bezoek gaat in het bejaardencentrum ,,de Bleijke", met daar-
naast bij goed weer een openluchtconcert.
Verder zullen ze in deze vakantieweek op diverse plaatsen in het
dorp met hun vrolijke klanken de zaak gaan opfleuren. Mede door
de uitvoering van hun muziek geheel in achtste maten, zal men
zich bij het aanhoren van deze muziek niet geheel afzijdig kunnen
houden.
De muziek die de Tratenbacher Kapelle brengt is geheel eigen
aan de streek, n.l. een vorm van Slavische muziek die stamt uit

de tijd dat Oostenrijk en Hongarije één geheel vormden, en ge-
speeld werd in die provincies welke thans langs de huidige grens
van beide landen liggen.
Ondanks deze verblijdende berichten, rijst er toch wel een moeilijk-
heid. Alhoewel een oproep werd geplaatst voor het verkrijgen van
adressen, waar men één of meerdere Oostenrijkse gasten kan
ontvangen en onderbrengen, komt men toch nog ruim 30 verblijf-
adressen tekort.
Gaarne ziet men opgave tegemoet aan de volgende adressen:
d eheer .J Jolij, Westerstraat 108, Tel. 1577 en mevr. Gerritsen-
Jansen, Westerstraat 104, Tel. 1915 en wel liefst voor donderdag
2 juli.
Op donderdagavond 2 juli wordt er n.l. een bijeenkomst belegd in
zaal Concordia waarop de gehele organisatie om deze Oostenrijkse
vakantieweek in Hengelo Gld doorgesproken zal worden.
Op deze avond waarop ook de fam. Maurik uit Dinxperlo t.b.v. de
grote feestavond een proefoptreden ten beste zal geven, is iedere
belangstellende van harte welkom.
De leiding van de Contactgroep Hengelo Gld-Feistritzthal heeft
goede verwachtingen t.a.v. deze avond.
Dat de komende Holland-Oostenrijk uitwisseling in het middel-
punt van de belangstelling komt te staan, blijkt uit de toe-
zeggingen voor medewerking van TV en radio.
In principe werd overeenstemming bereikt met NOS-TV dat de aan-
komst van de Oostenrijkers op maandagavond 3 augustus gefilmd
zal worden en waarvan dan flitsen worden uitgezonden in het pro-
gramma Van gewest tot gewest op donderdag 6 augustus.
Zaterdagmorgen 8 augustus zal zeer waarschijnlijk de gehele
morgen aandacht aan het verblijf der Oostenrijkers in Hengelo Gld
besteed worden in het radioprogramma Gin van de KRO-orr»roep.

Gerrit Wolsink - Jo Roelofs

Twee deelnemers aan de be-

hendigheidswedstrijden

te Hengelo Gld

MOTORBEHENDIGHEIDSWEDSTRIJDEN IN HENGELO GLD

MOTORCROSSERS ZORGEN VOOR NOG MEER KERMIS-

PLEZIER

De plannen om op kermiswoensdag 8 juli tijdens de Hengelose
kermis iets op touw te zetten, kreeg gestalte in de vorm van een
behendïgheidswedstrijd voor motoren en bromfietsen, welke ge-
organiseerd wordt door de schutterij „Eendracht maakt macht"
in samenwerking met leden van de supportersclub Gerrit Wolsink.
Deze wedstrijden op het parkeerterrein, worden verreden in twee
klassen, n.l. voor geoefende en adspirant-rijders.
Voor wat betreft de deelname in de geoefende rijdersklasse, zijn
namen als Gerit Wolsink, JanKeizer, Henk Wassink, Jo Hoefman,
Jo Roelofs, Han Vels,, Jan van Beek, Jan Oosterink, Jan Sevink,
Hans Polsvoort, Wim Wisselink, Martin Spekkink, Bennie Jansen

maar ook een oude rot in het crossvak n.l. Bennie Hartelman, die
menig kilometertje onder wielen van zijn crossmonster liet door-
slippen.
Uiteraard zal de geoefende klasse, die reeds volgeboekt, veel
belangsteling trekken, daar hierin allemaal crossers meedoen.
Men kan op deze manier de heren, die met hun eigen crossmachine
onder eigen nummer aan de start verschijnen nu ook eens op
een andere manier aan het werk zien.
Voor de hindernisrace bestond ook veel belangstelling van de zijde
van aankomende rijders. Voor deze klasse kan men zich opgeven
bij café Wolbrink, Bleekstraat, doch zo spoedig mogelijk, daar
anders teleurgesteld moet worden.

Voor slechts f 1.— per presoon kan men op een gemotoriseerde
tweewieler hindernissen nemen voor raaie prijzen.

PRIJSWINNENDE TOUWTREKKERS

Dat de touwtrekkers van de TTV Bekveld aardig goed zijn in de
geheimen van de edele touwtreksport, wordt meervoudig bewezen
door de behaalde resultaten.
Ook op het touwtrektournooi te Steenderen, aldaar belegd door de
touwtrekver. van Steenderen en Warken, wisten zij zich in de
voorste gelederen te scharen.
De 720 kg ploeg versloeg om de eerste plaats in de A-klasse
Heure 1 (nat. kampioen 1969). De 640 kg ploeg schaarde zich in
haar poule op de 2e plaats achter de winnaar.
De hoop van de vereniging, de lichtgewichten, n.l. de 560 kg
lieten ook hun aanspraak op de 1e plaats zeer duidelijk gelden.
En of de maat dan nog niet vol was, kreeg de TTV Bekveld ook nog
de dagprijs toebedeeld, n.l. een wisselbeker, welke telkenjare
wordt uitgespeeld op tournooien van voornoemde organiserende
touwtrekverenigingen.

ZOMERCONCERT

In het kader van het zomerprogramma van de Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer zal de Koninklijke Harmonie Concordia op
zaterdag 4 juli a.s. 's avonds 8 uur op de Bleek (bij goed weer)
een openluchtconcert geven.
De besturen van V.V.V. en Concordia hopen op een flinke belang-
stelling van toeristen en inwoners.

Alvast veel leut

toegewenst voor

Kermis Hengelo

Op zaterdag 15 juni werden in het zwambad te Hengelo Gld in
dit seizoen voor de eerste maal diploma gezwommen, nadat op
Koninginnedag de poorten werden geopend voor de vele zwem-
liefhebbers.

O.l.v. badmeester van Aken werden de candidaten voldoende ge-
kneed voor het afleggen van de proeve van bekwaamheid.

In bijzijn van de KNZB officials de heer Wolgenhof, Warnsveld
van het rayon Twente-IJsselstreek, de heer van Houte, official
voor Hengelo Gld en omliggende plaatsen en de nodige belang-

•^(jaMeBje odiuai 6ooi| m ua|apjapuo ap uapjaM uapuanajs
De kandidaten zwommen of hun leven er van afhing. Een gunstig
teken dat alleen maar in het belang van de zwemkunst en de daar-
mede samenhangende volksgezondheid kan zijn.

Onder het zwemmen werden de bewegingen in het water nauw-
keurig gevolgd door de badmeester, die met een gevoel van dank-
baarheid zijn leerlingen presenteerde.

Voor het diploma A en B slaagden resp. 32 en 30 kandidaten, terwijl
er geen enkele behoefde te worden afgewezen.
Namens het bestuur van het zwembad, sprak de heer Gieling een
kort woord, waarbij bij de felicitaties aanbood aan de geslaagden
en hun leraar.

Hierna mochten de succesvolle zwemmers en zwemsters uit handen
van de heer Wilgenhof het hun toekomende diploma in ontvangst
nemen. Deze recente zwemproef is beslist niet de laatste. Er wordt
al weer druk geoefend voor het volgende zwemexamen.
Belangstellenden die iets meer willen weten over deze zwem-
proeven, kunnen zich vervoegen bij de badmeester.

De oefentijden zijn bepaald op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag vanaf 4.30 uur en zaterdags om 10 uur,, terwijl er dan
ook gekleed gezommen moet worden.

Daar deze oefentijden nauwkeurig van te voren zijn gekozen,
wordt er precies op tijd begonnen.



U PLUKT DE VRUCHTEN VAN MODERN ZAKENDOEN

Liiiiiiiiiide-
siroop
DEZE WEEK PER FLES

ZOUTE PINDA'S

LEUKE BOODSCHAPPENTAS

VIVO MARGARINE

VIVO koffie

3 zakjes

2 kuipjes

149

145

100

VACUÜM 2 PAK 425
ROZIJNEN

VIVO JUS d'ORANGE

FRUBO'S

BONEN OF GEMALEN + 50 GRATIS ZEGELS

pak 250 gram 59

tijdelijk 99

kleine taartbodems 6 voor 79

LITERBLIK

LEVERPASTEI

WEENSE WORSTJES

3 blikjes

8 stuks

PRODENT TANDPASTA 2 tubes a 110 de derde tube

SHERRY fles van 415 voor

119

119

!5
350

Slaolie LUYCKS FLES 129
Frambozen-bessen
FRAMBOZEN-
BESSENWUN

MET JONGE JENEVER

liter

EXTRA RECLAME liter

ZWARTE
BESSEft-DRANK 119

De Supermarkt uui voordelige groenleman
HOLLANDSE NIEUWE

Aardappelen
HEEL KG

11/2 KGGOLDEN DELICIOUS

NIEUWE PERZIKEN 3 voor

HOLL. SLABOONTJES prima kwaliteit 500 gram

ANDIJVIE

PRACHTIGE

kg

98

85

98

49

Aardbeien
i 500 GRAM

Uw superslager presenteert
DE GEHELE WEEK

MAGERE

S 165
RUNDERLAPJES

VERSE LEVER

GEPANEERDE SNITSELS

ONZE BEKENDE

298

189

89

OOK DE HELE WEEK

Verse braadworst 258
WOENSDAG EN DONDERDAG

MALSE

DIKKE VLEESRIBBETJES

VLEESGEHAKT 198 elke 2e 500 gram

89

159

VRIJDAG EN ZATERDAG

298 l
DIKKE LENDE

MAGER SOEPVLEES

OSSESTAART

Hamlapjes

puur mager

gratis pijpje

479

398

229

Mals en mager 359

DIK MAGER Ribstuh
ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Een greep uit onze fijnste vleeswaren
100 GRAM BOERENMETWORST

100 GRAM ROOKVLEES

200 GRAM LEVERWORST

100 gram H A

85

98

89

79

1O grote

Kakelverse EIEREN 98



Al gaat u over'n half uur
op reis, de ABN zorgt tijdig voor
uw reisdeviezen

Kontant vreemd geld of reischeques, bij de ABN zijn ze
in een wip verzorgd. En makkelijk, u regelt er ook uw reis-
en bagageverzekering. Alles bij elkaar op één adres,
'n vertrouwd adres! Begin uw vakantie bij de ABN.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
voor uw reisdeviezen en -verzekeringen

Hengelo Gld - Hummeloseweg
Tel 05753-1879

Er is plaats voor een

verkoper
Zij die als zodanig werkzaam zijn geweest,

hebben de voorkeur

Prettige werkkring

Solliciteer eens bij

VISSER - VORDEN
TEXTIEL - CONFECTIE

VAKANTIE OF VRIJE TIJD, trek er op uit met een

Gazelle rijwiel of brommer

FA. J. TH. SLOTBOOM
B 98 - HENGELO GLD

ZATERDAG 4 JULI

DANSEN
VOOR GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

ORKEST: MELODICA'S

Zaal Susebeek
Ruurloseweg 42 - Wolfersveen - Tel. 08342-1340

Voor belangstellende dames zal te Toldijk-Baak en omgeving

een knip- en naaicursus

worden gegeven. ledere dinsdagavond

Opgave aan:

MEVR. SNELDER-WISSINK, Helmichstraat 37, Baak

MEVR. HOEBINK-JANSEN, Russerweg 2, Toldijk

BLIJF FIT, FIETS

BATAVUS RIJWIELEN
LOPEN LICHTER EN KOSTEN MINDER!!!!

HARMSEN EN GEURTSEN
DE SPECIAALZAAK

Openingstijden

van de discobar „Invention"

weer uitgebreid

Met ingang van 1 juli is naast de vrijdagavond, zaterdag-

dagavond, zondagmiddag en zondagavond, de bar, Raadhuis-

straat 36 Hengelo Gd nu ook geopend op de

WOENSDAGAVONDEN

NU BIJ DE KOMENDE VAKANTIETIJD

NOG MEER SFEER

Voor de vele blijken van belang-
stelling, hetzij persoonlijk bezoek
bloemen, of andere attenties,
ondervonden bij ons 40-jarig huwe
lijksfeest, zeggen wij u hartelijk
dank.

B. Enzerink
J. H. Enzerink-

Wullink

Hengelo Gld, juni 1970
F 2

Wij kunnen U bij VROEGTIJDIGE

OPGAVE leveren:

Alle soorten GED. HOOI

TARWE

GERSTE- EN ROGGESTRO

Spoedige opgave voorkomt teleur

stelling.

J. FRANKEN
Pluimvee- en Fouragehandel

Hengelo Gld - Tel. 1295

Met een KOELKAST

voordeliger huishouden

TIJDELIJK

140 l AEG koelkast 198.-
PHILIPS 2-DEURS KOELKASTEN met groot vriesvak

(3 sterren) aantrekkelijke korting

Winters
SPALSTRAAT 8-10

Een ruime en grote keuze in kleuren en maten, zowel ir

rokken als blouses

Schröder BIJ DE KERK

TE KOOP

3 te bouwen bungalows
met garage en c.v.

aan de Berkenlaan te Hengelo Gld
Indeling: hal, royale woonkamer, in L-vorm, keuken met

bijkeuken, 2 slaapkamers, gardarobe, w.c. en werkkast.

Totale kosten van deze mooie bungalows met inbegrip van

grond- en beschrijvingskosten, architect- en aansluitings-

kosten, openbare dienst en BTW bedragen slechts f 54.108.—

en f 59.983.—.

Heeft U belangstelling en wilt U deze kans niet voorbij laten

gaan, neem dan contact op met

AANNEMINGSBEDRIJF

Hofffman NV
Mr Nelissenstraat 4a - BELTRUM - Tel. 05448-531

spaar bij de N.M.S.

informeer bij uw N.M.S.-agent te

STEENDEREN:

Assurantiekantoor TIJKKEN
Dr. Alph. Arriënsstraat - Tel. 05755-437

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDS SPAARBANK

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

"CONCORDIA"

Hengelo (Gld)

A.S. ZONDAG 5 JULI

dansen
Orkest: La Mara

2 BARS GEOPEND

AANVANG 7 UUR

A en B cup
voor

Wlt-Gele Kruis Keijenborg-Hengelo

Zr Lucie Marie AFWEZIG
VAN 4 T.E.M. 19 JULI

Waarneming Zr Culeman, Tel. 1397. Spreekuur: maandag,

woensdag en vrijdag van 2-2.30 uur

Prijzen die er niet om liegen

HEREN WEEKENDERS - JONGENS OVERHEMDEN

Schröder BIJ DE KERK

Koop uui gas-apparaat ol -toestel bil
oe man, die hem flireki repareren kan
EEF JANSSEN - Ktljenburg - Erkend Gasfitter

COMPLETE STALINRICHTING

G. WEULEN KRANENBARG

Vorden

Planken, regels, latten, ook in

rondhout, koopt u op elke ge-

wenste lengte bij uw

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF

Te koop Kreidler Florett 1969

(i.g.st.) J. Vink, D 131 bij 't Kervel

Hardboard, triplex, meubelplaat

asbest-tegelboard, gaatjesboard

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF

Te koop bij inschrijving: plm 11/2
ha hooigras. Briefjes inleveren
t.e.m. zaterdagavond 4 juli tot
8 uur bij Mevr. Bretveld, Ruurlose
weg B 108, Hengelo Gld

Diverse houtsoorten FINEER

Dus geen problemen meer

Dicht in de buurt verkrijgbaar

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF

SHELLON

Voor het onderhoud van al uw

meubilair, t.w. alle edele hout-

soorten.

Ook voor marmer, schilderwerk,

autoskai en andere materialen.

Shellon voorkomt vocht- en vet-

vlekken.

Kortom de poetsdoek voor al uw

werk

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF

Te koop wegens overcompleet
prima koelkast .H. G. Langeler-
Harmsen, Asterstraat 29, Hengelo
Tel. 1738

Te koop spruitkool- en boeren-

koolplanten. Tevens preiplanten,

behandeld tegen preimot. Niesink
Past. Thuisstraat 10, Keijenburg

Te koop prima konijnenhok op
poten, lekink 2a, Hengelo Gld

Diverse poetsmiddelen voor uw

auto

o.a. Rexin en Polycon

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF

Bezoekt allen de

HENGELOSE KERMIS


