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

Wij ruimen op

VANAF DONDERDAG 13 JULI
8 UUR

RESTANTEN TEGEN ZEER

lage prijzen

DUS NU KOOPJES HALEN BIJ

l
KERKSTRAAT

Een fris tintje op uw muur

Met een nieuw

BEHANG
DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg - Hengelo GId

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijiemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN
Telefoon £539

Binnen- en
buitenverf

LERO-produkten -

Frisse kleuren

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg - Hengelo GId

Om enkele prijzen te noemen o.a.:

JAPONNEN vanaf
ROKKEN vanaf
BLOUSES
TRUITJES vanaf
T-SHIRTS, korte mouw, diverse kleuren

Teveel om op te noemen, maar overtuigt u zelf
en zie de 6 ETALAGES

Schröder

9.98

4.98

2.98

3.98

4.95

BIJ DE KERK

Opruiming
MET GROTE VOOR-

DELEN VOOR U

DAT BETEKENT NIET LANG WACHTEN

MAAR DE KOOPJES SNEL HALEN

U weet het, opruiming bij

Jan
Hermans
dat zit snor

Schoenhandel - Sportartikelen - Leder-

waren

KEIJENBURG - Pastoor Thuisstraat

WIJ GAAN MET VAKANTIE EN SLUITEN

zaterdagmiddag 15 juli

om 2 uur
Dinsdag 1 aug. 's morgens om 8 uur staan wij weer

tot uw dienst.

SLAGERIJ

A.H.RATERINK
Raadhuisstraat 10 - HENGELO GLD

Attentie
WEGENS VAKANTIE

is onze damessalon en herensalon van

24 juli t.e.m. 7 a u g.
gesloten

KAPSALON W. LURVINK
Ruurloseweg 16 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1264

Bestellingen worden aangenomen

Voor McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

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 uiorsi 268
3 stuks

Hamburgers 189
150 gram

geur. gehaKl

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT met kruiden 258
ikgneguBerdeligeruo
150 gram

flekookle worst 88
Donderdag

500 gram

magere speklappen 178
3 stuks

tartaar 248

500 gram

malseuarkenslappen288
150 gram

leuerkaas 98
Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade 500 gram 299

Friki braadkuikens 500 gram 168

GEKOOKTE OSSETONG, 100 gram

GEBRADEN FRICANDEAU, 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

110

KEURSLAGER

OPRUIMING
Overjarige BANKSTELLEN
voor zeer zeer lage prijzen

SLAAPKAMERS
pracht modellen, erg goedkoop

EETHOEKEN
sterk afgeprijsd

BERGMEUBELS
bekijk de prijzen

BUREAUS, KASTJES, KLEINMEUBELEN

Te veel om op te noemen. Alles zeer goedkoop

TAPIJT
vele rollen in voorraad vanaf f 59.50 per str. meter

GRATIS GELEGD

ZEER VELE COUPONNEN tapijt, naaldvilt, balatred, bala-

tum, gordijnen, vitrage

We kunnen niet alles voor de etalage brengen. Kom gerust

binnen, zie ook de toonzaal boven

750 m2 verkoopruimte

HEIJINK
„De Spannevogel" Ruurloseweg 2

Opruiming begint 13 juli om 8 uur

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER



Donderdag 13 juli begint onze

OPRUIMING
om 8 uur

Alle opruimingsartikelen aan voor een spot-
prijsje weg

Woninginrichting GROOTBOD
Zie etalage Zie etalage

GEMEENTE HENGELO GLD
VOORBEREIDINGSBESLUIT

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 dier
gemeente in zijn vergadering van 4 juli 1972 heeft

besloten te verklaren, dat een herziening van het be-

stemmingsplan buitengebied 1970 wordt voorbereid
voor gedeelten van de percelen,kadastraal bekend,

gemeente Hengelo, sectie H, nr. 2205, sectie E,

nr. 2498, sectie E nr. 712, sectie E nr. 1496, sectie G,
nr. 2294 en sectie G, nr. 1436, gelegen aan respec-
tievelijk de Steenderenseweg, Oude Varsselseweg,
Aaltenseweg (2x), Uilenesterstraat en Elferinkdijk.

Het desbetreffende raadsbesluit met de daarbij be-
horende tekening, waarop de genoemde perceels-

gedeelten nader zijn aangeduid, ligt met ingang van
13 juli 1972 ter gemeente-secretarie, afdeling Alge-

mene Zaken, voor een ieder ter inzage.

Hengelo Gld, 10 juli 1972.

De burgemeester voornoemd,

Quarles van Ufford

OAVER DE BOERENBRULFTE IN DE WEKKE VAN DE
HENGELSE KARMSE
Dat moj in de eerste plaatse wetten: In de Reclame van de
veurige wekke steet een stuksken oaver die boerenbrulfte
en doar zit een foutjen in. Op de drukkeri'je is der een regel-

tjen uut 'evallen en doarumme is et niet duudelijk 't Geet

oaver geld. D'r wodt van iedereene die op de brulfte kump
vier gulden verwach as bi'jdrage in de onkosten. Anders

kan et Bruudspaar der op gien stukken noa met uut. Rek-
kent es: koffie met krintewegge (goeie botter!), de boeren-

dansers en un goed stuksken meziek.
Kaartjes köj kriegen bi'j Kreunen de bakker, Wolters de
boekhandel en bi'j Weustenenk en Rietman, de sigaren-
winkels Veur de Keijenborg bi'j Bart Anneveldt, de fietsen-

maker.
Vanaf half zeuven köj den 13e juli ok an de zaal nog un

kaartjen kopen.
Sommige mensen hebt 'evroagd: Hoe zit dat now, begint et
um zeuven uur of um acht uur?

Doar konnen ze gien 'heugte van kriegen.
Ik zal 't ow zeggen: Um zeuven uur begint op de Voddense-
weg den optoch met 't hele spektakel.
De wagens vaart dan langs 't gemeentehuus, bi? Gradus

Kupers den hoek umme, een endjen de Reurlse weg op, deur

de rii'je Beukenlane, langs 't bejaardencentrum de Blijke
(ik heb heuren zeggen, doar is nog wat bezunders te zien),

wieters de Rozenstroate, den lekink oaver, de Spalstroate
in (op den hoek bi'j den aloziemaker weer wat bezunders)

en dan noa de zaal van Langelder.
Doar kan dan um acht uur de trouweri'je beginnen,

l'jluu bunt allemoale vezoch!

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot G. Raterink slaagde aan de LTS te
Zutphen voor de afdelingT-stroom.
Van de 128 kandidaten was hij de beste en ontving hier-
voor een prijs van de Kamer van Koophandel.

GEMEENTENIEUWS

In het kader van de bestuurlijke indeling hebben - zoals

reeds uitvoering in de regionale pers is vermeld - Gedepu-
teerde Staten van Gelderland een conceptstruktuur-schets
opgesteld en deze thans aan de gemeentebesturen voorge-

legd. Gedeputeerde Staten achten het wenselijk, dat ge-
durende de periode, waarin de gemeentebesturen zich

kunnen beraden over de struktuurschets voor de bestuur-
lijke indeling van Gelderland, te weten tot 15 september
1972, de burgers c.q. het georganiseerd maatschappelijk
leven over dit concept voorlichting en inspraak wordt ge-

geven.
Burgemeester en wethouders van Hengelo hebben besloten

belangstellenden de gelegenheid te bieden kennis te nemen
van de inhoud van de conceptschets. Zij, die daarvoor be-

langstelling hebben, kunnen een exemplaar van de schets
ter secretarie afhalen, en wel zo lang de voorraad strekt,
aangezien slechts een beperkt aantal beschikbaar, plm 50,

exemplaren, is.
Burgemeester en wethouders hopen, dat op de hiervoor aan

gegeven wijze voldoende inspraakmogelijkheden worden ge
boden. Voor het ontvangen van reacties, opmerkingen,

vragen etc. houdt het gemeentebestuur zich gaarne aan-
bevolen.
Indien aan de hand van de binnengekomen reacties mocht

blijken, dat er behoefte is aan nader mondeling overleg met
burgemeester en wethouders, dan zal daarvoor gaarne de

gelegenheid worden gegeven.

Belangrijke mededeling voor gecostumeerde voetbalsterren
Zondag 16 juli vindt op het Parkeerterrein*een voetbalwed-

strijd plaats met een dolkomisch internationaal karakter.
De sterren die zich door tiet betreffende comité hebben laten

„strikken", worden verzocht zondagsmiddags uiterlijk 12.45
uur aanwezig te zijn bij hotel 't Averenck vanwaar de forma-
tie optrekt naar het slagveld, waar om 1.30 uur de grote
match begint. Bekende figuren zullen hun grote talent in
de strijd werpen, waarbij ze hebben toegezegd zoveel moge
lijk puntjes te scoren, al moeten ze hierbij nu tegen een

vierkante of ronde bal trappen.
Het werkcomité voor de gecostumeerde voetbalwedstrijd

heeft de verwachting, dat het deze middag bijzonder druk
zal worden. Kom dus op tijd, dan staat U nog beter aan het

lijnjte.

Op maandag 3 juli j. l. om

8.35 uur 's avonds, werd tot

onze grote vreugde geboren,

onze zoon

HENDRIK ALBERT

Wij noemen hem:

SEPP

Wim en Ada Boerman

Hengelo Gld, Schoolstraat 1

Algemene kennisgeving

Hierbij kondigen wij de ge-
boorte van ons tweede kind
aan.

Wij noemen ons dochtertje en

zusje

ELSEMIEK

J. J. Branderhorst
M. E. Branderhorst-

v.d. Bogaard

Jeroen

Zelhem, 6 juli 1972

Eckhorsterstraat 4

Gevraagd een fink meisje
voor hele dagen.

Fa. Wijnbergen
Kerkstraat 6 - Tel. 1473

Kamer gezocht. Indien moge

lijk 3 dagen kost en inwoning
in dorp Hengelo Gld. Brieven

onder no 28 bureau Reclame

Wegens verhuizing naar Rust-

hoek 8 te koop: beige gas-
haard, groene oliehaard met
tank en bok en goede divan
M. Voskamp, Zelhemseweg 2a
Hengelo Gld

TE KOOP
z.g.a.n. W-toestel, koelkast,
stereo-radio met pick-up en

boxen. Vordenseweg 40a,
Tel. 05753-2092, Hengelo Gld

Te koop dagelijks verse
eieren. Tel. 08344-363

Te koop jonge konijnen en
haantjes, 6 weken oud. Spal-
straat 22, Hengelo Gld

Tafelpootjes
in metaal en hout

In diverse maten

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg - Hengelo Gld

Kies bewust

Kies
„De Reclame"
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Voor twee

aktieve, vlotte
jongedames

eventueel gehuwd

is in onze zaak een plaats vrij!

Zij, die hiervoor in aanmerking
willen komen, nodigen wij gaarne
uit voor een gesprek.

x Hoog salaris
x 5-daagse werkweek
x zomervakantie
x wintervakantie
x prettige werkkring

Sollicitaties aan:

U V^X l ' l 1LJ U V S U \

JACOBS

Telefoon 08340-23230

KARMSE 1972

Volgend joar meer, joa dat waren de laatste woorden oaver de Hengelse karmse '71.

Kiek, en belofte maakt schuld. Alhoewel 't vake allemoale eigenbelang is, een

soort reklame, um moar zovulle meugelijk mensen noar et darp te trekken.

Afijn, gin mense is tegenwoordig meer zoo dom, um dat niet te begriepen!

En angezien den bekenden Hendrik van de Keijenborg mien altied al een paar

wekke veur is, kunt wi'j vanzelfsprekkend niet achterblieven!
In zien ingezonden stuksken kun i'j vake zoo van die aardege, leuke herinneringen

van vrogger nog es ophalen. Dinge die vrogger warkeluk gebeurt bunt. Dan moj

es an de proat kommen met zoon kommissielid van vrogger, dan ku'j de mooiste
verhaaltjes soms heuren!

Laats zatten wi'j un keer te vegaderen in een of ander café (joa, woar moj dat
anders doon) onder et genot van een gleasken bier. Nao afloop van de vegadering
kwammen wi'j dan ok in gesprek met zoon iemand en moar vetellen wat zi'j vrogger

alzoo beleafd hadden! Toen wier der nog midden in de wekke karmse evierd,

's woensdags en donderdags. 's Woensdags was dan de grote peerdemark. Dan
viel der zoo van alles te beleaven. Dan wassen verual de peerdekoopluu de baas.
Joa zeg, en wak ow now vetelle is woar gebeurd. Un bekende Hengelse auto-

bezitter (een van de weinigen dee zoon ding bezat) was bi'j Trui van Hendrik den
hook umme stokken, netjes derichtinganwiezer uut (i'j wet wel zoon pieltjen) maor

pront wier dat dink deur zoon good aneschotten peerdehandelaar der af eslagen.
Jao effen tussen heukskes. Op de Keijenborg hep ze dan altied zoon drukte
met eur Trui en Jan. Moar bi'j ons in Hengel hebbe wi'j un Trui en Hendrik ehad.

Joa doar is vrogger 'heel wat af espeuld. Tegenwoordig is dat geleuf ik Jan en Gerda
Moar dat dut der ok neet too, a'j moar schik heb! Now en um dit vehaaltjen neet te

lank te maken, moj heuren, onze autobezitter mooi mieterig en ok niet mis, metene
achter den kael an, tut in et café bi'j Gait de bakker, moar et duurn moar effen

en hi'j kwam der weer uutrollen, as een leug biervat. Nee die koopluu köj better
uut de vingers blieven. Dee wissen doar good road met!

Den tweeden dag was vrogger vogelschieten op de bleijke. Zoo is ok gebeurd dat

danderdagsmargens de vogel gevlogen was. Joa dat is echt niet van de laatste tied
Moar deze belhamels hadden et nog beheurluk bi'j de weg eloaten. Ze hadden um

netjes tussen de andere enden op de bleike ezet. En dan moar lachen en sprekken
Op et laatste ging et der zoo heite naor too. De sterkste vehaaltjes wieren veteld.
Tut op zeker moment de dochter van de kastelein er op mos wiezen dat ze ander-
mans bier opdronken. Doar wier effen vreseluk um elachen, maor spontaan wier

der op zien kosten de glazen weer vol edaon, zoodat wi'j der good met weg kwam-

men. Vuile bekende figuren hebt toenderteid net as wi'j now nog evochten veur et
behold van de karmse. Och dee peerdemark, dat ging vanzelf vrogger. Dan köj in

de Spalstraote oaver de kuppe loopen, zoo druk was et dan. Geregeld was der dan

ok wel wat te beleaven, verual doar an et vuutenende bi'j Piet op zolder of bi'j
Marie van de waoge. Ut was doar dan ok bi'jnoa um et andere huus café. Maor
at der wat bi'jzunders an de' hand was, dan was der nog altied zoon dikken veld-

wachter met zien wandelstok, dee dan vake alleene alles weer in et reine bracht.
Doar moj vandage um kommen. Mien bedoeling is echter niet um steeds over eerder
of vrogger te schrieven. Nee doar is nog zovulle oaver te vetellen, dan wodt de
krante te klein. Zoas illuu wet hebbe wi'j veurig jaor veur et eerste den zondag

bi'p an de karmse ehad. Volgens ons is dat wondergoed eslaagd. Moj es noagoan
woensdag, mark, vri'jdag, zoaterdag en zondag karmse. Wat mot zoon kommissie
toch een werk vezet hebben, want vrogger, joa en now zu'j wel zeggen, doar be-

gint te weer te neulen oaver vrogger, toen hadden ze van beide kanten 7 commis-
sieleden dus veertiene, das heel wat anders dan now met vier of vief man en toen
hadden ze moar twee dagen karmse. Wat met 7 leden van beide kanten bedoeld

wodt, hoef ik dachte ik toch niet wieter uut te leggen. Afijn aj et niet begriept, dan
sloa et moar oaver. In korte tied is der veurig joar onze eigen majorettever. van

de grond ekommen. Joa dat was vaste gien kleinigheid. Vuile geld was doar veur
neudig. Moar doar heb dan ok veulle mensen an met ewerkt buuten de commissie

umme. Zee en dat mow hebben, metwerking. Veur niks heit onze schutteri'je gin
Eendracht Maakt Macht. Allemoale nog bedankt.Ok is der un velotting ehollen
veurig joar. En dan niet te vegetten den autocross bi'j de Zandheuvel. Joa wat
mok ow doar van zeggen. Gloepend veulle volk dat was ter, en stoeven, stoeven.

Ik wet dat der wat van die crossers et zand nog in de oorne heb zetten. Jammer
was et dat deorganisatie doarvan een groot betjen te wensen overliet. Wi'j zult in
ieder geval moar annemen, dat et niet helemoale in orde was. Dit wet ik wel, dat der

nog lange noa de tied een paar keals met un puntheufd rondliepen, maar afijn doar
doo'w dan ok wel zand oaver. Vanjoar beginne wi'j op woensdag 12 juli met de
peerdemark met zien keuringen.En doar bi'j ok weer standwerkersconcours. En at

de mark good is geet et verder ok wel good, want een goed begin is et halve wark
Doar holle wi'j et dan moar op. 's Oavends komp de keals op de stoomfietsen an
de beurte in de behendigheidswedstrijd dee georganiseerd wodt deur de suppor-
tersclub van Gerrit Wolsink, den helen goeien motorri'jer. Donderdagcavend bunt
illuu allemoale uut eneudigd op de boerenbrulfte van Lena en Driekus. Dat wet now

iedereene wel, dat hef zo vake in de krante estoan. Dat kost moar vier gulden p. per
soon. Now ik bun in gien jaoren noar zoon goedkope brulfte ewes. Ik zol zeggen hol
den oavend vri'j en goat noar de brulfte en op tied want anders loop i'j kans daj

der niet meer in kunt. Vri'jdagsmiddags um 2 uur op et Pax-terrein speullekes veur
de kinder, van de kleinsten tut 12 joar. Das echt vemakeluk um te zien hoe fanatiek
ze an de speullekes met doot. De commissie hef weer veur mooie priezen ezeurgd.

Olders komp toch met de kinder met. I'j wet wel, wi'j geeft ok waardebonnen uut
woar i'j oaveral met terechte kunt. Ok bi'j de kroamen op de karmse. Joa zelfs in de
drei'jmeulle. Joa dee drei'jmeulle dat mok es good uutleggen. Zooas andere joaren

was et heus niet te doone. De grootste belhamels zatten der steeds in en de klein-
tjes kwammen niet an bod. Wi'j probeert et um et dit joar anders te doon. Moj now
allemoale good leazen. Noa afloop van de kinderspeullekes zoo tegen 4 uur, geve
wi'j alle kinder wie der bunt de bonnen, moar ok metene de bonnen veur gratis

draajen en die bunt dan geldig op vri'jdag en zoaterdag. Dan wodt dat niet meer
zoon dringeri'je as anders. Dan kan iedereene goan wanneer et um et beste uut-
kump. De commisse hopt dat dit better zal bevallen. Ik zol zeggen komp allemoale

met de kinder uut Bekveld, Noordink, Vassel, et Hengelse darp neet te vegetten,
allemoale, der bunt bonnen zat, af esprokken? Ok net as veurig joar hebbe wi'j

vri'jdagsoavends weer damesvoetbal. I'j zult wel zeggen, al weer et delfde. Moar
doar zuj van op kieken, want die dames heb donders wat bi'j eleerd. Ik hep een
paar keer de treening ezien die ze kriegt. Poe dat ging der nog al an.

Noa afloop trekke wi'j weer deur et darp naar Langelder op de hook, dat is dan

tegenwoordig Jan en Gerda, met onze majorettes en lampions en vlaggen. Doar

wodt dan de trekking ehollen van de joarlijkse velotting. Joa en doar tussendeur
een drelle meziek van de accordeonver. Europoorte.

Komp in ieder geval den oavend es effen kieken, dan kuj meten zien of i'j ok un
pries hep ewonnen op ow lot

Zoaterdagsmargens net as anders volksseullen in de Bleikstroate, met veuraf
den optoch met meziek, peerde en, komp jongens en deerns, met versierde fietsen
of wagentjes. Prebeer es um iets te vesieren. De commissie hef der flinke geld-
priezen boven ezet, joa doar zuj van opkieken. Zee doot dat allemoale um et te
stimuleeren. Zoon klein betjen mot dat in Hengel toch ok konnen, dachte ik.
Jeugd veural loat es zien daj ons niet helemoale in ons hemp loat stoan.
Joa en dan zoaterdagsmiddags et vogelschieten in de Berkenlaan

Dergelijke dinge zoj hoas niet meer durven te organiseren, veural aj heurt hoe of ze
op de Keijenborg hep huus ehollen en alles venield hep.

Zoo zelfs dat et vogelschieten gaar niet deur hef konnen goan, et is bi'j de wilde
beeste af.

Moar nem now van mien an: dat gebeurt in Hengelo niet. Den eersten den besten
dee doar 's nachts bi'j durft te komen, dee geet et neet bes.

's Oavends van teveuren low Marten uut Vodden al kommen en dan zette wi'j um
metene on der de vogel, vanzelfsprekkend gewoapend, denk doar good an.

Zondagsmiddags holle wi'j gecostumeerd voetball'n en noar ik eheurd hep wil ze

doar nog al wat van maken. Woar of wat is mien nog niet duudeluk moar ik denke
op t parkeerterrein an de Leliestroate. Noa dit spektakel kuj ok nog goan pol-
stokspringen bi'j de Bleike. Un bekende Bleikenspringer hef zich al op egeven.
De karmse is dan ok los, dus der is zat te doon.

Het is jammer moar woar, dit joar gin vuurwerk, et wodt te duur en ok wodt et
steeds moeilijker un geschikte plaatse te vinnen dichte bi'j et darp. Moar mien dunkt
i'j kont owgeld zat kwiet wodden. Veural de karmse is groter dan veurig joar. De
groten kompt hele moale an de trekken.

En dan moar hoppen daw good weer hep en as dat zo is zal de karmse ok dit joar
wel weer slagen.

In ieder geval, allemoale heel volle plezier met de Hengelse karmse.

EEN WARMLOPER

Bij slecht weer worden de kinderspelen
verzet naar latere datum en de bonnen
uitgereikt tussen 3 -4 uur in zaal Langeler

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK



Dicht bij huis snel in handen

U kunt zoveel
méér doen

t onzebank

Buitenlands geld voor vakantie- of zakenreis?
't Is een kleine moeite om dat snel in handen
te krijgen. U hoeft eenvoudig maar even de
dichtstbijzijnde Raiffeisenbank
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 d~>7e bank.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

OPGERUIMD STAAT NETJES!!

DAT IS NU NET WAT WIJ BEDOELEN!

Onze voorraad wordt radicaal opgeruimd.daaronder zeer

VELE KOOPJES

Een welkome winst voor uw portemonnaie

EEN SPREKEND VOORBEELD VAN ONZE OPRUIMINGSWOEDE

ROKKEN EN JURKEN
VAN 20 - 40 PCT KORTING

GEERT SEESING
KERKSTRAAT 20 - KEIJENBURG

DOET EEN DUIT IN UW ZAKJE MET DE OPRUIMING

Grote Seizoen-opruiming
van donderdag 13 juli t.e.m. zaterdag 22 juli

10 pet
Koopjes in alle afdelingen
COSTUUMS - PANTALONS - TRUIEN EN VESTEN

NACHTGOED - ONDERGOED

HANDDOEKEN EN THEEDOEKEN - KOUSEN EN SOKKEN

op goederen buiten de opruiming

B. W. GROTENHUYS & ZN
SPALSTRAAT 18 - HENGELO GLD - TEL. 1823

donderdag a.s., 8.30 uur

Damesconfectie

Regenmantels 25.—

Japonnen v.a. 10.—

Broek- en tuniekpakken 30.—

Overgooiers 22.50

Pantalons 12.50
BLOUSES kortemouw 5.—

BLOUSES lange mouw 12.50

KORTE BROEKEN 5.—

ROKKEN 10.—

TRUITJES 10.—

JASSCHORTEN 10.—

NACHTJAPONNEN 8.—

Herenconfectie

BEHA'S lange maagband

DAMES SLIPS

HEREN SLIPS

HEREN SINGLETS

JONGENS SLIPS

JONGENS SINGLETS

7.50

1.55

2.10

2.40

1.50

1.40

COSTUUMS

Colberts

Pantalons

125, 100.

35.

15.

OVERHEMDEN
terlenka - katoen - vele kleuren

12.90

WEEKENDERS

ZWEMBROEKEN

HEREN ACRYL BADSTOF SOKKEN

10.—

2.50

2.—

DAMES BIKINI'S

PYAMA'S

WITTE DAMESVESTEN

MEISJES ZWEMPAKJES

DAMES ONDERJURKEN

JONGENS PANTALONS

ZWEMBROEKEN

OVERHEMDEN

10.— - 7.50

8.95

15.—

2.50

5.—

10.—

2.50

5.—

Meisjesconfectle
PANTALONS

JURKJES vanaf

HOT-PANT PAKJES

Windjacks
NACHTJAPONNEN

KNIEKOUSEN

BADSTOF SOKKEN

THEEDOEKEN

VAATDOEKEN

WASHANDJES

BANDHANDDOEKEN

GROTE BADLAKEN

SLOPEN

BADDOEKEN

20.

gestreept

MEISJES SLIPS

MEISJES CAMISOLES

Zomermantels

12.50

10.—

10.—

•

3.50

1.—

1.50

1.95

0.70

0.33

2.95

5.95

2.25

2.20

1.40

1.60

25—



Lena van 't Rentmeistershuus

en

Driekus van 'i Ni'jsinck

gaot met mekare trouwen op donderdag

13 juli 1972.

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

Langelder in Hengel

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) l

AFWEZIG
VAN VRIJDAG 14 JULI

T.E.M. DINSDAG 8 AUGUSTUS

Spoedgevallen: Tandarts Haccou, Pr. Bernhardweg 1, Vorden

Spreekuur: dinsdag, woensdag en vrijdag 9 uur en dinsdag

en vrijdag om 1.30 uur

Touwtrek-
wedsfrijden
om het kampioenschap
van Hengelo

V.V.V. en Touwtrekver. Bekveld houden

ook dit jaar weer touwtrekwedstrijden om

het kampioenschap van Hengelo Gld

op donderdag 27 juli
half acht
Met de deelnemers van vorig jaar wordt

weer contact opgenomen. Zij behoeven

zich niet te melden.

Nieuwe deelnemers (verenigingen, buurt-

schappen, straten) moeten zich vóór dins-

dag 18 juli a.s. aanmelden bij F. J. F. M.

Herwers, Hummeloseweg 10, tel. 1263 of

P. Berenpas, D 128, tel. 1555. Een ploeg

bestaat uit zes personen.

NU

Zie

etalages

HALEN!!

In onze OPRUIMING starten wij

op 13 juli 's morgens 8 uur

Speciale koopjes.- zomerschoenen en sandalen

OOK VELE KOOPJES IN KINDER SPECIAALSCHOENTJES

610e Ned . Staatsloterij

Aanvang verkoop 24 juli a.s.

Boeking
Spalstraat 12 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1957

HENGELO GLD

DEMONSTRATIE
van de Hengelose Ponyclub „De Shet-
land ruiters"

OP WOENSDAG 19 JULI 's avonds 7 uur

op het oefenterrein van de ponyclub nabij

de Banninkstraat en zuiveringsinstallatie

Toont uw belangstelling voor de prestaties

van de jeugdige ruiters!!

Kapsalons Ondula
HENGELO GLD STEENDEREN

WEGENS VAKANTIE ZIJN WIJ GESLOTEN:

in Hengelo Gld:

van 18 t.e.ni. 29 juli
(Salon Steenderen is dan open)

in Steenderen:

van 8 l .o.m. 19 aug.
(Salon Hengelo Gld is dan open)

Een OPRUIMING

zoals nooit tevoren
Eiken BANKSTEL met losse kussens van f 890.— voor f 750.—

Draion BANKSTEL goud/geel van ƒ 1075.— voor ƒ 890.—

BANKSTEL met groene weefstof van f 790.— voor ƒ 598.—

BANKSTEL met bruine weefstof van f 1050.— voor ƒ 890.—

Beige frotté BANKSTEL met skai armleggers van ƒ 1390.— voor ƒ 1090.—

Groen BANKSTEL met open armleggers van ƒ 950.— voor ƒ 790.—

SALONKAST.220 breed, teak voor ƒ 350.—

2-deurs BROODKASTEN, eiken vanf 525.— voor ƒ 390.—

Teak KASTJES, 90 cm breed, 120 cm hoog van ƒ 175.— voor f 145.—

SALONKAST, pallisander, 220 breed van f 1150.— voor f 950.—

SALONKAST, pallisander, wit, 220 breed van f 990.— voor f 850.—

1 pers. OPKLAPBED in kast, teak van f 325.— voor f 225.—

1 pers. DIVANBEDJES f 49.50

Zware BUREAUS, 4 laden, teak ƒ 165.—

1 3-deursLINNENKAST,wit laké, overcompleet van f 396.— voor f 190.—

1 3-deurs LINNENKAST, eiken, overcompleet van ƒ 465.— voor ƒ 290.—

SLA UW SLAG.

ONZE BEKENDE

KOOPJES

in alle AFDELINGEN

Japonnen, damesvesten

en pullovers

speciale

prijzen

oprumng
begint clontlerdag 13 juli

'smorgens 9 uur

ZIE ETALAGES

H. ü. BUUNK & ZN

OP ALLE TUINMEUBELEN TIJDENS DE OPRUIMING

15 pet korting

IN VERBAND MET REORGANISATIE OP ONZE MATRASSEN-

AFDELING NU

20 pet korting
OP DE OUDE COLLECTIE

TEVENS EEN SPECIALE AANBIEDING:

Polyether matrassen so - 90 -120 breed vanaf ƒ 59.-

TIJDENS DE OPRUIMING

10 pet korting
OP ALLE IN VOORRAAD ZIJNDE GOEDEREN, UITGEZONDERD

GORDIJNSTOFFEN, VITRAGES EN MERKARTIKELEN

Ook maken wij u nog attent op onze collectie KOELSTRA KINDERWAGENS en

KINDERSTOELEN e.d., waarop wij geven tijdens de opruiming

10 pet korting

Er is verder nog te veel om het allemaal op te noemen. Zie daarvoor de etalages

of komt u eens langs

LUBBERS
WONINGINRICHTING

TEL. 1286 - HENGELO GLD

Kermis vieren bij

.Concordia'
Hengelo Gld

STEMMINGSMUZIEK
Vrijdag 14 juli

„ouderwetse KNALAVOND"

m.m.v. het dans- en showorkest

The Moodchers
Zaterdag 15 juli

DANSEN
m.m.v. The Moodchers

Zondag 16 juli

DANSEN
m.m.v. De Musketiers

3 bars

rol sfeer en gezelligheid
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Onze Opruiming
begint
«loiB€l<»r<lag l ft juli a.s.

Extra koopjes in alle af-
delingen

Lentferink
Spalstraat 7-9 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1383

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 17 t.e.m. 24 juli

KAPSALON WUESTENENK
TEL. 1287 - HENGELO GLD

Kermis-aanbieding
2.69

1.45

1.09

0.98

1.25

HEERLIJKE HAANTJES nu

2 literflessen SINAS

1 literfles HERO CASSIS

Grote fles RANJA

2 liter-blikken DOPERWTEN

Alle dagen VERS GESNEDEN GROENTE

Volop AARDBEIEN, KERSEN PERZIKEN, TOMATEN

PRIMA NIEUWE AARDAPPELEN

DIT ALLES TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN

Fa. Wijnbergen
Kerkstraat 6 - HENGELO GLD - Tel. 1473

opeen
BERINI 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.

Min
1
 BE1UNI OP SAFARI

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

uw fietsen-leverancier:

ELIESEN - BAAK



len en sandalen

SEN

ruiming
dag 13 juli a.s.

pjes in alle af-

IEDEREN

korting

'eriitfc
ELO GLD - Tel. 05753-1383

ÏESLOTEN

[t.e.m. 24 juli

UESTENENK
[HENGELO GLD

anbieding
nu

IS

2.69

1.45

1.09

0.98

1.25TEN

IDEN GROENTE

ISEN PERZIKEN, TOMATEN

IPPELEN

ZEER LAGE PRIJZEN

bergen
IGELO GLD - Tel. 1473

II bromfiets
je iets

DE BETOVERENDE
IOR AFRIKA
worden straks

deelnemer te worden aan
jke 16-daagse

INI OP SAFARI
leelnemers-kaart

wordt jonger, moderner en nog atfraktiever. Dat blijkt uit de cijfers

Supermarkt Verjongingspremie

Pracht Olympiade BAL
Couque Bastogne pak 98
Vivo margarine 3 kuipjes 155
Vivo perziken Itr 189

Nieuwe oogst

per pot

A ardbeienjam

Burcht

fijn blik 89 2 BLIK

gezinsfles 398

Stokvis 625
tijdelijk in voorraad 500 gram

Vivo koffie
Sisi sinas

VACUÜM

Rood van 208 voor 198
liter 89

Maxy limonade 189
2 liter zonder prik

DE HELE WEEK

3 Gelderse schijven

Hamlapjes

149

398

Verse braadworst 258
Snijworst 150 gr 98

Gebr. gehakt 150 gr 98

Magere

speJtfapjes

WOENSDAG EN DONDERDAG

Dikke

Vleesgehakt mager 238

Runderstoof lapjes 349

Hachévlees 379
gratis kruiden

Verse lever 225

Heel leverworstje 98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Tartaar 3 voor 229

Mager klapstuk 398

Roomsnitzels p,st, 70
Schenkel met been 398

Ham 150 gr 98

Heerlijk gekruide magere

R O L L I D E
rund of varkens

alle vleesprijzen per 500 gram

Pracht

bloemkool

Import perziken kg 188

Andijvie

Pruimen

45

198

Aardbeien (zo van 't land)

scherpe dagprijs

Kerkdiensten

ZONDAG 16 JULI
Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9 uur Ds Jansen

Viering van de maaltijd

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Jansen

Viering van de maaltijd (bank)

Goede Herder Kapel
10 uur Ds R. C. C. Troelstra

Vrljz. 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 Schreuder Tel. 1266
Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10 uur

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Culeman, tel. 1397

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr. BI telefoon (05753) 1420 b.g.Q. 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

Krulsgebouw J. F. Oltmanstraat 14, Tel.

05755-294. Donderdags van 19-20 uur kan-

toor te Hengelo Gld.



ZOMER

start donderdag 13 juli 1972

om 8.30 uur

t.e.m. zaterdag 22 juli 1972

Bekijk even de bewijzen van de hele lage

prijzen in onze dames-, heren- en kindermode

afdelingen

VRIJ ENTREE

Zie onze etalages

GEOPEND VAN 8.30 - 12.30 UUR

EN VAN 13.30 - 18.00 UUR

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND VAN 7-9 UUR

WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN

KERKSTRAAT 11 HENGELO GLD TELEFOON 1235

Opruimings-
aanbiedingen

bij de

faB.Gosselink&Zn
Couponnen vitrages en gordijn
stoffen

Ook restanten meubelen gaan met
een flinke korting van de hand

Komt zien en doe uw voordeel
aan de

Wegens vakantie

GESLOTEN VAN

17 l .0.111. 31 juli

J. W. van
KAPPER - Kerkstraat 7 - HENGELO GLD

Opruiming
van 1:1 I.O.IIB. :tl juli

VELE KOOPJES OP ALLERLEI GEBIED

Verschillende zomergoederen voor halve
prijs

Extra voordelig ONDERGOED als ook
WEEKENDERS en SPIJKERBROEKEN

Flanellen LAKENS zomerprijs

WERKKLEDING, zeer voordelig
Nog enkele extra voordelige COUPONS
vloerbedekking, als ook gordijnstof en
vitrage

ALLES OP HET GEBIED VAN
WONINGINRICHTING

H. M. USSELDIJK
Dr Alf. Arriënsstraat 19 - STEENDEREN
Tel. 05755-313

Kermis Hengelo Gld
VRIJDAG 14 JULI

STEMMINGSMUZIEK

ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 JULI

dansen
ZAAL LANGELER: THE WOODPECKERS

ZAAL CONCORDIA:

THE MOODCHERS - DE MUSKETIERS

ZAAL LEEMREIS: THE STARLETS

ZAAL MICHELS: DE FLAMINGO'S

Eliesen - Baak
ZOMEROPRUIMING

AANVANG MAANDAG 17 JULI, 9 UUR

Zanussi koelkasten 140 liter van ƒ 319,— nu f 199.—
Alle koelkasten en diepvriezers van 10 tot 25% korting
haast u want nooit waren deze zo goedkoop

Wasautomaten en droogtrommels van 10 tot 20 %
korting
Transistorradio's, cassetterecordes en radiorecorders
zeer speciale prijzen

Stereoradio's met 2 boxen vanaf f 258.—
Stereo pick-up's met 2 boxen vanaf f 195.—. Enkele
tafelradio's in de opruiming. 1 radiogrammofoonmeubel
f 399.—.
Haardroogkappen met standaard f 47.50
Enkele televisie apparaten, grootbeeld, automatisch

en draagbaar, vanaf ƒ 498.—.

Nog enkele oerdegelijke Hollandse dames en heren
sportfietsen, fabrikaat Simplex, compleet met lamp,

slot, standaard etc. ƒ 192.—.

1 Berini M 48 bromfiets, iets beschadigd met ƒ 50.—

korting.

Valhelmen, beenschilden etc., zie etalages met min-

stens 10% korting.

Verscheidene gebruikte, gereviseerde grootbeeld tele-

visies met alle programma's van ƒ 60.— tot ƒ 375.—.

Expirimenteer televisies vanaf ƒ 20.—.

4-sporen bandrecorder, als nieuw, ƒ 199.—

Enkele tafelradio's vanaf ƒ 60.—

3 koelkasten vanaf ƒ 50.—

1 Simplex herenfiets, gereviseerd, als nieuw, ƒ 125.—

1 Solex brommer ƒ 35.—

1 Berini M 48, motor goed, moet opgeknapt worden

ƒ 50.—

1 langzaamwascombinatie, zeer mooi, ƒ 100.—

5 stuks VW wielen met banden in de maten van 640-

15 en 700-14, uitzoeken van ƒ 25.— tot minimum ƒ 15.-

U weet het adres

Eliesen - BAAK
U vindt ons aan de Zutphen-Emmerikseweg, halver-

wege Baak-Toldijk, als u het soms toevallig nog niet
mocht weten.

Onze Opruiming
begint donderdag
13 juli

Wij bieden u zeer vele
koopjes

TEVENS

10 pet korting
OP ALLE VOORRADIGE GOEDEREN

MANUFACTUREN EN WONINGINRICHTING

Disbergen

OPRUIMING
IS

Profiteren bij Gebbing
van 13 t.e.m. 29 juli in STEENDEREN


