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Seiko hodoges...toonbeelden yan
kunst en wetenschap.
Elk Seiko horloge is een voorbeeld van het unieke
samenspel tussen vormgevingen techniek.
Zie voor u zelf in onze complete Seiko collectie.
Dan weet u precies hoe laat het is. SEIKO

wetenschappelijk, minitieus precisiewerk

OFFICIEEL
SEIKO

DEALER
F A . K ö H L E R - W I S S I N K

Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek
Spalstraat 15 - HENGELO GLD

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

BOEK UW VAKANTIEREIS

BIJ DE RAIFFEISENBANK

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

10 stuks f rikandellen

150 gram gekookte worst

325

325

95

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 275

500 gram rundergehakt speciaal 498

500 gram varkensgehakt speciaal 375

100 gram slagersham 110

Donderdag:

l kg dikke vleesribbetjes 200

l kg malse varkenslappen 699

l kg magere speklappen 389

250 gram Haagse leverworst 1OO

Vrijdag en zaterdag:

l kg schouderkarbonade 699

l kg malse runderlappen 998

l kg verse kuikenbouten 699

250 gram boterhamworst 100

200 gram gebraden gehakt 100

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Een feit is dat veel mensen met vermoeide benen doorlopen. Ze staan
te veel of hebben een begin van spatadervorming. Misschien omdat
ze in verwachting zijn. Terwijl benen juist zo goed beschermd

kunnen worden: gaat u eens naar de bandagist!
ALS
UW BENEN
STEUN VRAGEN
GEEF ZE DIE
DAN OOK

DROGISTERIJ LENSELINK

U vindt daar LUXOVAR. Dat zijn
elastische kousen die echte verantwoorde
steun geven. Daarbij toch modieus zijn.

Ze worden gemaakt door VARITEX in Haarlem,
breiers van therapeutische en modieuze
elastische kousen. Kousen die door vele

moderne artsen worden voorgeschreven
bij verschillende soorten beenklachten.
U moet zeker eens informatie vragen!

Drogisterij Lenselinh
Kerkstraat l - Hengelo Gld - Tel. 1300

inplaats van kaarten

jos herwers

hummeloseweg 10, Hengelo gld

ada lettink

beatrixlaan 12, hengelo gld

wij gaan trouwen op 17 augustus 1973

gemeentehuis hengelo gld 13.30 uur

oecumenische dienst in de r.k. kerk

te hengelo gld

door ds j. p. kabel en pastor a. verweij

14.00 uur

receptie in zaal concordia, hengelo gld

15.30 - 17.00 uur

toekomstig adres: hummeloseweg 10,

hengelo gld

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LM6

WEGENS FAMILIEFEEST zijn onze zaken te

Hengelo G - Doetinchem

vrijdag 17 aug.
NA DE MIDDAG GESLOTEN

AUTOBEDRIJF HERWERS
HENGELO GLD - DOETINCHEM

Tankstation blijft open



GERHARD GEURTS

en

TRUUS WINKELMAN

gaan trouwen op donderdag 16 augustus a.s.

's morgens om 10 uur in het gemeentehuis

te Hengelo Gld en om 10.30 uur in de kerk

van St Jan de Doper te Keijenburg.

Steenderen, Toldijkseweg 19

Keijenburg, St Janstraat 13

augustus 1973

Toekomstig adres: Pastoor Thuisstraat 18,

Keijenburg

Receptie van 2.30 tot 4 uur in zaal Winkelman

te Keijenburg.

Kerkdiensten

LAAT UW KIND HET SCHOOLJAAR VEILIG EN GOED

BEGINNEN MET EEN NIEUWE

BROMMER of FIETS
Bij ons een prachtige collectie van klein
tot groot

FA. J. TH. S L O T B O O M
Kieftendorp B 98 - Hengelo Gld - Tel. 7278

GRAND PRIX NEDERLAND IN ST ANTHONIS

Zondag 19 augustus wordt te St Anthonis de Nederlandse
Grand Prix motorcross 500 cc verreden.

De organisatie van deze cross is toevertrouwd aan de
aktieve club in St Anthonis die het klappen van de zweep

kent. Deze wedstrijd is de laatste van de serie 1973.
Op het zware zandcircuit zal dan weer een geweldige strijd
losbranden om de ereplaatsen.

Of zoals in 1971 het geval was, de wereldkampioen in
St Anthonis bekend wordt, ligt aan het feit hoe de wedstrijd
in Ettelbrück (Luxemburg) verlopen is.

De grote strijd om de 1e plaats gaat tussen de West Duitser
Willie Bauer en de Belg Roger de Coster.

De strijd om de 3e plaats zal zich in alle hevigheid gaan af-
spelen tussen de Belg Jaak van Velthoven en Gerrit Wolsink
die dit jaar een zeer goed Grand Prix seizoen draait, ge-
tuige zijn 4e plaats tot nu toe in de eindrangschikking.

Zondag 5 aug. j.l. behaalde hij in de Belgische wedstrijd
in de 1e manche en mooie derde plaats, terwijl in de 2e
manche een lekke band hem van een 4e plaats afhield.

Dat hij een enthousiaste aanhang heeft, was in Namen te
zien. Er waren zeer veel supporters van hem aanwezig op
de Citadel.

Zondag 19 aug. zullen ze ongetwijfeld weer in grote getale
naar St Anthonis trekken.

Ze hopen dat Gerrit Wolsink er in zal slagen deze laatste
wedstrijd te winnen.

Doch ook de andere Nederlandse crack, Frans Sigmans
zal zijn uiterste best doen de overwinnig te behalen.

Hij heeft op dit circuit al menige successen geboekt.

Ook de goedlachse Peter Willems zal van de partij zijn.
St Anthonis wordt een afsluiting van een Grand Prix-seizoen

waarin alles wat de motorcross-sport zo boeiend maakt, te
beleven viel.

We denken hierbij o.a. aan de eerste Nederlandse Grand
Prix-overwinning in het buitenland, die Gerrit Wolsink be-
haalde in het Franse Tarare.

DIPLOMA-ZWEMMEN

Het examen van de diploma's A en B is op zaterdag 4 aug.
succesvol verlopen.

Aan 74 A en 35 B kon de heer van Dongen, die namens de
KNZB aanwezig was, het diploma uitreiken.

Namens het bestuur feliciteerde de heer Gieling de kandi-
daten.

In de examencommissie hadden de heren G. van Aken en
J. v. Houte zitting.

Op vrijdag 24 aug. is er 's avonds weer gelegenheid om
zwemdiploma's te behalen.

Dan zullen ook de zwemvaardigheidsdiploma's gezwommen
worden.

Het examen begint om 18.00 uur. Hierna zullen om 20.00 uur

de volwassenen in een verlicht bad een diploma kunnen be-
halen.

Alle inlichtingen worden op het zwembad verstrekt.

GESLAAGD

Te Hilversum slaagden onze plaatsgenoten H. Luimes en

W. Memelink voor het aannemersdiploma burger- enutili-
teitsbouw.

ZONDAG 19 AUG.
Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9 uur Ds Jansen

Ned. H«rv. Kerk

10 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. P. Kabel

VrIJz. Herv. Kerk

8.45 uur Ds D. A. Brinkerink

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr W. Filix, Steenderen, Tel. 05755-266

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Culeman, tel. 1397

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 de
week H. Mis 8 uur.

R.K. Kerk Keijenburg
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30
uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis, 11 uur
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 6
uur R.K. kerkdienst.

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.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Fel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 910 uur. Spreekuur:
dinsdags van 9-10 uur; donderdags van 19

tot 20 uur.

Maatschappelijk werk Steenderen
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Fel. 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.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp
Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
fel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 8.30-9.30 uur. Spreekuur:
Hoofdleidster: zr Leer. Spreekuur leidster:
mevr. Callenfels: maandags t.e.m. vrijdags
van 8.30-9 uur. Voorlopig Dorpsstraat 10.
Tel. 05755-236

nakijke

Kort allerlei
Trim u fit is niet zo maar een holle frase. Dikke buikjes,

stijve spieren kunnen hiermede uit de weg worden geholpen.
Vraag het trimcomité Keijenburg-Hengelo maar eens om

raad. Zij trekken behoorlijk aan de bel als de trimtijd er weer
is. Zowel binnen (in sportlokaal) als buiten (o.m. in de bos-

sen) worden de spieren op de proef gesteld.

Op voetbalgebied wil Steenderen laten zien dat haar race
naar de top van haar afdeling niet zondermeer een een-

dagsvlieg is geweest. Vanuit dit oogpunt bezien wil het be-
stuur een betere begeleiding van de selectie laten uitvoeren,
Trainer C. van Weelden zal zich met zijn masseursdiploma
op zak, tenvolle geven om de „boys" tijdig fit te hebben,

wanneer het competitierad weer begint te draaien.

Wensen moeten er zijn en blijven. Dan heeft men steeds
een ideaal om ergens naar toe te werken Alhoewel bijzon-
der tevreden zijnde over haar fraaie accomodaties, hebben
zowel PAX als Keijenburgse Boys nog wel wensen welke
men eens gerealiseerd wil zien.

De boys hebben behoefte aan een goede trainings-accomo-
datie, om zodoende het hoofdveld beter te kunnen sparen
voor de wedstrijden.

PAX heeft heel wat leden in haar registers staan. Daardoor
doet zich de behoefte voor aan een derde speelveld.

Een1 trapje hoger, dat moet kunnen. Daarvan zijn de Baakse
voetballers, inclusief leiding, heilig van overtuigd.
Met een versterking van de selectie wil men zeer gaarne

de derde klas verwisselen voor de tweede klasse.
Met geloof in eigen kunnen zijn de spelers al hard op weg

om ook op trainingsgebied hun eigen boontjes te kunnen
doppen. Wie weet doet ook Baakse Boys het komend sei-
zoen weer van zich horen.

Goed uitgerust en gesterkt voor het grote werk gaan de
leerlingen weer aan het schoolwerk beginnen, maar her-
vatten ook diverse verenigingen hun repetities.

Vanaf dinsdag 14 aug. gaat Hengelo's gemengd koor
weer het hoogste lied zingen. Wegens verbouwing van zaal
Langeler voorlopig in zaal Michels.

Na een goede rust voor de kelen, worden deze vanaf maan

dag 20 aug. weer op de proef gesteld door de chr. zangver.
Looft den Heer, terwijl een dag later, 21 aug. de chr. muziek-
vereniging Crescendo het instrumentarium weer opvat.
Beide verenigingen hebben hun repetities in ,,Ons Huis".

Het circuit ,,Varssel-Ring" heeft zowel in binnen als buiten-
land een zeer bekende klank gekregen. Op dit tracé in het
buurtschap Varssel weet de Hamové telkenjare een boeiend
spektakel van echte motorsport op te bouwen, waarvoor

de vele liefhebbers gaarne naar het Gelderse Hengelo

komen. Om het bezoekers gemakkelijker te maken, worden
er binnenkort entreekaarten en ook tribunekaarten in voor-

verkoop aangeboden, voor het motorsportfestijn van 26 aug.
Deze kaarten zijn o.a. verkrijgbaar bij Wolters Boekhandel,
Kerkstraat 17 te Hengelo Gld.

Alhoewel nog even in het verschiet liggend, kan nu al ge-
meld worden, dat de voorbereiding voor de Steenderense
kermis op 14 en 15 sept. nu al weer wordt begonnen.

Het organiserend comité spreekt de wens uit dat zo goed
mogelijk zal worden ingetekend op de lijst. Hoe meer pen-
nirïkskes, hoe meer mogelijkheden.

Nu al blijkt de komende ontmoeting in de Eredivisie tussen
de Graafschap en FC Twente op 23 sept. a.s. in stadion

de Vijverberg te Doetinchem volop in de belangstelling te
staan. Reserveer tijdig een entreekaart bij voorverkoopadres
boekhandel Wolters te Hengelo Gld. Wie het eerst komt,
het eerst maalt.

Smurf is het grote idool van de Keijenburgse jeugd. Met
een tweetal dagen smurfen in Keijenburg het smurfdorp, is

de jeugd enthousiast gemaakt. Allerlei spelletjes uitdenken
en handenarbeid zoals kuntselen, verven, tekenen, gaven

aan het smurffeest een extra dimensie. Dit vraagt om her-

Voor de vele gelukwensen,

bloemen en cadeaus, bij ons

40-jarig huwelijk ontvangen,

zeggen wij hartelijk dank.

G. P. Wenneker

G. Wenneker-

Reugebrink

Hengelo Gld, aug. 1973.
B 34.

Hierdoor willen wij allen be-

danken, die door hun cadeaus,

bloemen en felicitaties, de 13e

juli voor ons tot een zo mooie

dag hebben gemaakt.

fam. H. Hermans

Hengelo Gld, aug. 1973.

Tramstraat 6

Wie zou er op ons zoontje van

21/2 jaar willen passen,
wegens werkzaamheden van

moeder. Adres: Tel. 05753-

1906

Te koop ponytuig, oud pony-
wagentje, granieten aanrecht-
blad, oude dakpannen.
T. Onstenk, Hofstraat 38

Te koop:
kapstok, spiegel, hallamp,
alles van smeedijzer, kamer-
kroonlamp, TL-lamp (rond).

J. Klooken.De Heurne 50,
Hengelo Gld, Tel. 1868

Te koop boerenkoolplanten
A. J. Rondeel,C 2, Hengelo G

Te koop roggestro van het

land (gebaald). A. Burghardt,
D 84. Hengelo Gld

Te koop vouwfiets. Hetty Rate-

rink, Raadhuisstraat 10,
Hengelo Gld

haling, de smurfdagsn, waarbij de jeugd enorm vermaakt
werd.

Aan het touw zijn er heel wat mannetjesputters, welke zich

terdege uitleven om de tegenstander over het lijntje te
trekken. In Steenderen liet de organiserende vereniging

Treklust uit Warken-Warnsveld tal van ploegen uit Steen-
deren en omgeving terdege kennis maken met de touwtrek-
kunst. Scheidsrechter Eckhardt leidde meer dan 40 wed-
strijden in ordelijke banen. Timmerfabriek Dijkhuis uit Baak
trok aan het langste eind.

Een bouwsteen kan heel veel betekenen. Zeker voor de

aktiviteiten welke de voetbalver. Socii uit Vierakker-Wich-
mond ontplooit, voor haar nieuw te bouwen clubhuis annex

kantine op het toekomstige sportpark aan de Lankhorster-
straat. ledere „bouwsteen" meer, brengt dit ideaal dichterbij.
Het bestuur zal ongetwijfeld in haar nopjes zijn met iedere
steun.

Oefening baart kunst. Achter dit gezegde kan veel overtui-
gingskracht gelegd worden. De leiding van de v.v. PAX ziet

dit onder ogen en wil door betere trainingsopkomsten, door
deze zondermeer verplicht te stellen, meer eenheid kweken

Qua spelersmateriaal moet PAX toch weer een goed woordje
mee kunnen spreken in haar afdeling. Trainer Drent ziet het
wel zitten.

Motorcrossers zijn ook mensen al wordt dit niet altijd door
de gehele bevolking zo ervaren. Met grote inspanningen
moeten zij hun sport beoefenen. Supporters kunnen er veel
aan doen. Ook Jan Ellenkamp uit Hengelo Gld op zijn Maico

weet zich gesteund door zijn aanhang. Onlangs was een

grote schare van café 't Hoekje uit Hengelo Gld aanwezig
bij een wedstrijd van hem om hem naar een goede klas-
sering te roepen.

KUN JE ZINGEN, ZING DAN MEE

Het Hengelo's Gemengd Koor zal op zaterdag 27 oktober

de jaarlijkse Contactavond houden in zaal Langeler te
Hengelo Gld.

Voor deze avond zijn een aantal verenigingen uitgenodigd.
De eerste repetitie na de vakantie is op dinsdag 14 aug. a.s.
in zaal Michels, dit in verband met een interne vernieuwing
van zaal Langeler.

OFFICIËLE BEKRACHTIGING VAN DE BLIKSEM-AKTIE

De spijker op zijn kop slaan, dat heeft het aktiecomité voor
de uitbreiding van het Hengelose zwembad, duidelijk door
het hoofd gespeeld.

Zoals gehoopt, bracht de bliksem-aktie op vrijdag 18 aug.
1972 in één klap de vervulling van een lang gekoesterde

wens, uitbreiding van het zwembad met een dieper bassin.
Sinds de opening van het bad in 1965, is de bezoekrscurve
steeds meer omhoog gegaan.

Precies een jaar na deze voor het zwembad zo gedenk-
waardige avond, wil men graag het nieuwe bad aan het
publiek presenteren.

Alhoewel onlangs het bad officieus in gebruik werd ge-

nomen door één van de aktiecomitéleden, de heer van
Asselt uit Enschede en diens echtgenote, wordt het zater-
dag 18 aug. officieel in gebruik genomen.

Burgemeester Quarles van Ufford van Hengelo Gld zal
gaarne de taak op zich nemen om het nieuwe bad officieel
te openen, onder het toeziend van een naar verwachtiing
talrijk publiek. Om half drie 's middags gaat dit dan ge-
beuren.

Na de opening vindt er een gecostumeerde zwemwedstrijd
plaats, terwijl 's avonds onder auspiciën van de Hamové

een oriënteringsrit wordt gehouden ten bate van het zwem-
bad. Hiervoor kan men inschrijven vanaf 7 uur bij het bad.
Er staan fraaie prijzen boven.

Zaterdag 25 augustus 's middags om 4 uur wordt er in het

nieuwe bad een demonstratie van waterpolo gehouden.
Iedereen wordt uitgenodigd bij de officiële opening van
het bad.



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

Import blauwe
DRUIVEN kg

KOMKOMMER

CHAMPIGNONS

MAANDAG EN DINSDAG

Puike nieuwe
AARDAPPELEN 5

198
48
98
48

,179

200 gr

SLIJTERIJ „DE ZON"

JONGE JENEVER Itr
DE ECHTE

BOERENJONGENS
OP BRANDEWIJN grote pot

MONTILLA SHERRY
MAGNUM van 2 liter 1295

UIT DE DIEPVRIES

Iglo vissticks van 225 voor 195
Ho roomijs blok van 175 voor 139

HET GROTE MERK GECONCENTREERD

LUX AFWAS 149
VAN 179 VOOR SLECHTS

VLEES VERS VAN HET MES

DIKKE RIBBETJES

VERSE WORST

MAGERE

149

349

579
KLAPSTUK

3 ROOMSCHNITZELS

449

karbo-

nade 379
Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG 500 gr slechts

alle vleesprijzen per SOO gram

Gekookte worst 150 gr 98
Magere ham 100 gr 109
Runderrollade 100 gr 115

HAMLAPPEN

VERSE LEVER

529
349

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 59

YOGHURT Itr 79

119

BROOD EN BANKET
Gesneden bruin

wit
5 krentenbollen
10 puntbroodjes
Overheerlijke
VRUCHTENSNIT

69
71
98
79

275
BLOEMEN EN PLANTEN

Glndiolen 175
De echte vacuüm

Vwo koffie
bonen of snelfilter 250 gr

Witte Reus
koffer 2,5 kg 365

Mammoet koek 99
Custard 400 gr 49
Boterhamkorrels pak 400 gr 79

Koffiemelk halfvol Itr 129
Vivo slasaus 0,75 Itr 125
Vivo chips baal 79

Benco grote pot 210
Sunil koffer van 745 voor 645
Rondo's 5 stuks 69

Onze bekende

H al v arme
3 kuipjes

Vivo sinas
heel liter



CONCORDIA"
HENGELO GLD

*5enkt u er aan, op

zaterdag 18 augustus a.s.
IS ER WEER

BAL
voor gehuwden en verloofden
MET MEDEWERKING VAN

„DEALTONA'S"
RESERVEER TIJDIG UW PLAATSEN, TEL. 05753-1461

Wegens
enorm succes

Cyclamen
met knop 2.--

Begonea
bloeiend 2 .--

Grote bos
gladiolen 1.25

Fa. M.
Wijnbergen & Zn

Tel. 1473

VOOR UW TUIN

SPOORBIELS

G. Weulen
Kranenbarg
Ruurloseweg 45 - Vorden
Tel. 05752-1217 - 1811

NAAI-enKNIPCURSUS
DAMES, die deel willen nemen aan onze
naai- en knipcursus kunnen zich opgeven

voor 1 september

Bij genoegzame deelname, ook een mid-

dagcursus

MEVROUW

Schröder
BIJ DE KERK
Tel. 05753-1232 - 1210

HENGELO GLD

Ga voor uw rij-opleiding
naar VAMOR M.l. gediplomeerd

Verkeersinstituut

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

Opleidingen volgens de methodische didactische in-
structies

MET DE FIETSE AN DE HAND
kom i'j neet zo erg wiet.

De wind uut de ketting of de band is un

naar probleem.

Now de kinderen weer gauw noar de schole

mot, dan mot ut trapgeval weer pico-bello

(hef niks met un hond te maken) in orde

weazen.

Op schole hep de blagen tegenswoordig al

volle an de kop. Dan kont ze die probleme

van un slech karretjen d'r slech bi'j hebb'n.

Un wieze road: Stap vri'jdag 17 augustus

drek noar Bat en vroag um road, at d'r wat

mankeert an de fietse, of dat t'r nog un ander

trapgeval mot kommen.

Bat en Greet hopt dan weer genog uut e

bloazen te weazen van un wekke lekker

niks doon.

Dus blagen, moeders en vaders, zorg op tied

veur de fietse of brommerd, want de school-

belle begint zo weer te rammeln.

FA. B. ANNEVELDT
FIETSEN- EN BROMMERHUUS

Pastoor Thuusstroate 7 - KEIJENBORG
Sprekhoorn: 1296

Instituut voor
Middenstands-onderwijs

MIDDENSTANDSDIPLOMA
Aanmelding
voor de avondcursus van de door het rijk
gesubsidieerde I.M.O.-Middenstands-

avondschool te

Doetïnchem
— Twee schoolavonden van 21/2 uur

per week

— Eén- of tweejarige cursus,
afhankelijk van vooropleiding

— Schoolgeld ƒ 130.— per jaar
(niet-subsidiabele kosten inbegrepen)

Aanmelding en inlichtingen:

H. H. VERHEI J
DIRECTEUR
Plein '40-'45 no. 39 - DOETÏNCHEM

Tel. 08340-26900
D.O.C. - Korte Kapoeniestraat 13
Doetinchem - Tel. 08340-25428

EN TOCH IS

RATERINK

HENGELO (GLD)

ZONDAG 19 AUG.

THE SPECIALS

3 bars nol gezelligheid

Ef el oliehaarden
BETER ZIJN ER NIET

Alle modellen in voorraad bij

„De Heide Smid"
Varsselseweg 41 - Hengelo G.

Tel. 05753-7271

Halle-Heideweg 12-16 - Halle

Tel. 08343-218

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL. 05753-1979

Verse eieren te koop

(bruine)

G. J. Weulen Kranenbarg
Het Karspel 8 - Hengelo Gld

Gun uw kind de zondagschool

Op zondag 26 aug. 1973
is de vakantie van de zondagschool om.

Wij verwachten uw kind, vanaf 6 jaar,

om 10.00 uur bij de Ds J. L. Piersonschool

ORIëNTERINGSRIT
voor auto's, motoren en bromfietsen

a.s. zaterdag 18 aug.
TEN BATE VAN HET ZWEMBAD

Start 7.30 uur bij het zwembad

Inschrijven aldaar vanaf 7 uur

Ruim ƒ 200.-- aan prijzen

dan van een tapijthal in de stad

Spaar dus reiskosten en tijd en
weest verzekerd van een goede
service en garantie, en tevens

gratis gelegd
Keuze uit 24 rollen kamerbreed,
uit voorraad, dus uitzoeken van
de rol in de tapijthoek, met dag-
licht

HEIJINK
„De Spannevogel" - Hengelo G
Ruurloseweg 2 - Tel. 1484

Hengelo's Gemengd Koor

A.S. DINSDAG 14 AUG., 8 UUR

hervatting repetitie
In verband met verbouwing en modernisering van zaal

Langeler, worden de beide eerstvolgende repetities
gehouden in zaal Michels.

Nieuwe leden zijn hartelijk welkom

Chr. zangver. ,Looft den Heer'

Hervatting repetities
MAANDAG 20 AUG.
's avonds 8 uur in „Ons Huis"

Nieuwe leden zijn zeer hartelijk welkom

DE SCHOOLTIJD BEGINT
Stuur uw kinderen

goed gekleed naar school

Ze moeten er weer een hele tijd
tegenaan

Zowel voor meisjes als jongens

een grote keuze in maat, kleur

en uitvoering

Wacht niet te lang, maar doe

snel een goede keus bij

Modecentrum

GEBB/NG
STEENDEREN

Wij zijn wegens vakantie
gesloten 13, 14, 15 aug.


