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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 worst 268
3 stuks

Fricadellen 125
150 gram

boierhamuiorsl

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

6EHAKT mei kruiden 250
l hg nog voordeliger 450
100 gram

slagersham 99
Donderdag

500 gram

magere spehlappen 178
3 stuks

tartaar 248

500 gram

malsevarlienslappen299
150 gram

leverkaas
Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade soo gram 299

Friki braadkuikens soo gram 168

SAKSISCHE LEVERWORST, per stuk

BACON, 100 gram

PEKELVLEES, 100 gram

VLEESSPEC1ALIST V A N B U R K
K E U R S L A G E R

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Nu kijken

passen

by

Wullink's Schoenhandel
METAALINDUSTRIE

Gebr. Wisselink B.V.
Halle-Heideweg 12-16

Tel. 08343-218

HALLE

„DE HEIDE SMID"

Gebr. Wisselink B.V.
F 61 Varssel

Tel. 05753-7271

HENGELO GLD

Eigen fabrikage van o.a.:

Karabijnhaken (roestvrij staal)

Varkensneusringen

Koespanbeugels

Ligboxstallen, compleet

Importeur van:
lasapparaten, 5 jaar garantie

slijpmachines

betonmolens enz.

tractoren

landbouwwerktuigen

gazonmaaiers

Aanleg van:
Senior melkleidingsysteem

Installateur van o.a.:

Loodgieterswerken
Sanitair
Dakbedekking
Centrale verwarming

Verkoop van:
Miele wasautomaten

Bromfietsen - Rijwielen:
Batavus - Gazelle - Empo
Zündapp

Koltec schrikdraadapparaat

1GALUX

aluminium
zonneschermen

fa. H. J. Harmsen
Banninkstraat

Hengelo Gld

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

DIVERSE NIEUWE TYPES REEDS AAN ONS BEDRIJF!!

NV
ZELHEMSEWEG 30 - TELEFOON 05753-1964



Lena van 't Rentmeistershuus

en

Driekus van 't Ni'jsinck

gaot met mekare trouwen op donderdag

13 juli

De trouweri'je is um 8 uur in de zaal van

Langelder.

Bruudhalen um 7 uur op de Voddenseweg

ledereene wodt op de brulfte verzoch

atte der un kleinigheid veur oaver hef;

least dat stuksken in disse krante effen)

Heden nam de Heer tot Zich onze lieve broer, zwager

en oom

GERRIT HENDRIK KLEIN ZESSINK
echtgenoot van L. M. Bax

op de leeftijd van 55 jaar.

Hengelo Gld,

fam. A. J. Luimes

fam. E. J. Klein Zessink

fam. H. Klein Zessink

Zutphen, 28 juni 1972.

Dr Kuyperstraat 33.

Omdat de zon wat laat
komt, komen deze prijzen

erg vroeg
Hier zijn onze zachte zomerprijsjes, bereikbaar

met harde guldens.

JAPONNEN 20. 25.— - 30.— - 35.— - 40.—

KINDERJURKJES 5.— - 10.— - 15.— - 20.—

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Op het Sociaal Cultureel Centrum

„'t Kervel" te Hengelo Gld

kunnen geplaatst worden:

werksters
voor hele of halve dagen (gehuwd geen

bezwaar)

zelfstandig
administrateur
in bezit van diploma SPD

vrl. personeel
in bezit van diploma INAS, voor de ver-

zorging van Molukse kinderen van 5-9 jaar

bedrijfsleider
voor de onderhoudsdienst

linnenjuffrouw

verpleegster
in- of extern

Uitvoerige sollicitaties en rnlichtingen aan:

Sociaal Cultureel Centrum
„'t KERVEL" - HENGELO GLD

Tel. 05753-1834

TE KOOP AANGEBODEN

PAARDEN
met en zonder verstand!

Inlichtingen bij Corrie

chef-directie „Invantioné"
Hengelo Gld - afd. Halle-Zuid

Leer succesvol autorijden!
V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Lessen In DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keijenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307

BEZOEKT TIJDENS DE HENGELOSE KERMIS

Hotel - café - restaurant

Langeler
Prima gekoelde dranken - ijssorbets

lekkere warme hapjes - slaatjes enz.

DONDERDAG 13 JULI

Ouderwetse
boerenbruiloft

VRIJDAG 14 JULI

Trekking verloting
MAJORETTECLUB

m.m.v. accordeonclub Europoort

ZATERDAG 15 JULI

DANSEN
ORKEST THE WOODPECKEERS

Extra Vivo reclame
Limonadesiroop

sinaasappel spotprijs

Honig krul vermicelli
deze week

Wortelen fijn grote pot

Torn.puree

Remia f ritessaus
grote emmer normaal 297 nu

Tandpasta
3 grote tubes van 420 voor

79

59

99

98

269

295

l bl. tom.soep
l bl. kippesoep

samen van 204 voor

Nieuwe aardappelen
zak a 21/2 kg

Verse worst van 265 voor

Ola ijs
gezinsbeker van 215 deze week

175

148

228

169

C PETERS-SUETERS
VIVO ZB KEIJENBURG

WONINGBOUWVERENIGING

„THUIS BEST"

Hiermede delen wij mede dat in de maanden juli en

augustus door de woningcommissie GEEN ZITTING
zal worden gehouden.

Hengelo Gld, 26 juni 1972

Woningbouwver. „Thuis Best"

de voorzitter,

E. L. v.d. Broek

We hebben geen tijd om regelmatig bij u aan te komen

Maar als u wat te REINIGEN hebt, wees dan zo ver-

standig en bel even, dan geeft u geen geld onnodig

uit.

Want er is toch nergens een CHEM. WASSERIJ die

zo perfect reirvigt, voor zo'n lage prijs

Ook DEKENS OVERTREKKEN, mooi en niet duur

Wilt u er aan denken dat wij

VAKANTIE hebben van 17 - 23 juli

LUIMES
Meidoornstraat 17 - Tel. 1624

Te koop alle werkdagen voor 's morgens 11 uur

vers geplukte aardbeien
Zaterdags alleen op bestelling, opgave veer vrijdags-

morgens 11 uur

D. M. WULLINK
D 136, Hengelo Gld, Tel. 05753-1427

ONZE BEKENDE

KOOPJES

in alle AFDELINGEN

Japonnen, damesvesten

en pullovers

speciale

prijzen

oprumng
begint donderdag 13 juli

'smorgens 9 uur

ZIE ETALAGES

H. ü. BUUNK & ZN

ZONDAG 9 JUL

orkesf

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

BARS GEZELLIGHEID

Dicht bij huis snel in handen

U kunt 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 maareven de
dichtstbijzijndeRaiffelsenbank
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 1, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

GEVRAAGD voor hele dagen

i:i:\ i u\K MEISJE
liefst tegen 1 augustus

Fa. M. WIJNBERGEN
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 1473 Kermis Hengelo G

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK



op een
BER1NI bromfiets
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.

HET BERINI OP SAFARI
Vraag om een deelnemers-kaart
en doe mee. Direkt doen!

uw fietsen-leverancier:

ELIESEN - BAAK
Hengelo Gld

TE KOOP

2 reeds in aanbouw zijnde royale dubbele

woningen aan de Hofstraat, Hengelo Gld

1 nog te bouwen dubbele woning aan de

Ruurloseweg, Hengelo Gld

Nog enkele bungalows uit het complex

van 11, gelegen aan de Snethlageweg,

Hengelo GJd

Boerderijtje met plm. 35 are grond

ASSURANTIE. EN MAKELAARSKANTOOR

GERRITS
HENGELO GLO - Tel. 05753-1400

G. A. E. GERRITS, Makelaar o.g.

Zo'n zonnebril
zonder zon ....

lijkt u natuurlijk een overbodig bezit.

En toch . . . een moderne bril (zonne-)

moet u altijd bij u hebben, als uw porte-

monnaie.

Dan kunt u er elk moment van zon ook

van profiteren.

Duur? Welnee. Wel GOED, want daarvoor

heeft u dan ook een zonnebril van uw

OPTICIEN

A. G r oo t Kor mei ink
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 27 - Hengelo GJd - Tel. 1771

Fa. ORDELMAN
& DIJKMAN

BIJ ONS GROTE KEUZE IN

koelkasten

diepvriezers
Esta - AEG - Zanker

Indesit - Zanussi enz.

SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 1285

VOOR AUTORUUSSEN
inZDATSUNS DAF

Ook voor MOTORRIJLES met scooter

is het adres voor U

VAMOR GEDIPLOMEERDE AUTORIJSCHOOL

A. LOONEN
Tel. 05753-1845 (b.g.g. 1551)
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Brulfte in de wekke van de

Hengelse Kermis
Veur de vakantietied hef de Hengelse V.V.V. wat op touw

'ezet.

Ze wilt een boerenbrulfte holten! Alles op de menier, zo as

dat zo'n vieftig, zestig joar trugge gebeuren.

En ok met alles wat doar vrogger bi'j te passé kwam.

De Bruud en Brugem natuurluk in de eerste plaatse; a'j die

niet hebt, köj gien brulfte hollen.

De börgermeister en de schriever

Maor ok de brulfteneugers zölt der wean en de nood-

naobers die de bruudskoe mot leiden achter de kleed-

wagen an.

Et paar wodt 'etrouwd deur een olderwetse börgermeister

en een eaven olderwetse schriever zorgt veur et papier-

wark. Een echten darpsveldwachter köj ok niet missen

bi'j zukke spektakels.

De boerendansers komt dansen op de maote van een

olderwets gezellig muzieksken.

Um 8 uur is et trouwen veur de börgermeister in de zaal

van Langelder. Maor aj et wachten kont, komt dan wat

eerder, dan köj et ophalen van de Bruud ok nog metmaken.

Daor moj veur op de Voddenseweg wean um een uur of

ze u ven.

De noodnaobers hebt de tied maor rojaal 'enommen want

ze rekkent der op dat der nog wel jorvgeluu zölt wean dit

't Bruudspaar onderweg in olde stiel zölt „anhollen". Dat

zöft oldere mensen nog wel kennen van vrogger, op die

maniere strekken de jongeluu uut de buurte der nog een

borreltjen af.

Now nog wat: de zaal van Langeledr is groot en et wodt der

gezellig Wi'j bunt dan ok een hoop volk te wachten en

doarumme köj et Bruudspaar natuurluk niet alleene veur

de onkosten laoten opdraaien.

ze rekkent der op dat der nog wel jongeluu zölt wean die

gulden as bi'jdrage in de pot smiet. Maor dan heur i'j

der ok den helen aovend bi'j as of i'j neuste familie wazzen.

En dat kan'k ow nog zeggen:

I'j kriegt krintewegge met echte botter! (Dat kan ok niet

anders op un echte boerenbrulfte).

Verduid, nog wat vegetten:

den daotum is 13 juli, zet ow dat manges op de scheur-

kalender.

HENGELOSE KERMIS

gezellig volksfeest
Ook Hengelo Gld ontkomt niet aan een jaarlijkse periode,

waarin eens eventjes de bloemetjes buiten gezet kunnen

worden, dit op zijn of haar manier.

Met dit idee, hebben de bestuurderen van de schutterij

„Eendracht Maakt Macht" de handen ineengeslagen, om

de Hengelose Kermis nog weer op een iets hoger plan

te brengen.

Het streven om de zondag volgende op de ke-rmïsweek er

bij aan te trekken, heeft vorig jaar reeds veel rendement

opgeleverd.

Om deze zondag een trekker te laten vormen, om het pu-

bliek naar Hengelo's kermis te halen, heeft men de ge-

dachte laten speJen om iets te vinden waar het publiek

eens ouderwets om kan lachen, want wat past er beter

bij een vrolijk feest, als kermis, als een goed humeur en

een vrolijke lach.

Op het parkeerterrein gaan zondagmiddag 16 juli een aan-

tal „voetballers" van formaat, hun benen strekken om te

laten zien, wat men allemaal met een bruin voetbalmonster

kan aanvangen.

Geheel in de trant van een dolkomisch gebeuren, gaat men

gekleed in de meest vreemde creaties, die in geen enkel

modeblad afgedrukt zullen staan.

Een speciaal comité is ter voorbereiding hiervan al weken

bezig om zoveel mogelijk sterren te contracteren, die naast

een dosis humor ook nog een beetje kunnen voetballen (??).

Of de bal nu rond of vierkant is, dant maakt me niks uit,

was het commentaar van één der gecostumeerde voetbal-

sterren: ik lel de bal net zo vaak in het doel als ik maar wil.

Om een vervolg te krijgen op dit lachfestijn, is men in

overleg getreden met beterffende instanties om gedaan te

krijgen, bij de Dorpsbleek een demonstratie polstokspringen

te organiseren.

Deze in het noorden van het land zeer populaire sport,

nog nooit eerder vertoond in Hengelo Gld, krijgt nu haar

beslag.

Enkele bekende figuren uit deze sport zijn reeds benaderd

om te demonstreren hoe men met een weigerichte sprong

een groot water kan overbruggen.

Hier blijft het echter niet bij, zelfs omstanders kunnen en

mogen het ook eens proberen. Dit heeft bij een bekende

Hengelöer reeds de gedachte opgeroepen: dit is iets voor m

mij!!

Gezien de grote belangstelling welke deze ondervond met

een sprong in de bleek als weddenschap bij een trouw-

partij, mag nu ook gerekend worden op een duidelijke be-

langstelling, zeker als de kans er in zit, als deze of gene

niet over het water komt, maar halverwege blijft steken.

Misschien dat er dan ook gezongen wordt: Jantje is met

zijn gatje in het water gevallen of iets dergelijks.

Als goede start van de Hengelose kermis vangt woens-

dag 12 juli 's morgens om half negen het standwerkers-

concours aan, als onderdeel van een provinciale compe-

titie, dit alles op de kermismarkt in de Spalstraat.

Men zal versteld kunnen staan, dat menige deelnemer

aan dit standwerkersconcours zoveel overredingskracht

in zijn of haar stem kan leggen, dat de kooplust op het-

zelfde moment vertienvoudigd wordt. Eigenlijk zijn het ook

no§ een beetje artisten.

Dat de supportersclub van motorcrosser Gerrit Wolsink

wel vaker met het bijltje heeft gehakt, bewijst het grote

aantal deelnemers aan de motorbehendigheidswedstrijden

woensdagavond 12 juli op het parkeerterrein.

Naast de „sterrenformatie" kunnen ook amateurs hun

motorrijwielen de sporen gaan geven. Het parkeerterrein

zal omgedoopt worden in een waar rennersveld met de

meest verschillende hindernissen, waar de behendigheid

op twee wielen snel naar voren komt.

„Allemaole noar de brulfte toe", dat is het parool wat

VVV Hengelo Gld zich gesteld heeft met een echte onver-

valste boerenbruiloft op donderdagavond 13 juli, compleet

met bruidskoe.

Na een tocht door het dorp waarbij de bruid reeds binnen

Hengelo's poorten is gvoerd, volgt in zaal Langeler het

„officiële" moment waarop Driekus en Lena aan elkaar

gesmeed zullen worden.

Dat het damesvoetbal in Hengelo Gld goed van de grond

is gekomen, dat gaan u de Hengelose damesvoetbalsters

vrijdagavond 14 juli even op het sportpark „Elderink, PAX-

terrein, demonstreren want van hun zijde is de mening toe

gedaan dat ook mooie damesbenen wel degelijk tegen een

bal kunnen trappen.

Diezelfde avond mogen de kinderen door Hengelo's straten

trekken voorzien van fraaie lampions, met als eindpunt

zaal Langeler waar de trekking plaats vindt van de ver-

loting, uitgeschreven door de Hengelose Majoretteveren.

De accordeonvereniging Europoort zal dit gebeuren muzi-

kaal opluisteren. Boter bij de vis zal het devies zijn. Houders

van prijswinnende loten kunnen hun prijs direct onder de

arm slaan.

Zaterdags zaJ er zowel 's morgens als 's middags door

Hengelo's straten worden getrokken. Met versierde fietsen

wagens of stukken worden de kinderen in staat gesteld om

dit een feestelijk aanzien te geven.

De burgemeester van Hengelo GW Jhr. Mr. L. P. Quarles

van Uffordt zal 's middags op een onvervalste vaandel-

hulde getracteerd worden, als groet van de Hengelose

gemeenschap en medewerkenden aan de optocht,

's Morgens hebben de volksspelen een grote vinger in de

pap. Deze spelen worden gehouden in de Bleekstraat bij

café Wolbrink, het domein van de ringeteek-prominenten,

al zitten ze nu op de rug van een paard of tweewieler, fiets

brommer of motor. Precisie komt hier wel bij kijken. Het

gaat om trefzeker zijn.

Zaterdagmiddag is het vogelschieten het hoofdthema van

de volksspelen. Wie dus zeker van zijn zaak wil zijn, om

ook op de vogel te kunnen mikken, die wordt geadviseerd

bij café Wolbrink zijn nummer te komen halen.

Reken maar dat het aantal schutters weer in de tientallen

zal lopen, maar de wachttijd in het tentje zal aangenaam

bekort worden. De dames behoeven zich helemaal niet te
vervelen. Met en muzikale stoelendans worden zij aan de
praat gehouden. In elk geval maakt de konings-schutter
wel een zegetocht door Hengelo Gld.
Het lunapark dat jarenlang overal in Hengelo Gld zijn stand
plaats vond, heeft nu door een vaste plaats in de Kerkstraat
zeker aan waarde gewonnen, dat uitgedrukt wordt in het
feit, dat talloze attracties aanwezig zullen zijn tot veler
vermaak. De diverse zaten in Hengelo zullen eveneens
gelegenheid bieden tot feestvermaak. In elk geval zal het
bar gezellig zijn aan de vele bars.

McCORMICK

INTERNATIONAL* tractoren naar LMB



Keijenburg vierde opgewekt feest. • . .
Dit jaar ook weer ens begunstigd door uiterst fraai weer

heeft Keijenburg zijn jaarlijkse kermis in de prettigste toe-

stand gevierd.

Zeker wat haar optocht betreft, waren duizenden en nog

eens duizenden belangstellenden zondag 25 juni in Keijen-

burgs straten om getuige te zijn wat eendrachtige samen-

werking en goede ideeën bieden kunnen, dit alles gemani-

festeerd in een grootse optocht.

Alhoewel iets minder stukken dan vorig jaar, waren de naar

voren gebrachte stukken het zeker waard om alles eens

grondig van nabij te bekijken, waarvoor men na de optocht

volop gelegenheid kreeg.

TV-figuren als Calimero, Pipo de Clown en Pippi Langkous

waren natuurgetrouw nagebootst.

Keijenburg beleefde zelfs het moment dat „Ajax" de roem-

ruchte ,,Europa-cup" binnen haar poorten bracht.

Dat men het niet altijd eens is over verschillende zaken in

's lands democratie, kwam tot uitdrukking in diverse toe-

standen en uitingen van ongenoegen. De dolle Mina's heb-

ben met hun manier van protest en in de belangstelling

vallen toch de nodige aandacht gekregen.

De huifkar, hun nieuwste project, heeft al memg kilometertje

langs Nederlands wegen er op zitten.

Ze zagen er dan ook geen enkel bezwaar in om die paar

kilometers in Keijenburgs optocht er bij te nemen. Hadden

ze meteen gelegenheid omm hun bizarre denkbeelden over

de pil rond te strooien.

Alle andere wagens en stukken hier niet genoemd hebben

op hun beurt ook de nodig aandacht gekregen die ze ver-

dienden. Het moet gezegd worden, hulde aan degenen die

jaarlijks toch maar weer zo veel vrije tijd opofferen om van

de optocht een welgeslaagd feest te maken.

Het woordje Trim zal de organisatoren van Keijenburgs

kermisfeest ook nog lang in de oren naklinken. Was het

trimcomité zondags niet zovlot ter been, daarbij gezeten op

een wagen in de optocht, die zaterdag ervoor liepen ze zich

het vuur uit de sloffen, om alle lopers, zeer velen, hun kilo-

metertjes te laten afleggen in de prestatieloop. Zowel burge

meester Quarles van Ufford als de heer J. Seesing wisten

met een goed startschot de meute in beweging te krijgen.

Als echte sportmensen lieten Anton Huiskes, Eddy Ver-

heijen en Rieneke Demming zich niet kennen en draafden

rustig hun rondje mee.

Wat een aantrekkelijke bezigheid had kunnen worden, werd

jammer genoeg een beetje in het honderd geschopt. Stee-

vast van plan om de vogel van de paal te schieten, was de

verbazing van de schutters des te groter om te ontdekken,

dat de vogel verdwenen was en de paal vernield.

Blijkbaar denkt men zich met een dergelijke grap op de borst

te kunnen slaan, doch er kan gerust gesteld worden, dat

dit echter getuigt van weinig gevoel voor echte humor

Deze dissonant heeft chter niet kunnen verhinderen dat

het feest zowel in het lunapark, als op straat en in de zalen

voortreffelijk slaagde.

Voetbalvereniging PAX rond vergadertafel
Donderdagavond hield de voetbalvereniging PAX in de
kantine op het sportpark Elderink haar jaarvergadering.
De voorzitter, de heer W. Geurtzen opende omstreeks kwart
over acht de vergadering en was een beetje teleurgesteld
omtrent de geringe opkomst.
In zijn openingswoord memoreerde hij de benoeming van
een nieuwe trainer, de heer H. Drent uit Borculo.
De redactie van PP kreeg woorden van lof toegezwaaid
Voor de jeugdcommissie was een speciaal woord van dank
voor het perfect georganiseerde jeugdtournooi.
Wat de uitbreiding van het aantal velden betreft, kon spr.
nu een wat optimistischer geluid laten horen, evenals over
de aanleg van centrale verwarming in kantine en kleed-
lokalen.
Vervolgens kreeg de secretaris de heer R. Weustenenk
de gelegenheid voor het uitbrengen van notulen en jaarver-
slag. In een zeer duidelijk en overzichtelijk jaarverslag liet
de secretaris het wel een wee van de vereniging de revue
passeren. Zijn beloning was een daverend applaus.
Het financiële verslag van de penningmeester, de heer
H. Groot Wassink gaf een zeer nauwgezet beeld van de
financiële positie van de vereniging, waarbij ondanks een

matig seizoen toch nog een batig saldo kon worden opge-
tekend. Het beheer van de kantine door de fam. Krijt, is
bij deze in goede handen gezien de omzetvermeerdering.
Aan de heren Wijnbergen en Notten werd door de ver-
gadering spontaan het erelidmaatschap aangeboden, dit op
grond van hun zeer vele verdiensten voor PAX.
De beide heren brachten woorden van dank voor hun be-
noeming.
In de plaats van de heer Notten die om gezondheidsrede-
nen terugtrad, werd als terreinknecht benoemd, de heer
T. Fokking.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren Geurtzen, Wijn-
bergen en Meijers herkozen.
Na een vaak zeer verwarde discussie en veel heen en weer
gepraat werd in de nieuwe technische commissie benoemd
de heren G. Boonstra, H. Groot Wassink en D. Wuestenenk.
In de jeugdcommissie kwam geen verandering, terwijl voor
de training van de jeugd zich Henk Hulstijn en Freek Harm-

sen beschikbaar stelden.
Nadat in de rondvraag nog enkele punten aan de orde waren
sloot de voorzitter met woorden van dank voor de gevoerde
besprekingen de vergadering.

ZIEKENTRIDIUM NAAR BANNEUX, BELGIË

In september vindt dit jaar voor de 2e maal een 5-daagse

tocht plaats voor het ziekentridium te Banneux nabij Luik in

België en wel van 1 t.e.m. 5 sept. Centrale vertrekplaats

voor deze tocht naar Banneux, waarheen ook een jaarlijkse

bedevaart, is Bemmel bij Nijmegen, 's morgens 9 uur.

Men hoop 5 september ongeveer 5 uur terug te zijn.

Vervoer van en naar Bemmel is voor eigen rekening. Bij

de prijs is alles inbegrepen, zowel reis als overnachting.

Geadviseerd wordt om een dieetlijstje mee te nemen.

Opgave kan geschieden tot 15 juli bij mevr. Gerrits, lekink

2a, Hengelo Gld, of mevr. Zuidgeest, ColijnlaanG, Doetin-

chem, tel. 08340-25606

Met rasse schreden nadert weer
de tijd, dat Oostenrijkers uit het
Feistritzfal naar Hengelo komen
Meerdere adressen voor de in-
kwartiering zijn er benodigd*
Opgave: telefoon-nr's 1915 1577 - 1253

De Hengelose Toneelvereniging doet haar naam eer aan,

door in het najaar weer op de planken te gaan staan met

een interessant spel.

Dat ambtenaren niet alleen voorbestemd zijn om een pen

vast te houden, toonden de Hengelose ambtenaren aan door

met een voetbalzege ook nog eventjes en wisselbeker in de

wacht te slepen.

PAX wil hogerop. Deze stelling onderstreept ook de nieuwe

trainer H. Drent. Men zal dan echter wel iets meer mentali-

teit in de voetbaltas moeten stoppen.

Hengelose brandweermannen staan ook als goede spuit-

gasten bekend. Twee leden n.l. A. Kohier en W. Wiggers

mogen zich als geslaagden laten betitelen als brandwacht

2e klasse.

De bakker bakt ze bruin, al heel lang. In elk geval deed het

tijd geleden bakker Kreunen al 150 jaar, nu volgt bakkerij

Qemming met 160 jaar.

Of ze lieve broodjes bakken, kan men het beste zelf infor-

meren.

Hengelo's vroede vaderen hebben het goed voor met hun

onderdanen. Vandaar dat in Hengelo en Keijenburg een

hearing gehouden werd, waarbij heel wat positieve reacties

naar voren kwamen. Een positief punt op zichzelf.

Met muziek door het leven. Dit heeft Annemiek Waame-

link, Keijenburg, zich goed in de oren geknoopt. Ze wist

met als hoofdvak piano een geslaagd examen af te leggen

aan het Twents conservatorium.

Keijenburgse Girls, oftewel vrij vertaald Keijenburgs mooie

meisjes, handbalden of hun leven er van afhing. Een tegen-

stander kreeg met 9-8 flink om de oren.

Over de grens kijken en schrijven, is zijn gedachten verder

laten gaan. W. Tesselaar kan handelscontacten ook in de

Duitse taal opstellen, vanwege een geslaagd examen in de

Duitse handelscorrespondentie.

Tijdens de Hengelose kermis zal het bar gezellig worden

aan de vele bar. Dit dus bar in de goede zins des woords.

De Hengelose duiven zijn ware snelheidvreters. Maar liefst

840 kilometer werd in recordtijd afgelegd. Steeds sneller

is ook de naam van die bestemde postduiven vereniging.

De 4e uitgave van Keijenburgse Boys zoekt het volgende

competitie een klasse hoger. Als zo doorgaan ziet men

ze mogelijk terug in het Nederlands Elftal.

Drs E. Harmsen, oud inwoner van Hengelo Gld, is met

ingang van 1 juni j.l. benoemd tot lid van de consumenten-

raad van de EEG, met als standplaats Centraal Bureau

voor de Statistiek te Den Haag.

Feijenoord komt weer zijn opwachting maken op zaterdag

29 juli in het stadion de Vijverberg. Nu reeds entreekaarten

en seizoenkaarten in voorverkoop bij boekhandel Wolters

te Hengelo Gld.

De heer Aalbers uit Zutphen sprak als vertegenwoordiger

van de KNZB de wens uit, dat volgend jaar de uitbreiding

van Hengelo's zwembad gerealiseerd mag zijn, om ook de

hogere diploma's te kunnen laten zwemen.

Een uitspraak, gedaan bij de onlangs gehouden diploma

zwemwed strijden.

Wekelijks rollen duizenden

kranten van de%e pers, met

iedere keer wat nieuws, en

iedere keer wat anders.

Die krant, uw weekblad

De Reclame, daar grijpen

evenzovele duizenden naar

De kuisvrouwen kebben er

wel weet van. Ze zijn prijs-

bewust en lezen DeReclame

Waar ziet men mr adver-

tentie beter dan in deze

krant. Weet u niet, hoe

men
 9

n advertentie opstelt

vraag het. Het is ons vak

i't1

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

Telefoon (05753) 1455

na 6 uur 1253

Met praten bereikt u veel, met de krant nog meer!



Langs deze weg willen we een

ieder dank zeggen, die eraan

meegewerkt heeft om ons zil-

veren huwelijksfeest tot een

onvergetelijke dag te maken.

fam. Beunk-Lamers

Hengelo Gld, juli 1972

B 77

Hierbij danken wij allen voor

de vele felicitaties, bloemen

en cadeaus's, die wij bij ons

25-jarig huwelijk mochten ont-

vangen.

H. Maalderink

G. H. Maaldermk-
Regelink

Hengelo Gld, jul'i 1972

Bekveld D 17.

Hartelijk dank aan allen, die

de herdenking van ons 40-

jarig huwelijk tot een onver-

getelijke dag hebben gemaakt.

H. Luimes

H. J. Luimes-

Groot Wassink

Hengelo Gld, juli 1972

D 122

Gevraagd

een particulier verpleegster
Min. salaris ƒ 36.— per dag

Rijbewijs strekt tot aanbe-

veling. En een werkster
Aanmelden: Huize 't Kervel
Tel. 05753-1834

COLLIE-KENNEL

„of the Hetty's Home"

biedt aan een nest zeer mooie

PUPS met prima stamboom

(Kamp. afst.) gebr. 23-5-72

H. A. v.d. Boom Prunusstr. 23

Hengelo Gld

Te koop alle soorten kool-
planten en preiplanten.

W. H. Hendriks, Hummelose-

weg C 2a, Hengelo Gld

Te koop een 21/2 vlams aard-
gascomfoor, als nieuw, 1

nieuwe weckketel, kompleet

1 3-delige broedkooi T.e be-

vragen Prunusstraat 6, Hen-

gelo Gld

Te koop dubbele polyester

spoelbak voor melkgerei;

houten transporteur, 8 m leng-

te; eenvoudige staluitmest-

installatie met schu'ifbak, ge-

heel compleet; lichte cirkel-

zaag op houten bok met electr

motor; Itho ventilator, dia-

meter 40 cm Sihi waterpomp-

instaHatie. Tel. 05754-355

Te koop vers geplukte aard-
beien en rode en zwarte bes-
sen, alles onbespoten. De op-

brengst komt geheel ten

goede aan het ontwikkelings-

werk. Huize 't Kervel

Tel. 05753-1834

Te koop alle soorten kool-

planten, behandeld tegen

knolvoet en draaiharti'gheid

Tevens selderij- en preiplan-
ten. Niesink, Pastoor Thuistr.

10, Keijenburg

Te koop een zware dragende

geit N.L, a.d.t. 10 juli. A. F.

Langwerden, E 92, Hengelo G,

Tel. 7362

Gelegenheid tot het weiden

van vee, of naweide te huur
bij H. Buunk, E 25, Hengelo G

Tel. 1638

Vrijdag

18 augustus

Bliksem-aktie

voor meer

leefruimte

Hengeio's

zwembad

WINSINK
wordt jonger, moderner en nog atf raktiever. Elke week verjongingspremie

Supermarkt Verjongingspremie

liter slechts

Blikjes vruchten 3 v. 169
Groninger koek 125
Appelstroop 76

diverse
smaken

4 pak

Instant pudding

.mnsiiisms
2 voor slechts

Zomer rookworst 119

SaUS emmer 750 gram 165

l ivo cola 2 LITER

Worteltjes fijn pot 99

Vlido insectendood 245
spuitbus

DE HELE WEEK

Verse braadworst 258
Slavinken 3 voor 179

Mager ribstuk 449
150 gr gekookte worst 98
150 gr Berliner 98

stooflapjes

WOENSDAG EN DONDERDAG Vleesgehakt
met gratis kruiden

Speklapjes

MALSE

mager 238

179

Varkenslapjes 298
Verse lever 225
150 gr gebraden gehakt 98

alle vleesprijzen per 500 gram

VRIJDAG EN ZATERDAG

Magere hamlapjes 398
Mager runderbraadvlees

559

Roomsnitzels p^ stuk 70
Mager pouletg.at s Pjjpje 449

150 gr ham 98

Echte

250 gram

Hollandse nieuwe

2,5 kg

Jonge bospeen — !)X

Jonge peulen - ̂

A A R D B E I E N
tegen scherpe dagprijs

^Kerkdiensten

ZONDAG 9 JULI
Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds N. Wams

10 uur jeugddienst

Goede Herder Kapel
10.00 uur ds. Wiersma
dienst van schrift en tafel

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

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 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.

Weekenddienst doktoren
Dr Neomagus, Tel. 05753-1277
Spreekuur en boodschappen a(lleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10 uur

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. hoeken, Hummelo. Tel. 08348-236

Zondagsdienst dierenartsen

Dr

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur
BI telefoon (05753) 1420 b g.g. 008

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.

Maatschappelijk werk Steenderen
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9-10 uur. ,
Spreekuur: woensdags van 9-10 uur Groene
Kruisgebouw J. F. Oltmanstraat 14, Tel.
05755-294. Donderdags van 19-20 uur kan-
toor te Hengelo Gld.

Zet de bloemetjes

maar eens buiten



Hengelose KERMIS 1972
WOENSDAG 12 JULI

8.30 uur

Kermismarkt
met standwerkersconcours
in de Spalstraat.

19.00 uur

Behendigheidswedstrijden op motor
voor gevorderde klasse en amateurklasse, op het Parkeerterrein te Hengelo Gld.

Deze wedstrijden worden georganiseerd in samenwerking met de supporters-

club Gerrit Wolsink.

Opgave vanaf heden bij café Wolbrink, Bleekstraat, Hengelo Gld, of op het

terrein, vóór aanvang der wedstrijden.

DONDERDAG 13 JULI

GROTE BOERENBRUILOFT
Om 19.00 OPTOCHT van de bruiloftsstoet door het dorp (bruidhalen aan de

Vordenseweg).

Om 20.00 uur volgt in zaal Langeler te Hengelo Gld de huwelijksvoltrekking

tussen Driekus van't Ni'jsinck en Lena van 't Rentmeistershuus.

Muziek: Boerendansgroep met Boerenkapel.

Iedereen wordt bij deze feestelijke gebeurtenis uitgenodigd.

Organisatie V.V.V.

VRIJDAG 14 JULI

14.30 uur

Kinderspelen
op het sportpark Elderink (PAX-terrein).

Alleen bij deze kinderspelen zullen bonnen worden uitgegeven, welke recht

geven om op vrijdag 14 en zaterdag 15 juli gratis te kunnen draaien in de

draaimolen.

20.00 uur

Damesvoetbalwedstrijd
op het sportpark Elderink (PAX-terrein)

Na afloop van deze wedstrijd een LAMPIONOPTOCHT door het dorp m.m.v.

de Hengelose Majorettevereniging, met als e'indpunt zaal Langeler, alwaar om

22.00 uur de trekking zal plaats vinden van de VERLOTING, uitgeschreven door

de Hengeilose Majorettevereniging.

De bijeenkomst in zaal Langeler zal muzikaal worden opgeluisterd door de

accordeonvereniging Europoort.

Prijzen van deze verloting kunnen direct meegenomen worden

Terwijl niet-afgehaalde prijzen gedurende 3 maand bewaard zullen worden.

ZATERDAG 15 JULI

9.00 uur OPTOCHT m.m.v. diverse verenigingen, vanaf zaal Michels.

Het bestuur der schutterij „Eendracht Maakt Macht" stelt het op hoge prijs, wan-

neer aan deze optocht zoveel mogelijk kinderen mee zouden kunnen werken

met versierde fietsen, wagentjes enz. Hiervoor zijn fraaie prijzen beschikbaar.

Bovendien extra fraaie prijzen voor uitbeelding van T.V.-figuren, b.v. Pipo de

Clown, Meneer de Uil enz.

10.00 uur

Volksspelen
bij café Wolbrink aan de Bleekstraat:

Ringsteken per paard, fiets, bromfiets of motor

13.00 uur OPTOCHT door het dorp. Vertrek vanaf zaal Michels. Tevens vaandel-

hulde aan de burgemeester der gemeente Hengelo Gld, jhr. mr. L. P. Ouarles

van Ufford.

Aan deze optocht werken mede: schutterij St Jan, Keijenburg, met muziek en

tamboerkorps; Kon. Harm. Concordia met muziek en tamboerkorps en de

Hengelose Majorettevereniging.

14.30 uur

VOGELSCHIETEN
aan de Berkenlaan (te bereiken vanaf het Parkeerterrein). Adspirant-schutters

{alleen bestemd voor ingezetenen van de gemeente Hengelo Gld) worden

verzocht vanaf heden een nummer te halen bij café Wolbrink, voor volgorde-

bepaling bij het schieten. Tevens in de nabijheid van het vogelschieten

Stoelendans voor dames.

13.30 uur

grote gecostumeerde voetbalwedstrijd
op het Parkeerterrein te Hengelo Gld.

Hierbij zult u nog weer eens ouderwets kunnen lachen, om de meest dolle

situaties, welke zich in deze wedstrijd zullen voordoen.

Direct na afloop van deze wedstrijd trekken de Majoretten op naar de Dorps-

bleek van Hengelo Gld, waar voor het eerst in Hengelo's geschiedenis zal

worden gehouden een

demonstratie polstokspringen
Bij deze demonstratie zijn enkele bekende figuren uit deze populaire sport

uitgenodigd.

Iedereen zal na deze demonstratie in de gelegenheid gesteld worden om ook

eens per polstok de sprong te wagen.

(boordevol attracties, rond de Kerkstraat, te Hengelo Gld,

is op de navolgende tijden geopend:

woensdag 12 juli vanaf 10 uur 's morgens

vrijdag 14 juli vanaf 14.30 uur

zaterdag 15 juli vanaf 10.00 uur

zondag 16 juli vanaf 14.00 uur

GELIEVE TIJDENS DE KERMISDAGEN ZOVEEL MOGELIJK DE VLAG UIT TE STEKEN,

TER FEESTELIJKE OPLUISTERING!

Het bestuur der Schutterij

„EENDRACHT MAAKT MACHT"

HOTEL LEEMREIS
Gezellige bar

HENGELOSE KERMIS

12,14,15 en 16 juli

Zaterdag 15 juli

Dansen
m.m.v. THE STARLETS
VANAF 7.30 UUR N.M.

SPALSTRAAT 40 - HENGELO GLD

Hengelo Bier

Het Bier
voor de liefhebber

Ze willen er zijn

Sportieve mensen, jonge mensen, oude mensen

Ze zoeken en vinden de gezelligheid aan onze bar

HENGELOSE KERMIS
VAN 12 T.E.M. 16 JULI

VOOR EXTRA SFEER EN EEN GEZELLIGE DRONK

«Jan Wolbrink
BAR-CAFE - BLEEKSTRAAT - HENGELO GLD

Het trefpunt voor gezelligheid

DE HEIDE SMID
levert uit voorraad tegen de

scherpste prijs o.a.:

Gruproosters, Ipsa 15 jaar ga-
rantie

Stalen golfplaten, gegalv.

Brouwers

vee- en varkensdrinkbakjes

zeugenriem met gesp

hangnylons

koespanbeugels

zelfsluitend voerhek, ook voor
stieren

waterreservoir met vlotter

roermixpomp

vloerankers

mestafvoerinstallaties

varkenshokgrendels

biggendroogvoederbak, 10 st.
voor f 300.—

uier- en tepelbeschermers

NIEUW - NIEUW

HEVELPOMPEN voor alle doel
einden te gebruiken

vanaf ƒ 6.—

Varssel F 61 - Hengelo Gld
Tel. 05753-7271

Halle - Tel. 08343-218

KEUKENS
van 1.50 m ƒ 300.—incl. BTW

met roestvrij stalen blad

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg - Hengelo Gld

H. Landbouwers
Wij bieden weer aan uit oogst

van 1972

Alle soorten

weidehooi
Ie 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

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN
Telefoon 3539

Een fris tintje op uw muur

Met een nieuw

BEHANG
DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg - Hengelo Gld

Kermis in Hengelo Gld
onze extra grote BAR
NODIGT U UIT VOOR EEN BEZOEK

Ook staat onze keuken volledig tot uw

dienst met allerlei

HARTIGE HAPJES

Café - Bar

v. d. Weer
Hoek Spalstraat - Bleekstraat

HENGELO GLD

grenzend aan het
kermisterrein

Zoekt u met de kermis
GEZELLIGHEID

KOM DAN

dansen
OP DE MUZIEK VAN

DE FLAMINGO'S

Th. J. Michels
SPALSTRAAT 45 - HENGELO GLD

Laadproblemen?

Autolaadkranen

Carlo Pesci
TEVENS EIGEN FABRICAGE VAN

pallethaken, stenen en
houtklemmen

ftHengelo Gld
TELEFOON 05753-1964

f f f
N. V.

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER


