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

Hengelose Kermis: 5 dagen feestpret

Zie daarvoor het programma op pagina 4

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

Maandag 23 en 30 juli
wegens vakantie gesloten

Zomeraanbiedingen!
Diepvrieskist, 220 Itr van 688.— nu

598.-
Koelkast, 140 Itr, 2-sterren nu 249.-

Koelkast, tafelmodel, 180 Itr, van 529.- nu
455.-

2-deurs koelkast, 210 Itr
met 140 Itr diepvries van 699.— nu

569.-
Atag afzuigkap van 348.— nu 280.-

Aeg wasautomaat van 1135.— nu
895.-

Aeg wasautomaat van 825.— nu
698.-

Wasautomaat, 9 basisprogramma's

van 598.— nu 485.-

INSTALLATIEBEDRIJF

BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Telefoon 1215

KOM KIJKEN, KEUREN EN KOPEN OP HET

Hengelose
Waterlooplein
OP VRIJDAG 6 JULI

in de Spalstraat te Hengelo GId

nabij de R.K. Kerk

AANVANG VERKOOP 4 UUR N.M.

Op deze Rommelmarkt allerhande artikelen,

w.o. mogelijk ook antiek:

ledikanten, nachtkastjes, klaptafels,
stoelen, fauteuils, tegels, schilderijen, kaf-
molens, piano, wasmachines, boeken, was-
mangels, wagenwielen, weidepompen,
lampekappen, schoenen, tuinstoelen,
kachels, dakramen divans, matrassen,
enz. enz. enz. enz.

WEER EEN AKTIE VOOR HET INSTRUMENTEN-

FONDS VAN DE CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO

TE HENGELO GLD

Paardenmarkt - Kermismarkt
woensdag 1<JP juli a.s. - HENGELO GLD

Grote centrale keuring
van Koudbloed-Haflinger
paarden «

van de Kon. Ver. „Het Nederlandse Trek-
paard" afdeling Gelderland

Kermis met
groot standwerkersconcours

Marktvereniging

TE KOOP

vers geplukte aardbeien
alle werkdagen, 's morgens vóór 11 uur

zaterdags alleen op bestelling

Opgave voor vrijdagsmorgens 11 uur, bij

D. M. W U L L I N K
D 136 - Hengelo GId - Tel. 05753-1427

ELKE DAG

verse aanvoer van
aardbeien
kersen
perziken

VERDER IEDERE DAG

vers gesneden groente

geschrapte aardappelen

HET ADRES

FA. WIJNBERGEN
BLOEMEN - GROENTE - FRUIT

Kerkstraat 6 - HENGELO GLD - Tel. 1473

Weer stapt één van onze medewerkers in het huwe-
lijksbootje, daarom vragen wij voor in de slagerij een

flink zelfstandig meisje
voor de verkoop en andere werkzaamheden

Goede werksfeer - Hoog loon

Om de andere week zaterdags vrij

WANSINKVivo supermarkt
Hengelo GId - Tel. 1205

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

Lessen In DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keijenburg en Hengelo GId

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WENERS

Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307

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 fricandellen

150 gram boterhamworst

298

99

89

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 275
500 gram rundergehakt speciaal 498
500 gram varkensgehakt speciaal 375
100 gram slagersham 110

Donderdag:

500 gram malse varkenslappen 348
500 gram magere speklappen 189
100 gram tongeworst 89

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 338
500 gram verse kuikenbouten 348
3 kroketten 99

100 gram rolpens 110
150 gram gebraden gehakt 109
150 gram hoofdkaas 79

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Eindelijk, een tapijttegel
die zacht, mooi, maatbestciulig

en sterk is. De Som nier
Tapis Bouclette 912 tegel.

SOMMER
Fabrikant van vloerbedekking en wandbekleding

IA/iï£ /W^^ - tritiiitiimriÉrti

Kom vrijblijvend kijken naar de grote kollektie van Sommer.
U vindt ze bij uw vakman:

Manufacturen - Complete woninginrichting

Ruurloseweg 17 - Hengelo GId



Inplaats van kaarten

Zaterdag 7 juli hopen wij ons 40-jarig huwelijk te

herdenken.

G. P. WENNEKER

G. WENNEKER-REUGEBRINK

Hengelo Gld, juli 1973.
Dunsborg B 34.

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 7 juli van
4 tot 5.30 uur in zaal Langeler te Hengelo Gld.

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 7 juli a.s. hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te herdenken.

H. MEMELINK

J. MEMELINK-BLIKMAN

Hengelo Gld, juli 1973.
D 127.

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 7 juli a.s. van
3 tot 4.30 uur in café-restaurant Concordia te Hen-

gelo Gld.

Gezinsverzorging
Bejaardenhulp
Wegens de vakanties zijn de plaatselijke buro's ge-

durende de maanden

juli en aug. gesloten
Het hoofdkantoor: Kastanjelaan 15 te Hengelo Gld
is iedere morgen bereikbaar van 8.30-12 uur.

Telefoon 05753-1406

Midden in zon
staat een O

En MODEHUIS LANGELER zal het o zo fijn

vinden als u de zonnige japoncreaties snel even

komt keuren op uw smaak.

Meeval prijzen zijn er ook

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Jannen uan de Uossenhult
en

Gerad uan 't ni'je
wilt met mekare goan trouwen.

De trouweri'je is op donderdag 12 juli

um 8 uur in de zaal van Boerman an

de Roadhuusstroate in Hengel.

lederene wodt op de brulfte vezoch! (Atte d'r

tenminste un kleinigheid veur oaver hef.)

Noader ni'js volgende wekke in disse krante.

Aanvang 10 uur

JEUGDDIENST
IN DE HERV. KERK

TE HENGELO GLD

Voorganger Ds J. P. Kabel

U WORDT VAN HARTE UITGENODIGD

Uitbreiding zwembad
Het is bijna zover, de laatste werkzaamheden worden vol-
tooid en dan kan er gedoken worden in het nieuwe bassin.
In de week van 7 tot 14 juli a.s. zal er gezwommen kunnen
worden.
Met de ingebruikname van het nieuwe bad zal er een nieuw
tarief gelden voor de dagkaarten en kan men ook
10-badenkaarten verkrijgen.

De volgende tarieven gaan in op zaterdag 14 juli 1973:

entree kaart voor volwassenen ƒ 2.—

entree kaart voor kinderen t.e.m. 14 jaar ƒ 1.—

entree kaart voor kleuters t.e.m. 5 jaar ƒ 0,60

10-badenkaart volwassenen ƒ 15.—

10-badenkaart kinderen ƒ 7.—

Op 18 augustus zal de officiële opening plaats vinden, maar
voor die gelegenheid zal er nog een advertentie geplaats
worden met het programma.

Herplaatsing wegens misstelling

ONZE ZAAK IS WEGEN VAKANTIE GESLOTEN

van 2 t.e.m. 7 juli

SCHILDERSBEDRIJF - DROGISTERIJ

GOOSSENS - Keijenburg

Nog een paar dage, dan is et weer zowiet, dat Hengel zich
opmaakt um als van oldsher karmse te vieren.
De kommissie is dan ok al maonden druk in de weer met de
neudige veurbereidingen, dee an dergelijke grote feesdage
veurafgeet. Vanzelfsprekkend zit de kaels van de krante ok
neet stille. Afijn et eerste ni'js hierover hef iedereene
natuurlijk al wel 'elaezen. Ok heb ze mien 'evraogd um
een stuksken te schrieven hieroaver.
Jao, jao, aj daor een keer an begonnen bunt, dan bun ie
daor nog neet weer vanaf. Maor um elke keer weer iets te
schrieven, wat bi'j et publiek in de smaak volt, now ik vin
et um de donder neet makkelijk. Andere jaoren kon ik van
den Hendrik van de Keijenborg nog es wat leeren, maor
daor zi'j wi'j ok niks meer van in de krante.
Afijn ik zal mien beste doon um ow op de heugte te bren-
gen wat d'r alzo met de karmse te belaeven zal waezen.
Ik wet wel dat ze nog bezig bunt met de kollektelieste. Jao
zee, daor, henk natuurlijk een hele boel vanaf.
Daor kunt wi'j jammer genog nog neet buuten. Och en met
un betjen geld köj tegenwoordig niks meer op touw zetten.
Trouwens wat dat betref wille wi'j neet klagen, ledereene
in et darp wet wel wat d'r te koop is. Et is veur de kom-
missie ok gin aardigheid an dat geleur met dee lieste. Maor
afijn un noodzakelijk kwaod zölle wi'j maor zeggen.wi'j
Komt tenslotte neet veur ons zelf
N/anzelfsprekkend beginne wi'j 's woensdags met de karmse
nnarkt, neet zo groot meer van opzet en anvoer as vrogger,
naor met volle meer attraksies en tam tam. Onder andere
keuringen van allerlei rassen van peerde. Koldblood, warm-
blood, jao wet ik et alllemaole. Dan ok as veurig jaor groot,
standwerkersconcours, wat zal et t'r weer hengaon en dan
zoo tegen 10 uur, half elf, geet de karmse los Lunapark
nuumt ze dat geleuf ik ok wel De hele Kerkstraote steet
dan vol karmsevermaak veur jong en old.
Woensdagaovend um 7 uur op et parkeerterrein, de bekende
wedstrieden veur motors en brommers. Dat geet dit jaor
wat extra's wodden, dat heb ik wel 'eheurd.
De supportersclub „Gerrit Wolsink" zet dat veur de kom-
missie op touw, net as veurig jaor. Volle bekende ri'jers uut
den omtrek doot daor natuurlijk an met, en wie wet mis-
schien onze eigen „Viegende tandarts" ok. Jao, wat die d'r
van kan hebbe i'j allemaole wel 'e laezen oaver de cross in
Winterswiek. Of den Gert now volt of neet, winnen duut e
toch, da's gewoon een klasse apart. Maor dit is natuurlijk
gin gewone cross, nee heur, hier zit volle meer foefjes an
vaste. Volle kapsones met water en zoo, maor meer uut-
leg kan ik ow neet geven, komp allemaole weer kieken, et
kost ow niks.
Donderdags hef de schutteri'je un snipperdag, maor dan
kump de Hengelse VVV op de proppen met één van de
attraksies uut eur uutgebreide zommerprogramma. Un bruu-
lofsstoet anno 1900 met trouweri'je en brulfte in zaal Con-
eordia. Zee en veur degenen die soms neet wet waor
Concordia is, zal ik ze wel effen wegwies maken. Vrogger
was dat gewoon moeder Heeze, vandage an de dag is dt
Hendrik en Gerda van Boerman. Dat zal iedeeene wel better
verstaon. En daor zal de karmisdage ok van alles te be-
laeven vallen.
Daor is veur jong en old steeds wat te doon. Ik zol zoo
zeggen, kompt zovölle meugelijk op de brulfte. En mog ut
bruudspaar soms un betjen krenterig weazen met trak-
teern, Hendrik en Gerda wet daor wel raod met. Ow natjen
en dreugjen hoef i'j echt neet te missen, l'j kont ut neet zo
gek prakkizeren of ut is ter te koop.
Vri'jdagsmiddags um 2 uur bunt veur alle schoolgaonde
kinderen weer spöllekes op ut PAX-terrein, met mooie
prieze en nao afloop daorvan uutreiken van weerdebonnen
en bonnen veur de draei'jmölle. Zorg daj der bi'j bunt.
Kiek wieter good naor ut programma in de krante. Daorin
kun i'j van alles oaver de karmse leazen. En ak mien neet
vergisse weer een gekostumeerde voetballeri'je op ut par-
keerterrein. En zo tegen half negen gaot ze naor zaal Lan-
geler waor dan de jaorlijkse verlotting wod afewerkt. Aj
soms nog gin lotten heb, daor is disse dage nog volop ge-
laegenheid veur, want ik wet neet of ut waor is, maor de
lesten bunt altied de besten, zeg ut sprek woord. En aj ut
programma good nolaest, dan köj zelf zeen wat ter zoal nog
meer te doon is bi'j Langeler den oavend.
Meer hier over wil ik dan ok neet verklappen.
Zaoterdags margens um 9 uur beginne wi'j weer bi'j Con-
cordia an de optoch, m.m.v. verschillende plaatselijke ver-
enigingen. Jao en dat mag toch, dacht ik wel effen 'ezegd
wodden. Elk jaor kan de schutteri'je daor steevaste op
rekkenen, da's toch wel un veurrecht bedoel ik.
En aj dan allemaole metloopt, kan dat un moojen optoch
wodden, veural at ter ok nog versierde fietsen, wagentjes
enz. bi'j bunt, want daor rekken wi'j wel un betjen op.
Daornoa begint ze met ut folkloristische gedeelte, rinkri'jen
met peerd, ponnies en fietsen, echt iets veur de toeristen
of vakansiegangers um met te maken. En dat allemaole bi'j
Jan en Leen an de keunemark. Daor is dan ok altied bar
gezellig. Ik hoppe daj ut mien neet kwaolijk nemt, dak soms
af en too un betjen reclame make, want och dat wodt now
een maol good betaald. Um 1 uur 's middags beginne wi'j
an de tweede etappe. Optoch deur ut grootste deel van
ons mooie Hengel met muziek, tamboers, majorettes, vaan-
delzwaaiers, un komplete schutteri'je van onze zusterver-
eniging St Jan van de Keijenborg, ut Koningspaar van veurig
jaor enz. enz.
Allereerst gaot ze bi'j ut gemeentehuus een vaandelgroet
brengen veur ut anwezige gemeentebestuur en ok veur
koning en koninginne van 1972. Das altied un belaevenis van
de bovenste planke, dat mag gin mense missen. Dan trekke
wi'j kris kras deur ut darp, tot wi'j in de de Berkenlaan an-
kompt. Daor begint dan um half drie ut vogelschieten veur
de leden van de Hengelse schutteri'je en stoelendans veur
ut vrouwvolk. Elk jaor komp der daor meer veur opdagen,
laot wi'j dat zo hollen. En dan maor in spanning afwachten
wie de ni'je koning en koninginne geet wodden. Mien dunkt
der is nogal wat te belaeven den zaoterdag. Nao af-
loop marsjeert iedereene weer af naor Hendrik en Gerda
van Boerman, dee zölt dan onderhans de koffie wel broen
hebben of de neudige pilsjes veur de dorstige kaelen wel
klaor hebben staon. 's Aovends is ter in verschillende zalen
dansen tut midden in de nacht en jao veur ak ut vergette,
veur degene die van iets aparts hold is ter ok nog un groot
tuinfeest achter ut café van Reint van de Bond.
Dan kump nog de zondag, 's Naomiddags um 2 uur ver-
wachte wi'j alle Hengelse scholieren met olders en ieder-
eene dee belangstelling hef, bi'j ut gemeentehuus. Daor
zölt 5000 balonnen weg e geven wodden, dus wee ut eerste
der is, ut eerste maalt. Daor zit dan un wedstried an ver-

bonden. Welke ballon ut wiedste kump. Ok kump ter un
olderwetse poppenkaste met un programma veur elk wat
wils, meer hieroaver wil ik veurlopig neet kwiet en doarmet
schei ik uut, oaveral kump un ende an.
Maor eerst nog dit refreinjte van un bekende zangeresse,
alleene met andere woorden, zeer toepasselijk veur dee de
Hengelse karmseun warm hart toedraagt. Hierkump ut:
Halleluja kameraden, kermisklanten zet um op
Hengel lao de klokken luijen, alaaaf de vlag in top.
En aj now allemaole op zo'n maniere metwarkt, dan kan ut
neet anders of de karmse slaagt ok dit jaor wel weerl!

De deurdouwers

Daor kump weer
een boerenbrulfte
Midden in de vakansietied kump d'r weer geleagenheid um
een echte boerenbrulfte met te maken.
De Hengelse VVV hef dat op touw 'ezet. Vergangen jaor is
d'r volle volk 'ewes en de meesten heb et den aovend bes
nao de zin 'ehad. Een paar kleinigheden hadden achteraf
bekekken nog wet better 'ekönd, maor, zegge wi'j hier in
Hengel, i'j leert zolange a'j leaft en daorumme kump et
van jaor nog better in odder as veurig jaor.
Vanalles kump d'r weer bi'j te passé. Een echte Bruud en
Brugem natuurlek in de eerste plaatse; a'j die niet hebt,
hoef i'j nergens an te beginnen, maor ok al de mensen en
al de dinge, die 't zo'n vieftig-zestig jaor geleen bi'j zo'n
boerenbrulfte bi'j heuren. De brulfteneugers, de nood-
naobers, de br^judskoe en de kleedwagen. Et bruudspaar
wodt deur een olderwetsen börgemeister 'etrouwd in den
olden stiel.
En dan kump de schriever an 't wark. Zo'n keerl hadden ze
vrogger ok al neudig; die pennnenlekkers bunt van alle
tieden (alleene hadden ze d'r vrogger niet zovölle veur de
vuute lopen).
Um alles oddeluk te laoten verlopen köj de darpsveld-
wachter ok niet missen. Wi'j hebt een helen besten, in de
wiedte nog femilie van Bromsnor.
Op et fees zelf kump een boerenmuzieksken en de boeren
dansers danst de driekusman, de riepe gaste en al die
andere olde dinge. A'j wilt köj ok ok es met zo'n boerinne-
ken op de bane waogen.
Now een paar dinge die'j wetten mot:
Den daotum is 12 juli; dat volt op een donderdag (in de
wekke van de Hengelse karmse).
De trouweri'je begint um 8 uur in zaal Concordia van Boer-
man, maor komt verual wat eerder, dan köj et bruudhalen
metmaken. Da's de moeite weerd, dat wodt un helen optoch
Ze begint um half zeuven en haalt de Bruud an de Hum-
melse weg op.
En dat moj ok nog wetten: Alles is rechtevoort duur en zo'n
brulfte kost geld. Daorum wodt d'r wel op 'erekkend, dat
bi'j de deure iets in de pot wodt 'esmetten. Hoevöllt at d'r
van ow verwacht wodt kan ik ow niet zeggen, want ik wet
et eigen ok niet. Maor een gezellige aovend is ok iets
weerd.
Een goeie snee krintewegge met echte botter is bi'j de
pries inbegreppen. (Een boerenbruudspaar is et natuurlijk
de ere te nao um margarine te smeren!)
A'j zeker wit wean da'j een plaatse kriegt, is et verstandig
um van te veuren een kaatjen te kopen.
Daor köj op verschillende plaatsen veur terechte. Natuur-
lijk bi'j de VVV( dat is bi'j Kreunen de bakker. Wieters bi'j
Henke Lubbers (Wolters), de boekhandel en bi'j Rietman
de sigarenwinkel an de Spalstraote. De Keijenborgers
kont veur een kaartjen nao Bat Anneveldt, de fietsenmaker,
gaon.
Aardig veur de olde Hengelsen um nog es weer an vrogger
te denken. En vaste ok wel aardig veur de ni'je inwoners
van Hengel die uut de stad komt ,en veur de vakansie-
gangers. Die kont dan es zien hoe et d'r vrogger henging
in den Achterhoek.

Gesterkt door het succes van de 1e Rommelmarkt in Hen-
gelo Gld, die de grote inleiding vormde tot de aktie voor het
Instrumentenfonds van de chr. muziekver. Crescendo te
Hengelo Gld, heeft het bestuur dezer vereniging zeer aan-
staande weer iets dergelijks in petto.
Op vrijdag 6 juli keer Hengelo's Waterlooplein terug en
wordt wederom een onvervalste Rommelmarkt gehouden in
de Spalstraat bij de R. K. Kerk te Hengelo Gld.
Vanaf 4 uur 's middags wordt de verkoop gestart van aller-
hande artikelen, uiteenlopend van groot tot klein.
Ten opzichte van de vorige rommelmarkt zijn er nu meer-
dere grote stukken, zoals tafels, stoelen, klaptafels, tuin-
stoelen, wasmachines, wasmangels, fauteuils, piano's, kac-
hels, ledikanten, nachtkastjes.
Ook ander materiaal zoals weidepompen, tegels, wagenwie-
len, weckglazen, schoenen, schilderijen, boeken enz. zal
zeker de nodige aftrek gaan vinden.
De bekendheid met de aktie van Crescendo is zo uitgebreid
geworden, dat tot in de wijde omgeving van Hengelo Gld
opgaven komen van materiaal.
Men ziet gaarne nog opgave van klein materiaal. Dit kan
o. m. zijn porcelein, vaasjes, pulletjes, glazen, weckglazen,
Om hhe even gemakkelijker te maken, wordt dit materiaal
na opgave zo snel mogelijk opgehaald. Opgave kan ge-
schieden onder de volgende telefoonno. 1735 - 1782 - 1586
1253 - 7271.
In verband met de opbouw van deze rommelmarkt op vrij-
dag 6 juli, wordt in geen geval eerder dan 4 uur 's middags
met de verkoop gestart, zoals bij de eerste rommelmarkt,
waar er reeds uren van tevoren zich kopers meldden, zodat
de voorbereiding ietwat vertraagd werd.
Over de afloop van deze rommelmarkt heeft men goede
verwachtingen, temeer daar er kijkers en kopers van heinde
en verre worden verwacht.
In aktie blijven en niet stilzitten, dit heeft men zich bij Cres-
cendo aangemeten.
Nauwelijks heeft men de organisatie van een geslaagd mars
concours achter de rug of er staat een rommelmarkt te wach
ten met daarna een inzamelingsaktie van gebruikte kleren
voor de ontwikkelingslanden. Wanneer men hiermede start,
is nog niet bekend, maar daar binnenkort nadere mede-
delingen over volgen.

KORT ALLERLEI

De raadsvergadering van de gemeente Hengelo Gld van
dinsdag 3 juli is verschoven naar dinsdag 17 juli en de daar-
op volgende raadsvergadering vindt plaats op dinsdag
28 aug., telkens om 8 uur.

Snel opgeven bij clubhuis Wolbrink, want er kunnen nog
enige motorsportenthousiasten voor een habbekrats mee
naar de Grand Prix van West Duitsland in Bielstein. Dit
wordt u geboden door de supportersclub Gerrit Wolsink.

Met de Achterhoekse vertegenwoordiger in het betaalde voet
bal in de ere-divisie, n.l. de Graafschap uit Doetinchem,
stijgt ook de belangstelling. De vraag naar seizoenkaarten

De HAMOVÉ te Hengelo Gld
wil zo goed mogelijk voor de
dag komen bij de wegraces
op het bekende parcours de
,,Varssel-Ring". Zoals reeds
eerdere malen, is er nu ook
weer een gedeelte van het par
cours nog beter berijdbaar
gemaakt.

Gerrit Wolsink is er niet de
man naar om zich met een
enkel succesje tevreden te
stellen. Zijn verre trip naar
Amerika om er de Grand Prix
te rijden in Californië, waar-
deerde hij met met een uit-
stekende 4e plaats in de eind
stand ( n.l. 2e in de 1e serie
en 6e in de 2e serie). Hij liet
in elk geval zijn oude strijd-
makker Pierre Karsmakers
ver achter zich.

Het Hengelose zwembad heeft
het resultaat van de bliksem-
aktie uit 1972 nu reeds in prak
tijk. Het beoogde doel, uit-
breiding met een diep bassin,
waarbij een duiktoren ge-
plaatst kan worden, zal bin-
nen niet al te lange tijd rea-
liteit zijn. De plannen voor de
vorming van een zwemvereni-
ging blijven bestaan. De inlich
tingen hiervoor kan men ver-
krijgen aan het loket op het
zwembad.

De Hengelose majorettever.
heeft nu voor haar groep een
instructrice aangetrokken als
opvolger van dhr. Beumer.
Inlichtingen en aanmeldingen
voor de majorettes kan men
doen bij het adres: J. v.d. Len-
de, Leliestraat te Hengelo Gld
Of op de wekelijkse oefen-
avond in zaal Langeler.

Voor

huurrijwielen
Fa. J. Th. Slot-
boom
Kieftendorp B 98 - Hengelo G

Tel. 7278

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en cadeaus, bij ons
40-jarig huwelijk ontvangen,
mede namens onze kinderen,
hartelijk dank.

A. J. v.d. Berg
J. v.d. Berg-Verstege

Hengelo Gld, juli 1973.
B 62

Hartelijk dank aan allen, die
ons 25-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

W. J. Nieuwenhuis
R. Nieuwenhuis-

Limbeek

Hengelo Gld, juli 1973.
C 47

Te koop alle soorten kool- en
preiplanten. Past. Thuisstr. 10
Keijenburg

Te koop 2 schapenlammeren
1 ooi en 1 ram. B. A. Wentink
Paardestraat 2, Steenderen
Tel. 05755-310

Nog te bestellen: 18-weekse
jonge hennen. Levering laatste
week juli. H. Hermans, Tram-
straat 6, Tel. 2157

Gratis afhalen jonge poesjes
Gerrit Wolsink, 't Regelink 3,
Hengelo Gld, na 18.00 uur

Met KAAS kunt u
zoveel doen
Al is het nu

fondue, barbecue of kaas uit

het vuistje
Kaas blijft smaken

Koop eens kaas bij de Kaas-
man

ledere vrijdagavond in de
Spalstraat t.o. de R.K. Kerk

Bewaar programma
Kengelose KERMIS
zorgulflig Zie pag.4
en entreekaarten voor de ont-
moeting de Graafschap-Feije-
noord op 18 juli, neemt toe.
O.a. bij het voorverkoop-
adres boekhandel Wolters te
Hengelo Gld.



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

228Hollandse nieuwe
AARDAPPELEN 2,5 kg
HANDSINAASAPPELEN 4QQ

Pracht SLA

ANDIJVIE

1,5 kg

2 krop

kg

Hollandse
TOMATEN 500 gr

58
58

59
SLIJTERIJ „DE ZON"

Vrijheid VIEUX Itr 945

Vrijheid BESSENJENEVER

246

Heel iets nieuws heel iets anders

GUTEN APPETIT SUPPEN
van MAGGI
Diverse fijne smaken per blik van 210 voor

Bij Hengelo Kermis hoort

Stokvis l
PER 100 GRAM

VLEES VERS VAN HET MES

TARTAAR 3 voor slechts

Malse VARKENSLAPJES 319

Mager 529
Magere HAMLAPJES

DIK SPEK

Mager

Klapstuk

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG 500 gr slechts 2SS
alle vleesprijzen per 500 gram

100 gram ROOKVLEES 109
150 gram. SAKS. LEVERWORST 98
100 gram PEKELVLEES 98
150 gram HAM 119

Bij aankoop van 500 gram rundvlees
heel

189
PLM 225 GRAM

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr

Magere VANILLE VLA Itr

Bij stokvis hoort
ROOMBOTER pakje

59
75

169

BROOD EN BANKET

Gesneden wit 71
bruin 69

6 lunchbollen van 90 voor 79
5 krentebollen van 109 voor 89
Krentesneetjes de luxe van 125 v. 98

BLOEMEN EN PLANTEN

PRACHTIG BOSJE SLECHTS

LUYCKS

augurken
het grote merk van 149 slechts

Matig schuimmaiigscnuim jn 4I|̂ iJt

Dobbel man j\ 10
tuuzak 2,5 kg van 615 voor

79VivoSPERCIEBONEN
heel blik van 89 voor

MOLNY LUIERS m
20 stuks, geen 356 maar UI U

HOUTSKOOL zakloli ler 225

Vivo KROEPOEK

MivoPILS 2 x % t o r

CARILLON LANDWIJN
van 275 voor

79

109

225

PEDRODERAVELAMontilla
van 350 voor

JAMDEBETUWE
aarbeien en kersen van 152 voor

RONDO'S

295

139
89

VIVO

hoi l ic
vacuüm rood van 230 voor

VIVO

SffldS
heel liter

IKerkdiensten

ZONDAG 8 JULI

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel
10 uur Ds J. P. Kabel

Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. Wiersma

Bed. H. Avondmaal

Vrljz. Herv. Kerk

Geen dienst in de maand juli

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.

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

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr. hoeken, Hummelo. Tel. 08348-236

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr van Nie, Baak, Tel. 05754-436

Een krant vo l !

ledere keer maar weer

staan duizenden letters

in uw krant DE RECLAME

Een krant vol nieuwtjes

vormen die vele letters !
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Hengelose
Kermis 1973
PROGRAMMA SAMENGESTELD DOOR

SCHUTTERIJ EENDRACHT MAAKT MACHT

WOENSDAG 11 JULI:

8.30 uur

Kermismarkt
met standwerkersconcours
in de Spalstraat (Keuring)

19.00 uur

Behendigheidswedstrijden
op motoren en bromfietsen
(sportklasse en amateurs), op het Parkeerterrein. Deze wedstrijden
worden georganiseerd in samenwerking met de supportersclub Gerrit
Wolsink. De favoriet zal zelf o.m. ook deel gaan nemen.
Opgave vanaf heden bij clubhuis café Wolbrin'k, Bleekstraat, en
's avonds op het terrein, voor aanvang der wedstrijden.

DONDERDAG 12 JULI

Grote boerenbruiloft
19.00 uur Bruid halen op de Hummeloseweg - hoek Zelhemseweg, waar-
na bruiloftstoet door het dorp.

20.00 uur Huwelijksvoltrekking in zaal Concordia, Raadhuisstraat, m.m.v.
boerendansgroep en boerenkapel.

Iedereen wordt bij deze feestelijke gebeurtenis uitgenodigd.

Kaarten in voorverkoop bij diverse adressen. Organisatie VW.

VRIJDAG 13 JULI:

14.30 uur

Kinderspelen
op sportpark Elderink (PAX-terrein)

ALLEEN bij deze kinderspelen worden bonnen uitgereikt, welke recht
geven op GRATIS DRAAIEN op vrijdag 13 juli en zaterdag 14 juli.

Tevens uitgifte van waardebonnen, geldig op de kermis.

19.00 uur

Gecostumeerde voetbalwedstrijd
op het Parkeerterrein tussen teams van de carnavalsver. Hoest Meug-
luk (Hengelo Gld) en de Deur drae'jers (Kranenburg-Vorden)
Na afloop hiervan optocht door het dorp m.m.v. de Hengelose Majorette
vereniging, met als eindpunt zaal Langeler, Spalstraat.

22.00 uur

Trekking van de verloting
uitgeschreven door de Hengelose majorettevereniging. Deze bijeen-
komst in zaal Langeler zal muzikaal worden opgeluisterd door accor-
deonver Europoort, waarbij medewerking zal worden verleend door Jan
Florijn met zijn zingende zaag en een bekende goochelaar (bekend van
radio en TV) Aanvang 20 uur. Komt allen. Entree vrij

Prijzen van de verloting kunnen direkt meegenomen worden, terwijl niet
afgehaalde prijzen 3 maanden worden bewaard.

ZATERDAG 14 JULI:

Feestelijke optocht
9.00 uur
vanaf zaal Concordia, waarbij meerdere plaatselijke verenigingen zullen
medewerken. Het bestuur der schutterij E.M.M. stelt het op hoge prijs,
wanneer aan deze optocht zoveel mogelijk mensen zouden medewerken,
b.v. met versierde wagens, of kinderen met versierde fietsen, wagentjes
Hiervoor zijn fraaie prijzen beschikbaar.

10.00 uur

Volksspelen
bij café Wolbrink, aan de Bleekstraat

13.00 uur OPTOCHT door het dorp, vanaf zaal Concordia.

Vendelhulde aan het gemeentebestuur van Hengelo Gld en het konings-
paar van 1972.
Aan deze optocht werken mede o.a. schutterij St Jan, Keijenburg; Kon.
Harm. Concordia met tamboerkorps; Hengelose majorettevereniging met
tamboers; schutterij St Sebastiaan, Zieuwent.

14.30 uur

Vogel schieten
in de Berkenlaan. Alleen bestemd voor ingezetenen van Hengelo Gld,
ingeschreven als leden-schutters. Men wordt verzocht vanaf heden een
nummer te halen bij café Wolbrink, Bleekstraat, voor volgordebepaling
voor het schieten.

STOELENDANS VOOR DAMES

Na afloop vogelschieten prijsuitreiking in zaal Concordia. Tevens hulde
nieuwe koningspaar.

's AVONDS DANSEN IN DIVERSE ZALEN

GROOT TUINFEEST bij café Waenink, Spalstraat, zowel op zaterdag 14

als zondag 15 juli, 's avonds. Uniek voor Hengelo Gld.

ZONDAG 15 JULI:

14.00 uur

de vanouds bekende poppenkast
zowel voor jong als oud, op het parkeerterrein bij het gemeentehuis.

Na afloop hiervan

mastklimmen
Wie is het eerste boven?

Tevens worden deze middag balonnen opgelaten met als wedstrijd-
element: wiens ballon komt het verst.

Terugontvangen kaarten kunnen te.m. 1sept. 1973 worden ingeleverd
bij D. Maalderink, Bleekstraat 10, Hengelo Gld.

HET LUNAPARK
rond de Kerkstraat met boordevol attrakties

Geopend op de volgende tijden:
woensdag 11 juli vanaf 10 uur 's morgens; vrijdag 13 juli vanaf
14.30 uur; zaterdag 14 juli vanaf 10 uur 's morgens; zondag 15 juli
vanaf 14.00 uur.
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Oproeping tot bijwoning der

ALGEMENE VERGADERING
van de COUP. RAIFFEISENBANK HENGELO GLD

te Hengelo Gld

op MAANDAG 23 JULI, 1973 's avonds 8 uur

PRECIES, in hotel Langeler te Hengelo Gld

Punten van behandeling:

1. Opening.

2. Aanwijzing van een sekretaris en stemopnemers

3. Notulen.

4. Rekening en verantwoording over het boek-
jaar 1972.

5. Voorstel om de gemaakte winst te storten in het
reservefonds.

6. Aanvraag subsidiën.

7. Opzegging van het lidmaatschap.

8. Verkiezing van een lid van de Raad van Toezicht
wegens periodieke aftreding van D. Walgemoed
(herkiesbaar).

9. Statutenwijziging.

10. Wijziging huishoudelijk reglement.

11. Machtiging tot het doen verlijden van de nota-
riële akte van statutenwijziging.

12. Rondvraag.

13. Sluting.

Noot:

De tekst van de voorgestelde wijzigingen in de sta-
tuten en in het huishoudelijk reglement ligt ten
kantore van de bank ter inzage van de leden tot na
afloop van de vergadering.

N.B. Ieder lid dat ter vergadering komt ontvangt een pre-
sentiegeld van f 2.—. Volgens art. 40 der statuten
kunnen slechts leden der bank, hun echtgenoten of
meerderjarige kinderen als gemachtigde optreden,
doch niemand kan meer dan éénmaal presentiegeld
ontvangen.

Het bestuur

Gezinshelpsters in fulltime of
parttime dienst gevraagd voor
de langdurige hulpverlening
Dames, ouder dan 17 jaar, die bereid zijn gezinnen te

helpen, waarvan de moeder reeds lang ziek of over-

leden is, kunnen inlichtingen inwinnen bij de direkteur
van de

Stichting voor Maatschappelijke

dienstverlening „De Graafschap-Zuid"
Kastanjelaan 15 - Hengelo Gld

Te 1.05753-1662

of bij de hoofdleidster: Tel. 05753-1406

Ook voor tijdelijke hulpverlening en voor de be-

jaardenhulp mogen wij nog enkele krachten aannemen

VOOR AUTORIJLESSEN
in DATSUN en 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

Overdag van 's morgens 8 uur tot 's middags 6 uur te be-
reiken op Spalstraat 1

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

McCORMICK

INTERNATIONAL9

erstehulp-i

Uw eerstvolgende
1ehulp-etui:
'n (Ü0Q
1eHULP-ETUI!

Om de geweldige
kwaliteit.
De scherpe prijs.
De onmisbaarheid.
DEA1ehulp-etui.
Voor schrammetjes,
scheurtjes, sneetjes
Bij pech onderweg.
En thuis.

<É3d

HENGELO (GLD)

ZONDAG 8 JULI

SANG UND KLANG
met zang van Cecile

3 bars vol gezelligheid

het eigen merk van
uw DA-drogist.

f 10,95

De zaak met
vele speciaalafdelingen

L E N S E L I N K
KERKSTRAAT 1

HENGELO GLD

TEL. 05753-1300

Aanbieding

MANCHESTER
BROEKEN

maat 48 - 50 - 52

ƒ 24.90

B. GROTEN H U YS
SPALSTRAAT 18

HENGELO GLD

TEL 1823

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

31S - lin N30OV1A 30 1>I331S - 110 N3OOV1A 30 JLH331S - JLIfl N30OV1A 3O 1>G31S

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

BOEK UW VAKANTIEREIS

BIJ DE RAIFFEISENBANK


