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Op dinsdag 30 mei a.s. hopen wij D.V. met onze

kinderen en moeder ons 25-jarig huwelijksfeest te

vieren.

W. FOKKINK

H. J. FOKKINK-ZWEVERINK

Hengelo GId, mei 1972.

D 153.

Receptie van 2.30 tot 4 uur in zaal Concordia te

Hengelo GId.

Laat uw hart eens

hard op spreken

Zeg het maar gerust . . . .

U wilt best eens een wat hipper genre in kleding

want u bent er jong genoeg voor.

Laat MODEHUIS LANGELER u dus tonen dat de

kollektie daar zeer goed voor uw smaak is.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Sint Gerardus Bedevaart
naar WITTEM (Zuid Limburg)

zondag 18 juni

Opgave tot zondag 4 juni bij:
Hendriks, Maanstraat 9, Hengelo GId
Jansen, Poelsweg 2a, Keijenburg
Klein Stapel, Els, Keijenburg
Wed. Brunsveld, Velswijkweg 11, Velswijk
Berendsen, D 76a, Bekveld

Reiskosten ƒ 12.50

Het bestuur van de

Hervormde Stichting
tot Huisvesting
van Bejaarden
roept sollicitanten op voor de functie van

assistent-tuinman
voor 4 dagen per week in de periode
mei t.e.m. oktober

Gedacht wordt aan een 65 + .

Salaris nader overeen te komen

Sollicitaties schriftelijk aan de secretaris,
p/a Ruurloseweg 61

LEUKE BIJVERDIENSTE

aardbeienplukkers(sters)
gevraagd

Te beginnen plm half juni

D. M.WULLINK
D 136 - Hengelo GId - Tel. 05753-1427

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Haal méér rente uit uw geld bij de
bank met de meeste

U kunt zo veel
méér doen

met onze bank

Uw 9eld laten or°eien? Dat t* niat z° moeimk.
Daarvoor staan er 8 verschillende

spaarmogelljkheden tot uw beschikking bij

de Raiffeisenbank U kunt

uw spaargeld laten groeien op de manier die

precies aan uw bedoelingen en mogelijkheden

tegemoet Komt. Wij helpen u graag bepalen, met

welke spaarvorm u het best bent gebaat.

RAIFFEISENBANK
HEN6ELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan 1,1e!. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

BOERDERIJ met erf
TE KOOP

Gunstig gelegen te Hengelo GId, B 19

Eigendom van de erven Huiskes

Leeg te aanvaarden

BEMIDDELING:

TH. J. NIESINK
makelaar o.g.
Kantoor Rozenstraat 3, Hengelo GId
Tel. 1532

Gemeente Hengelo GId

De burgemeester der gemeente Hengelo GId brengt

ter openbare kennis, dat het B.B.-sirenenet in deze

gemeente is uitgebreid met een sirene-installatie,

staande op de silo van de C.A.V.V., Sint Janstraat 37

te Keijenborg.

Voortaan zal iedere eerste maandag van de maand om

12.03 uur door de beide B.B.-sirenes proefalarm wor-

den gegeven.

Hengelo GId, 18 mei 1972.

De burgemeester van Hengelo,

Jhr. Mr. L. P. Ouarles van Ufford

Liefhebbers gevraagd voor het oprichten van een

Politie-

hondenclub

Inlichtingen: telefonisch na 18 uur, tel. 1849, Hengelo

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN
Telefoon 3539

Voor de vele blijken van be-

langstelling, die wij bij ons
60-jarig huwelijksfeest moch-
ten ontvangen, betuigen wij
onze hartelijke dank .

G. J. Berendsen
A. Berendsen-

Scholten

Hengelo GId, mei 1972.
Spalstraat 4.

Te koop een crèmekleurige
gaswandkachel en een wrin-
ger met bok. Hofstraat 6,
Hengelo GId, Tel. 05753-1464

Te koop 2 drag. varkens N.L.
werptijd begin juni. A. F. Lang
werden, E 92, Hengelo GId,
Tel. 7362

Gevraagd

timmer-
lieden

en

metse-
laars

BOUWONDERNEMING

WULLINK
McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB B.V
Fokkinkweg 35 - HENGELO G
Fel. 05753-1914

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.

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag"
500 gram

uerse worst 268
3 stuks

slauinken 179
150 gram

Haagse leverworst 75

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

6EHAKT mei kruiden 250
ugnoguoordeligeNSO
100 gram

slagersham 99
De gehele week

eigengemaakte rookworst 250 gram 149

Donderdag

500 gram

malse uarkenslappen 299
3 stuks

tartaar 248

500 gram

dikke uleesribbeljes 125
100 gram

pekelulees 99

Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade soo gram 299

Braadkuikens soo gram 168
met Rijkskeurmerk

RAUWE HAM, 100 gram

PATÉ, 100 gram

GEBRADEN RUNDERROLLADE, 100 gram

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGEH

Zaal

D A N S E N Hengelo GId

Op zaterdag 27 mei

geven wij op veler verzoek weer een

voor gehuwden
en paartjes
met medewerking van

TH E FLAMINGO'S

AANVANG 7 UUR

BESPREKEN TAFEL: TEL 1461

Zondag 28 mei

i

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK
Te koop
2 gaskachels, snelweger en
electr. motor, lichtnet. Alles in
prima staat.
PRINS, Raadhuisstraat 41 a,
Hengelo GId



BROODLEVERING BIJ DE MULDERSFLUITE

De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer te Hengelo Gld

berichtte ons het volgende:

Wij komen nog graag even terug op het bericht van vorige

week in de Reclame.
Hetgeen door de WV van Hengelo en Zelhem de laatste

jaren rond de broodlevering is georganiseerd heeft er toe

geleid dat een groot aantal belangstellenden (vele honder-

den) tegenwoordig de gebeurtenissen bijwoont.

Het blijkt dat niet iedereen weet wat met de opbrengst der

verkochte roggebroden gebeurt. Welnu, deze opbrengst,

komt zonder aftrek van onkosten, geheel ten goede aan

kerkelijke instellingen, en wel in dezelfde verhouding als

waarin sedert vele eeuwen de roggebroden zelf verdeeld

werden, te weten: de Hervormde diakoniën van Hengelo

en Zelhem elk 3/8 deel, de R.K. Caritas-instelling van Keijen

borg 17/96 deel en dezelfde instelling te Hengelo 7/76 deel.

Op deze wijze is een oud gebruik aangepast aan de eisen

en mogelijkheden van deze tijd.

DAMES VAN NVEV MAAKTEN REISJE
De NVEV besloot het seizoen met een uitstapje van een

halve dag naar de kaarsenfabriek van de fa. Kristen in

Delden.
Na een interessante inleiding over het ontstaan en de steeds

weer veranderende grondstoffen in al die jaren, mochten

de dames een kijkje nemen in de fabriek.
Het bekijken van de 5 verschillende manieren machinaal,

waarop de kaarsen gemaakt worden, was dan ook zeer de

moeite waard.
Tot slot kregen de dames nog een demonstratie van het

maken van een kaars met de handen en het versieren ook

voor speciale opdrachten.
Van daar ging de reis naar het kasteel Warmelo, waar de

tuinen bezichtigd werden.
Van de aanleg van deze tuinen, mooie en bijzondere bomen,

bloeiende struiken, zoals rhododendrons en azalea' in

allerlei kleuren, heeft iedereen dan ook genoten.

Na een heerlijk diner bij ,,de Industrie" in Lochem, werd de

terugreis aanvaard en kon men terugzien op een zeer ge-

slaagde middag.

BEDEVAART NAAR ZUID LIMBURG
Na reeds enige jaren achtereen te hebben plaatsgevonden,
wordt er ook nu weer vanuit deze streek een bedevaarts-
tocht ondernomen naar de plaats Wittem in Zuid Limburg
(nabij Gulpen en Vaals). De plaats Wittem is in een natuur-
rijk landschap gelegen, met in de nabijheid de Gulpenerberg
van waaruit men prachtige vergezichten heeft.
De tocht vindt plaats op zondag 18 juni en wordt per bus
ondernomen, waarbij op de heenreis een pauze is ingelast
om een verfrissing te kunnen gebruiken.
Na aankomst in Wittem vindt er in de kloostertuin een H. Mis
plaats, met aansluitend daarop gelegenheid tot het brengen
van een bezoek aan de St Gerardus-kapel, waarna ook be-
treffende bedevaartstocht is vernoemd.
In het Rossum-museum zal een film gedraaid worden over
het leven van St Gerardus, terwijl ook nog de mogelijkheid
bestaat om het Mariabeeld te bezichtigen dat reeds van
ver zichtbaar is op de top van de Gulpenerberg.
Na de pauze, waarin men gelegenheid krijgt genoemde
onderdelen bij te wonen of te bezoeken, volgt er een Sacra-
mentsprocessie, met aansluitend een afscheidslof in de St
Gerardus-kapel.
Betreffende verdere gegevens over deze St Gerardus-
bedevaart, wordt u verwezen naar de advertentie in dit blad.

DE OUDJES DOEN HET NOG BEST
Uit de Bejaardensociëteit van het UW te Hengelo Gld is al

heel wat aktiviteit voortgekomen, o.m. de 14-daagse bijeen-

komsten, het bejaarden zangkoor en de bejaardendansgroep

,,de Klepperklumpkes".
Nu ai enige jaren gaan de beentjes lustig van de vloer. Ai-

hoewel niet veel in het openbaar optredend, zijn ze geregeld

aktief in de weer, voor andere bejaardengroepen, bejaarden-

sociëteiten enz. Vooral in de maand mei is het programma

voor de Klepperklumpkes druk bezet. De spölleman, Karel

Salebrink, speelt er lustig op los.

Op 3 mei ging de tocht naar Warmond in Zuid Holland, waar

de bejaarde dansers en danseressen al werden opgewacht

door de kleuters van de kleuterschool, alwaar deze hen

bovendien een zanggroet brachten.
Naast een optreden voor de bejaarde collega's, maakte men

die dag ook nog een boottocht op de Kager plassen en een

bezoek werd gebracht aan de bollenvelden.

Op 5 en 16 mei was men in Lunteren te gast, waar men het

optreden van de ijverige en kwieke dansgroep op hoge prijs

stelde. Op de eerste avond van het optreden der Klepper-

klumpkes was ook de fam. van Hoogstraten (van de oud-

burgemeester van Hengelo Gld) aanwezig. Op diezelfde dag

bestond het UW te Hengelo Gld ook 27 jaar, waarvan

mevr. van Hoogstraten nog oprichtster was.

Voor de bejaarden te Lunteren, betekende het optreden

nog extra feestelijk te zijn.

Op het programma voor mei staan nog een optreden te

Etten en te Beltrum. Op de man en de vrouw afgevraagd, zijn

de leden van de Klepperklumpkes er maar wat trots op,

zover het in hun vermogen ligt, andere bejaarden plezier

te kunnen bezorgen met de boerendans.

De Klepperklumpkes kunnen er zich op beroemen via de

TV al eens landelijke bekendheid t hebben gekregen.

Laatste bezoek aan Hengelo Gld in het kader van de uit-
wisseling
OOSTENRIJK WEER NAAR HENGELO GLD

In het najaar van 1972 zal er door de inwoners van de dor-

pengemèenschap in het Feistritzthal te Oostenrijk voor de

laatste maal een tegenbezoek worden afgelegd aan Hengelo

in groepsverband, dit in het kader van de bestaande uitwis-

seling tussen Hengelo Gld en het Feistritzthal.

Mede op verzoek van de Oostenrijkse gasten is dit uitwis-

selingsbezoek zo laat in het seizoen gepland.

Op zaterdag 23 september is de aankomst bepaald, terwijl

op maandag 2 oktober de gasten weer uit Hengelo Gld ver-

trekken. (

Op de uitnodiging voor dit uitwisselingsbezoek werd gerea-

geerd, dat men met ongeveer 45 personen de tocht naar

Holland hoopt te ondernemen.

Dat het ditmaal de laatste keer is dat een uitwisselings-

l

Toont nu al reeds zijn nieuwe gezicht, Het moderne gezicht van de echte super

Appelmoes 2 blik 138

California groentesoep
2 blik 150

Gandidakoffiemelk „r 159
Vivo vaatwas liter 79

Soepballetjes blikje 69

Alleen wij brengen u

Aardbeien
literblik

Vivo halvarine
kuipjes van 106 voor

Santura honing 189

Kapucijners heel blik 69

Vlido vliegendood 298
spuitbus

Raak sinas liter 79

Fruit assorti 3 blikjes 175

DE HELE WEEK

Gelderse schijven 3 v. 139

Magere hamlapjes 398

Echte bieflapjes 579
Rauwe boerenham 100 gr

129

Lever 150 gr 98 hierbij 100 gram ham 59

WOENSDAG EN DONDERDAG

Magere

spe klap j es

Vleesgehakt
gratis kruiden

Varkenslapjes

Nasi en bahmi

228

319

179

Dikke ribjes 125

Slavinken 3 voor 169

VRIJDAG EN ZATERDAG

Haaskarbonade

Ribkarbonade

Mager ribstuk
Mager soepvlees
gratis pijpje

150 gr snijworst

398

388

479
450

98

Echte

biefstuk
250 gram

alle vleesprijzen per 500 gram

Jonge

andijvie
Pracht komkommer i

Golden delicioos 14$

Spilskool
2 kg

kg 79
bezoek wordt belegd, hierover is men van mening, dat het

nagestreefde doel persoonlijke contacten te leggen, reeds

in grote mat is nagestreefd.
Ter voorbereiding op de uitwisseling met de Oostenrijkse

gasten is voor de betreffende week reeds druk onderling

overleg gepleegd door de contactgroep Hengelo-Feistritzthal

Maast diverse rondritten en de daaraan evt. verbonden

excursies, zal er op zaterdag 30 sept. een grote feestavond

worden belegd in zaal Concordia te Hengelo Gld, waarop

mogelijk ook weer een Oostenrijkse kapel zal optreden.

Binnen het raam van jde uitwisseling zullen de gasten weer

particulier worden ondergebracht.

ZONDAG 28 MEI

Ned. Herv. Kerk
8-30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
10 uur jeugddienst

14.00 uur Kinderdienst

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur Ds P. W. van Arkel

Zondagsdieost wijkverpleging

Zr. Lucle Marie, telefoon 1315
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.

Weekenddienst doktoren
Dr Neomagus, Tel. 05753-1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr F|l t«lefoon (05753) 1420 b.q.Q 008

R.K. Kerk Keijenburg
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30

uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis, 11 uur

stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 6

uur R.K. kerkdienst.


