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Maar enkele van de 106
verschillende itho ventila
toren zijn voor u de beste.

Weet u welke?

De ventilatie-vakman weet het. Wij kunnen
u precies vertellen \vclke Itho ventilator voor
uw keuken, woonkamer, badkamer of toilet
Ju-t beste is.

Uw Itho specialist:

Ordelman & Dijkman
Spalstraat 18 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1285

Er wordt veel afgedankt,

maar dan?

De nieuwe bril die U gaat kopen zal toch

weer bij

Groot Kormelink
dankbaar gekozen worden, omdat over de

hele linie de kollektie verassend van

originaliteit is.

Voor ieders smaak. Ook als U eisen stelt.

A. Groot Kormelink
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 27 - Hengelo GId - Tel. 1771

Wegens vakantie gesloten

van 26 aug. t.e.m. 5 sept,

JANSEN 't SCHOENENHUIS
Raadhuisstraat HENGELO GLD

Thans als primeur voor Uw omgeving
verkrijgbaar tegen Europese prijzen

HET ORIGINELE

AMERIKAANSE

SURGE

MELKLEIDING-SYSTEEM

Tevens inrichting, verbouwing bestaande leidingen of

aanleg van nieuwe systemen

Het bouwen van complete ligbox-stallen

(Ook te leveren als bouwpakket)

Ruime onderdelenvoorziening en service
"

Zeer binnenkort GROTE DEMONSTRATIE
van compleet opgebouwde inrichting in Hengelo

UW SURGE-DEALER

.HENGELO GLD'BV
ZELHEMSEWEG 30 - TEL.05753-1964

Vert.: Th. Keurentjes - Tel. 08350-4465

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 boterham worst

325

188

78

Woensdag:

500 gram gehakt + krulden 275

500 gram rundergehakt speciaal 498

500 gram varkensgehakt speciaal 375

150 gram ontbijtspek 125

Donderdag:

l kg dikke vleesribbetjes 200

l kg malse varkenslappen 699

l kg magere riblappen 1095

250 ram hoofdkaas 100

Vrijdag en zaterdag:

l kg schouderkarbonade 699

l kg verse braadkuikens 498

10 frikandellen 325

8 vlèeskroketten 200

100 gram katenspek 99

100 gram slagersham 110

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

BUITEN VERVEN

Gebruik nu

Pehalin Regulé
Nieuwe vochtregulerende buitenverf
tegen vochtblaren en houtrot

^ILENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1300

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

BOEK UW VAKANTIEREIS

BIJ DE RAIFFEISENBANK



DICK MEMELINK

en

JANNY WAARLO

geven u mede namens hun ouders kennis van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-

trekking zal plaatsvinden op donderdag
23 augustus a.s. om 10.30 uur in het gemeente

huis van Hengelo Gld.

Kerkelijke bevestiging en inzegening in de
Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld om 14.30 uur
door Ds. M. Jansen.

Receptie van 16.00-17.30 uur in zaal Con-

cordia te Hengelo Gld.

Kinderreceptie van 13.15-14.15 uur.

Ons toekomstig adres is
Kerkekamp 49, Hengelo Gld

D A N S L E S S E N

Er komen hartverwarmende
nieuwigheidjes

in mode voor killere dagen en koudere uren,

in de al weer groeiende kollektie dames- en

herenmodes bij MODEHUIS LANGELER.

U mag er best al eens even heen gaan om wat

te kijken.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

EXTRA VIVO AANBIEDINGEN

Jus d'Orange Azet
gezinsfles

Zwart Kip wijnen
naar keuze abrikozen, cassis, cognac, perzik

van 405 voor 325

Bambix
normaal 93 deze week 75

Halvarine Vivo
3 kuipjes 99

Slasaus Calvé
normaal 186 bij ons 139

Koffie v .Nelle
SUPRA vaste prijs 255

bonen of snelfilter bij ons

Choc. repen Vivo
grote tabletten 2 stuks

Boterhamworst
200 gram

198

98

79

Omo
voorraadpak opdruk 745 deze week 595

Sunil
gezinspak van 290 voor 198

C. PETERS-SUETERS
VIVO ZB KEIJENBURG

INSCHRIJVING NIEUWE KURSUS

KEIJENBURG:

op donderdag 23 aug. van 19 tot 21 uur,
in zaal Winkelman te Keijenburg

STEENDEREN:

op vrijdag 24 aug. van 19 tot 20 uur,
in zaal Beuseker te Steenderen

WOLFERSVEEN:

op donderdag 23 aug. van 19 tot 21 uur,
in zaal Susebeek te Wolfersveen

In Wolfersveen wordt een kursus gegeven
speciaal voor gehuwden

Ook zoals vorige jaren is in ons les-
programma

discotheek
popdancing

opgenomen

Gelieve bij inschrijving ƒ 5.-- te voldoen

f) K A A K
L I C H T E N V O O R D E - GROENLO - TEL (05443) 1 8 09

Attentie attentie

EEN PRACHTIGE ZWARE BROMFIETS

PUCH SKYLARK
4 versnellingen, geheel compleet voor

ƒ 1560.»

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

Kom, kijk en ziet
wat WIJNBERGEN u biedt

Volop verse bossen

gemengde chrysanten
uit eigen tuin

Verder
speciale aanbieding in

bloeiende planten
in winkel en verkoop-
bloemenkas

Fa. Wijnbergen
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld

Rundveefokver. Hengelo
GEVRAAGD

monsternemers
voor de wijken Dunsborg, Bekveld en Noordink

Aanmelden op het kantoor van de fokvereniging, p/a

Coöp. Zuivelfabriek of tel. 1781

A.s. weekend (25 en 26 augustus) barst het motorgeweld
weer los op circuit „Varssel-Ring" te Hengelo Gld. Naar dit
gebeuren komen de liefhebbers gaarne om van goede motor
sport te genieten.
Voor Hamonvé mondt deze voorbereidmg van weken, ja
maanden dan weer uit, als zaterdag 25 aug. om 9 uur de start
van de eerste selectietraining begint.
Het circuit „Varssel-Ring" heeft ook in het buitenland een
bekende klank gekregen.
Dat de baan de grootste aandacht van de organisatoren
krijgt is zonder meer duidelijk. Zo langzamerhand wordt
een tracé opgebouwd dat aangepast is aan de hoge snel-
heden die gedraaid worden.
Ditmaal werd een gedeelte van de Venneweg onder handen
genomen. Onder toezicht van de dienst Gemeentewerken
Hengelo Gld, werd de weg met een meter verbreed.
Gezien de hoge snelheden, welke de heren coureurs plegen
te ontwikkelen op het betreffende gedeelte van het. circuit
vanaf de hoek Rijnweg tot aan de Bosch-bocht, was deze
verbetering ook zonder meer noodzakelijk.
Uit oogpunt van veiligheid doet Hamové er alles aan om de
baan zo goed mogelijk in orde te hebben.
Ook een goede verbinding heeft zeer veel waarde. Het ont-
broken van goede communicatie kan storend werken en
soms levensgevaarlijke problemen scheppen.
Hierin heeft de organisatie een goede samenwerking met
BB Gelderland en Rijkspolitie. Juist een goede verbinding
stelt de organisatie in staat goede maatregelen te treffen.
Twee dagen motorsport staan de liefhebbers te wachten.
Voorafgaande aan de races op zondag 26 aug. wordt de
dag ervoor, zaterdag 25 aug. in beslag genomen door de
training die vanaf 9 uur 's morgens duurt tot 's middags
5 uur.

Hierdoor willen wij allen be-
danken, die door hun cadeaus
bloemen en felicitaties, de 3e
augustus voor ons tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

Marij'ke en Dick
v.d. Kolk

Zelhem, augustus 1973.
SI. de Bruïnestraat 6.

Hartelijk dank aan onze kin-
deren, familie, buren en ken-
nissen voor de bloemen, ca-
deaus en vele felicitaties, die
wij mochten ontvangen bij ons
40-jarig huwelijksfeest.

M. G. Voskamp
H. G. Voskamp-

Jansen

Hengelo Gld, aug. 1973.
Rusthoek 8

Doktersassistente, inbezit van
Nipa-diploma en ervaring,
zoekt passende werkkring.
Brieven onder no 34, bureau
de Reclame

Jonge vrouw zoekt werk in
winkel of huishouding. Brieven
onder no 34 - l bureau van dit
blad

Te koop Kreidler bromfiets,
type 1972. Asterstraat 26,
Hengelo Gld, Tel. 05753-1414

Te ,koop g.o.h. Typhoon brom-
fiets. Banninkstraat 35, Hen-
gelo Gld, Tel. 05753-1853

Te koop Kreidler bromfiets
(3 versnellingen), RS frame
Banninkstraat 29, Tel. 05753-
1506 (bellen tussen 19.00 en
20.00 uur)

Te koop wegens overcompleet
Erres wasmachine met verwar
ming, i.z.g.st. en bankstel,
butagasgeijser. R. Zweverink,
lekink 8, Hengelo Gld

Te koop boerenkool, andijvie-
en preiplanten en aardbeien.
Niesink, Past. Thuisstraat 10
Keijenburg

Te koop 2 pinchertjes, 10
weken oud. Tevens motor CZ
sport 175 cc, 8000 km gelopen
als nieuw. W. Waenink, Poels-
weg 39, Keijenburg

Al zo lang er door amateurs
gekiekt wordt zijn fietsen en
fotograferen hand in hand ge-
gaan.
Zeker in ons land, waar we als
het ware met de fiets ver-
groeid zijn.
Niet zo verwonderlijk want we
zien veel meer op de fiets.
Met de auto „vliegt" men de
prachtigste stukjes natuur
voorbij.
Is er wat moois te zien, dan is
het te laat of te gevaarlijk om
te stoppen.
Maar op de fiets is dat anders
Rustig kunnen we genieten
van het vele dat de natuur
nog steeds te bieden heeft.
Er is kalm doortrappend,alle
tijd om allerlei details langs
de weg op ons in te laten wer
ken.
In alle jaargetijden, want ieder
periode heeft haar eigen
schoonheid, of dat nu bloei-
ende krokussen zijn of onder
een sneeuwlast buigende tak.
Dat soort dingen zien gewoon
niet meer vanuit de voort-
razende auto. Neen, de fiets
is daarvoor ideaal.
Alees wat kleurig en fleurig
is fotograferen we als we daar
plezier in hebben.
Heerlijk is het dan om een zo
klein mogelijk toestel te heb-
ben.
Er zijn verschillende toestellen
in zakformaat op de markt.
Deze vestzakcamera's hebben
we altijd bij ons. Alle onver
wachte dingen kunnen we nu
vastleggen.
Geen zorgen over voldoende
of onvoldoende licht. Is het
te donker dan flitsen we een-
voudig.
Nu hoeven we nooit meer te
zeggen: jammer dat ik mijn
toestel niet bij me heb. Alle
onverwachte dingen kunnen
nu door de vestzakcamera
vastgelegd worden.

Jan Burgers jr. (links), de man, welke voor HAMOVÉ
de vele contacten legde met de renners, hier in een
gesprek met <Je zo tragisch omgekomen Jarno Saarinen

Voor maar twee gulen kan men op de trainingsdag al ge-
nieten van goede motorsport.
Gezien het volledige programma dat Hamové te biederi heeft
is het voor iedereen de moeite waard de races op zondag
te gaan zien.
De toegangsprijzen zijn niet verhoogd en bedraagt voor de
wedstrijden op zondag 8 gulden. Daarnaast kan men zich
ook nog van een tribunekaart voorzien. Er staan drie tribunes
opgesteld, n.l. bij de start, in de Enk en bij de molen.
Men kan entree- en tribunekaarten in voorverkoop krijgen
bij Wolters Boekhandel te Hengelo Gld.
Heeft Hamové er dus op allerlei manieren naar gestreefd
om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen, o.m. ook
de brandbeveiliging onder auspiciën van de vrijwillige brand
weer te Hengelo Gld, ook aan het rennersveld heeft men
de nodige aandacht besteed.
In de 125 cc nationaal komen o.a. aan de start de streek-
favorieten Bennie Maatkamp en Gerard Wensink uit Varsse-
veld, terwijl zij ook in de 500 cc nationaal starten.
Wereldkampioen Jan de Vries voert het veld aan in de 50 cc
int. met Theo Timmer, Henk van Kessel, Jan Huberts en de
Duitser Gerhard Thürow. In de 125 cc int. zal Jos Schurgers
het op moeten nemen tegen wereldkampioen Kent Anderson
en Börje Jansson, terwijl ook Rolf Minhoff kanshebber is.
In de 250 cc int. zal de strijd fel ontbranden tussen Nico
v.d. Zanden, Adrie vd. Broek, Kees Schermer enz. tegen de
buitenlanders John Dodds, Adu Celso Santos, Werner Giger,
Werner Pfirter. Wil Hartog strijdt in de 350 cc int om de
hoogste eer met o.a. Billie Nelson, John Dodds, en niet te
vergeten Marcel Ankoné. Het klapstuk van de dag vormt
de 500 cc int. met Paul Eickelberg, de winnaar van vorig
jaar Wil Hartog, Billie Nelson, Jack Findlay, Werner Giger,
Nog enkele dagen en dan barst het motorgeweld weer los.
Wat de Hamové betreft is de voorbereiding goed geregeld.

Internationale motorraces
op circuit „Varssel-Ring"

25 en 26 aug.

Als de starivlag valt, zullen er zich weer spannende
races ontwikkelen, voor een enthousiast publiek



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

JAMES GRIEVE 2 kg 198

PAPRIKA'S 2 voor 58

UIEN

Pracht
BLOEMKOOL

kg 68

89
SLIJTERIJ „DE ZON"

ENTRE DEUX MERS
demi sec witte Bordeau

COTE DU RHONE
De echte

MARTINI
rood - wit - dry 0,75 Itr

445

495

Nu weer de ECHTE

CARVANCEVITAM
dubbele fles van 375 voor 275

VOOR UW

dieetartikelen
Reformartikelen
naar uw echte Supermarkt

VLEES VERS VAN HET MES

SCHOUDERKARBONADE

RIB- of HAASKARBONADE 469

Magere

speklapjes

VERSE BRAADWORST

RUNDERSTOOFLAPJES

349

449

lende of

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

Onze aanbiedingen gelden voor de hele week (geen dagaanbiedingen)

150 gr gebraden gehakt
150 gr zure zult
250 gr leverworst

119
89

98

Verse kip 500 gr 325

NasiCoreng 500 gr 189

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 59

GORTEPAP Itr

KARNEMELK Itr

69

56

BROOD EN BANKET
Gesneden bruin 69

wit 71
5 krentenbollen 98
10 puntbroodjes 79

APPELFLAPPEN 4 voor 165

PRACHT BOS spinchrysanten 249
De echte California

Soepen
groente - tomaat - kip 3 BLIK 179 Beschuit

2 rol

Vivo halvarine 3 kuipjes 99
Vivo jam de goeie 109

bosbes frambozen-bessen

Vlido vliegendood spuitbus 225

Vivo cola 2 Itr

Sperciebonen heel blik

Popla 1000 van 138 voor

139

79

98

Dobbelman
zak 2</2 kg

Vivo voordeelkoek
Kano's 6 voor

439
van 615 voor

85
99

Bij ons

Blue band
2 pakjes geen 110 maar

Van Helle Prisma

Koffie
pak 250 gr179

ÜKerkdiensten'
•̂•̂ •̂̂ ^^^^^^^^

ZONDAG 26 AUG.

Ned. Harv. Kerk

5.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur Ds J. P. Kabel

Goede Herder Kapel
10 uur Jeugddienst

VrIJz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr van Nie, Baak, Tel. 05754-436

Weekenddienst doktoren

Dr Pollack, 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.

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Hoeken. Hummelo. Tel. 08348-236
R.K. Kerk Keljenburg

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mie. 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, praktijkleldster mevr
Veenlnk. Spreekuren: leidster gezinsver-
zorging mej. Ebbers en leidster bejaarden-
hulp mevr. Lubbers: maandag te.m. vrijdag
van 8.30 tot 9.30 uur.



Oproeping tot bijwoning der

2e ALGEMENE VERGADERING
van de COUP. RAIFFEISENBANK HENGELO GLD

te Hengelo Gld

op DINSDAG 11 SEPT. 1973 's avonds 8 uur precies

in feestgebouw Concordia te Hengelo Gld

Punten van behandeling:

1. Opening.

2. Aanwijzing van een sekretaris en stemopnemers

3. Notulen.

4. Opzegging lidmaatschap.

5. Statutenwijziging.

6. Wijziging huishoudelijk reglement.

7. Machtiging tot het doen verlijden van de nota-

riële aktie van statutenwijziging.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

De tekst van de voorgestelde wijzigingen in de sta-
tuten en in het huishoudelijk reglement ligt ten kan-
tore vart de bank ter inzage van de leden tot na af-
loop van de vergadering.

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

Het bestuur

Grote Pony- en Paardenmarkt
te Hengelo Gld

woensdag 29 aug

Keuring van f jordenpaarden
van het Ned. Fjordenpaardenstamboek

Veulenkeuring
van alle ponyrassen

Tevens grote M.R.IJ, fokdag
uitgaande van de KIVO en de fokveren.

Aanvoer ruim 200 stuks

AFSTAMMELINGEN
aanwezig van goed fokkende stieren

Café-restaurant

„DE ENGEL
STEENDEREN - Tel. 05755-203

99

vraagt met spoed

LEERLING- of

AANKOMEND SERVEERSTER

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Voor McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

Ga maar na: u koopt een tapijt van
een onbekend merk en u betaalt zeg f 450.-
voor uw hele huiskamervJoer.
Na twee jaar blijkt dit tapijt z'n moois te
hebben verloren. Er komt nog een flink
wirttertje overheen en na drie jaar js het het
aankijken niet meer waard.
Uw "voordelige" tapijt heeft gekost:
f 450.-: 3 = f 150.-per jaar.

UW buurman, meteen
even groot gezin kocht een
goed merktapijt-Desso-en
besteedde f 600.-. Hier gaan
5 jaar voorbij voordat het
Desso tapijt aan
vernieuwing toe is.

Dit tapijt kost dus
f 600.-: 5 = f 120.- per jaar.
Dit is vijf jaar dertig gulden minder,
voor méértapijtplezier

De prijs zegt dus niet veel.
De kwaliteit olies.
Wat niet betekent dat u nu maar zo duur
mogelijk tapijt moet gaan kopen. Maar wél,
dat u beter niet naar 't eerste het beste
adres voor tapijtkoopjes kunt rennen.
Profiteer van voordeel-maar alleen bij de
vertrouwde vakman, en met een merktapijt
zoals Desso wanneer u écht
voordelig uit wilt zijn.

voor deskundig advies
en grote keus - o. a. de
complete Desso collectie
bent u welkom bij

Dus voor beier tapijt
en de laagste prijs

(ubbcr/ltafrötboctfek
Uit onze kinderafdeling

NIEUW

PAIDI kinderledikantjes en komodes
(Aanbevolen door de Consumentenbond)

LEDIKANTJES MET VERSTELBARE BODEMS EN ZIJKANTEN

Kinderboxen
in alle kleuren, uit voorraad leverbaar nu 83.--

STEEDS RUIME KEUS IN

kinderwagens, kinderstoelen en
wandelwagens
ZIE HIERVOOR ONZE ETALAGES

Onze verdere afdelingen zijn nu uitgebreid tot bijna 2000 m2.

Dus voor meer keus

LUBBERS woninginrichting
RAADHUISSTRAAT - HENGELO GLD - TEL.05753-1286

Internationale

Motorraces

Hengelo Gld

ZONDAG 26 augustus
circuit „Varssel-Ring" Aanvang l uur

Zaterdag 25 aug SELECTIETRAINING
AANVANG 9 UUR

Voorverkoop van entree- en tribunekaarten bij

BOEKHANDEL WOLTERS, KERKSTRAAT 17, HENGELO GLD

HENGELO (GLD)

ZONDAG 26 AUG

LA MARA

3 bars vol gezelligheid

Wegens vakantie gesloten

van 25 aug t.e.m. 2 sept,

RIIJWIELHANDEL

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

WEGENS INRUIL TE KOOP

DATSUN 100A, 2-deurs 1971-1972

DATSUN 100A, 4-deurs 1971-1972

DATSUN 100A, stationwagen 1971

DATSUN 1200

DATSUN 1800

NSU PRINZ 4

NSU 1000C

SIMCA 1100 GLS

SIMCA 1000, automaat

CITROEN DYANE 435

TOYOTA CORROLLA

1971-1972

1970

1970

1968

1971

1967

1970

1970

Autobedrijf

HENGELO GLD - TEL. 05753-1263

DOETINCHEM - TEL. 08340-23839

Te koop 13 september:
18-weekse jonge hennen.
H. Hermans, Tramstraat 6,
Hengelo Gld - Tel. 2157

Efel 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

VOOR UW TUIN

SPOORBIELS

G. Weulen
Kranenbarg
Ruurloseweg 45 - Vorden

Tel. 05752-1217 - 1811


