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HETBIOVffl
na vele jaren van onverschrokken onderzoek

en ontwikkelingswerk kunnen wij U nu de

nieuwe prestatie van de

International Harvester Company presenteren,

de

Formule
de super serie van International

Maandenlang draaiden deze tractoren ononderbroken op de testbaan. Dag en nacht, onder
iedere temperatuur, natuurlijk electronisch bestuurd, omdat tijdens deze omstandigheden
geen testrijder het zou kunnen uithouden. De modernste test en meetapparaten waren con-
stant aan het „hart" van deze testtractoren aangesloten. En de resultaten:

EEN SUPER SERIE

de FORMULE S-SERIE
VAN INTERNATIONAL

Formule S-serie betekent:
Stabiele eigentijdse vormgeving
Solide constructie
Sterke, temperamentvolle International motoren
Spaarzaam in gebruik
Systematische versnellingen
Stoere strakke stroomlijn
Souverein in rijcomfort en doelmatigheid

DIVERSE NIEUWE TYPES ZEER BINNENKORT AAN ONS BEDRIJF!!

Sprint een schitterende toe-
komst tegemoet met deze
formule S-serie, w-o.:

323 - 383 - 423 -

453 - 553 - 624 - 724 -

824 - 946 -1046 -1246

Op deze tractor en Uw officiële International dealer kunt U bouwen.

NV
ZELHEMSEWEG 30 - TELEFOON 05753-1964



Op zaterdag 24 juni hopen onze ouders en groot-

ouders

H. LUIMES

H. J. LUIMES-GROOT WASSINK

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven,

is de wens van hun dankbare kinderen en

kleinkinderen

Hengelo Gld, juni 1972.

D 122.

Gelegenheid tot gelukwensen van 3 tot 4.30 uur in

zaal Concordia te Hengelo Gld.

Lena van 't Rentmeistershuus
en

Driekus van 'i Ni'jsinck

gaot met mekare trouwen op donderdag

13 juli.

lederene kan op de brulfte kommen!

Ankommende wekke heur i'j der naoder

van.

Voelt U voor
kennismaking?

PER ADVERTENTIE?

Kennismaking met de zeer veelzijdige mode-

kollektie van MODEHUIS LANGELER.

Uw komst zal ons aangenaam zijn.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Woonhuis Hengelo Gld
Notaris H. van Hengel te Hengelo (Gelderland) verkoopt bij

inschrijving:

alleenstaand, goed onderhouden WOONHUIS met garage,
tuin, bouwland - Zelhemseweg 16 te Hengelo Gld
groot 2870 m2.

Aanvaarding vrij van bewoning, en betaling 1 aug. a.s.

Bezichtiging uitsl. zaterdag v.m. 9-12 u. en dinsdag en don-

derdag n.m. 6-8 uur. Men wende zich tot de Hr W. F. Lur-

vink, Ruurloseweg 14-16, tel. 05753-1264.

Verkoopvoorw. verkrijgbaar tijdens bezichtiging en ten nota-

riskantore. Briefjes inleveren in gesloten enveloppe met op-

schrift: „Zelhemseweg 16" tot maandag 3 juli a.s. 14 uurbij

notaris H. van Hengel, Groene Kruisstraat 19, Hengelo Gld,

tel. 05753-1273. Gelegenheid bij opening briefjes aanwezig te

zijn op maandag 3 juli a.s. 16 uur ten notariskantore voor-

noemd.

Ahum!
Wi'j leaft met ow met
tiedens de Keijenborgse Kermis!l

Maak t'r wat van
Drink doar moar un borreltjen op

dan löp ut gesmeerd.
Bi'j ons löp ok alles gesmeerd

en op wieltjes

BART
dech t'r ut ziene van

FA. B. ANNEVELDT - KEIJENBURG

Pastoor Thuisstraat 7

Rijwielen - Bromfietsen - Valhelmen - Gloei-
lampen - Batterijen - Skelters - Autopeds -

Regenpakken
Kinderfietsen - Windbukskogels - Benzine-

station - Butagas etc. etc.

Veel meer
wooncomfort en gezelligheid in een huis,

voorzien van

centrale verwarming
Vraag vrijblijvend prijsopgave,

ook voor UW HUIS bij

gedipl. gas, water, sanitair, centrale ver-
warmings- en electro-technisch

installateur

(Voor 65-plussers mogelijkheid Rijkssubsidie)

WINTERS
Spalstraat 8-10 - Tel. 05753-1280

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

verse uiorst 268
3 stuks

iricadellen 125
150 gram

boierhamuiorst

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT met kruiden 250
ikniBDvoorteiHieruo
100 gram

slayersham 99
Donderdag

500 gram

magere speklappen 178
3 stuks

tartaar 248

500 gram

malseuarkenslappen299
150 gram

boterhamuiorsl

Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade
Friki braadkuikens

GEBRADEN GEHAKT, 150 gram

RUNDERROLLADE, 100 gram

PEKELVLEES, 100 gram

500 gram

500 gram

299

168

110

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSIAGEH

Zaterdag 24 juni

DANSEN
vanaf 7 uur n.m.

Zondag 25 juni

STEMMINGSMUZIEK
Maandag 26 juni de gehele dag

DANSEN
vanaf 10 uur v.m.

Alle drie dagen met medewerking van

The Evening Stars

Zaal Winkelman
KEIJENBURG

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

PAROCHIEHUIS

KEIJENBURGSE KERMIS

24,25 en 26 juni

ZATERDAG 24 JUNI vanaf 7 uur

DANSEN

ZONDAG 25 JUNI

Stemmingsmuziek

MAANDAG 26 JUNI vanaf 10 uur

DANSEN

Al deze dagen medewerking van het

ASTRA COMBO

Prima consumpties Toegang voorbehouden

Kermis-reclame

HAANTJES

CA. 1 KG 4M » O .J?

Zie voor verdere aanbiedingen de VIVO-FOLDERü

C. PETERS-SUETERS
VIVO ZELFBEDIENING KEIJENBURG

WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE KERMIS

Zet de
bloemetjes
maar eens
lekker buiten

Veel plezier met de
Keijenburgse Kermis

Waamelink
BLOEMEN- EN ZAADHANDEL

Sproeibedrijf
Hengelosestraat 47 - Keijenburg - Tel. 05753-1334

op een
SIMPLEX fiets
beleef je iets
DOE MEE AAN DE BETOVERENDE
FILMTRIP DOOR AFRIKA
12 Nederlanders worden straks
uitverkoren om deelnemer te worden aan

een onvergetelijke 16-daagse
foto-film-safari.

MET SIMPLEX OP SAlvYKI

Vraag om een deelnemers-kaart
en doe mee. Direkt doen!

uw fietsen-leverancier:

EUESEN - BAAK

Voor een
heerlijk diner

met de kermisdagen

VLEES - KARBONADE

VERSE WORST

BIEFSTUK - ROLLADE

Als heerlijk toetje na onze smakelijke

ijstaarten en puddingen

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Pastoor Thuisstraat 9 - Keijenburg - Tel. 05753-1320

BESTELLINGEN VROEGTIJDIG OPGEVEN

Wij wensen U feestelijke

en smakelijke kermisdagen toe!

Om de vingers
er bij af te likken
Hierbij hebben wij het over

ons overheerlijk GEBAK, dat

er met de Keijenburgse feeste
lijkheden weer ingaat als koek
Overal geroemd en op veel
plaatsen gegeten:

Mentink's
gebak

Een logisch gevolg:

vroegtijdig bestellen
want dan eet U met de kermis
wel een taart!

Bel ons maar snel en wij
maken uw bestelling picco
bello in orde!

Onze zelfbedieningswinkel

biedt een sortering

WIJNEN
waar men U tegen zegt.

MENTINK
uit de Voort

bakt ze weer bruin voor U

Reigersvoortseweg C 83
HENGELO GLD
Tel .05753-1344

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijjlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN
Telefoon 3539

Verse haantjes
TE KOOP
voor de a.s. kermisdagen

Joop Jaaltink
Neuzendijk 8 - VELSWIJK
Tel. 08343-341

Biedt zich aan meisje, 14 jaar
voor zaterdags en als vakan-
tiehulp. Inl. bur. de Reclame

TE KOOP
Goed onderhouden dressoir.

Maanstraat 16, Hengelo Gld

Gevraagd in Hengelo Gld of
Keijenburg net kosthuis, liefst
zit-slaapkamer, alsmede keu-
ken. Brieven onder no 25
bureau de Reclame

Te koop aangeboden Ford
Cortina 1600 de Luxe, bouw-
jaar 1969. Fokkinkweg 5
Hengelo Gld, Tel. 1805

Te koop V.W. 1200 de luxe
bouwjaar begin 1966. B. Vos-
kamp, Zelhemseweg 2a,
Hengelo Gld

Te koop valhelm no 5 Teunter
Beukenlaan 37, Hengelo Gld
's avonds na 6 uur

Te koop alle soorten kool-
planten, vrij van knolvoet, be-

handeld tegen draaihartigheid
alsmede prei- en selderij plan
ten. Niesink, Pastoor Thuis-
straat 10, Keijenburg

Te koop zware drag. varkens
a.d.t. 21 tot 24 juni. G. Hiddink
Bekveld.JD 35, Hengelo Gld

Te koop 10 jonge hennen,
Zilver Broekels, 12 weken oud

A. Barink, Meidoornstr. 10, na
6 uur

Dames JAPONNEN groie malen
Ook speciale aanbieding — kleine maten

Schröder BIJ DE KERK

Voor INTERNATIONAL tractoren naar LMB

Biedt zich aan meisje (15 jaar' voor vakantiewerk. Adres
bureau de Reclame

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

GESLAAGD

Mej. C. Peelen uit Steenderen slaagde te Loosdrecht voor
het vakdiploma kapster.
Haar opleiding heeft zij genoten te Arnhem.

Te Utrecht slaagde voor het diploma chiropodist (algehele
voetverzorging) mevr. M. Lenselink-Walgemoed.

Mej. T. Ritzer slaagde te Den Haag voor het eindexamen

lerares N 20 (k en o).



ANJERFONDS GELDERLAND

Op de loten 3301 t.e.m. 3500, verkocht door leden van Hen-

gelo's Gemengd Koor is helaas bij de trekking van 25 mei

geen prijs gevallen.

AANLEG VAN SNETHLAGEWEG

Momenteel wordt er druk werk van gemaakt om de nieuw

aan te leggen Snethlageweg te Hengelo Gld nog voor de

bouwvakvakantie gereed te hebben.
Deze weg die zich afsplitst van de Schoolstraat en lang de

Piersonschool en huize „de Knipscheer" oploopt, zal aan-

sluiten op de geprojecteerde weg de Heurne, welke t.z.t.

een verbinding gaat vormen tussen de Vordenseweg en de

Ruurloseweg.
Langs deze nieuwe weg waarin nu de rioleringsbuizen-aan-

leg reeds is gestart, komt een bebouwing van enkel- en

dubbelbouw.

AKTIE „LOPEN" OPBRENGST RUIM f 4000,—

De actie, ten bate van de wederopbouw van enkele in 1968

door een zware aardbeving getroffen dorpen op Sicilië, die

op 2e Pinksterdag in Vierakker-Wichmond is gehouden, is

een geweldig succes geworden.
Ongeveer 200 deelnemers meldden zich aan de start. Onder

stralende middagzon vertrokken de wandelaars om afstan-

den te lopen variërend van 10 tot 35 km.
Onderweg waren controleposten uitgezet, die er eveneens

voor zorgden dat er de nodige frisdranken werden uitge-

reikt.
Nadat tegen het vallen van de avond alle Wandelaars weer

terug waren bij de plaats van vertrek werd de opbrengst

geteld. Deze bedroeg ruim ƒ 4000,—, hetgeen een prachtig

resultaat mag worden genoemd.
Vierakker-Wichmond wil andere plaatsen die een dergelijke

aktie willen gaan organiseren, graag inlichtingen verstrek-

ken over de organisatie.
Inlichtingen bij Berry Rouwen, Vierakkersestraatweg 26,

Vierakker, post Vorden, Tel. 05754-361

De Keijenburgse kermis
A.s. weekeinde staat het dorp Keijenburg in de gemeente

Hengelo Gld, in het teken van de jaarlijkse kermis, een ker-

mis welke vorig jaar een record aantal bezoekers trok.

De Keijenburgse kermis welke zal plaats vinden op 24, 25

en 26 juni zal zeker wat de optocht op zondag 25 juni be-

treft, weer enige duizenden belangstellenden naar Keijen-

burg doen komen.
De optocht, waarvan de opstelling rond 2 uur aanvangt in

Pastoor Thuisstraat, zal om half drie van start gaan.

Voor het vertrek van de stoet zal een deskundige jury de

deelnemende stukken keuren. Er nemen ruim 15 grote

wagens, alsmede kleine stukken, en bovendien jeugd met

versierde fietsen en karretjes deel.
Aan de grote wagens zal volgens de jury een startgeld

worden uitgekeerd van ƒ 50.—.
De best gewaardeerde grote wagen krijgt naast een flinke

hoofdprijs ook nog een vliegtocht voor twee personen,

boven deze omgeving aangeboden.

Reklamewagens voor de optocht kunnen ook opgegeven

worden. Inlichtingen kunnen daartoe ingewonnen worden bij

J. Menting, Hengelosestraat, Keijenburg, Tel. 05753-1716.

Aan de optocht werken verschillende korpsen mede, o.a.

tamboer-, pijper- en muziekkorps uit Moers (Duitsland),

Hengelose Majorettevereniging, Majorette en muziekkorps

uit Borne, schutterij van Dommelen, tamboerkorps uit Wijn-

bergen, korps van Presikhaaf (Arnhem).

Op veelvuldig verzoek komt ook weer de boerenkapel ,,de

Spekboeren" naar Keijenburg, welke vorig jaar zo'n groot

succes oogstten met hun spectaculaire en komische show.

De stoet zal aangevoerd worden door het tamboer- en

muziekkorps St Jan.
De route is als volgt: Pastoor Thuisstraat, Hengelosestraat,

St Janstraat, Poelsweg, Molenstraat, Kerkstraat, Teuben-

weg, St Bernardusstraat, waar de optocht ontbonden zal

worden.

Terwijl de korpsen opmarcheren naar het bejaardencentrum

Maria Postel, blijven de wagens staan, alwaar men ze nog

eens nader kan bekijken.

Vanwege de te verwachten drukte voor de optocht heeft

men extra parkeerterreinen gecreërd, waar men op eigen

risico gratis mag parkeren.

Maandag 26 juni zal om 9.45 uur met het traditionele vogel-

schieten een aanvang worden gemaakt.

Ook op maandag kunnen de schoolgaande kinderen op ver-

toon van de uitgereikte bonnen, gratis draaien, van 10 tot

12 uur.

Het lunapark op de Keijenburgse kermis mag er wezen en

biedt een ieder veel reden tot vermaak.

Volop gelegenheid om tijdens de kermis de beentjes van de

vloer te laten gaan in de diverse gelegenheden, bestaat op

zaterdagavond 24 juni en maandag 26 juni.

KEIJENBURGSE KERMIS IN TRIMSFEER

Het trimwezen dat op de Keijenburg de beginstoot kreeg in

de gemeente Hengelo Gld, zal tijdens de Keijenburgse

kermis ook vertegenwoordigd zijn.

Als men in het lunapark en in de zalen de beentjes los zal

krijgen, moet dit ook met trimmen kunnen, vandaar dat het

trimcomité iets op touw heeft gezet.

Op zaterdag 24 juni kan men 's middags in de weer komen

voor een prestatieloop, die over twee afstanden is verdeeld

Men kan kiezen tusen de afstanden 3 en 6 km.

Om iedereen de kans te geven zich op zijn eigen manier

een prestatie te stellen, is er geen tijdslimiet vastgesteld,

dus tippel gerust mee, maar dan in een iets hogere ver-

snelling dan normaal.

De aanwezigheid van enige schaatscracks o.m. Eddy Ver-

heijen en zijn echtgenote Rieneke Demming, alsmede oud-

schaatscoach Anton Huiskes, zal ertoe bijdragen, dat menig

een zich nog wel weer eens het vuur uit de sloffen zal

willen lopen.Over beide afstanden, welke resp. om 2.30 en

3.30 uur beginnen, doen deze bekende gasten mee.

Burgemeester Quarles van Ufford van Hengelo Gld zal het
startschot geven.

Om 12 uur zal op het terrein van de voetbalver. Keijenburg

voor de kinderen van de lagere school een spelcircuit

worden georganiseerd door het trimcomité.

wordt jonger, moderner en nog affraktiever. U PROFITEERT ERVAN!

Supermarkt Verjongingspremie

l

VERSE BRAADWORST Onze
bekende

(max. 2 kg per klant) 500 gram

Voordeelkoek 79
Vivo beschuit 2 rol 79
RÏJSl gebr. droogkokend kg 125

pak 4 rol

CLOSETPAPIER

FRUIT

COCKTAIL

literblik

Chips familiebaai
Vivo sinas liter

79
79

Vivo pils 715
Robijn wasverzachter

11/2 liter 195

Pracht

boodschappentas 120

DE HELE WEEK

Gelderse schijven
3 VOOR

Bieflappen

Ossestaart

150 gebr. gehakt

100 gr gek. lever

149

598

198

98

85

MAGER

R/BSTUK

WOENSDAG EN DONDERDAG

gratis kruiden

Malse varkenslapjes

Magere speklapjes

Roomsnitsels
per stuk

Verse lever

Dikke ribjes

319

198

70
249

125

VRIJDAG EN ZATERDAG

Hamlapjes 398
Rund of varkensrollade

mager 529

Lende
150 gr ham
150 gr palingworst

98

98

Karbonade

alle vleesprijzen per 500 gram

Export kwaliteit

Tomaten

500 gr

Andijvie kg 78
REUZEN

komkommer 5X

Bananen kg 9$

/Kerkdiensten
jkti

ZONDAG 25 JUNI

Ned. Herv. Kerk

8-30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel

10 uur jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk
10 uur Ds K. J. Bosma

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

V. Eli telefoon f057531 1420 b.g.g. 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

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 Hanrath, Tel. 1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

Zondagsdienst wijkverpleging
7.r Lucle Marie, telefoon 1315

Maatschappelijk werk Hengelo Gld
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Fel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:

dinsdags van 9-10 uur; donderdags van 19

tot 20 uur.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur

Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr

\/eenink. Spreekuren: leidster gezinsver-

zorging mej. Ebbers dinsdags t.e.m. vrijdags

/an 8.30-9.00 uur. Leidster bejaardenhulp

mevr. Lubbers: donderdags van 9-9.30 uur

veilig en vertrouwd
in De Reclame

WIJ ZIJN OOK MET ONZE

prijzen
verlaagd

BENZINE-STATION

„DE RONDWEG"
TH. J. HARMSEN & ZN



Dicht bit huis snel in handen

Ukant zoveel
méér doen

met onze bank

Buitenlands geld voor vakantie- of zakenreis?
't Is een kleine moeite om dat snel in handen
te krijgen. U hoeft eenvoudig maar even de
dichtstbijzijndeRaiffeisenbank
binnen te wippen. Ook voor reischeques - de
veiligste betaalmiddelen voor wie geen risico's
wil lopen. Bovendien kunt u er tegelijk uw
reisverzekeringen in orde laten maken. Evengoed
als u er ook een volledig verzorgde vakantiereis
kunt boeken. Ook u kunt zoveel méér doen
met deze bank.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l,Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Zondag 25 juni en maandag 26 juni
Kermis te Keijenburg. Zondag 2 uur: grote optocht.

Woensdag 5 juli
n.m. 7 uur: oriënteringsrit voor auto's, motoren en bromfietsen. Start:

Hotel Michels, Spalstraat.

Woensdag 12 juli
Kermis met 's morgens: markt met standwerkersconcours en paarde-

markt (keuring Haflingers en Dartmoor). Dansen in div. zalen. N.m. 7.30

uur: parkeerterrein: motorbehendigheidswedstrijden.

Donderdag 13 juli
Grote boerenbruiloft. N.m. 7 uur: Optocht bruilofsstoet door het dorp.

Route: Vordenseweg, Raadhuisstraat, Spalstraat, Ruurloseweg, Beuken-

laan, Rozenstraat, lekink, Spalstraat tot zaal Langeler. N.m. 8 uur: huwe-

lijksvoltrekking tussen Drikus van 't Nijssinck en Lena van 't Rent-

meistershuus en bruiloft in zaal Langeler m.m.v. boerendansgroep en

boerenkapel.
Entree inclusief koffie en krentewegge ƒ 4.— p.p. Kaarten in voorver-

koop bij bakkerij Kreunen, boekhandel Wolters, sigarenmagazijn Wues-

tenenk, sigarenmagazijn Rietman, rijwielhandel B. Anneveldt, Keijenborg

Vrijdag 14 juli
Kermis N.m. 7.30 uur: damesvoetbalwedstrijd op het sportpark Na afloop

lampion-optocht naar het dorp.

Zaterdag 15 juli
Kermis. V.m. 10 uur, Bleekstraat: Volksspelen. N.m. 2.30 uur: Berken-

laan: vogelschieten. 's Avonds dansen in diverse zalen.

Zondag 16 juli
Kermis vanaf n.m. 2 uur. 's Avonds dansen in div. zalen.

Woensdag 19 juli
N.m. 7 uur: demonstratie door de Hengelose ponyclub „de Shetland-

ruiters" op het oefenterrein v. d. club bij de Banninkstraat en zuiverings

installatie.

Woensdag 26 juli
N.m. 2 uur: bosbeheers-excursie op landgoed 't Zand o.l.v. de land-

goedbeheerder de 'heer R. de Fremery. Verzamelen bij hotel 't Wolfers-

veen. Gratis deelname.

Donderdag 27 juli
N.m. 7.30 uur: sportpark Elderink: touwtrekwedstrijden om het kam-

pioenschap van Hengelo in samenwerking met touwtrekver. Bekveld.

Toegang ƒ 1.—. Kinderen ƒ 0,25.

Woensdag 9 augustus
's Morgens: knollenmarkt. Paardenmarkt (veulenkeuringen warm- en

koudbloedpaarden) en warenmarkt.

Woensdag 23 augustus
's Morgens: ponymarkt met diverse ponykeuringen en warenmarkt.

Zondag 27 augustus
11 uur: internationale motorraces op de Varssel-Ring. Tevens wed-

strijden om het Nederlands kampioenschap. Zaterdag 26 augustus,

10 uur: training.

Zaterdag 16 september
Groot Majorette-concours (eerste in Nederland)

23 september - 2 oktober
Oostenrijk-week

Zondag 24 september
Internationale veteranen-rally met motorfietsen van vóór 1930.

Gedurende de zomermaanden zal de eeuwenoude dorpsbleek iedere avond ver-

licht zijn.

Tot 15 september gelegenheid tot deelname aan een verkenningstocht door de

gemeente Hengelo Gld en omgeving, waarvoor door V.V.V. enkele prijsjes worden

uitgeloofd.

Voorts verkrijgbaar:

beschrijving wandeltochten rond Hengelo;

autotocht van plm 90 km door de Achterhoek;
autotochten met wandelingen naar en bij: Lochemse berg, Montferland, Hummelo.

Beschrijving van genoemde tochten verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels en

V.V.V.-informatiebureau, Marktstraat 6, Tel. 05753-1474

VANAF HEDEN

Alle dagen
GESNEDEN

GROENTEN
o.a.: andijvie, spitskool, snijboontjes,

geschrapte worteltjes, geschrapte nieuwe

aardappellen enz.

Dit alles tegen zeer lage prijzen

Vanwege de vakanties wordt door ons voorlopig

NIET GEVENT

U belt, wij bezorgen
Winkel en verkoop bloemenkas blijven normaal

geopend

Fa.M.Wijnbergen&Zn
Kerkstraat 6 - HENGELO GLD • Tel. 05753-1473

GROENTE - FRUIT - BLOEMEN

H. Landbouwers
Wij bieden weer aan uit oogst

van 1972

Alle soorten

weidehooi
1e kwaliteit

en alle soorten

ged. hooi
Scherp in prijs

Voor zomerlevering van

bierbostel
is ook het adres

JAN FRANKEN
Handel in ruwvoeders

Hengelo Gld

Tel. 05753-1295

GEMEENTE HENGELO GLD

Voorbereidingsbes! ui t

De burgemeester van Hengelo Gld maakt ter vol-

doening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet

op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van

die gemeente op 6 juni 1972 heeft besloten te ver-

klaren, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid

voor het perceel, kadastraal bekend gemeente Hen-

gelo, sectie K, nr. 2922, gelegen in het bestemmings-

plan Hengelo 1968, aan de Raadhuisstraat en Sterre-

weg.

Bovenbedoeld raadsbesluit met de daarbij behorende

tekening ligt met ingang van 15 juni 1972 ter gemeente

secretarie, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder

ter inzage.

Hengelo Gld, 12 juni 1972

De burgemeester voornoemd,

Quarles van Ufford

GRUPROOSTERS

Zwaar gegalv., dubbel gelast,

10 jaar garantiel

80 x 100 cm ƒ 48.—

100 x 100 cm f 65.—

inkl. BTW

STALINRICHTING

A.R. Wagenvoort
Julianalaan 16 - Vorden

Telefoon 05752-1259

VOOR UW TUIN
KUNSTMESTKORRELS NPK

PARK GAZONMEST

met onkruidverdelger

PARK speciale ROZENMEST

COMPOST

GEDROOGDE STALMEST

TUINTURF

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

BOOMKWEKERIJ
EN TUINAANLEG

G. J. HALFMAN
& ZN
HOFSTRAAT 7 - HENGELO G

TEL 05753-1424

VAKANTIE-VOORDEEL

Slaapzakhen
met kleine schoonheidsfoutjes ZEER VER onder de normale prijs

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL"

ZONDAG ;>5 JUNI

orkesf

HAMELAND

COMBO

WCOBDSA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

WEER EEN 2e PREDIKANT VOOR HERV. GEMEENTE VAN
HENGELO GLD

Na een vacature van ruim een jaar is er weer voorzien in de
2e predikantsplaats in de Herv. Gemeente te Hengelo Gld.
Ds van Thiel, die vorig jaar uit Hengelo Gld vertrok naar
Vlaardingen krijgt opvolging in de persoon van Ds J. P.
Kabel uit Eerbeek.
Ds Kabel (50 jaar) heeft ruim 10 jaar de Herv. Gemeente te
Eerbeek geleid. Voordien was hij werkzaam gedurende een
periode van 14 jaar in de zending in Indonesië en dan
hoofdzakelijk Nieuw Guinea.
Het gezin Kabel telt 5 kinderen, waarvan er nog drie thuis
zijn.
Vermoedelijk zal de nieuwe predikant in september zijn
in trede doen in de Herv. Gemeente van Hengelo Gld.

VAN HET MUZIKALE FRONT

De chr muziekver. Crescendo te Hengelo Gld, is voor-

nemens om in het najaar deel te gaan nemen aan het bonds

concours te Zutphen, waarvoor nu al enige nummers in

studie zijn genomen.

Na dat de heer H. Klein Gotink bij de onlangs gehouden

bestuursveerkiezing uit het bestuur trad, werd deze als

secretaris opgevolgd door de heer G. Wolsink, Vordense-

weg 3, Hengelo Gld (tel. 1493).
De publikatie over het in het leven geroepen instrumenten-

fonds der muziekver. heeft al weer er\ige positieve reacties

opgeleverd.

MUZIKALE KRENTEWEGGE

Het was de heren bestuurderen van de Kon. Harmonie Con-

cordia uit Hengelo Gld niet ontgaan, dat zich in het gezin van

twee harer leden een nieuwe wereldburger had aangediend,

n.l. bij de heer J. Arendsen en mevr. Arendsen-Groot Was-

sink te Ruurlo, welke zo mogelijk getrouw iedere week de

oefenavonden in Hengelo Gld komen bezoeken.

Voor resp. de instructeur der tamboers en de klarinettiste

was er grote reden tot vreugde bij deze gezinsuitbreiding,

want van de zijde van Concordia, kwam er een fors krente-

brood op de plank.

Alhoewel oud-dirigent, voelde de heer D. C. H. Helmink, zich

toch wel even verplicht, om bij dit „krentegebeuren" acte

de presence te geven.

HENGELOSE KERMISVREUGDE

Tijdens de Hengelose Kermis, tussen haakjes de kermis is

resp. op 12, 14, 15 en 16 juli, met als verlengstuk op de 13e

een knaller van een echte ouderwetse boerenbruiloft, geor-

ganiseerd door VVV, wordt er nog vaker aan de bel 'getrok-

ken.

Wordt het komische element al een beetje opgevoerd, door

de aanwezigheid van een oerdegelijke klapkast, oftewel

kop van jut, ook de gecostumeerde voetbalwedstrijd op de

zondagmiddag, belooft een lachtstuk te worden.

Al even gezien in de voetbalkeuken van het geqostumeerde

sterrenteam blijkt, dat er onder de voetballende heren (?)

ook nog sommige met ,,Europa-cup aspiraties" zijn.

Ook na het voetballen staat weer iets te gebeuren, waarvoor

nu al de lachspieren opgerekt moeten worden, maar dat

komt nog wel uit de bus.

De belangstelling om de vogel van de paal te schieten neemt

ieder jaar weer toe. Het aantal schutters-leden maakt het

boek te klein, wat niet zeggen wil dat er geen nieuwe schut-

ters meer bij kunnen, dat niet. Alleen ingezetenen uit de

gemente Hengelo Gld kunnen zich als lid laten inschrijven.

Om de wederhelften of eventueel dochteren der schietende

heren zoet te houden, vindt er ook nu weer, in de nabijheid

van de schuttersplaats aan de Berkenlaan, een muzikale

stoelendans plaats (dan houden ze ook even de mond dicht).

Ja, dat schieten is op zaterdag, evenals het ringsteken aan

de Bleekstraat, waarvoor men best even wat vroeger uit de
veren kan komen.

De supportersclub van Gerrit Wolsink ziet toch wel weer

een gaatje om al het aanwezige crosstalent op te sporen

voor de behendigheidswedstrijd woensdagavond 12 juli,

terwijl daarbij ook de amateurs aan bod komen.

De kinderspelen krijgen nu even een ander besluit dan

voorgaande jaren. Inplaats van het uurtje gratis draaien,

wordt alleen bij deze spelen bonnen uitgereikt, waarvoor

men dan op vrijdag en zaterdag in de „drei'jmölle" terecht

kan. Diezelfde vrijdagavond gaan de damesvoetballers even

demonstreren hoe hard mooie damesbenen wel kunnen

schoppen tegen dat bruine voetbalmonster.

In elk geval geven de kermisvermakelijkheden in de Kerk-

straat een eveneens goede aangelegenheid, voor urenlange
pretmakerij.

UITSTAPJE CPB

De dames van de CPB maakten op 13 juni j.l. hun jaarlijkse
uitstapje.

Om 8 uur 's morgens vertrok men vanaf „Ons Huis" via
Zutphen en Apeldoorn naar Hoevelaken.

In Hoevelaken werd een rustpauze ingelegd, waar men kon
genieten van een kop koffie.

De reis werd hierna voorgezet via Hilversum naar Amster-
dam^

Bij prachtig weer werd een rondvaart door de grachten ge-

maakt. Ook het warenhuis de Beijenkorf werd nog heel
even met een bezoek vereerd.

Het hoofddoel van de reis was een bezoek aan de Floriade

waar men uren kon ronddwalen en genieten van een pracht
aan bloemen en planten.

Op de terugweg werd in Renswoude nog een verfrissing
gebruikt, terwijl in ,,Ons Huis" werd genoten van een voor-
treffelijk diner.

Alhier werden nog enkele mededelingen gedaan omtrent de

cursus ,,beter bewegen", die op 24 aug. begint.

Voor de cursus ,,welsprekendheid" kunnen zich rvog enkele
dames opgeven.

Na dankwoord en gebed ging ieder voldaan huiswaarts.

GEMEENTE NIEUWS AFBRANDEN BERMEN

Hierbij wordt de aandacht gevestigd op de navolgende be-
paling in de Algemene Politieverordening voor deze ge-
meente. Het is verboden om overjarige ruigten op ter-
reinen, langs wegen, bermen, slootkanten, wallen of dijken
af te branden tussen 16 MAART en 1 SEPTEMBER.
De Rijkspolitie is verzocht toe te zien op de naleving van
opgemelde bepaling.

BOXPAKKEN grote sortering

Schröder BIJ DE KERK

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK


