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KIJKEN

PASSEN

KOPEN

bij

Wullink's Schoenhand

Kom eens rijden in
een Auto-riteit!

De Datsun 200 L en 240 GT zij a gebouwen van

wagens. Met het interieur van een paleis. Met de veiligheid
van een kasteel. En met de kracht van een locomotief.

Ware auto-riteiten op de weg. Bedoeld voor
mannen die eveneens autoriteit meebrengen. U moest

eens een proefrit komen maken. Het zou ons verbazen als
u niet verbaasd was!

Datsun 200L

\ V i j behoren tot het corps van

160 Nederlandse dealers die achter Datsun staan:

Autobedrijf

HER WERS
HENGELO GLD - Tel. 05753-1263 DOETINCHEM - TEL 08340-23839

Flexa brengt
modekleuren
in uw interieur
Vernieuw uw woning naar de laatste mode.
U vindt in het Flexa-assortiment de mode-
kleuren van dit seizoen. In totaal biedt
Flexa u keus uit liefst 150 tinten.
In ons assortiment vindt u: Flexa hoog-
glans- of zijdeglanslak voor het houtwerk.
Flexa Vinyllatex Muurverf of Effectmuurverf
voor de wanden. Flexa Betonverf voor
tegels, terrassen en balkons. Neem Flexa
en volg de kleurenmode in en om uw huis.

[FLEXA

l II

de klim*

LENSELINK

CLAN
UNIEK VOOR HENGELO GLD
Tijdens de Hengelose kermis organiseren wij op zater-

dag 14 en zondag 15 juli, aanvang 7.30 uur 's avonds

EEN GROOT
TUINFEEST

Muzikale medewerking van de

Moonlight Stars
met zang van ïnngeres GREETJE

Tevens aanwezig ruime dansvloer

Een sfeervol verblijf in Q.lze „Royal Garden" met

feërieke verlichting, met daarbij een smakelijke ver-

rassing in de vorm van eer barbeque.

Entreekaarten zolang de vorraad strekt verkrijgbaar

aan onze zaak (Entree ƒ 4.-- p.p.)

Voor jong en oud draaien wij WOENSDAG-
AVOND 11 juli

op de gezellige discotoer
met plaatjes voor de pep
Aanvang 's avonds 7.30 uur

Zondagmiddag 15 juli

disconJddag
voor de jeugd m.m.v. discjockey WIM KAMP-
HUIS van discotheek P*m Pam uit Groenlo

Beide discobijeenkomsten entree vrij

CAFÉ DE ZWAAN
Spalstraat 3 - Hengelo Gld

in de nabijheid van het kermisterrein

Organisator en eigenaar

R. Waenmk & Zn

HENGELO GLD

TOUWTREKWEDSTRIJDEN
om het kampioenschap
van Hengelo

V.V.V. en touwtrekver. Bekveld houden

ook dit jaar weer touwtrekwedstrijden om

het kampioenschap van Hengelo, op

donderdag 26 juli
half acht op het sportpark Elderink

Met de deelnemers van vorig jaar wordt

weer contact opgenomen; zij behoeven

zich niet te melden.

Nieuwe deelnemers (verenigingen, be-

drijven, buurtschappen, straten) moeten

zich vóór woensdag 18 juli a.s. aanmelden

bij J. Herwers, Hummeloseweg 10, tel 1263

of P. Berenpas, D 128, tel. 1555.

Een ploeg bestaat uit zes personen.

KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL 1300

Gemeente Hengelo Gld

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Hengelo brengen ter

openbare kennis, dat zij met toepassing van artikel 19

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voornemens

zijn, in afwijking van het vigerend bestemmingsplan

doch in overeenstemming met een in voorbereiding

zijnd ontwerp tot herziening van het bestemmingsplan

buitengebied 1970, bouwvergunning te verlenen tot

het verbouwen tot woonhuis van de boerderij, plaatse-

lijk gemerkt E nr. 28, kadastraal bekend gemeente

Hengelo, sectie K, nr. 2407.

De op deze verbouw betrekking hebbende stukken

liggen met ingang van 6 juli 1973 gedurende twee

weken ter secretarie ter inzage.

Gedurende voornoemde termijn kunnen belangstel-

lenden hun eventuele bezwaren tegen de voorge-

nomen afwijking van het vigerende bestemmingsplan

schriftelijk bij hun college indienen.

Hengelo Gld, 5 juli 1973.

Burgemeester en wethouders voornoemd

L. P. Quarles van Ufford, burgemeester

W. C. Gieling, secretaris

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 Gelderse schijven

150 gram gekookte worst

298

189

89

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 275
500 gram rundergehakt speciaal 498
500 gram varkensgehakt speciaal 375
100 gram snijworst 79

Donderdag:

500 gram malse varkenslappen 348
500 gram magere speklappen 189
150 gram boterhamworst 89

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 338
500 gram magere runderstoof lappen 548
lOfrikandellen 325
100 gram Berliner leverworst 89
150 gram palingworst 99
100 gram runderrollade 118

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGEH

KERMIS
VIEREN
OP
Z'N BEST CONCORDIA

Raadhuisstraat - Hengelo Gld

Café - cafetaria - discobar - dancing

OUDERWETSE

op vrijdag 13 juli

sfeervolle
stemmingsmuziek
m.m.v. het dans- en
showorkest
The Moodchers

Dansen
Zaterdag 14 juli

m.m.v. The Starlets
Zondag 15 juli
m.m.v.

The Evening Stars

Aan onze bars kent gezelligheid geen tijd

Drie sfeervolle bars, dat is een feit

Wij wensen u veel plezier met de Hengelose kermis



Op de laatste dag voor de zomervakantie werd door

een noodlottig ongeval plotseling uit onze kinder-

gemeenschap weggerukt

ANITA GROOT ROESSINK

in de aanvallige leeftijd van bijna 9 jaar.

Woorden schieten ons tekort.

De kinderen en het schoolteam

van de Ds J. L. Piersonschool

Hengelo Gld, 29 juni 1973.

Heden heeft de Here na een langdurige ziekte in de

verpleeginrichting „Villa Nuova" te Vorden, tot Zich

genomen onze lieve vader en opa

GERRIT LAMBERTUS WASSINK

weduwnaar van J. W. ten Have

in de ouderdom van 79 jaar.

Hengelo Gld, G. J. J. Lubbers

G. Zilvold

H. L Wassink

T. G. Wassink-Nijland

en kleinkinderen

Hengelo Gld, 4 juli 1973.

B 97.

De begrafenis heeft plaats gehad op de Algemene

Begraafplaats te Hengelo Gld.

Een geschenk
dat nooit tegenvalt

maar dat telkens weer INDRUK maakt

en waar altijd naar gekeken wordt, zult

u zeker vinden bij de

juwelier
U zult dat zien in de stralende ogen waar-

mee het ontvangen wordt.

Twijfel daarom niet langer

en doe uw bewuste keus bij

A.GrootKnrmelink
Goud en Zilver - Horlogerie - Optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL"

DE doe-het-zelf zaak
MET ALLES VOOR IEDEREEN

bij de kerk

Ga eens een avondje uit
Goed voor U

Naar de boerenbruiloft? Naar de kermis?

Een avondje dansen?

Voor deze gelegenheden heeft MODEHUIS

LANGELER speciale aanbiedingen in dames-,

heren- en kinderkonfektie.

Onze opruiming begint donderdag 19 juli a.s.

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

HENGELO BIER

'N VERREKT

LEKKER PILSJE

Janiien uan de uossenhult
en

Gerati uan 'l ni'ie
wilt met mekare goan trouwen.

De trouweri'je is op donderdag 12 juli

urn 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 disse wekke in disse krante.

Attentie

Wegens vakantie
is onze damessalon gesloten van

23 juli t.e.m. 6 aug.
en onze herensalon gesloten van

30 juli t.e.m. 13 aug.

KapsalonW.LURVINK
Ruurloseweg 16 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1264

Welke coupeuse
komt ons helpen?

Onze coupeuse komt tijd tekort om alle

gordijnen op de juiste tijd klaar te hebben

Wie heeft er tijd over om ons te helpen

met het maken van gordijnen.

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL"

Ruurloseweg 2

Tel. 1484

Wij zijn verhuisd:

M. Lukassen-Niesink
PEDICURE - STEUNZOLEN

ELASTIEKEN KOUSEN

Met ingang van 1 juli is ons nieuwe adres geworden:

Doesburgseweg 6 - Wehl
Tel. 08347-1069

Spreekuur:

's maandags van 9 tot 1 uur

Groene Kruisgebouw, Kastanjelaan, Hengelo Gld

Verder behandeling volgens afspraak

GESLAAGD!

DAN EEN

PUCH MAXI
Een kei van een damesbrommer

Diverse modellen in alle moderne kleuren

VRAAG PROEFRIT

FA. J. TH. SLOTBOOM
Kieftendorp B 98 - Hengelo Gld - Tel. 7278

Kermis Hengelo Gld

ZAAL LANGELER

Zaterdag 14 juli

DANSEN
Orkest The Woodpeckers

Kom eens een kijkje nemen voor

complete KEUKENS
ZUIVER GARANTIE

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 - HENGELO GLD

Moet uw kleding goed gereinigd zijn

Dan is LUIMES uw adres, goed en fijn

Reinigen voor een betaalbare prijs

Dat brengt uw portemonnaie niet van de wijs

Dit is maar even een kort idee

U krijgt snel uw kleding weer mee

LUIMES
CHEM. REINIGEN Tel. 1624

winkel t.o. gemeentehuis - Hengelo Gld

ledere dag geopend van 8-12.30 en van 1.30-6 uur

Vrijdags tot 9 uur - Zaterdags tot 5 uur

DE OPRUIMING NADERT
Zie tijdens de kermis onze ETALAGE EN WINKEL

U vindt er vele koopjes tegen zeer lage prijzen

o.a. complete slaapkamers nu voor 475
•

Kil l • •• •Nylon tapijt
zware kwaliteit vanaf 59.50
per str. m, 400 breed

gratis gelegd
Ook voor latere levering

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL' Tel. 1484

Te koop Opel Réord 1700
(bouwjaar 1966)1 Vink
WichmondsewegD 154
Hengelo Gld

Jonge konijnen tikoop
Kuipers Zonnesteat 4,
Hengelo Gld

Te koop 3 jongegeitjes,
3 maanden oud. fier. Hout-
man, C 35, Hengilo Gld

Te koop 2 ooien(wit), ge-
nummerd. H. Meitink, C 73
Steenderensswej Hengelo

Voor

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

Tel. 7278

HANDEL IN

hooi erstro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJNBURG

TEL 05753-1f79

>v Wanneer U genoeg hebt van de

kermisdrukte en U in een rustige

omgeving van een

fijne borrel
wilt genieten, kom dan naar

CaféMICHELS/tAverenck
ZATERDAGAVOND

gezellig dansen
m.m.v. De Flamingo's

Kermis Hengelo Gld

ZAAL LANGELER
WOENSDAG 11 JULI 10 uur v.m.

WOENSDAG 11 JULI 7 uur n.m.

ZONDAG 15 JULI 7 uur n.m.

GRATIS DANSEN
Orkest The Meteors

Wegens vakantie gesloten

van 16 t.e.m. 28 juli

SCHOENMAKERIJ

ALB. BARINK

STANDWERKERSCONCOURS TE HENGELO GLD
Tijdens de kerm i s m a r kt te Hengelo Gld op woensdag 11 juli
wordt door de plaatselijke VW wee? een standwerkerscon-
cours georganiseerd.
Dit is één van de standwerkersconcoursen in de reeks, die
de Provinciale Gelderse VVV iedere zomer op diverse
plaatsen laat houden, terwijl tenslotte een eindconcours
(dit jaar in Arnhem op 20 juli) uitmaakt, wie Gelders stand-
werkerskampioen wordt.
Evenals in andere plaatsen zal in Hengelo een uit drie
personen bestaande jury, daartoe door de plaatselijke VVV
aangezocht, prijzen toekennen aan de standwerkers, die
tijdens de kermismarkt aan het concours deelnemen.
Dit jaar zijn de leden van de jury, mevrouw van Houte,
Hummeloseweg, mevrouw Hiemcke, Beatrixlaan en de heer
D. Ruesink, Ruurloseweg.
De plaatselijke VW hoopt ieder jaar door het organiseren
van het concours het bezoek aan de kermismarkt te be-
vorderen en de laatste jaren is wel gebleken, dat dit zeker
succes heeft.

TOUWTREKWEDSTRIJDEN

Op donderdag 26 juli a.s. organiseert de VW in samen-
werking met de touwtrekvereniging Bekveld weer de jaar-
lijks terugkerende wedstrijden om het kampioenschap van
Hengelo Gld.
Ook dit jaar vindt deze wedstrijden weer plaats op het sport
park Elderink.
Voor meerdere gegevens zie men de advertentie elders
in dit blad.

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot, H. J. Zweverink, Noordink, slaagde voor
het diploma vakbekwaamheid spuiten in de landbouw.

EEN OOSTENRIJKSE GROET

Albin Egerer uit Kirchberg am Wechsel in Oostenrijk, de
plaats wearmee de gemeente Hengelo Gld veel contact
heeft door middel van de uitwisselingreizen groet alle mooie
meisjes uit Hengelo Gld.

GEMEENTENIEUWS

In verband met de verhoging van het wettelijk minimumloon
zijn ook de bijstandsuitkeringen per 1 juli 1973 verhoogd.
De basis-uitkeringen per week bedragen thans:

Alleenstaande
Echtpaar zonder kinderen
Echtpaar met 1 kind
Echtpaar met 2 kinderen
Echtpaar met 3 of 4 kinderen
Echtpaar met 5 of 6 kinderen
Echtpaar met 7 of meer kinderen

ƒ 90.75
ƒ 129.65
f 132,20
f 134,75
ƒ 137,30
ƒ 139.30
f 141.40

Ingeval het een onvolledig gezin betreft, dat wil zeggen een
gezin waarin de vader of moeder ontbreekt, vordenge-
noemde bedragen met f 19.45 per week verminderd.
Bovenstaande bedragen worden vermeerderd met:
a de kosten van huur
b de kosten van premie vrijwillige ziekenfondsverzekering
c de wettelijke kinderbijslag.

1000e KLANT
de heer Luimes die tegenover het gemeentehuis begin april
een wirtkel opende voor chem. rein'igen heeft nu reeds de
1000e klant in zijn winkel gehad.
Dit feestelijk feit betekende voor de betreffende klant, de
heer ten Hoeve, Beukenlaan een verrassing in de vorm van
een plant en een kledingstuk gratis reinigen. Reeds afge-
lopen week boekte men de 1200e klant.

DE BRUIDSKOE WORDT WEER OPGESIERD

Het onverveemdbare recht om bij een trouwerij van een
boerenpaar, een bruidskoe te laten opdraven, doet ook weer
opgeld bij de komende boerenbruiloft te (Hengelo Gld. Reeds
nu wordt de koe voorbereid op haar taak, om beide bruids-
jongelingen als verrassing te dienen.
Ook bruid en bruidegom, resp Jantjen van de Vossenbult en
Gerad van 't ni'je Hietveld, bereiden zich voor op hun
,,brulfte" in het Hengelose dorp.
Op donderdag 12 juli, midden in de kermisweek, gaat de
boerenbruiloft haar beslag krijgen, Schoorvoetend gaat dan
de bruidegom 's avonds om 7 uur zijn bruid ophalen aan
de Hummeloseweg, hoek Zelhemseweg.
Als eenmaal de positieven bij elkaar zijn, gaat de bruilofts-
stoet in feestelijke optocht door het dorp, compleet met
gasten en brulfteneugers.
In zaal Concordia aan de Raadhuisstraat zullen voordien al
heel wat gasten aanwezig zijn, als om 8 uur de eerbied-
waardige ambtenaar het paar in ,,de echt" gaat verbinden.
De rechterhand van de ambtenaar, ,,de schriever" zal niets
ontgaan, want nauwkeurig zal hij allles oppennen wat er
geschiedt in de trouwzaal.
Als het paar elkaar het jawoord heeft gegeven, zal de
boerendansgroep vlijtig aan de slag gaan, om haar kunsten
ten toon te spreiden, terwijl de boerenkapel zijn best doet
er zoveel mogelijk noten uit te kraken.
Met een beste kop vol koffie en een nog grotere plak
krentewegge, wordt men als echte gast op deze boeren-
bruiloft op zijn wenken bediend.
Voor VVV Hengelo Gld is deze herhaling van de vorig jaar
met succes gehouden boerenbruiloft, een bijzonder groots

en feestelijk gebeuren.
De kaarten voor deze avond zijn te verkrijgen bij de vol-
gende adressen:
B. Anneveldt, Pastoor Thuisstraat 7, Keijenburg
R. Kreunen, Marktstraat 6, Hengelo Gld, VVV-kantoor
Poekhandel Wolters, Kerkstraat 17, Hengelo Gld
Sigarenmagazijn H. D. Rietman, Spalstraat 19, Hengelo Gld
Sigarenmagazijn H. Wuestenenk, Spalstraat 2, Hengelo Gld

Kinderpret bij de kinderspelen tijdens de Hengelose kermis.
Ook dit jaar zijn deze spelen weer



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

Import
SPERCIEBONEN 500 gr
Hollandse
TOMATEN 500 gr
Verse
PAPRIKA'S 2 voor
Geschrapte
JONGE WORTELTJES

500 gr

SLIJTERIJ „DE ZON"

Long John WHISKY
f lacon slechts

DE ECHTE

CARLSBERG BEER
per fles 98 3 voor
VANILLE BRANDEWIJN
voor de inmaak deze week

98
78
78

68

liter 1035

SET VAN 4

KOELKAST
CAMPINGBOXEN
SLECHTS

UIT DE DIEPVRIES

75

VLEES VERS VAN HET MES

ROOMSNITSELS 3voor 249

vanaf

RUNDER

stoof-
apjes

MAGERE HAMLAPJES

DIKKE RIBBETJES

Echte

bieflapjes

498

98

100 GRAM

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

250 gr Haagse leverworst
lOOgrnierkaas
150 gr gekookte worst

98
65

119

EIGEN SLAGERS

BAHMI of NASI 189

HUZARENSALADE 150 gr 98

ZUIVEL VOORDEEL

Halfvolle STERIELMELK
LITER

Magere vruchtenyoghurt
ALLE SMAKEN V2 LTR

Remia zonnebloem
HALVARINE

2 KUIFJES GEEN 88 MAAR

7 O
* "

_

ƒ 8

BROOD EN BANKET

Gesneden wit en bruin
Frans stokbrood van 62 voor 55
Lunchbollen 6 van 90 voor 79
Krentesneetjes de luxe v. 125 v. 115

Vruchtensnit van van 275 v.

BLOEMEN EN PLANTEN

PRACHT BOS split chrysanten 249
Heel vat

perst l
meenemen van 1590 voor 1195 Quicft tip

2 FLES

Vivo beschuit 2 rol 79

Gesorteerde vruchtenkoekjes 99

Rijst droogk. gebr. kg 125

RAAK zonder prik
sinas en citroen 11/2 Itr van 165 voor 129

Vivo repen 8 slechts 109
Hero cassis Itr van 150 voor 109

Vloeibare echte zeep f lacon 50

Knorr groentesoep 2 pak 99

Perziken heel blik

Jus d'Orange
FLES

Vivo milieu veilig

toiletpapier
4 ROL

ui tei

ZONDAG 15 JULI

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Jansen

Go<*de Herder Kapel
10 uur Ds J. P. Kabel

Vrljr 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 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 6
uur R.K. kerkdienst.

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr van Nie, Baak, Tel. 05754-436

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

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.



\C C l? M l Q en

in Hengelo Gld

HOTEL LEEMREIS
Spalstraat 40 - HENGELO GLD

Gezelligheid hent geen tij dl

vrijdag 13 juli
zaterdag 14 juli ÖllïJ

m.m.v. een ensemble

SLIJTERIJ LEEMREIS
heeft speciale kermis-aanbiedingen
Speciaal voor mixen Zie etalage

Een begrip voor sfeer en gezelligheid
Steeds meer jongeren treft u aan onze gezellige

bar met feërieke verlichting

Ook in onze uitgebreide zaal kuunen wij nog meer

mensen ontvangen o.m. ook voor feestjes, partijen

en vergaderingen.

Tot ziens op de Hengelose kermis bij

, d. Weer
Hoek Spalstraat-Bleekstraat - Hengelo Gld

Grenzend aan het kermisterrein

OPRUIMING OPRUIMING

DONDERDAG 19 JULI om 8 uur v.m.

Wat een knalkooppjes

Wij noemen geen prijzen, dit blijft een verrassing

JANSEN 't Schoenenhuis

Opruimings-voordeel
Koopjes in alle
afdelingen

JAPONNEN
DAMESVESTEN EN
PULLOVERS

SPECIALE
PRIJZEN

ONZE BEKENDE

SEIZOEN
OPRUIMING
begint donderdag 19 juli
's morgens om 9 uur

ZIE ETALAGES

H. J. BUUNK & ZN
Raadhuisstraat 5 - Hengelo Gld

De ECHTE sfeer

treft u in hét clubhuis, waar jong en oud tijdens de

Hengelose kermis of op andere dagen, graag een

praatje kwijt willen onder het genot van een borrel

of een glaasje bier.

Van 11 t.e.m. 15 jul Hengelose kermispret

toegewenst door

Jan Wolbrink
bar-café - Bleekstraat - Hengelo Gld

Clubhuis v.v. PAX

Clubhuis supportersclub Gerrit Wolsink

Clubhuis biljartvereniging de Keu

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

BOEK UW VAKANTIEREIS

BIJ DE RAIFFEISENBANK

Opgeruimd staat netjes
Met „opgeruimd" gevoel ruimen wij onze voorraad goederen op

Onze opruiming biedt iedere koper vele voordelen.

Nog meer doen wij van onze toch al lage prijzen af

Wacht niet langer, maar doe eens wijs en profiteer van een hele
lage prijs

DONDERDAG 19 juli 's morgens om 9 uur gaat ons voordeel-
feest beginnen

erksen's Goederenhandel
Spalstraat 32 - Hengelo Gld - naast R.K. Kerk

Ter gelegenheid van de

Hengelose kermis
voor u hier een greep uit onze feestelijke

aanbiedingen

Strijktafel Brabantia
(en verder alles van Brabantia)
Pannenset aluminium
Keukenset van 59,95 voor
Roestvrij stalen pannenset met gratis fluitketel
Kombinatieservies met gratis glasservies!
(of 5 procent korting)
Porselein kop en schotel
Vakantiestoeltje
Parasol f 49.95
Afvalbakje van f 7.25 voor
Soldeerset
Set schroevendraaiers
Bamboehark
Boormachine
Tuinslang vanaf
Emmers vanaf
1 set limonadeglazen
3 bierglazen café-model
1 kinderzwembad
Tennisrackets vanaf

f 29,95

f 22,50
f 49,95

f 1.95
f 9.95

Tuintafels v.a. f 26.75
f 4.95

f 11.95
f 1.75
f 2.25

f 89.—
55 et per meter

f 1.75
f 1.95
f 1.95
f 9.95
f 5.75

Jansen - smid
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1360

Voor INTERNATÏONAI: tractoren naar LMB
EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Zaterdag 14juli
zijn de KAPPERSZAKEN

wegens kermis

na l uur gesloten

DE GEZAMENLIJKE KAPPERS

VAKANTIE
Kapsalons „ONDULA"

HENGELO GLD STEENDEREN

De salon in STEENDEREN is gesloten van

17 T.E.M. 28 JULI (Salon in Hengelo Gld open)

De salon in HENGELO GLD is gesloten van

31 JULI T.E.M. 11 AUG. (Salon in Steenderen open)

Wegens vakantie gesloten

van 16 juli t.e.m. 30 juli

KAPPER - PARFUMERIE

J.W. v a n O N N A

Wegens vakantie gesloten
van zaterdagmiddag 14 juli

na l uur

t.e.m. woensdag 1 aug.

Donderdag 2 aug. staan wij weer voor u klaar

Slagerij A. H. R A T E R I N K
Raadhuisstraat 10 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1301

WIJ HOUDEN VAKANTIE

van 14 t.e.m. 29 juli

Noodzakelijk ziekenvervoer kunt u opgeven aan het
Ziekenfonds te Goor, Tel. 05470-2800 of 3305.

Vervoer voor de week van 30 juli kunt u opgeven bij

BOERS, Leliestraat 6, Hengelo Gld.
En verder weer als altijd, steeds tot uw dienst

A. G. WOLSINK v/h Meulenbrugge

Vordenseweg 3 - Tel. 05753-1493

E.J.PELLENBERG
bode O.G.Z.O.

Vakantie van
20 juli t.e.m. 11 aug.

DEAWC-AIR
SPUITBUS LUCHTVERFRISSER

VOOR DE WC

nu voor ƒ 1.75

LENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD

Wilt u veilig autorijden

Dan moet u slechte brandstof vermijden
Neem daarvoor dan een veilig merk

CELTIC
is geschikt voor al uw autowerk

Denk aan TIL HARMSEN zijn naam

Daarvoor heeft hij met benzine en olie
een goede faam

Daarom niet langer gedraald

En snel iets veiligs in de tank gehaald

TOT ZIENS BIJ SERVICE-STATION

„DE RONDWEG"
(TIL HARMSEN, ZOON EN DOCHTER)


