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Onze klantenkring
groeit nog steeds
PROFITEER OOK VAN ONZE LAGE PRIJZEN

EEN GREEP UIT DE VELE AANBIEDINGEN

Jongens terlenka pantalons
IN DE MATEN 104 T.E.M. 164 J ID«"

Heren Pull polo
IN MEERDERE DESSINS EN KLEUREN

ƒ 22.95

Derksen's
GOEDERENHANDEL
SPALSTRAAT 32 (naast R.K. Kerk) HENGELO GLD

HET JUISTE EN VOORDELIGSTE ADRES VOOR

TRAININGSPAKKEN

Geachte inwoners van Baak,
Toldijk en Steenderen

HERENKAPPER
B. KEURENTJES
is elke maandag
geopend van 2-7 uur
Adres:
Z.-E.-weg 119, BAAK
(achter het pand van bakker Sprenkeler)

Voor modern haarwerk en haarstukjes,

toiletartikelen

Wij knippen ook dames

CHEMISCH REINIGEN

Als er steeds meer mensen komen, ook uit Vorden,

Ruurio, Zelhem, Doetinchem, Hummelo - Keppel, Tol-
dijk, Baak en Wichmond, om bij ons hun goed te laten
reinigen, dan is dat toch een bewijs dat ze nergens
beter terecht kunnen.
U vindt ook nergens een

chem. wasserij die zo perfect
reinigt voor zo'n lage prijs

Ook is het nu de mooiste tijd om

uw dekens te laten overtrekken

LUIMES
Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1624
tegenover het Gemeentehuis

H.H. Veehouders

Met het oog op de hoge krachtvoederprijzen, nemen

wij nu reeds bestellingen op betreffende nieuwe oogst

weidehooi
Uitsluitend kwaliteit, en prijzen in nader overleg

Ook leveren wij voor zomerprijs

prima bierbostel
Hiervoor hebben wij speciale kwantumkortingen

Aanbevelend

J. F R A N K E N
Ruwvoederhandel HENGELO GLD
Tel. 05753-1295

DOOR INRUIL VERKREGEN NOG ENKELE

goede gebruikte TRACTOREN
waaronder:

MC CORMICK D 326, met diepteregeling

MC CORMICK D 432

MC CORMICK D 320

MC CORMICK D 436 (zonder heffing)

ƒ 2500.—
MC CORMICK 624 (geheel gereviseerd)

WERKTUIGEN
Diverse gebruikte KUNSTMEST-

STROOIERS

NIEMEIJER SCHUDDER

GOUDLAND PLOEG, 2-schaar

KVERNELAND WEGSCHAAP (ook te huur

VEENHUIS VACUÜM TANK

HEIJWANG LAGEDRUKPERS, weinig geld

Kooi- en dubbelluchtwielen
steeds voorradig

L.M.B. „HENGELO GLD" B.V.
Zelhemseweg 30 - Tel. 05753-1964

De echte ouderwetse

KNOPSTOELEN

in 4 - 5 - 6 kaps

Massief eiken TAFELS
Zie etalage

Schröder
bij de kerk HENGELO GLD

Gemeente Hengelo Gld
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 op 5 juni 1973 heeft besloten te verklaren,
dat een zodanige herziening van het bestemmingsplan

buitengebied 1970 wordt voorbereid, dat het agrarisch

bouwperceel, plaatselijk gemerkt E 28, kadastraal be-

kend gemeente Hengelo Gld, sectie K, nr. 2407, ge-

legen aan de Hiddinkdijk, komt te vervallen.

Bovenbedoeld raadsbesluit, met de daarbij behorende
tekening, ligt met ingang van 25 juni 1973 ter ge-

meente-secretarie, afdeling algemene zaken, voor een

ieder ter inzage.

Hengelo Gld, 12 juni 1973.

De burgemeester voornoemd,

L. P. Quarles van Ufford

Voor Rijles!
VAMOR - M.l. RIJSCHOOL

JAN DENEKAMP
Sarinkkamp 14 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2144

Zorgt voor uw deskundige opleiding; ook voor bij-
scholing en rijbewijsvernieuwing

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

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

3 stuks slavinken

100 gram gekookt ontbijtspek

298

188

85

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 275

500 gram rundergehakt speciaal 498

500 gram varkensgehakt speciaal 375

150 gram leverkaas 99

Donderdag:

500 gram malse varkenslappen 348

500 gram magere speklappen 198

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 338

10 bitterballen 99

3 f rikandellen 99

100 gram patë 89

100 gram gebraden f ricandeau 149

100 gram palingworst 79

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSIAGER

DEA haarversteviger
Verstevigt en houdt het haar langer in model

Hoog alcohol percentage, waardoor een zeer
fijne verdeling van de werkzame stoffen wordt
bevorderd

Nu 4 flesjes samen voor slechts ƒ1.85

^•LENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1300

HENGELO (GLD)

ZONDAG 24 JUNI

TIHA AND ÏHI-SEA SETS

3 bar* vol gezelligheid



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

Hollandse tomaten
500 gram

Pracht bloemkool

Kaskomkomrner

98
98
58

PUIKE

aardappelen
5 kg

SLIJTERIJ „DE ZON"

Oude jenever "TER 945

690

1080

Cidre Ruwet
2 fles van 790 voor

De echte

Berenburger
met gratis fraai bitterglas

Uw supermarkt ook voor uw

drogisterij-artikelen
UIT DE DIEPVRIES

Haantjes
plm kg

VLEES VERS VAN HET MES

Roomsnitzels 3 v«>r 249

Hamlapjes 498

Runder
sffooflapjes

Verse braadworst

Ossenstaart

Elke dinsdag en woensdag GEHAK TDAG 500 gr slechts
alle vleesprijzen per 500 gram

Paprika salade isogram 98

Boerenleverworst 200 gram 98

Echte biefstuk 100 gram 160

Bloedworst 250 gram 98

ZUIVEL VOORDEEL

Halfvolle melk ,iter 59

Echte

Bulgaarse yoghurt *>eker 4 O

WatergruwelXen^ao maar 98

BROOD EN BANKET

Gesneden brood wit 71
bruin 69

Minipuntjes 10 voor 69

Krentebollen s voor 89

Krentenslof 98

Vruchtensnit 249

BLOEMEN EN PLANTEN

leuk boeketje fresia's 165
Nieuw van de VIVO

half vol heel liter

King
pepermunt

4 rol geen 120 maar

Doperwten »•••

VIVO

1O9

1O8

Dames slips 2 voor
diverse kleuren (katoen of nylon)

Witte

VIVO Vakantieboek
UREN SPEELGENOT

Krenten 200 gram

Raak cassis hee|

Vruchtenwijn

SISI SINAS HEEL LITER

VIVO

HALVARINE
3 kuipjes

Nieuw van K. en G.

familiepot 200 gram van 585

KERKDIENSTEN

ZONDAG 24 JUNI

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
10 uur Jeugddienst

VrIJz. Herv. Kerfc

8.45 uur Ds Brinkerink

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10 uur

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mis. Door da
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 0
uur R.K. kerkdienst.

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Lucie Mare, telefoon 1315

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Eil, Tel. 05753-1420, b.g.g. 008

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
Veenink. Spreekuren: leidster gezinsver-
zorging mej. Ebbers en leidster bejaarden-
hulp mevr. Lubbers: maandag t.e.m. vrijdag
van 8.30 tot 9.30 uur.



Inplaats van kaarten

Op donderdag 21 juni a.s. zijn wij 45 jaar getrouwd.

Wij hopen die dag met onze kinderen en klein-

kinderen te mogen vieren.

H. RIETMAN

G. RIETMAN-KLEIN WENTINK

Hengelo GId, juni 1973.

Zaarbelinkdijk C 45.

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30 tot 5 uur in zaal

Winkelman te Keijenburg.

Met grote ontsteltenis namen wij kennis van het

tragisch overlijden van ons lid van de Jongeren-

Advies-Raad

de heer BERNARD MOMBERG

op de jeugdige leeftijd van bijna 23 jaar.

Bestuur en Raad van Commissarissen

en directie van V.L.C. „De Graafschap" G.A.

te Ruurlo

Ons bereikte het droeve bericht dat tijdens zijn

vakantie is overleden ons geacht mede-lid van de

Jongeren-Advies-Raad van V.L.C. „De Graafschap"

de heer BERNARD MOMBERG

Jongeren-Advies-Raad

V.LC. „De Graafschap" G.A.

te Ruurlo

Zie in dat U veel zien kunt

waar veel is

Een grote kollektie in mantels, japonnen
en allerlei andere modes heelt Mode-

huis Langeler.
Met 't oog daarop worden Uw ogen
uitgenodigd. Zie nu onze etalages.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.) l

SCHUTTERIJ EENDRACHT MAAKT MACHT

Met het naderen van de Hengelose kermis op woensdag
11 juli, vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 juli, begint het
bloed bij de bestuurderen van de schutterij al weer te
kriebelen.
Men is al druk in de weer de nodige voorbereidingen te
treffen om ook dit kermisfeest weer te doen slagen.
Er wordt veel aandacht geschonken aan de verloting, die
door de Majorettevereniging is georganiseerd en waarvan de
trekking tijdens de kermisdagen zal plaats vinden.

REIS SUPPORTERSCLUB GERRIT WOLSINK
De supportersclub Gerrit Wolsink organiseert op zondag
15 juli een busreis naar Bielstein (nabij Keulen) in West-
Duitsland, alwaar de West-Duitse Grand Prix motorcross
500 cc wordt verreden.
De favoriet van de club komt hier aan de start op zijn
fabrieks Maico.
Het bestuur van de supportersclub heeft deze busreis ge-
organiseerd, waarbij de kosten voor leden bedragen ƒ 5.—,
terwijl ook niet-leden meekunnen doch zij dienen f 13.— te
betalen. Bij de opgave wordt voorrang gegeven aan leden.
Het vertrek is gepland op zondagmorgen 6.30 uur bij club-
lokaal Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo GId.
Opgave kan bij bovenstaand adres geschieden. Tel. 1340

EEN TIEN MET EEN GRIFFEL
VOOR BILJARTVERENIGING 't CENTRUM

Enorm veel publieke belangstelling was het gevolg op de
uitnodiging van de biljartvereniging 't Centrum te Keijenburg
voor haar tournooi Tien van Rood.
De deelname was bijzonder groot. 110 biljarters lieten zich
hiervoor inschrijven, afkomstig tot uit verre omgeving.
In drie weekenden werd het tournooi, dat op passende wijze
was georganiseerd door de vereniging, afgewerkt.
Alle partijen verliepen in poules van 10 personen, terwijl de
finale ging tussen 15 biljarters.
Zelfs competitieleider Jan Francois, van het district Doe-
tinchem mengde zich in het strijdgewoel.
De deelnemers waren beslist niet van plan om deze leiden-
de biljartfiguur ook maar iets cadeau te doen. Daar konden
ook de drie dames over meespreken, die zich onder de Tien
van Rood-biljarters waagden. Een tip voor meer dames om
ook eens kennis te maken met het wereldje van caramboles
en biljartkeu's.
Voordat de uiteindelijke winnaar het predikaat van meester-
biljarters in de soort Tien van Rood kreeg toegewezen,
moesten er heel wat zweetdruppels aan te pas komen.
De titel was bestemd voor Wim Veenhuis van de biljartver.
Concordia '54 uit Hengelo GId, welke titel hem ook een
fraaie beker opleverde.
Voor voorzitter H. Rietman van 't Centrum was het een eer-
volle taak de gelu'kkige 15 finalisten uit de 110 deelnemers
aan het tournooi, de prijzen uit te reiken.
Bestuur en leden van de biljartver 't Centrum (café Winkel-
man, Keijenburg), gaan ook volgend jaar, na afloop van de
competitie weer de mouwen opstropen voor de organisatie
van een evenzo succesvol Tien van Rood tournooi als deze.

KOSTBAAR JUBILEUMGESCHENK

VOOR DE VOETBALVER. PAX

De supportersclub van de voetbalver. PAX heeft ondanks,
dat zij nog maar sinds kort bestaat, flink van zich doen
horen.
Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van PAX, had deze
supportersgroep zich voorgenomen, als waardig geschenk
aan te bieden, een complete geluids-installatie.
Met woorden, maar bovenal met daden werd dit streven,
wat financieel heel wat op moest brengen, waargemaakt.
Na de jubileumviering, was het 1e Pinksterdag zover, dat
deze installatie kon worden aangeboden aan de vereniging.
Na een kort inleidend woord van voorzitter D. Maalderink,
van de supportersclub, moest de heer W. Geurtzen toch
van het hart, dat de supportersclub hem als voorzitter, en
verder bestuur en leden, een hart onder de riem had ge-
stoken, om zoveel enthousiasme voor de vereniging PAX
te hebben.
Met het indrukken van een toets van de bandrecorder werd
de geluids-installatie in gebruik gesteld, waarna zeer toe-
passelijk het clublied van PAX weerklonk, dat was opge-
nomen op de feestavond.
Voor PAX betekent dit kostbaar geschenk van de aktieve
supportersclub een welkome uitbreiding van de toch wel
riante accomodatie op sportpark E'lderink.
Als toegift waren de grote mannen van de supportersclub
bereid hun voetbalkwaliteiten ten toon te spreiden tegen de
mannen van PAX 3.
Alhoewel het even leek of de supportersclub ten onder ging
werd deze toch de zegevierende ploeg. Dit goede resultaat
van een uiterst humoristisch verlopen wedstrijd, werd uit-
eindelijk besloten met het nakomen van een weddenschap
in één van de clubhuizen, welke was gesteld op een zege
door de supportersclub.
In elk geval kan PAX maar wat trots zijn op zo'n enthousiast
stel supporters, die getoond hebben de vereniging ook daad
werkelijk te willen steunen, zonder het alleen bij woorden te
laten.

VETERANEN TOURNOOI PAX

Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan heeft het bestuur
van PAX verschillende tournooien georganiseerd, o.a. een
jeugdtournooi, een veteranen tournooi en een senioren
tournooi.
Op 2e Pinfksterdag vond op het PAX-terrein het veteranen-
tournooi plaats. Vanaf 's morgens 10 uur heerste er op het
bportpark een gezellige drukte, waarbij de nieuwe geluids-
installatie, de vereniging geschonken door de supporters-
club, goede diensten bewees.

Na een dag voetballen kwamen de volgende uitslagen naar
voren:

Poula A: Pax 6 - Keijenburgse Boys 0-1; Ratti - Doetinchem
1-3; Doetinchem - Keijenburgse Boys 0-0; Pax 6 - Ratti 1-1;
Doetinchem - Pax 6 5-1; Ratti - Keijenburgse Boys 0-1

Poule B:
VVG - Reünie 0-2; Dinxperlo - Pax 7 3-0; Pax 7 - VVG 2-1;
Dinxperlo - Reünie 0-0; Reunie - Pax 7 3-0; WG - Dinxperlo
1-0
Eindstand poule A: 1 Doetinchem 5 pt, 2 Keijenburgse Boys
5 pt, 3 Ratti 1 pt, 4 Pax 6 1 pt
Eindstand poule B: 1 Reünie 5 pt, 2 Dinxperlo 3 pt,3VVG2pt
4 Pax 7 2 pt

Finale poule: Doetinchem - Keijenburgse Boys 0-0; Reünie-
Dinxperlo 0-0; Doetinchem - Dinxperlo 0-0; Reünie - Keijen-
burgse Boys 1-0; Keijenburgse Boys - Dinxperlo 1-1; Doe-
tinchem - Reünie 0-2
Verliezerspoule: Ratti - Pax 6 1-1; VVG - Pax7 1-2; Ratti-
Pax 7 1-2; WG - Pax 6 1-1; Pax 6 - Pax 7 1-1; WG - Ratti
4-1
Eindstand: 1 Reünie 5pt, 2 Dinxperlo 3 pt, 3 Keijenburgse
Boys 2 pt, 4 Doetinchem 2 pt

Eindstand verliezerspoule: 1 Pax 7 5 pt, 2 VVG 3 pt, 3
Pax 6 3 pt, 4 Ratti 1 pt.

JAARFEEST C.J.V. „JONG HENGELO"

Onlangs werd door de C.J.V. „Jong Hengelo" haar jaar-
feest gehouden in „Ons Huis".
Deze jaarlijks terugkerende bezigheid was voor het eerst
van een geheel andere opzet. Werd voorheen vaak lang-
durig geoefend op toneelstukjes e.d., dit keer was het een
echt spelenfeest met sjoelen, bussengooien, schieten enz.

De leden die elk één introducé mee mochten brengen,
konden aan de hand van een inruilkaart de diverse onder-
delen afwerken ledere deelnemer ontving wat, omdat de
kaart twee verrassingsstroken bevatte.

Zowel de kinderen als de leiding en helpers hebben zich
goed geamuseerd. Op een redelijk vroeg tijdstip konden aan
de volgende meisjes en jongens prijzen worden uitgereikt.

Sjoelen 1: 1 Tonnie Lenselink, 2 Reinder Disbergen, 3 Bert
Meulenbrugge.

Sjoelen 2: 1 Gerrit Lijftogt, 2 Bennie Harmsen.

Sjoelen 3: 1 Gerhard Regelink, 2 Joke Derks, 3 Joke Bolk

Sjoelen 4: Leidy Regelink, 2 Betsy Regelink, 3 Johan Politiek

Speerwerpen: 1 Bertus Nieuwland, 2 Jan Meulenbrugge,
3 Margarit Althoff.

Schieten (geluksbaan): 1 Gerrit Kempers, 2 Reinder Dis-
bergen.

Schieten (roos): 1 Gerrit Lenselink, 2 Gertie Scholten

Gaassteken: 1 Bert Meulenbrugge, 2 Leidy Regelink, 3 Ben-
nie Gotink.

Hengelen: 1 Huub Schouten, 2 Freddie Hofman, 3 Henk
Hoogeveen.

Kegelen: 1 Bert Jolink, 2 Hien Jansen.

BEJAARDENBUSTOCHT

Onder begunstiging van prachtig zomerweer werd woensdag
6 juni j.l. de jaarlijkse bustocht voor bejaarden van onze ge-
meente en omgeving gehouden.
's Morgens 9 uur vertrokken 3 bussen met 136 deelnemers
via Varssel, Veldhoek, Wolfersveen naar het Montferland.
Hier was bij 't Peeske te Beek de eerste koffiepauze, Ver-
volgens ging het richting Rhenen, via Zevenaar-Arnhem,
waar in het restaurant van Ouwehands Dierenpark de 2e
koffiepauze plaats vond.
Na bezichtiging van dit prachtige park was het tegen half
vier dat langs mooie wegen tegen 5 uur Etten werd bereikt.
Hier werd in hotel Koster de warme maaltijd gebruikt.
Na de maaltijd was het de eigenaar van het hotel, de be-
kende zanger Willy Koster, die begeleid aan de piano door
de heer Sars, muziekpedagoog uit Doetinchem, een paar
aria's ten beste gaf, hetgeen door de bejaarden met een
warm applaus werd beloond.
Het was tegen half acht dat voorzitter Tijdink zijn dankwoord
uitsprak, aan allen die meegewerkt hebben om deze tocht
weer te doen plaatsvinden.
Dank aan de lijsttekenaars die als voorheen de bejaarden
weer hebben bedacht.
Het was dan ook een gezellige sfeer, die de gehele dag
aanwezig was.

Bestel nu reeds uw jonge hen-

nen, te leveren 2e helft juli.

H. Hermans, Tramstraat 6

Hengelo GId, Tel. 2157

Volop te koop kool- en prei-
planten. A. J. Rondeel, C 2,

Hengelo GId

Verse eieren te koop

(bruine)
G. J. Weulen Kranenbarg

Het Karspel 8 - Hengelo GId

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG
TEL 05753-1979

Te koop verse eieren, bruin. H. ten Bokkel, B 18, Hengelo GId, Tel. 1688

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

BOEK UW VAKANTIEREIS

BIJ DE RAIFFEISENBANK

HET LIEDBOEK VOOR DE KERKEN

bestemd voor:

Hervormde kerken

Gereformeerde kerken

Remonstantse Broederschap

Evangelisch Lutherse kerk

Doopsgezinde sociëteit

Nu verkrijgbaar bij

WOLTERS boekhandel
Kerkstraat 17 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1253

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

Wij staan ten allen tijde voor u klaar

voor de vervaardiging van

FAMILIE- EN HANDELSERUKWERK

DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo GId - Tel. 05753-1455



KERMIS-RECLAME

HAANTJES

2.98(CA. 1 KG)

RUIM GESORTEERD IN

ijstaarten
wijnen - frisdranken

Zie voor verdere aanbiedingen de VIVO-FOLDERü

Wij wensen u een
plezierige kermis

C. PETERS-SUETERS
VIVO ZB KEIJENBURG

Een nieuwe zaak en een grote sortering

maken u het kopen gemakkelijker

Tot ziens in onze winkel

Eef Janssen
ST JANSTRAAT - KEIJENBURG

elektrische artikelen, huish. artikelen

luxe houtwaren, glas- en aardewerk

Erkend
gas- en waterfitter

GEZELLIGHEID

EN SFEER TIJDENS DE

KEIJENBURGSE

KERMIS

VINDT U BIJ

BISCOBAR
„CANBLE-LIGHT"
(Hoek St Janstraat / Hengelosestraat

Keijenburg)

Geopend tijdens de kermisdagen:

ZATERDAG 23 JUNI van 19-24 uur

ZONDAG 24 JUNI van 2-24 uur

MAANDAG 25 JUNI van 19-24 uur

VRIJ ENTREE
EXTRA GEZELLIGHEID

bij een praatje en een borreltje, aan onze

vernieuwde BAR

Een gezellig trefpunt,

daarom tot ziens bij

HOTEL,DE EIKEBOOM'
(Hoek St Janstraat / Hengelosestraat

Keijenburg)

3 dagen kermispret
bij CAFÉ BOOLTINK
Keijenburg

Zaterdag 23, zondag 24 en
maandag 25 juni

STEMMINGS- en
DANSMUZIEK
van het orkest

The Meteors

VERS VAN HET MES
Naast alle kermisjool, ook

denken aan een
heerlijke maaltijd.
Lekker vlees kan uw kermis
diner tot een feestelijk maal
maken.

Uw bestellingen vroegtijdig
opgeven
vanwege de enorme vraag!

BENNIENIEUWENHUIS
Slagerij - Vleesspecialiteiten

Pastoor Thuisstraat 9 - KEUEN BURG - Tel. 05753-1320

Neem vaker
een bloemetje in huis!
Waarom zou u met de feestdagen, (Srv-

, j^.

want de Keijenburgse kermis is een

feest,

de zaak eens niet met een extra

bloemetje opfleuren!

Het kost weinig en u kijkt weer -̂

vrolijker door de ramen.

Een „fleurig plezier" met aangename

verpozing op de

KEIJENBURGSE KERMIS

Waamelink
Keijenburg
Hengelosestraat 47 - Tel. 05753-1334

BLOEMEN - ZAADHANDEL

SPROEIBEDRIJF

Met de Keijenborgse karmse wod met

oldewetse gezelligheid, de boel weer es

flink op de kop 'ezet.

BAT is van plan ok un duit in ut zeksken

te doon, want hi'j dut met an ut grootse

spektakel van de Keijenborgse optoch.

Let moar goed op urn, want de Keijen-

borgse fietsenmaker BAT ANNEVELDT

is gewoonweg oaveral bekend.

Zien zaak is net zo bekend, zo nog be-

kender, want ut löp op röllekes.

Alles löp gesmeerd, zoas al die twee-

wielers uut ut fietsen- en brommerhuus

van BAT en GREET

Let moar op de vakkundige zorg van de

zaak

FA. B. ANNEVELOT
PASTOOR THUISSTRAAT 7 - KEIJENBURG

KEIJENBURG IN DRIEDAAGSE KERMISSTEMMING

Het succeskorps „de Spekboeren" uit Voorst, die vorig

jaar met groot succes optraden, nemen dit jaar helaas niet

deel.

Het dorp Keijenburg wordt a.s. weekend weer omgebouwd
tot een echt pretcentrum, dit vanwege de jaarlijkse kermis,
die in een etappe van drie dagen wordt afgewerkt.

Het 'kasstuk van de Keijenburgse kermis n.l. de grote op-
tocht, wordt dit jaar een heel kleurig spektakel, dit alleen
al door de deelname van over de 500 majorettes, tamboers
en pijpers. Een bijzonder aspect is wel, dat bijna alle deel-

nemende korpsen gekleed gaan in uniformen, van een indus-

trie uit eigen dorp, n.l. uniformen-industrie Seesing.

De navolgende korpsen komen in de optocht voor:

muziek, drumband- en majorettekorpsen uit Borculo, Doe-

tinchem, Lonneker, Vorden, terwijl drumband en majorette-

korpsen komen uit Arnhem (Presikhaaf), Doesburg, Klaren-
beek.

Centrum van feestpret!!
Keijenburgse kermis viert u op zijn best in het

Parochie/tuis
Komt u eens kijken, hollekidée!

^ Zaterdag 23 juni DANSEN
vanaf 7 uur 's avonds

Zondag 24 juni STEMMINGSMUZIEK

Maandag 25 juni de gehele dag

DE BEENTJES VAN DE VLOER

Het ASTRA-COMBO zorgt voor muzikaal
plezier en veel lol!

Toegang onder voorbehoud

BIJ DRANK EN WIJN
KAN HET OERGEZELLIG ZIJN

ermu*

Zaterdag 23 juni

DANSEN
vanaf 7 uur n.m.

Zondag 24 juni

STEMMINGSMUZIEK
Maandag 25 juni de gehele dag

DANSEN
vanaf 10 uur v.m.

Alle drie dagen met medewerking van;

The Evening Stars

Zaal Winkelman
KEIJENBURG

Als bijzonderheid komt het Schotse doedelzakken- en pijper
korps uit Amsterdam.
Er 'komen 2 korpsen, die zelfs elk bestaan uit 80 personen.
Tot op heden zijn er deelnemende stukken: 13 grote wagens
5 reclamewagens en een groot aantal versierde fietsen en
karretjes. Een zwaar karwei voor de jury om die deel-
nemende stukken op uitvoering te beoordelen. Van een tot
twee is er opstelling en keuring in de Pastoor Thuisstraat.
Na het openingswoord van de voorzitter der schutterij en
toespraak door burgemeester Quarles van Ufford van Hen-
gelo Gld, zal de immense optocht om half drie van start gaan
De schutterij en muziek St Jan worderr dan voorafgegaan
door een majorettekorps uit Zutphen.
Voordat de kermisattracties op zaterdag 23 juni hun draai
gaan vinden, wordt er op het sportterrein een voetbalduel
uitgevochten tussen Keijenburgse Boys en RKZVC, waarbij
een echte „Cup" op het spel staat, aangeboden door de
schutterij. Het tamboerkorps van St Jan geeft acte de pre-
sence in de rust.
Mits, goed weer, dan vangt om half zes een jeugdmis in de
openlucht aan, waarbij de zang zal worden verzorgd door
de Keirakkertjes.

Is de zondag de topper in de Keijenburgse kermis, mede
door de grootse optocht, maandag 25 juni wordt er Patroons
dag gevierd van de parochie St Jan. Deze dag wordt ingezet
met een H. Mis, welke om half negen begint
Een oproep aan alle leden om dan niet achter te blijven.

De kermismaandag herbergt ook altijd als speciale at-
tractie 'het vogelschieten, waarop in het bijzonder de oudere
schutters zich al heel lang hebben verspitst.

Wie slaagt er in om koning te worden? Om 10 uur 's mor-
gens wordt voor de eerste keer geprobeerd de vogel van
zijn hoge zitplaats te schieten. Als het nieuwe koningspaar
bekend is, wacht deze 's middags 4 uur een triomfale in-
tocht.

Om half vijf wordt bekend gemaakt hoe de prijsverdeling van
de verschillende onderdelen is.

Op aHe dagen zijn de zalen geopend. Zie voor danstijden
de advertenties in dit blad.

Wij wensen
alle inwoners
van Keijenburg
veel plezier
tijdens de kermis

De uitgevers van
„De Reclame"

Drukkerij
Wolters


