
41e jaargang no. 22 Dinsdag 30 mei 1972

CLAN
Verschijnt iedere dinsdag: - Uitgave DRUKKERIJ WOLTERS Hengelo GId - Tel. 05753-1455-1253 - Giro 964791

Verspreiding : Hengelo GId - Steenderen - Bronkhorst - Baak - Wichmond - Vierakker - Velswijk-Zelhem

L.M.B. biedt aan
goede gebruikte

werktuigen
3 PZ SNELHOOIERS

5 KUNSTMESTSTROOIERS

7 LAGEDRUKPERSEN w.o.
Bautz - Weiger - Mc Cormick

3 3-PUNTS MAAIBALKEN

2 MC CORMICK HARKEERDERS

1 DEMONSTRATIE MESTWAGEN

ZEER VOORDELIG

Tevens: KOOIWIELEN - LUCHTWIELEN - BUSSEN-

BAKKEN - TRANSPORTEURS - KNOLLENPLUKKER

voor tractor

L.M.B. „HENGELO GLO" N.V.
ZELHEMSEWEG 30

TELEFOON 05753-1964

DE HEIDE SMID1
ff

ERKEND VAKHANDEL, waar men ook voor reparatie

terecht kan.

Voor zover dit mogelijk is: ALLES GRATIS IN HUIS!l

Laat u niet misleiden door aanbiedingen b.v.:
prijs zonder BTW
vaste aanlegkosten o.a. wasautomaat
vrachtkosten enz.

Wat men dus aan korting krijgt, betaalt men dubbel en
dwars weer aan bovenstaande bepalingen terug.

Koop dus bij de ERKENDE VAKHANDEL

Hengelo GId - Varssel F 61 - Tel. 05753-7271

H all e - Tel. 08343-218

Openbare
vergadering

Schutterij E.M.M.

DONDERDAG 8 JUNI A.S.

in zaal Michels

Aanvang 8 uur

Degene, die het goed voor heeft met de Hengelose

kermis, is van harte welkom

Komt allen en beslis mee over het wel en wee van

de kermis

hoog-zoiner
mode voor
vakantie-
prijsjes!
Ja, een werkelijk onbezonnen
geprijsde kollektie hoog-zomer
modelletjes kunnen wij u
presenteren. Heerlijk luchtige
„katoentjes" in een ongekende
variatie. Voor vrijwel iedere
vrouw die weet wat mode is.
Sublieme streep-dessins,
briljante bloemmotieven,
razend-sportieve ruitjurkjes in
triomfantelijk veel verrassende
tinten en kleuren. Kom nu snel
ns bij ons kijken want echt

zomer Is het maar heel kort!
'Velkom!

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

Ipicaoellen 125
150 gram

bolerhamuiorsi

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT met kruiden 250
ikgnoguoordeligerQSO
100 gram

slagersham
Donderdag

500 gram

magere spehlappen 178
3 stuks

tartaar 248

500 gram

dilihe uleesriimetles 125
100 gram

Beniner leueruiorst 79
Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade soo gram 299

Braadkuikens soo gram 168
met Rijkskeurmerk

RAUWE HAM, 100 gram 118

BACON, 100 gram

CASSELERRIB, 100 gram

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

HEIJINK
HEIJINK
HEIJINK
HEIJINK

voor al uw meubelen

voor al uw tapijten

voor al uw gordijnen

voor uw hobby

HEIJINK voor het hele huis

„DE SPANNEVOGEL"

cncló touwtrektournooi

zondag 4 juni a.s.
TERREIN: „DE ZANDHEUVEL", Ruurloseweg, HENGELO G.

AANVANG 13.30 UUR

Leden en donateurs vrije toegang

Deelnemende klassen:
720 kg A en B - 650 kg en Catch- en jeugdklasse

In de pauze optreden van de

Hengelose Majorettevereniging

Organisatie: TTV Bekveld - Hengelo GId

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK



RENÉ WINKELMAN

en

JOSÉ NALES

trouwen donderdag 1 juni 1972 op het ge-

meentehuis te Groenlo om 13.30 uur en

in de H. Calixtuskerk te Groenlo om 14.00 uur

Toekomstig adres: Ruurloseweg 31, Hengelo

Hotel 't Averenck, Spalstraat 45, Hengelo Gld

Receptie van 15.45-17.00 uur.

GERRIT KLOOSTERBOER

en

RIKIE RUESSINK

geven u, mede namens wederzijdse ouders,

kennis van hun voorgenomen huwelijk, op

D.V. vrijdag 2 juni a.s. om 11.30 uur ten ge-

meentehuize te Steenderen.

Kerkelijke inzegening om 12.30 uur in de

kapel te Bronkhorst door de weieerwaarde

heer Ds J. Kronenburg.

Voorst, Kerkstraat 17

Toldijk, Hoogstraat 21

mei 1972

Ons adres wordt: Kerkstraat 17, Voorst

Gelegenheid tot feliciteren van 14.15 uur tot

15.30 uur in zaal „Den Bremer" te Toldijk.

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 3 juni a.s. hopen

E. B. HENDRIKSEN

en

A. A. A. HENDRIKSEN-REGELINK

hun 45-jarig huwelijk te herdenken.

Hengelo Gld, mei 1972.

Noordink E 64.

Receptie van 8.30 tot 10.30 uur in hotel

Langeler

Morgen een pak sneeuw
is even onvoorstelbaar in juni, als het feit dat

dames met zon en zomer om zich heen, iets

nieuws in de mode niet willen hebben.

Als ze 't wel wiiren heeft MODEHUIS LANGELER
in JAPONNEN etc. volop mode kijkklaar hangen.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Wegens huwelijk is onze zaak

donderdag l juni a.s.
de gehele dag gesloten

SCHILDERSBEDRIJF

WIKKELMAN
Veemarkstraat 2 - HENGELO GLD

Groene Kruis

Zuster Culeman is

AFWEZIG
VAN 31 MEI T.E.M. 10 JUNI

Zuster Lucie Marie neemt waar.

Spreekuur: maandag - woensdag - vrijdag van 14 uur

tot 14.30 uur.

„DE HEIDE SMID"
Voor prijsbewust kopen hoeft men echt niet naar de

stad te lopen. Kom dus naar Varssel

Indesit koelkast, 140 l, 2 ster
Esta koelkast, 140 l, 2 ster
Esta diepvrieskist, 420 l ST
Pelgrim kookplaat

f 239.—
ƒ 269.—
ƒ 749.—
f 159.—

Miele wasautomaat en Miele afwasautomaat
beiden met hoge inruilkorting

Electrisch waterpompje, voor uw tuin ƒ 399.—
Tuinsproeiers en andere benodigdheden
Partij sierbloempotten en schalen
Partij bierglazen met voet

Ook op Bosch - Manus DIEPVRIESKISTEN
de scherpste prijs
Alles franco thuis, zonder bijbetaling
Dit is geen 2e keus of beschadigd!!!!

Hengelo Gld - Varssel F 61 - Tel. 05753-7271

Halle - Tel. 08343-218

Voor de overgrote belang-

stelling, welke wij mochten
ondervinden bij ons 60-jarig
huwelijksfeest, zeggen wij u

langs deze weg hartelijk dank

G. W. Weenink

H. Weenink-
Nieuwenhuis

Hengelo Gld, mei 1972
Ruurloseweg 14-16

Biedt zich aan: werkster voor
2 é 3 dagen per week.
Brieven onder no 22 bur. de

Reclame

Te koop zeer goed onder-
houden Kreidler Florett (1969)
Asterstraat 26, Hengelo Gld

Te koop 67 are hooi- of kuil-
gras. Briefjes inleveren tot

vrijdag 2 juni 's avonds 8 uur
bij A. Tjoonk, Lankhorster-

straat E 17, Hengelo Gld

Te koop plm 1.30 ha zwaar
hooigras. Briefjes inleveren

vrijdag 2 juni 's avonds om 8
uur bij H. Olthof, D 51, Hen-

gelo Gld

Te koop aangeboden:
linnenkast, ledikant en ronde

tafel. Schierboom, Wich-
mondseweg 9, Hengelo Gld

Te koop plm. 1.5 ha hooigras
Th. J. Harmsen, Banninkstr. 24

Hengelo Gld - Tel. 1262

Wij zoeken een

MEISJE
voor de huishouding en winkel

Prettig en afwisselend werk

Fam. HEIJINK
Ruurloseweg 2 - „De Spannevogel"
Telefoon 1484

GRUPROOSTERS

Zwaar gegalv., dubbel gelast,

10 jaar garantie!

80 x 100 cm f 48.—

100 x 100 cm f 65.—

inkl. BTW

STALINRICHTING

A.R. Wagenvoort
Julianalaan 16 - Vorden

Telefoon 05752-1259

TASSEN
IN VELERLEI MODELLEN

REEDS VANAF 14.95

WULLINK'S SCHOENHANDEL

Binnenkort kleurige Stickers
Boekhandel Wolters Hengelo G

VOLKSWAGEN 1600
aangeboden, bouwjaar 1968, in zeer goede

staat

F. H. Zilvold
Kastanjelaan 2 - Hengelo Gld
Telefoon 05753-1294

Nieuws van de schutterij „Eendracht maakt macht"
Het tijdstip van de jaarlijkse Hengelose kermis nadert met
rasse schreden.
Voor deze jaarlijks terugkerende feestdagen in Hengelo Gld

heeft het actieve bestuur van de schutterij al een voorlopig
programma samengesteld.
Om het geheel goed te doen verlopen tijdens de kermis-

dagen, zal er op donderdag 8 juni a.s. een openbare ver-
gadering worden belegd in zaal Mïchels, waar alle leden
worden verwacht en waar ook iedere andere belangstellende

die de Hengelose kermis ter harte gaat, welkom is.
Ook dit jaar heeft de schutterij weer een verloting uitge-
schreven en de loten zijn verkrijgbaar bij de Majorettes.
Tijdens de trekking op vrijdag 14 juli in zaal Langeler zal
door de Hengelose accordeonclub Europoort medewerking

worden verleend.
Toezegging is ook verkregen van de Keijenburgse schutterij
om op de zaterdag medewerking te verlenen aan de optocht

De Majorettevereniging draait prima. Hun optreden wordt

overal zeer gewaardeerd.

Zo zullen zij medewerking verlenen aan het grote touw-
trektournooi op zondag 4 juni a.s. bij café De Zandheuvel
aan de Ruurloseweg, dat georganiseeerd wordt door de

TTV Bekveld.

Woensdag 7 juni vindt er samen met de muziekver. Cres-
cendo een optreden plaats bij het hospitaalschip Henri

Dunant te Zutphen.

Verder is er een uitnodiging uit België ontvangen voor een

groot feest.

Meisjes, die lid willen worden kunnen zich opgeven, er

kunnen nog enkele leden bij.

ledere vereniging kan bij geschikte gelegenheden een be-

roep doen op de Majorettevereniging.

VERGADERING CPB

In „Ons Huis" hield de CPB een vergadering. Na opening
en schriftlezing werden alle dames hartelijk welkom geheten
in het bijzonder mevrouw van de Kooy-Feenstra.
Als maatschappelijk werkster uit Almelo, wilde zij komen

spreken over de ongehuwde moeder.
Hier ligt voor ons een taak, om te laten zien dat het ons
menens is met onze naastenliefde.

Zijn wij wel vol begrip geweest tegenover de onge-
huwde moeder? Critiek is zo lang reeds hun deel ge-
weest. Wij moeten niet haar baby zien als het levend

bewijs van haar misstap. Onze plicht is te helpen, door b.v.

een kamer vrij te maken of Meertjes aan te reiken, aldus
spreekster.

Ook de abortus kwam ter sprake. Een kind is maar een kind,
ook al is het nog niet geboren. Wij mogen achter die duizen-
den artsen gaan staan, die de abortus alleen zien als een
middel dat m het uiterste geval nog na veel onderling over-
leg aangegrepen mag worden.
Baas in eigen buik is geen term om over te nemen. Wij
hoeven geen manhouding aan te nemen. Wij dwingen meer
respect af door ons als vrouw te gedragen.

Ook werd nog even stil gestaan bij het gegeven of het wel
geoorloofd is een leven te beëindigen, als b.v. een ziekte
iemand bijna het leven beneemt. Is het niet de Heer die op
Zijn tijd roept?

De presidente dankte aan het slot van haar causerie mevr.
van de Kooy hartelijk voor haar boeiende uiteenzetting.
Na het zingen van gezang 227 vers 1 en 5 en gebed werd
deze bijeenkomst gesloten.

13 juni hoopt men nog een uitstapje te maken naar de Flori-
ade te Amsterdam, met daaraan verbonden een rondvaart.

RALLEY-SUCCESSEN
Tijdens de op 1e Pinksterdag te Xanten (Duitsland) ge-
houden Internationale Ralley voor Vetera&n Motoren be-
haalden de heren G. J. Burgers en R. Kreunen enkele fraaie
resultaten.

Zowerd de heer Burgers 3e en de heer Kreunen 4e in het
eindklassement.

Door de voorzitter van het organisatie-comité, de heer Horst
Briel, werd de deelnemers ter herinnering aan deze ralley
een „wandkachel" aangeboden.

NIEUWE PREDIKANT HERV. GEMEENTE STEENDEREN

Ivm het a.s. afscheid van Ds J. Kronenburg, van de Herv.
Gemeente van Steenderen en Bronkhorst, is als zijn op-
volger beroepen, Ds J. G. Eelderink uit Nieuw-Amsterdam.

De intrede zal waarschijnlijk zijn half augustus.
De nieuwe predikant voor Steenderen, afkomstig uit Ruurlo,
was achtereenvolgens voorganger te Boelenslaan, Sur-
huisterveen te Friesland en laatstelijk te Nieuw-Amsterdam
(Drente). Hij is 42 jaar.
In een dienst op zondag 4 juni in de Ned. Herv. Kerk te
Steenderen, welke om 9.30 uur begint, neemt Ds Kronen-
burg afscheid van de Herv. Gemeente.
Na de dienst is er nog gelegenheid om de hand ten afscheid

te drukken, in zaal Concordia.
Ds Kronenburg die 51/2 jaar in Steenderen werkzaam is
geweest, wordt voorganger in de Herv. Gemeente van Eind-
hoven.

UITBREIDING ZAKELIJKE AKTIVITEIT

Naast de handel in huishoudelijke en electrische artikelen
heeft de fa. Klein Lebbink, installatiebedrijf te Wichmond,
sinds kort haar zakelijke aktiviteiten uitgebreid met de ver-
koop van textiel.
Aan de linkerzijde van het pand, werd de voorkamer bij de
bestaande verkoopruimte aangetrokken, waardoor een gro-
ter verkoopoppervlak is ontstaan.
Mede hierdoor kunnen grotere stukken op electrisch ge-
bied ook beter geshowd worden.
De verkoop van textiel, de enigste in Wichmond of directe
omgeving, bestaat ondermeer uit werkkleding, dames onder
goed en foundations, alle soorten babykleding, wol, klein-
vakartikelen enz.
Bij de inrichting v. h. nieuwe gedeelte is eveneens het zelf-

systeem zoveel mogelijk verwerkt, waarbij het devies is:
kijken is kopen, is toegepast.
Het pand telt nu drie etalages terwijl aan de voorzijde
van de zaak een ruime parkeerplaats is aangebracht.
Met deze uitbreiding van de zaak met textiel-artikelen hoopt
in de plaats maar ook in de omgeving in een behoefte te
voorzien.
Mogelijkheid bestaat dat in de toekomst de afdeling textiel
met meerdere artikelen uitgebreid zal worden.

Kampioensstrijd Motorcross 500 cc te Borger (Drente)
Vervolg op de strijd te Hengelo Gld en Wychen

Als zondag 4 juni omstreeks half twee voor de eerste maal
het starthek valt, begint te Borger (Drente) de bikkelharde
strijd om de kampioenspunten in de klasse Senioren en
Internationalen 500 cc.
En dat er strijd verwacht kan worden, staat als een paal
boven water, daar staan de namen van de deelnemers
borg voor.

Nederlands kampioen Gerrit Wolsink, Pierre Karsmakers,
Peter Willems, Frans Sigmans, Jan Keizer en vele anderen.
In de eerste 2 wedstrijden was kampioen Gerrit Wolsink
niet erg gelukkig. In Hengelo Gld liep zijn motor vast en te
Wychen bleef hij na een machtige inhaalrace zonder benzine

staan, terwijl zijn grootste tegenstrever Pierre Karsmakers
zijn dit jaar buitengewoon goede vorm demonstreerde en
beide wedstrijden won.
Sinds de laatste wedstrijd echter heeft Gerrit Wolsink
bewezen tot de top van de motorcross-elite te behoren, dit

gezien de resultaten in de moordende Grand Prix, 8e in
Oostenrijk, 5e in Zwitserland en afgelopen 1e Pinksterdag
weer een 5e plaats in de Grand Prix van Frankrijk.
Daarom des temeer is het oppassen geblazen voor Pieer
Karsmakers, want Gerrit Wolsink zal ongetwijfeld alles in
het werk stellen om de slechte resultaten van de beide
eerste wedstrijden te veranderen in goede.

Maar er zijn meer kapers op de kust, de dit jaar bijzonder
goed na zijn beenbreuk teruggekomen Frans Sigmans en

de goedlachse Limburge Peter Willems, die momenteel de
2e en 3e plaats bezetten in de rangschikking.
Reden temeer om spannende strijd te verwachten.
Het verdere programma van deze cross vermeld de steeds
populairder wordende klasse 125 cc en de klasse 250 cc.
Dat Gerrit Wolsink een zeer actieve supportersclub heeft,
getuige wel de plannen een bus naar deze cross te laten
rijden. Men kan zich hiervoor opgeven zo lang er plaats is

bij café Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo Gld.
Er zullen ongetwijfeld zeer veel supporters naar Borger
trekken om Gerrit Wolsink te zien rijden.

LAATSTE JANSEN STAPTE UIT DIRECTIETEAM VAN DE

QUICK, NV TE HENGELO GLD

Bij het afscheid van de heer A. Jansen, onlangs als directeur
van Quick Sportschoenfabriek te Hengelo Gld, is tevens
de laatste zoon van de oprichter van het bedrijf (de heer

H. Jansen sr) uit de directie gestapt.

Het bedrijf dat in 1905 werd opgericht, heeft in de heren
Th. Jansen, H. Jansen, G. Jansen en A. Jansen stuwende
krachten gehad, die het bedrijf hebben gemaakt tot een

industrie met export naar alle landen van de wereld.
De heren Jansen traden achtereenvolgens uit de directie:
Th. Jansen 1 mei 1966, H. Jansen 1 jan. 1968, G. Jansen

1 dec. 1970 en A. Jansen 1 april 1972.
De Quick begon aan de Rozenhoflaan, om achtereenvolgens
gezeteld te zijn aan de Kerkstraat en de Raadhuisstraat.
Bij de opening van het fabrieksgebouw aan de Raadhuis-

straat (achter woninginrichting Lubbers) in 1948, werd
tevens de schoenhandel en de schoenenproduktie gesplitst.

Het huidige bedrijfspand kwam in 1957 gereed. Een jaar
daarvoor was het familiebedrijf omgezet in een naamloze

vennootschap.
In 1948 kwam tevens in dienst bij Quick de heer H. A. Ritzer,
welke komend als boekhouder van een klein bedrijf, diverse
functies heeft doorlopen, om per 1 april j.l. benoemd te

worden tot algeheel directeur.
De heer Ritzer, die na het afscheid van het laatste directie-
lid Jansen, optreedt als éénhoofdige directie, heeft eveneens
een groot aandeel in de grote groei van het bedrijf, waarin
naast voetbalschoenen ook andere sportschoenen worden
vervaardigd.

INSTRUMENTENFONDS CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO

De chr. muziekver. Crescendo die zich de laatste tijd kan
verheugen in een aanwas van jeugdige leden, heeft met het

oog op de toekomst, nog wel enige zorg.
Het instrumentarium, dat zo hier endaar wel eens aangevuld
is, blijkt danig verouderd en in de naaste toekomst aan
vervanging toe te zzijn.
Daar de aanschaf van een nieuw instrumentarium veel
geld vraagt, zal dit mogelijkerwijs niet op korte termijn ge-
realiseerd kunnen worden, vandaar werd er onlangs een

instrumentenfonds ingesteld.
waarvoor reeds enige bedragen gevoteerd werden.
Bij Crescendo heeft men echter goede hoop, die noodzake-
lijke vervanging in de toekomst wel te kunnen realiseren.
Op woensdag 7 juni verleent het korps medewerking aan
een serenade, welke gebracht zal worden aan het hospitaal
schip Henri Dunant. die dan, te Zutphen is afgemeerd.

ARBITRAAL GEZAG!

Dat er bij PAX een groot aantal ambitieuze voetballers
rondlopen, is wel genoegzaam bekend, maar dat er ook nog
mensen zijn, die de taak van scheidsrechter ook wel eens
van de andere kant willen bezien, als die van de voetballer,
is een geheel ander aspect.
De heren D. Nijenhuis, L. Meijers en H. Groot Wassink,
moesten tegenover de superieuren in Gelders voetbalbond
een proeve van bekwaamheid afleggen, om in de toekomst
op legale wijze de scheidsrechtersfluit te kunnen hanteren.
Wie weet, komen we een van deze fluitisten nog wel eens
tegen in Nederlands voetbalwalhalla, de Eredivisie.

INKWARTIERING OOSTENRIJKSE GASTEN
Zoals reeds gemeld, vindt in het najaar van 1972, voor de
laatste maal een uitwisselingsbezoek (in groepsverband)
plaats van de inwoners van het Feistritzthal in Oostenrijk.
De reeds enige jaren bestaande contacten tussen Hengelo
en het Feistritzthal, hebben reeds in grote mate aan het doel
beantwoord, deze contacten meer in het persoonlijke vlak
te trekken.

In het kader van deze uitwisseling zullen de gasten particu-
lier worden ondergebracht.

Het comité Hengelo Gld-Feistritzthal roept langs deze weg
gegadigden op, die geïnterresseerd zijn, een of meerdere
Oostenrijkse gasten onder te brengen.
Opgave kan geschieden op de navolgende adressen:

mevr. B. Gerritsen-Jansen, Westerstraat 102, Tel. 1915;
J. Jolij, Westerstraat 108, Tel. 1577;
A. Lubbers, Kerkstraat 17, Tel. 1253

De huisvrouwen
kunnen

het weten
Huisvrouwen

zijn prijsbewust

Ze lezen de Reclame
van A tot Z
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wordt jonger, moderner en nog actractiever, U kunt het al zien

Echte Betuwe Confiture
van 176 voor 159

Speksnijbonen heel blik 89

Leuk kinderbadje 750
doorsnee 120 cm

Vivo lucifers 2 pak 75
Vivo snelkookrijst

van 125 voor 99

Gesneden zoetzure

komkommer
liter

Onze bekende

koffiemelk
heel liter

Pracht kop en schotels
6 voor 975

Abrikozensap heel Itr 189

Raak sinas 119
zonder prik 11/2 liter

Vapona strip van 795 v. 725

Vivo up 2 liter 139

DE HELE WEEK

3 Hamburgers

Verse braadworst
Mager klaprib

200 gr leverworst

150 gr palingworst

149

258
425

98

98

Mager

hachévlees

met gratis kruiden

WOENSDAG EN DONDERDAG

ïLEESlifilük!
met gratis kruiden

Roomsnitsels p. stuk 70

Karbonade
Varkenslapjes

Verse lever

Dikke ribjes

319
319

249

125

VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager ribstuk 498

Schenkel met been 298

Echte bielstuk 25ograJ49
Heerlijke rollade

vanaf 525

150 gram ham 98

Blank en mager

Fricandeau
alle vleesprijzen per 500 gram

Zolang de voorraad strekt: Bij aankoop van ƒ 10.- aan vlees: grote dikke HANDDOEK slechts 195

Hollandse

tomaten
500 gram

Rabarber kg
JONGE

spwtieboontjes
500 gram

Bananen kg 10$

Kerkdiensten

ZONDAG 4 JUNI
Ned. Herv. Kerk

3.30 uur geen dienst
10 uur Ds A. Bloemendaal

Goede Herder Kapel
10.00 uur ds. Wiersma

„Ons Hul»"

10 uur Teenerdienst

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Hoeken. Hummelo. Tel. 08348-236

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr. Eli telefoon (05753) 1420 b.g.g. 008

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

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.

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.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:

dinsdags van 9-10 uur; donderdags van 19

tot 20 uur.



Laadproblemen??

Carlo Pesci
MECHANISATIEBEDRIJF

ff Hengelo Gld" N.V,
TELEFOON 05753-1964

Miele wasautomaten dragen
drie onderscheidingen:
fiBmakeur, Internationaal
Wolmerken de Goedkeuring
\an de Ned.Vereniging
\anHuisvrouwen.
Wat wilt u nog meer?

v^Bsautematerxetoogauta-nntex
afwasautomateaöobug»*

Miele
er is geen betere

Erkende MIELE-service

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10

„DE HEIDE SMID"
PAST OP UW BEURS!!!!

LU

N

CL

o

Brouwers veedrinkbakjes

varkensdrinkbakjes

u ie metten

gruproosters

hangnylons

Indiana stalmatten Spanbeugels Kopriemen
Senior melkmachines en onderdelen
Alle merken emmers (beperkt leverbaar)

Zwenkwielen Partij buizen (gloednieuw) Electroden
Alle merken weidepompen
Filters, plastic of staal
Droogvoederbakjes biggen f 30.

Eventueel thuisbezorgd

Hengelo Gld - Varssel F 61 - Tel. 05753-7271

Halte - Tel. 08343-218

TE KOOP

plm 2 ha kuil- of
hooigras
+ naweide; op ,,de Kreijï", E 81

t.b.v. diaconie Herv. Gemeente Hengelo

Opgave en inlichtingen bij

A. B. Zemmelink
Memelinkdijk E 52 - Hengelo Gld

Briefjes inleveren voor zaterdag 3 juni 's avonds 8 uur

Kindersokjes 198

Schröder BIJ DE KERK

zonnebrillen

GROTE SORTERING

A. GROOT KORMELINK
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

ZWEEDSE KLOMPEN

GROTE KEUS BIJ

WULLINK'S SCHOENHANDEL

VAKANTIE
AUTO VERZEKERING
ONBEZORGD AUTO RIJDEN IN UW VAKANTIE!

Neem TIJDENS UW VAKANTIE een
AUTO CASCOVERZEKERING
naast Uw W.A. polis. Deze geeft dekking
voor botsing, brand, diefstal, joy-riding,
overstroming, breken van ruiten, enz.

Groene kaarten uit
voorraad af te geven

Komt U vrijblijvend eens informeren.

Onderlinge

Brandwaarborg

Maatschappij
voor Ruurlo en Omstreken

KERKPLEIN 10 TELEFOON 05735 - 1212

SPECIALE AANBIEDING

JAPONNEN
KLEINE MATEN

Schröder BIJ DE KERK

Voor ZOMERSCHOENEN

GROOT OF KLEIN UW ADRES

WULLINK'S SCHOENHANDEL

Voor grote en kleine fietsers

zolang de voorraad strekt

dames en heren

rijwielen
compleet ƒ 168.50

Kinderrijwielen
met remnaaf en 16 en 20 inch wielen

ƒ 99.-

Fa. J. TH. SLOTBOOM
Kieftendorp B 98 - Hengelo Gld - Tel.7278

Rente
Assur.kantoor Tijkken
Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

NEDERLANDSCHE

MIDDENSTANDS SPAARBANK

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

McCORMICK

INTERNATIONAL* tractoren naar LMB

KERKSTRAAT 1 IS VANAF HEDEN GEVESTIGD

FOKKINKWEG9

BELEEFD AANBEVELEND

TELEFOON 05753-2030

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

U kunt zoveel
méér doen

met onze bank

Uw geld laten groeien? Dat Is niet zo moeilijk.

Daarvoor staan er 8 verschillende

spaarmogelljkheden tot uw beschikking bij
de Raiffelsenbank 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.

RAIFrEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

ZONDAG 4 JUNI

orkest

EVENING
STARS

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

BARS GEZELLIGHEID

„DE HEIDE SMID"
Het adres voor: SNEL - VAKKUNDIG - VOORDELIG

met inruil en korting

Goudland snelmaaiers (goed en goedkoop)
Weiger schotelmaaiers
PZ cyclomaaiers
Kemper mestwagens (speciale prijs)

PZ Strela (beperkt leverbaar)
Ipsa trommelschudder (verende tanden)

Eureka trommelschudder (verende tanden) nu f 1500.—
Weiger opraapwagens
Jola kunstmeststrooiers (geen slijtage)
Koltec schrikdraadtoestel, electr. of batterij vanaf f 215.—
Saval rugsproeiers f 190.—
Betonmolens (zware uitvoering vanaf 90 l) %

Kruiwagens ,alle soorten
LASTOESTEL, 5 jaar garantie, (f 365.—
Haakse slijpmachine ,Wolf, vanaf f 285.—
Slijpschijven 5 stuks voor f 10.—

Hengelo Gld - Vars&el F 61 - Tel. 05753-7271

Halle - Tel. 08343-218

RUBBERSTALVLOEREN

10 jaar garantie

Worden gratis gelegd.

We hebben ruim 50 ton

in alle lengten in voor-

raad. Vraag nu reeds

aan.

STALINRICHTING

A.R. Wagenvoort
Julianalaan 16 - Vorden

Telefoon 05752-1259

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN
Telefoon 3539


