
41e jaargang no. 33 Dinsdag 15 aug. 1972 l

Verschijnt iedere dinsdag: - Uitgave DRUKKERIJ WOLTERS

Verspreiding : Hengelo GId - Steenderen - Bronkhorst

Hengelo GId - Tel. 05753-1455-1253 - Giro 964791

- Baak -Wichmond - Vierakker - Velswijk-Zelhem

VIVO maakt het

nog voordeliger

lip 2 gezinsflessen 89

Raak sinas
ZONDER PRIK fles 11/2 liter normaal 149

opdruk 139 bij ons 129

KWALITEIT

Zwarte Kip limonadesiroop
sinaasappel normaal 205 bij ons 179

Vivo halvarine
2 kuipjes van 106 bij ons

Groot gezinspak

Venz chocolade hagel
bij onspuur

melk 175 bij ons

79

149
159

Wessanen cacao
pak a 250 gram normaal 125 bij ons

100

VlUggOrt normaal 88 bij ons 79

180
Prodent tandpasta
2 grote tuben 280 bij ons

Aardappelen
nieuwe oogst 21/2 kg

Ola ijs gezinspak

Wegens enorme vraag nog eenmaal:

de bekende losse

fricandellen normaal 49

98

98

35

C PETERS-SUETERS
VIVO ZB KEIJENBURG

Miele wasautomaten dragen
drie onderscheidingen:
Remake u r. Internationaal
Wolmerken de Goedkeuring
\an de Ned.Vereniging
van Huisvrouwen.
Wat wilt u nog meer?

wasautomaterxdroocjautnrYVïtwx
afwasautamateastofzügers.

Miele
er is geen betere

Erkende MIELE-service

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10

Aan allen onze hartelijke

dank voor de betoonde be-

langstelling bij ons 40-jarig

huwelijksfeest.

M. Wijnbergen

H. Wijnbergen-

Dikkeboer

Hengelo GId, aug. 1972

Rozenhoflaan 3

B.z.a. net meisje, 16 jaar

voor winkel en huishouding

Brieven onder no. 33 bur.

de Reclame

Gevraagd verstel- of ver-

anderwerk. Brieven onder

no H.K. 33, bureau van

de Reclame

Gevraagd hulp in de huis-

houding voor één halve dag

per week. Mevr. Jansen,

Fokkinkweg 21, Hengelo G

Tel. 2078

Te koop oliekachel Fobrux

als nieuw, en huishoud-

kachel H. Schouten D 104a

Hengelo GId

Te koop 1 dressoir, gasstel

met bus, 1-pers. matras, 2-

pers. matras, 1 tafel, 1 kin-

derbox. Asterstraat 29,

Te koop boerenkoolplanten

A. J. Rondeel, C 2, Hengelo

Te koop plm 2 ha hooi- of

kuilgras bij H. Buunk, E 25,

Hengelo GId, Tel. 1683

Vermist grijs gestreepte

kater. Gaarne terugbezor-

ging bij Th. Beumer, Vars-

selsestraat 8, Zelhem

Tel. 1928 (08342)

Te koop jonge konijnen en

haantjes, 6 weken oud.

Spalstraat 22, Hengelo GId

Te koop een afgekalfde

vaars. Smit, Steenderen

Tel. 307

Te koop drag. gelten, bijna

a.d.t. H. Berendsen „Voge-

lenzang" E 90 Hengelo GId

Tel. 05753-7239

Dat heb ik nu nooit ge-

weten dat

KAASMAN

zulke lekkere brokjes kaas

verkoopt, was de reactie

van een nieuwe kaasklant

Kaasman kent zijn klantjes

en verkoopt hij dan ook al-

leen kwaliteit.

En dat niet alleen, de vele

soorten kaas die Kaasman

verkoopt, nodigen U uit

een brokje kaas te kopen

bij Kaasman, die iedere vrij

dagavond zijn kaas-spreek-

uur houdt in de Spalstraat

te Hengelo GId (t.o. R.K.

kerk)

Oude kaas, boerenkaas,

jonge kaas, nagelkaas, vol-

vette kaas, belegen kaas,

dieetkaas, maakt niet uit,

want Kaasman brengt ze

aan de man

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

fricanoellen 125
150 gram

bolerhamuiorsl

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT mei kruiden 250
mg nog voordeliger 450
100 gram

slagersham 99
Donderdag

500 gram

malseuarkenslappen299
500 gram

magere speKlappeo 179

150 gram

leuerkaas
200 gram

uleessalade

99

168

Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade

Braadkuiken

RUNDERROLLADE, 100 gram

CASSELERRIB, 100 gram

RAUWE HAM, 100 gram

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO

500 gram 348

N 500 gram 169

110

KEURSLAGER

ZONDAG 20 AUG

orkesf

Sang und Klang
MET ZANG VAN

Cecile

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

BARS GEZELLIGHEID



Inplaats van kaarten

JAN SUETERS

en

GERRIE WULLINK

geven u, namens wederzijdse ouders,

kennis van hun voorgenomen huwelijk,

waarvan de voltrekking zal plaats vinden

op 23 augustus a.s. 's middags om 14.00

uur op het gemeentehuis te Hengelo Gld.

Kerkelijke .inzegening om 14.30 uur in de

Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld door

de weieerwaarde heer ds Kraaienbrink.

Hengelo Gld, Bleekstraat 5

Ruurloseweg 59

augustus 1972

Toekomstig adres: Scheggertdijk 14,

Almen

Receptie na de kerkdienst tot 5 uur in

zaal Bruggink.

En dan sta je voor de
etalage

U ziet wel erg leuke mode, maar U denkt: wat zou

daar nog meer binnen zijn bij

MODEHUIS LANGELER

Als U het antwoord wilt, moet U er gewoon vrij-

blijvend binnenstappen.

U bent welkom, want 't mag natuurlijk

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

PUCH bromfietsen
o.a. skytrack, skyhunter, skyway

in 2- en 3-versnelling

REEDS VANAF ƒ 875.-

Mooie kleuren, uit voorraad leverbaar

Fa. J. TH. SLOTBOOM
Kieftendorp B 98 - HENGELO GLD

Tel. 7278

In uw keuken nog geen

alzuigkap

Het is toch heerlijk om alle etens-

luchtjes en wasem direct te laten ver-

dwijnen.

Geen vettige aanslag meer op muren

en ramen

Komt u ook eens kijken naar onze

prachtige kollektie

AFZUIGKAPPEN

Ordelman & Dijkman
v

Spalstraat 14 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1285

Ruime keus

Simplex, Ernpo

Gazelle fietsen

ook in de goedkopere uitvoeringen

vooradig

ELIESEN

erkdiensten

ZONDAG 20 AUG.

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9 uur Ds Jansen

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel

10 uur Ds J. W. Albers

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 Keljenburg

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.

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Lucle Marie, telefoon 1315

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

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

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 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.

BAAK

INSTITUUT VOOR MIDDEN-
STANDS-ON OERWIJS

Middenstandsdiploma
Aanmelding voor de avondcursus van de door

het Rijk gesubsidieerde I.M.O.-Middenstands-

avondschool te Doetinchem

x 2 schoolavonden van 2y2 uur per week

x schoolgeld f 80.— per jaar

(ƒ 20.— voor niet subsidiabele kosten
inbegrepen)

x Eerste les dinsdag 22 aug., 18.30 uur, in de

D.O.C.-school te Doetinchem

Aanmelden en inlichtingen:

H. H. VERHEIJ
(directeur)

Plein '40-'45 no. 39 - DOETINCHEM

Tel. 08340-26900

D.O.C. - Korte Kapoenistraat 13

Doetinchem - Tel. 08340-25428

Wij zien ons genoodzaakt van-

af heden al onze verkopen te

leveren:

UITSLUITEND a CONTANT

Schröder BIJ DE KERK

Gemeente

Hengelo Gld
GEMEENTENIEUWS

Voor zoveel nodig wordt de aandacht van belangheb-

benden erop gevestigd dat de termijn van indiening

van aanvragen voor een aanvullend huursubsidie over

de periode 1-4-1972 tot 1-4-1973 is verlengd tot

1 oktober 1972.

Formulieren zijn verkrijgbaar bij de woningbouwver.

„Thuis Best", Kerkekamp 23a, en wel op dinsdag- en

donderdagmorgen van 11.00 tot 12.30 uur, alwaar

tevens nadere inlichtingen kunnen worden verkregen.

Buitenlandse belangstelling voor de
Internatonale lïioiorraces te Hengelo 6.
De internationale motorraces op de Varssel-Ring te

Hengelo Gld, die georganiseerd worden door de

Hengelose auto- en motorvereniging Hamové krijgen

steeds meer bekendheid.

Deze bekendheid blijkt wel uit het feit dat de Britse

omroeporganisatie voor de Britse troepen die in

Duitsland zijn gelegerd tot het bestuur van de Hamové

het verzoek heeft gewend om tijdens de races op-

namen voor radio te mogen maken en te mogen filmen

4848M.

Dit is een mooi stuk propaganda voor de Hengelose

races, die ook dit jaar wel renners uit Engeland van

grote klasse aan de start zal krijgen.

VRIJDAG 18 AUG.: DE BEURZEN OPEN VOOR DE
"UITBREIDING VAN HET ZWEMBAD TE HENGELO G
Dit jaar heeft men de laatste kans om een reeds jaren
bestaan de wens tot uitbreiding van het zwembad te
komen, te kunnen realiseren.
Na overleg met overheidsinstanties heeft de zwem-
badstichting te Hengelo Gld de toezegging gekregen
dat men van gemeenteweg garant zal staan voor een
geldlening voor de uitbreiding van het bad met een
diep bassin, waarvan de de bouw ruim f 300.000,—
zal vergen.
Hiertegenover werd echter als voorwaarde gesteld,
dat er vanuit de burgerij minimaal f 50.000,— op tafel
moet komen, om aan te tonen dat de uitbreiding van
het zwembad een noodzakelijke kwestie is.
Een speciaal daartoe gevormd comité heeft onder het
motto „ uw geefgolf, onze vloedgolf" een bliksem-
aktie op touw gezet die op vrijdag 18 augustus haar
beslag gaat krijgen.
Affiches en stickers onder het zelfde motto verwijzen
reeds geruime tijd naar de aktie van vrijdag 18 aug.
Op dinsdag 15 aug. zullen in de gemeente Hengelo e.o.
huis-aan-huis folders verspreid worden, waarin het
doel van de aktie is uiteengezet en hoe men aktief
aan de aktie kan deelnemen.
Aan deze folder is een strook verbonden waarop
men kan aangeven, voor hoeveel men de zwembad-
aktie wenst te steunen. Om een beetje lijn in deze
aktie te krijgen, zijn er vaste bedragen gesteld, waar-
tegen een aantal kubieke meter water (op symbolische
wijze) gekocht kan worden, hetgeen echter niet de
indruk wil' vestigen, dat men hieraan gebonden is.
leder bedrag is welkom.
Op de avond van vrijdag 18 aug. zal met de nodige
tam-tam de aktie worden aangekondigd. De muziek-
verenigingen Concordia en Crescendo te Hengelo Gld
en St Jan te Keijenburg, alsmede de accordeonver-
Europoort en de Majorettevereniging te Hengelo Gld
en de schutterij te Keijenburg geven acte de presence
en zullen leven in de brouwerij brengen.
Een staf van medewerkers zal huis-aan-huis in de hele
gemeente rondgaan om de ingevulde strookjes af te
halen. Nu is het niet direct noodzakelijk dat men die-
zelfde avond het geld meegeeft. Het toegezegde be-
drag kan men ook sorten bij de navolgende banken:
Alg. Bank Nederland Hengelo Gld, Raiffeisenbank
Hengelo Gld, Boerenleenbank Hengelo Gld, Midden-
stands Spaarbank Hengelo Gld en Boerenleenbank
Keijenburg.
Het is echter wel zaak dat men het strookje invult,
en op de aktie-avond meegeeft, zodat de stand op-
gemaakt kan worden, wat er bijeen gebracht wordt.
Tevens heeft U, na inlevering van Uw deelnameformu-
lier, kans op één van de zwemabonnementen welke op
het hoogtepunt van de avond zullen worden verloot.
Mocht U niet in staat zijn aan de geweldige feest-
vreugde in een van de zalen mee te doen en wij
hebben wel Uw deelnameformulier dan loot U natuur-
lijk ook mee.
In de zalen Leemreis en Goncordia te Hengelo Gld en
het Parochiehuis te Keijenburg staan grote barometers
opgesteld waarvan tijd tot tijd de juiste stand wordt
aangegeven. Via walkie-talkies staan deze zalen met
elkaar in verbinding, zodat men van minuut tot minuut
het verloop van de aktie kan volgen.
Om het alles nog gezelliger te maken is er bovendien
in genoemde zalen amusementsmuziek aanwezig.
Met plezier kan men de aktie volgen en desnoods ook
nog een stevige duit in het zakje doen.
Het aktie-comité heeft zichzelf ten doel gesteld het
bedrag van ƒ 50.000,— of desnoods mer op één en
dezelfde avond bij elkaar te brengen.
Als iedereen de handen ineenslaat moet het kunnen.
Op de leuze: nu of nooit, is de uitbreidingsaktie
duidelijk aangegeven, o.m. op het zwembadterrein,
nabij de ingang.
Dat uitbreiding noodzakelijk is geworden, bleek vooral
bij het zomerse weer enige weken geleden, waarbij
men zich als haringen in een ton kon gevoelen.
Als alles meezit met de aktie en daaraan wordt niet
getwijfeld, dan hoopt men in september te starten
met de bouw van het nieuwe bassin, en dit nog tijdig
gereed te hebben voor aanvang van het volgende
seizoen.
Navolgende personen, Werkzaam in de maatschappe-
lijke sector in onze gemeente, onderschrijven als
comité van aanbeveling de uitbreidings-aktie voor het
zwembad ten volle aan:
Jhr. Mr. L. P. Quarles van Ufford, burgemeester van
Hengelo Gld
T. P. Baron Mackay, oud-burgemeester van Hengelo
Ds D. A. Brinkerink, predikant vrijz. herv. gemeente
A. M. de Bruin, arts
Zr Guleman, wijkzuster
G. C. Dijkers, pastoor der parochie te Keijenburg
Th. J. Hanrath, arts
H. van Hengel, voorzitter VVV Hengelo Gld
Ds M. Jansen, predikant herv. gemeente Hengelo Gld
Zr Lucie Marie, wijkzuster
C. Minnée, nestor van de Raad der gemeente Hengelo
K. L. S. Reckers, pastoor der parochie te Hengelo Gld
F. Schreuder, arts
Het bestuur van de Stichting tot Oprichting en Instand
houding van een zwembad te Hengelo Gld, alsmede
het aktiecomité zeggen reeds vanaf deze plaats dank
voor de medewerking, die U als burgerij van Hengelo
e.o. zult verlenen aan de uitbreiding van het Hengelose
zwembad.



wordt jonger, moderner en nog aflraktiever. DAT GEEFT VERTROUWEN!

Supermarkt Verjongingspremie

Carvan Cemtam heel bulk

nu slechts voor

Vivo thee 100 gr
Vivo jam 109
Haring in tomsaus 400 g 119 WILGO

VIVO

2 kuipjes

Vivo macaroni 500 g 69

Wasknippers 50 voor 139

LITER

Gries 49
vanille amandel frambozen zakje

Perzikensap heel liter 179

DE HELE WEEK

Hamburgers 3 voor 145

Runderstoof lapjes 379

Verse braadworst iïü
150 g Haagse leverworst 79

150 gr snijworst 98

MAGERE

WOENSDAG EN DONDERDAG

Onze eigengemaakte

iialiini of toi
500 gram

Malse varkenslapjes 319

Mager klapstuk 389

tegekkt m
gratis kruiden

Dikke ribjes

Bakje zure zult

119

98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Magere speklapjes 179

Mager soepvlees 439
gratis pijpje

Dikke lende 579
Heerlijk gekruide magere

ROLLADES vanaf 498
150 gr gek. lever 98

Echte

Biefstuk
250 gram

alle vleesprijzen per 500 gram

Nieuwe

zak 21/2 kg

Vers gekookte

500 gramBietjes
Spaanse meloen 138
plm 1200 gram per stuk

Komkommer<- 58



Dicht Mj 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 maar even de
dlchtstbijzijndeRaiffelsenbank
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 de?? bank.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan 1, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

2 geriviseerde jongensfiet-
jeef 21-9 'uas

1 geriviseerde meisjes-

sportfiets

A. H. ELIESEN
Emmerikseweg 46 - BAAK

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN

Telefoon 3539

Voor uw

drukwerk-

problemen

kunt u bij ons

goed terecht

Wij willen u zeer

gaarne van

dienst zijn.

Ook al het druk-

werk voor de uit-

breiding van het

zwembad werd

in ons bedrijf ver

vaardigd.

Wolters
Tel. 1455

Koopt Rode Kruis postzegels!

Geldigheidsduur onbeperkt

Plakt op al uw poststukken deze1

zegels, dan helpt u anderen helpen

Verkoopstand in hal postkantoor Hengelo Gld

op maandag en vrijdag van 9 -12 uur

Wie zit er nog overhoop met enig oud materiaal?

Geen nood, want de chr. muziekver. Crescendo

te Hengelo Gld komt dit goed van pas voor haar

te houden:

ROMMEL-

MARKT
op vrijdag 25 augustus

in de Spalstraat te Hengelo Gld

Even een seintje aan de navolgende adressen en

het wordt bij U gehaald:

J. W. Wagenvoort, D 64, Tel. 1735

H. Stoltenborg, C 122, Tel. 1386

A. Lubbers, Kerkstraat 17, Tel. 1253

„De Heide Smid" Varssel F 61, Tel. 7271

Maandag 21 aug.

Dinsdag 22 aug.

Woensdag 23 aug.

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN

Donderdag 24 augustus staan wij weer tot uw

dienst.

Modecentrum

GEBBING - Steenderen
de zaak die u kleedt naar smaak

Nederlaagtournooi

v.v. „PAX" - Hengelo Gld
Sportpark „Elderink"

DINSDAG 22 AUG.

PAX l - DCS l (Zevenaar)

Aanvang 6.30 uur n.m.

GEVRAAGD

METSELAAR

en

OPPERMAN

AANNEMINGSBEDRIJF

E, G. HALFMAN i Zonen
HENGELO GLD

STOFFEN
Reeds nu kunt u terecht bij ons

voor uw

STOFFEN

voor het komende seizoen

Schröder BIJ DE KERK

allerlei
Nadat onlangs vanwege ziekte de begroeting met de

nieuwe trainer van de voetbalvereniging PAX uitge-

steld moest worden, ving j.l. donderdag H. Drent de

taak van oefenmeester bij PAX aan. Zijn eerste reac

tie was: waar is de rest? (van de 30 waren er 14).

Op 25 en 26 augustus steekt men in Vierakker-Wich-

mond de vlag uit, want dan is het Oranjefeest. Voor

elkaar wordt de grootste geheimhouding gepleegd,

want de ene buurt mag van de andere niet weten,

met welke fraaie wagen men aan de optocht deel-

neemt op zaterdag 26 augustus.

In Keijenburg slaat men niet vaak de plank mis. De

tafeltennisver. Keijles ziet met vertrouwen de nieuwe

competitie tegemoet, want jeugd is er genoeg.

Ook ouderen ziet men gaarne aantreden als tafel-

tennisser bij Keijles.

Stap eens over de drempel, ledere vrijdagavond en

zaterdagmiddag hanteert men het bat in het Parochie

huis.

Nadat de dames van KPO Keijenburg tijdens het bij-

wonen van het KRO-programma Van twaalf tot twee

dat op 31 mei vanwege de Europa-cup wedstrijd te

Rotterdam werd gehouden, een beetje in het ge-

drang waren gekomen, werden ze op kosten van de

KRO voor een tweede bezoek uitgenodigd.

Op 1 augustus togen de dames naar Hilversum. In

het programma werd een fraai gedicht over de Keijen

burg ten gehore van geheel Nederland, voorgelezen.

Dit gedicht werd samengesteld door A. Lubbers en

aangeboden door het weekblad ,,de Reclame".

Op zondag 20 augustus is het eindelijk zover dat de

plaatselijke derby van weleer weer herleeft, want

Keijenburg treedt dan aan tegen PAX op het sport-

veld van Keijenburg. Ter gelegenheid van de offi-

ciële ingebruikname van het fraaie en moderne sport

complex van Keijenburgse Boys wordt deze ont-

moeting gespeeld.

Hoe zullen de verhoudingen liggen nu Keijenburgse

Boys uitkomt in de 2e klas GVB en PAX in de 4e klas

KNVB.

Op de groene mat zullen ze elkaar met sportieve

wapens gaan bestrijden.

Zwemen is voor iedereen. Tegenwoordig gaat jong

en oud te water om een baantje te trekken, in tegen-

stelling tot vroeger. Mede hierdoor is de belangstel-

ling voor het diplomazwemmen zo groot, dat men op

25 augustus weer proeven gaat afnemen in het zwem

bad te Hengelo Gld. Nu badmeester G. van Aken

reeds even vertellen, dat men daarvoor ook interesse

heeft.

Geheel in sfeer wordt op zaterdagavond 19 aug. ge-

tracht de vogel van zijn standplaats te schieten, dit

t.b.v. de Oranjefeesten te Wichmond-Vierakker.

Wat zal het de houten vogel dan warm onder zijn

achterste worden. Vogelschieten is achter het St

Ludgerusgebouw.

Nog even geduld, voor de duizenden en nog eens

duizenden motorsportliefhebbers en andere belang-

stellenden, want zondag 27 augustus is het weer zo-

ver dat een keur van internationale en nationale ren-

ners de gaskraan ver open zullen draaien om zo snel

mogelijk over het circuit „Varssel-Ring" te daveren.

Dat het spannend wordt, staat vast, herinnert u zich

alleen al maar het gevecht van vorig jaar tussen

Jarno Saarinen, de vliegende Fin en Charles Mor-

timer, de sympathieke Engelsman, twee renners van

de grootste klasse.

Zondag 6 aug. was het voor de Hengeloërs op het

circuit de Citadel van Namen een plezierige dag.

Daar behaalde hun favoriet Gerrit Wolsink na de

fabrieksrijders Roger de Coster, Ake Jonsson, Ad

Weil, Jaak van Velthoven een prachtige 5e plaats.

Ook Pierre Karsmakers deed het bijzonder goed. Hij

werd 6e. Een goede dag voor de Nederlandse motor-

cross.

De Hengelose Toneelvereniging HTV schijnt goed in

het zadel te zitten. Er werden talloze reacties ont-

vangen, dat men met interesse uitziet naar de vol-

gende uitvoering. Voor het najaar staat er weer een

toneelstuk op het programma, dat als titel draagt:

Het meisje met het leeuwenjong. Met onverdroten

ijver worden de diverse rollen ingestudeerd.

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB
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