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CLAM
Verschijnt iedere dinsdag - Uitgave: DRUKKERIJ WOLTERS Hengelo GId Tel. 05753-1455-1253 - Giro 964791

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

Jubileumviering Hengelo GId
1 sept., 14.00 uur

GEZELLIGE MIDDAG voor bejaarden van Hengelo en Keijenborg in
Hotel Langeler. Georganiseerd door UW. Hier wordt o.a. vertoond de
Kroningsfilm 1948.
Aan het slot van de middag aanbieding van een koffiemaaltijd in Ons Huis

; Culturele avond
op maandag 3 sept. a.s. Aanvang 19.30 uur in zaal Concordia.

Met medewerking van de zang- en muziekverenigingen uit Hengelo GId

Dinsdag 4 sept.

Uitreiking herinneringsglazen aan de schooljeugd.

Programma 5 sept.
7.00 uur REVEILLE

7.30 uur KLOKGELUI

9.00 uur - ± 10.45 uur

CALIMERO FEESTSHOW in „de Gompert"
De Calimero feestshow is bestemd voor alle leerlingen van kleuter- en
basisscholen uit Hengelo GId. De kinderen komen en gaan op eigen
gelegenheid naar en van „de Gompert".
Na afloop van de show wordt de kinderen een traktatie aangeboden.

± 11.00uurTEKENWEDSTRIJDbij „de Leer".
Uitsluitend voor leerlingen van de basisscholen.

13.30 uur ORIËNTERINGSRIT voor auto's, motoren en bromfietsen.
Hoofdprijs f 100.—. Voorts per categorie op elke 5 deelnemers een
geldprijs. Aanmelding 13.00 uur in zaal Concordia. Start bromfietsen
13.30 uur. Start auto's en motoren 14.00 uur. Deze rit, die georganiseerd
wordt door de Hamové, kan ook zeer goed gereden worden door minder
ervaren deelnemers.

13.30 uur PUZZELRIT per fiets voor de jeugd van het voortgezet onderwijs, in 2
categoriën: 12 t.e.m. 14 jaar en 15 t.e.m. 16 jaar. Aanmelding vanaf
13.00 uur in zaal Michels. Gratis deelname. Prijsuitreiking na afloop.

TOUWTREKWEDSTRIJDEN op het parkeerterrein, tussen de diverse
scholen en ploegen volwassenen.
Deze wedstrijden worden georganiseerd door de TTV Bekveld.
Opgave bij de heer P. Berenpas, tel. 1555

SERENADE door de jeugd en volwasenen bij het gemeentehuis.
Toespraak burgemeester

30 uurLAMPIONOPTOCHT vanaf het gemeentethuis.
Aan de jeugd worden bij het gemeentehuis gratis lampions uitgereikt.
Medewerking verlenen de majorettevereniging E.M.M, en de muziekver.
Concordia en Crescendo.
Route lampionoptocht: Gemeentehuis - Kervelseweg - Sterreweg -
Banninkstraat - Rozenhoflaan - St Michielsstraat - Spalstraat - Hofstraat
SarirVkkamp - Het Karspel - Beukenlaan - Oude Varsselseweg.
Opstellen rond de Bleek, daarna einde optocht.

15.00 uur

20.00

± 20

uur

HET ORANJECOMITÉ

BUITENVERVEN

Gebruik nu

Pehalin Regulé
Nieuwe vochtregulerende buitenverf
tegen vochtblaren en houtrot

sfelLENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL 05753-1300

V A N B U i t K
K E U R S L A G E R - S P E C I A L I S T

KEURSLAGER BIEDT U ... ,

Maandag en dinsdag: VLUGKLAARDAG

500 gram verse worst

3 stuks slavinken

150 gram gekookte worst

325
188
78

Woensdag:

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

Donderdag:

l kg magere speklappen 388
l kg malse varkenslappen 699
250 gram boterhamworst 100

Vrijdag en zaterdag:

l kg schouderkarbonade 699
l kg verse kuïkenpoten 749
10 frikandellen 325
8 vleeskroketten 200
100 gram runderrollade 99

100 gram gekookte lever 99

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSUGER

Bloedplasma-avond
van het Nederlandse Rode Kruis

op dinsdag 11 sept.
in „Ons Huis" te Hengelo GId

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

BOEK UW VAKANTIEREIS

BIJ DE RAIFFEISENBANK



Unie van
Vrouwelijke Vrijwilligers

afd. Hengelo Gld

Ter ere van het regeringsjubileum van H.M. de Konin-

gin organiseert de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers

in samenwerking met de Oranjevereniging op 1 sept.

a.s. een

FEESTMIDDAG
voor de bejaarden van
Hengelo en Keijenborg

We verwachten alle bejaarden, zowel van Hengelo als

van de Keijenborg op zaterdag

1 sept. a.s. 's middags
2 uur in zaal Langeler

O.a. zal de Kroningsfilm gedraaid worden, de accor-

deonclub „Europoort" zorgt voor een gezellig muziekje

terwijl de middag besloten wordt met een gezamenlijke

koffiemaaltijd in „Ons Huis".

Einde van de middag, half zeven.

Zij die niet over eigen vervoer beschikken, kunnen

worden gehaald. Opgave aan mevrouw Aalberts,

Ruurloseweg 65a, tel. 1450

Kerkdiensten

ZONDAG 2 SEPT.
Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur Ds J. P. Kabel

bed. H. Doop

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. Wiersma

„Ons Hul»"

10 uur Teenerdienst

VrIJz. Herv. Kerk

10.30 uur Ds P. W. van Arkel

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

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

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
Spreekuur en boodschappen a(lleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10 uur

RX. 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. Lucie Mare, telefoon 1315

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 8
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, praktljkleldster 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,
Tel. 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,
Tel. 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.

Allen die ons gouden huwelijk
tot een feest hebben gemaakt,

onze dank.

H. J. Buunk
J. F. Buunk-Bannink

Hengelo Gld, aug. 1973

H.H. Veehouders
Wij hebben aan te bieden

alle soorten

prima stro
en alle soorten

ged. hooi
Uitsluitend kwaliteit en

scherpe prijzen

J. FRANKEN
Handel in agrarische
produkten

Hengelo Gld

Tel. 05753-1295

Gevraagd varkensmesters
voor f 1.— in de week -f
halve winst. Alleen serieuze
mesters. Brieven onder no. 35
bureau de Reclame

De eerste twee letters
van 't woord japon

zijn het antwoord op de vraag: zou U eens

een hele aparte japon willen kiezen uit het

allernieuwste mode najaar 1973.

Ja! Bij MODEHUIS LANGELER kan dat ook

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Hotel Langeler Hengelo Gld
Wegens modernisering van de zaal

officiëleopening
zaterdag 8 sept.
's middags 4 uur

617e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop maandag
3 sept. a.s.
Bestelde loten worden niet langer vast-
gehouden t.e.m. 8 sept.

BECKING
Spalstraat 12 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1857

OPGAVE TOT MEDIO SEPTEMBER VOOR

knip- en naaicursus
MEVR. HOEBINK

Russerweg 2 Toldijk-Steenderen

woensdag 5 sept. a.s.
zijn alle zaken
de gehele dag gesloten
I.V.M. NATIONALE FEESTDAG

Hengelose en Keijenburgse
Winkeliersvereniging

Het was zaterdag 18 augustus j.l. een blijde dag voor het
Hengelose zwembad.
Op die dag vond de officiële opening plaats van het nieuwe
bad, dat o.a. door middel van een bliksem-aktie precies een
jaar geleden, gebouwd kon worden.
In zijn openingswoord releveerde de voorzitter van de zwem
badstichting, de heer W. Geurtzen ook aan deze aktie.
Hij dankte allen die aan de totstandkoming van het bad
hebben meegeholpen.
Een bijzonder woord van dank sprak hij uit aan het adres
van B. en W. en de raadsleden, die een zeer groot aandeel
in het geheel hadden.
Hierna gaf hij het woord en de daad aan burgemeester
Jhr. Mr. L. P. Quarles van Ufford, die de officiële opening

zou verrichten.
In zijn toespraak kwam naar voren de gevoelens van blijd-
schap en voldoening over de 'bouw van dit nieuwe bad.
Als cadeau overhandigde hij symbolisch de nieuwe ge-
meentevlag.
Na deze woorden verrichtte hij de officiële opening door een
touw door te knippen.
Voorzitter Geurtzen overhandigde aan badmeester van Aken
en zijn medewerkers het bad.
Door een groep uit Zutphen werd een demonstratie van
schoonspringen gegeven van de duikplanken bij het bad.
's Avonds vond er ten bate van het zwembad een oriën-
teringsrit plaats, die was georganiseerd door de Hamové.

Gerrit Wolsink 5e op de
wereldranglijst
Zondag 19 aug. is te St Anthonis de laat-
ste Grand Prix van het seizoen 1973 ver-
reden.
Voor de aanvang van de wedstrijd, die
zeer veel bezoekers trok, waren er 2 kan-
didaten voor de wereldtitel: Roger de Cos-
ter en Willie Bauer.
In de wedstrijd ging het echter fout, Willie
Bauer kwam zowel in de 1e als de 2e
manche met motorpech langs de kant te
staan en tot overmaat van ramp kwam
Gerrit Wolsink, zijn teamgenoot voor de
Maico, met een toeschouwer in aanraking,
waardoor zijn machine zo beschadigd was
dat er niet verder gereden kon worden.
Door dit raakte hij zijn 4e plaats op de
ranglijst ;kwijt aan Ake Jonson, ondanks
dat hij met groot machtsvertoon de 2e
manche won.
Het was evenals 2 jaar geleden een grote
pechdag voor Maico.
Roger de Coster werd zodoende voor de
3e maal in successie wereldkampioen.
Gerrit Wolsink, die lang 4e stond, is 5e
geworden.
Een mooi succes in het eerste jaar als
fabrieksrijder voor Maico.
De eindstand is: 1 Roger de Coster,
2 Willie Bauer, 3 Jaak van Velthoven,
4 Ake Jonson, 5 Gerrit Wolsink, 6 Christer
Hammargren.
Voor het Nederlandskampioenschap, waar
van de laatste wedstrijd op zondag 9 sept.
in Anlo in Drente wordt verreden, staat hij
er bijzonder goed voor.
Hij behoeft slechts eenmaal 4e te worden
om zich kampioen te mogen noemen.
Slaagt hij hierin, dan wordt door zijn zeer
aktieve supportersclub 's avonds in hotel
Leemreis een receptie gehouden, waarop
men de kampioen kan feliciteren.



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

KLEI-AARDAPPELEN
5 kg

Hagelwitte
BLOEMKOOL

CUPP'S FAVOURITE
k?

CHIQUITA BANANEN
kt

178
89
98
98

„125
SLIJTERIJ „DE ZON"

Vrijheid JONGE JENEVER

SMIRNOV WODKA

LITER

FLESJE

NIEUWE OOGST

Henkes BESSENJENEVER |Q90

ZET EEN PAAR FLES TERUG

PEDRO DE RAVELA
MONTILLA
(SHERRYWIJN) 3 FLES VOOR

995
Bij uw kopen te mogen kiezen
is 't prettige van de echte supermarkt

VLEES VERS VAN HET MES

MAGER KLAPSTUK

HACHéVLEES
MET GRATIS KRUIDEN

Magere

hamlappen

439 MAGER RIBSTUK

VERSE BRAADWORST

Haas en rib

karbonade

549

349

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

Onze aanbiedingen gelden voor de hele week (geen dagaanbiedingen)

250 gram LEVERWORST 98

2 00 gram BOTERHAMWORST 69

150 gram Berliner 119
150 gram gekookte Gelderse 119
Diverse salades 100 gram 49

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 59

ROOMBOTER pakje250gr 179

CHOCOLADEVLA, 0,5 Itr 56

BROOD EN BANKET
Gesneden bruin 69

wit 71
5 krentenbollen 98
10 puntbroodjes 79

MOCCASNIT 225

BLOEMEN EN PLANTEN

LEUK BOSJE ROOSJES SLECHTS 135
Picolo

hnahivorst
potje 8 stuks

Biotex
gezinspak van 230 voor

REMIA

Zonnebloem slasaus v. 180 v.
Benco grote familiepot
Vivo toletfris spuitbus

129
198
179

DE ECHTE

Hero sinas van 115 voor 89
Vivo speculaas dubbelpak 400 gr 89
Vivo pils 3 fles 99

VOORDEELKOFFER

All van 820 slechts 675

Duo bont koffer van 725 voor 495
Gevulde koeken 4 voor 89

Ananas
lilerblik

Jus d"Orange
grote fles



SPECIALE AANBIEDING

Marynen wasautomaten
MET CENTRIFUGEWERKING, VOLAUTOMATISCH

Marynen Populair van ƒ 779.--voor

ƒ 599.--
Marynen de Luxe van ƒ 859.— voor

ƒ 675.--
Marynen Super Luxe van ƒ 959.» voor

ƒ 725.-
j

PRIMA FABRIKAAT - KEMA-KEUR - EIGEN SERVICE

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10

HENGELO (GLD)

ZONDAG: SEPT

JIGSAW

3 bars vol gezelligheid

Ef el oliehaarden
BETER ZIJN ER NIET

Alle modellen in voorraad bij

„De Heide Smid"
Varsselseweg 41 - Hengelo G.

Tel. 05753-7271

Hall e-Heide weg 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

Verse eieren te koop

(bruine)

G. J. Weulen Kranenbarg

Het Karspel 8 - Hengelo Gld

Assistent-accountant heeft
nog tijd beschikbaar voor:
x bijhouden van administraties
x samenstellen van jaar-

stukken
x verzorgen van belasting-

aangiften
Adres bureau de Reclame

Te koop fornus, kolenhaard
en een divan. Klein Zessink,
Wichmondseweg 8, Hengelo

Te koop een partij planken en
ribben, gaskachel en kolen-
kachel (merk Thebo 5)
W. A. Berendsen, D 142,
Hengelo Gld

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

GESCHIL TUSSEN BURGEMEESTER
COMITÉ OPGELOST

EN ORANJE-

In een samenspraak tussen burgemeester en wethouders
en vertegenwoordigers uit de burgerij en het Oranjecomité
is gebleken, dat de moeilijkheden rond Koninginnedag zijn
ontstaan door communicatiestoornissen.
Door onvoldoende contacten wederzijds is de burgemeester
in een geprikkelde stemming geraakt.
De burgemeester geeft toe in deze geprikkelde stemming
op vragen van raadsleden te hebben geantwoord en dat hij
daardoor een vertekend beeld heeft gegeven van de situatie.
Ten aanzien van de hoofden van scholen wordt medegedeeld
dat deze ten onrechte van niet bereid zijn zijn beticht omdat
zij noch door het Oranjecomité noch door de burgemeester
werden benaderd om hun medewerking te verlenen op
30 april j.l.
Op 30 april werd immers niets georganiseerd omdat alle
activiteiten naar 5 september werden verschoven.
Het Oranjecomité zal alsnog trachten om in deze korte res-
terende periode enige festiviteiten te organiseren op 5 sept.

Gemeente
Hengelo Gld

HET VERNIEUWEN VAN HET RIJBEWIJS

Evenals het paspoort heeft ook het rijbewijs slechts een
beperkte geldigdheidsduur: vijf jaar na de datum van af-
gifte is het rijbewijs niet meer geldig.
Weliswaar kan het in het zesde jaar na de afgifte nog ver-
nieuwd worden, maar in die periode mag men niet meer
achter het stuur zitten. Zou dat zesde jaar voorbij zijn zonder
dat men voor vernieuwing heeft gezorgd, dan zal men zelfs
opnieuw rij-examen moeten doen om weer in het bezit van
een rijbewijs te komen.
Wat moet men nu doen om het rijbewijs te laten vernieuwen
Men kan gebruik maken van de diensten van anderen, zoals
b.v. een rijschool of een bemiddelingsbureau, maar men kan
hier ook zelf voor zorgen.
Alle formulieren die men nodig heeft, zijn verkrijgbaar bij
de gemeentesecretarie. Men ontvangt daarbij tegen betaling
o.a. een zgn. Eigen Verklaring en voorts dient men een uit-
treksel uit het persoonsregister te hebben.
Deze volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende Eigen

Verklaring stuurt men samen met het uittreksel uit het per-
soonsregister naar de Stichting CBR (Centraal Bureau Rij-
vaardigheidsbewijzen), P.C. Boutenslaanl te Rijswijk (ZH).
Beide stukken dienen in één enveloppe verzonden te wor-
den. Men sluite vooral niets anders bij, daar dit alleen maar
vertraging geeft.
Is er medisch iets aan de hand of is men 60 jaar of ouder,
dan dient op de Eigen Verklaring een rapport van een arts
(niet de huisdokter) gesteld te worden.
Is alles in orde, dan ontvangt men van het CBR na circa
twee weken een Geneeskundige Verklaring, terwijl ook het
uittreksel geretourneerd wordt.
Hierna moet het volledig ingevulde aanvraagformulier bij de
gemeentesecretarie ingediend worden samen met:
1 Het uittreksel uit het persoonsregister
2 Twee pasfoto's
3 De Geneeskundige Verklaring.
Wederom na circa twee weken kan men dan in het bezit
zijn van het nieuwe rijbewijs. In een enkel geval dient men
ook het oude rijbewijs of een verklaring daaromtrent in te
leveren. Dat is namelijk vereist, indien het oude rijbewijs
niet werd afgegeven door de Commissaris der Koningin in
de provincie, waar thans de aanvraag voor vernieuwing
wordt ingediend.
Indien men het oude rijbewijs niet wil bijvoegen, kan een
officiële verklaring daaromtrent worden bijgesloten (afge-
geven door degene, die het oude rijbewijs heeft verstrekt.).
Het verdient aanbeveling de aanvraag niet eerder dan één
maand voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het
oude rijbewijs in te dienen.

EEN KLEIN BLOEDERIG VERHAAL
Schrikt U maar niet, hier volgt geen griezelige historie.
Wel iets over bloed. Bloed, dat de doktoren in het ziekenhuis
nodig hebben.
Tegenwoordig meer dan ooit. Niet alleen voor operaties, ook
om de vele verkeersslachtoffers te helpen en om te ge-
bruiken bij de behandeling met kunstnieren. Om maar iets
te noemen.
Steeds meer bloed dus. Maar het probleem is nu - en vooral
juist in ons dorp Hengelo - dat het aantal bloegevers (donors
heten ze met een mooi woord) terug loopt. Wat we dus
juist niet moeten hebben.
Denk er eens over. Het is werkelijk enorm nodig dat er
zich vele mensen opgeven.
Binnenkort is er weer een plasma-avond. U kunt dan een
half litertje van Uw hartebloed afstaan. Om een ander hart
aan het pompen te houden. Mooie gedachte, nietwaar?
Doen. U kunt zich schriftelijk bij mevrouw Schreuder-Alofs,
,,'t Wiebelink" of bij de heer Janssen, postkantoor, opgeven.

Voor McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

Doe uw voordeel

5 kg klei-aardappelen

l kg mooie bananen

2 literflessen sinas

l fles carvan cevitam

VERDER IEDERE DAG

verse aanvoer
VAN GEMENGDE BOSSEN

175
95

159
159

chrysanten
UIT EIGEN TUIN, TEGEN LAGE PRIJZEN

FA. WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

Hotel Langeler Hengelo Gld

Nationale feestdag
woensdag 5 sept.
Ter gelegenheid van de verbouwing

gratis dansen 4
orkest The Meteors

C.J.V. „JONG HENGELO"
In september beginnen de clubs weer
als volgt:

VALKEN DINDAG 4 SEPT.

DARTELS DONDERDAG 6 SEPT.

DONDELS DONDERDAG 6 SEPT.

SPERWERS VRIJDAG 7 SEPT.

VRIJBUITERS VRIJDAG 7 SEPT.

MARTELS MAANDAG 10 SEPT.

Volautomatische ventilatie
MET ELECTRONISCHE VENTILATOR-

BESTURING

geeft het juiste klimaat

Vraagt vrijblijvend prijs

INSTALLATIEBEDRIJF

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10

Nederlandsche
Middenstands
Coaarbank

rente 41/2 . 71/2

Assur.kantoor TIJKKEN
Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

sparen is vooruitzien

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER


