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CLAN
UITGAVE:

Drukkerij WOLTERS

Kerkstraat 17 • Hengelo

Tel. 05753-1455

b.g.g. 1253

Verschijnt dinsdags

16e MOTORCROSS - WIMAC
WINTERSWIJK

ZONDAG

9
JUNI

Aanvang 13.00 uur

250 cc senioren en internationalen

500 cc senioren en internationalen

250 cc junioren (B-groep)

Zijspannen junioren

Training: van 10.00-12.00 uur

Deelname van vele bekende rijders, o.a.:

FONS NIJHOF, GERRIT DE HAAN, GERARD ROND, MATTY

GHIELEN, HANS POLSVOORT, WIEBE PLÖTZ, JAN VAN BEEK,

TOON KARSMAKERS, ROBERT VELS, GERRIT POLSVOORT,
REINT BEUNK;
De zijspancombinaties, o.a.

HAN VELS/BART NOTTEN, HERMAN VELS/SJAAK WERY

THEO DE GIER/HANS DE GIER, FRANS GEURTSEN/ALPHONS
GEURTSEN

• VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID

• BEPIJLING: PROPEL BENZINE

• POPULAIRE ENTREEPRIJZEN

Wegens interne reorganisatie zijn wij

maandag 10, dinsdag 11

en woensdag 12 juni

gesloten

Ook voor alle postzaken zijn wij gesloten.
U gelieve gedurende bovengenoemde dagen hiervoor
naar het postkantoor te Hengelo GId te gaan.

CENTRA-MARKT

M f l S S O P
St Janstraat 2a - Tel. 1516 - KEIJENBURG

AANRECHTEN

BUFFETTEN

WANDKASTJES

HOUTWAREN

IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN

Alles voor de doe-het zelver

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL"

bij de kerk

Dese week

bij de keurslager

DE GEHELE WEEK:

Botermalse

biefstuk

250 gram

Magere

runderlappen

500 gram

Rauwe ham

100 gram 148

Magere

speklappen

500 gram 189
Ontbijtspek
150 gram

Rib- of haas-
karbonade

500 gram 398
Gek. lever

100 gram

DAGREKLAMES:

Maandag en dinsdag:

500 gr verse worst 348

Donderdag:

500 gr
malse varkenslappen 368

3 Gelderse schijven 150

Woensdag:

500 gr gehakt + kruiden

275

1 kg nog voordeliger 499

500 gr r.gehakt spec. 548

500 gr v.gehakt spec. 448

Vrijdag en zaterdag:

500 gr schouderkarbonade 325
500 gram KUIKENBOUTEN

10 BITTERBALLEN

10 KROKETTEN

10 FRIKANDELLEN

3 LOEMPIA'S

37S
99

199

Keurslager van Burk
KEURSLAGER Raadhuisstraat 7 - Tel. 1269 - Hengelo GId

Nu geen transpirerende voeten meer
met

S Ü D E X
inlegzolen

U kunt er in 3 dagen vanaf zijn!

Lenselmh

VOOR

IS UW ADRES

FA. J. TH. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo GId - Tel. 7278

Alle modellen en kleuren voorradig

op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag
9 juni

in zaal Langeler, Spalstraat,

Hengelo GId

Openingstijden:

vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 21.00 uur

zondag van 10.00 tot 21.00 uur

OPEL

l

l

I

l

U bent van harte
welkom1

2SH5

l
l
l
l

\Garage REGELINKl
l
l

Synagogestraat 6 - Hengelo GId - Tel. 05753-1573 l
l



Inplaats van kaarten

ALPHONS BEUSEKER

en

ADA KELDERMAN

geven U kennis van hun voorgenomen huwe-

lijk op vrijdag 7 juni 1974.

De kerkelijke huwelijksinzegening zal plaats
vinden tijdens de Eucharistieviering om 10.30
uur in de kerk van Sint Jan de Doper te

Keijenborg.

Steenderen, Daliastraat 11
Zelhem, Populierenweg 5
juni 1974

Toekomstig adres: H. Addinkstraat 23,
Steenderen

Dag.adres: zaal Beuseker te Steenderen

Receptie van 13.30-14.30 uur

Met dichtbij" kijken

komt u het verst

Want verreweg het interessantste hangt in mode

van morgen nu al bij

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)'

Wenken bejaarden bustocht
op woensdag 26 juni a.s.

Om 8.15 uur staat een bus klaar voor de deelnemers
van Keijenburg, voor het Maria Postel.
Om 8.30 uur, 2 bussen in de Spalstraat bij de Coöpe-
ratie voor de deelnemers van Hengelo en omgeving.
De deelnemers uit Varssel kunnen zoals gewoonlijk
instappen wanneer ze op de bekende plaatsen aan de
Varsselseweg staan.
De tocht gaat namelijk vanuit het dorp, via deze weg
via de Veldhoek naar Ruurlo en dan richting Giethoorn
We hopen daar om half elf te zijn tot 12.30 uur. In het
hotel „Centrum" is de eerste koffiepauze.
Vervolgens gaat de tocht naar Flevohof. Daar is de 2e
pauze in het restaurant en heeft men de tijd tot 16.30
uur om alles te bezichtigen.
De deelnemers gelieven zo nodig een hapje mee te
nemen voor de koffiepauzes. Vervolgens om 16.30 uur
instappen voor de route over de mooie Veluwe naar
Klarenbeek waar om plm 17.30 uur de warme maaltijd
is in hotel Pijnappel.
Deelnemers gelieven deze advertentie te bewaren,
dat voorkomt veel vragen.
Gaarne spoedige aanmelding met betaling van f 15.—
voor de tegemoetkoming in de kosten.

Het comité
Zr Lucie Marie, Zr Culeman, mevr. Vingerling
J. Besselink, P. Noordijk, Tijdink

Verkoop Open huis
H. A. T O L K A M P
KERKSTRAAT 8 - KEIJENBURG

woensdags, donderdag 6 en
vrijdag 7 juni a.s.
van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags

o.a. kasten, divan, tafels, stoelen, bank-
stel, divanbedden
gaskachels en haarden, zo goed als nieuw
2 mud kolen
kunstschaatsen met schoenen
Overgordijnen en vitrages
Meubelfournituren, roeden rails, gereed-
schap enz. enz.

Alles ruim en overzichtelijk opgesteld

Vrije toegang Alles moet weg

VOOR AUTORIJLESSEN
in DATSUN en DAF
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

De C.D.A. Hengelo Gld
dankt langs deze weg alle kiezers en kiezeressen van

de gemeente Hengelo Gld voor hun uitgebrachte stem,

en het geschonken vertrouwen aan onze kandidaten.

De gekozen raadsleden zullen dan ook de komende

4 jaren alles doen in de gemeenteraad om dit ver-

trouwen waar te maken.

De besturen van A.R.P. - C.H.U. - K.V.P.

SI Gerardus bedevaart naar Witlem
is op zondag 30 juni

Opgave tot 15 juni bij:

B. Jansen, Poelsweg 2a, Keijenborg
Wed. Brunsveld, p.a. Lankhorst, Velswijk
Klein Etapel, op Els, Keijenborg
Hendriks, Maanstraat 9, Hengelo Gld

Reiskosten: f 13.—; kinderen tot 12 jaar onder ge-
leide f 8.25.

SCHOENEN-AANBIEDING
Kinderschoenen
in 5 modellen, diverse kleuren

Heren sandalen
diverse modellen

Dames klompschoenen
diverse modellen

Zweedse muilen

Werkschoenen
zowel in bruin als zwart

hoog vanaf

laag vanaf

DERKSEN
GOEDERENHAL
Spalstraat 32 - HENGELO GLD - Tel. 1884

17.95

18.95

19.95
39.75

27.90

25.90

H. JOLIJ
Hummeloseweg 21
Hengelo Gld

Vanaf 1 juni

SUPER
94 et per l

BENZINE
91,2 et per l

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 Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WENERS

Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307

Voor:

Mc Cormick
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS
Tel. 05753-1964

melksystemen
en stallen

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

de zaak met grote keus

en prettige bediening

Woninginrichting
Doe-het-zelf centrum
Timmer bedrijf

Heijink
TEL. 05753-1484 HENGELO GLD

TOT ZIENS

ZONDAG 9 JUNI

THE WALKERS

Sbctrsvolgexettigheid

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

SPAREN" automatisch sparen ambtenaren-sparen
gewoon sparen
termijn sparen
jeugdsparen

bedrijfssparen
grijp 5.

Alle spaarvormen

METAALINDUSTRIE

Gebr. Wisselink BV
Halle-Heideweg 12-16
Tel. 08343-218
HALLE

„DE HEIDE SMID"

Gebr. Wisselink BV
Varsselseweg 41
Tel. 05753-7271
HENGELO GLD

Importeur van:

lasapparaten, 5 jaar garantie
slijpmachines + gereedschappen
betonmolens enz.
tractoren
landbouwwerktuigen
gazonmaaiers

Aanleg van:

Ligboxstallen, compleet
Senior melkleidingsysteem

Installateur van o.a.:
Loodgieterswerken
Sanitair
Dakbedekking
Centrale verwarming

Verkoop van:
Miele wasautomaten

Bromfietsen - Rijwielen:
Batavus - Gazelle - Empo
Zündapp

biedt aan:
DATSUN 120A 1973

D ATS U N 160B 1972

DATSUN 1200 Coupé 1972

DATSUN 1200 1972

FIAT 127 oktober 1973

FIAT 128 1973

2 FIAT 128 1972

OPEL KADETT 1972

OPEL KADETT Coupé 1970

OPEL KADETT 1970

SIMCA RALLEY 2 1973

CITROEN AMI 1971

VW 1302 1971

VW 1300 1971

NSU 1200 1971

NSU 1000 1971

PEUGEOT 404D 1967

FORD TRANSIT 100 1972

KIP CARAVAN „KRIELKIP"

HENGELO GLD - TEL. 05753-1263

DOETINCHEM - TEL 08340-23839

Inruil en financiering mogelijk

„HEKEIJ"

ZWEM-AKTIVITEITEN

De gloednieuwe zwemveren.
HEKEIJ die haar ontstaan te
danken heeft aan de uitbrei-
ding van het Hengelose zwem-
bad is na haar oprichting in-
middels gestart met de training
Om in dit seizoen reeds zo-
veel mogelijk ervaring op te
doen worden de leden ver-
zocht de training intensief te
blijven bezoeken. Ook van de
zijde der leiding wordt al het
mogelijke gedaan er een fijn
dynamisch geheel van te ma-
ken. Daar men als jonge ver.
de zaken in de belangstelling
wil blijven houden, heeft men
de contributie aan de lage
kant gehouden, t.w. voor leden
vanaf 16 jaar op ƒ 1.— per
week, terwijl de jeugd t.e.m.
15 jaar ƒ 0.50 verschuldigd is.
De contributie kan op elke 1e
trainingsavond van de maand
betaald worden.

Ter propagandering van de
zwemvereniging wordt er op
woensdag 12 juni een propa-
ganda-filmavond gehouden
over zwem- en waterpolotrai-
ning, waarvoor de toegang
gratis is.



NINSINK supermarkt

GROENTE EN FRUIT

Pracht SLA 2 krop 48

GRANNYSMITH kg 198

PAPRIKA'S 2 voor

CHAMPIGNONS
200 gr

KLEIBINTJES
5 kg

78
98

118
SLIJTERIJ „DE ZON"

JONGE JENEVER Itr

RUMBOOTZ
fles 10.90 bij ons

Stock slijters VERMOUTH
fles

990

495

OLAIJS
vanille keker heel liter 198

WONDERFLAME
AANMAAKBLOKJES 10 voor 119

VLEES VERS VAN HET MES Altijd voor „markt" prijzen
3 GELDERSE SCHIJVEN
RUNDERSTOOFLAPJES
VERSE LEVER
MAGERE

148
398
298

198
VERSE BRAADWORST 329
HACHéVLEES gratis kruiden 379
Magere HAMLAPJES 425
MAGER

ribÉik 25
Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG

SOOgrslechts NUHEELKILO 465
alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

150 gr tongeworst
150 gr boterhamworst
150 gr katenspek

98
75

129

100 gr varkenshaasjes

heel boerenmetworstje

135
239

ZUIVEL VOORDEEL

VOLLE OAGMELK Itr 75

KARNEMELK Itr 59

CHOCOLADEVLA '/* Itr 59

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 79
wit 81

6 puntbroodjes 89
Luxe krentebrood pint 800 gr 219

CHIPOLATASNIT 225

Carillon wijn rosé
deze week liter

295
Heeft uw kind al zo'n fantastisch leuk

VivoW.K.74T-shirt
zo lang de voorraad strekt 475

Bij ons

Suiker
(3 kg per klant)

Vivo koffie
vacuüm rood geen 238 maar

Van Nelle theezakjes
van 104 bij ons

Piccolo knakworstjes nu

Liga per pak geen 61 maar

200

109

49

Raakup

Raak cela

liter

liter

Hotel cake
een dijk van een cake met roomboter

Calvé borrelnootjes van 158 bij ons

79

89

175

139

Radion
2% kg plastic zak van 545 bij ons

Lux afwas van 179 bij ons

Houtskool zak 10 liter

Viido
de bekende spuitbus 350 elke 2e bus

425

125

245

150

Normaal en vlugkokende

macaroni
500 gr

Een lekker merk, de echte

S/'s/ sinas
-heel liter

ERLING TOURNOOI V.V. PAX
:loop van de competitie hield PAX met alle senioren-
en een onderlinge competitie.
as een formule uitgedacht om het verschil in kracht den
n de elftallen enigszins te nivelleren. Zo moest PAX 1
1-0 PAX 7 verslaan om te winnen, doch maakte het 7e
dan een doelpunt, telde deze dubbel,
spannende wedstrijden heeft deze competitie opge-
i. Het is dan ook zeker voor herhaling vatbaar, ieder-
leeft genoten. Bovendien staat er een wisselbeker
i. Na vele duels kwam tenslotte PAX 7 als eindover-
ar uit de bus.

Zonder één van de anderen te
vergeten, mag er toch wel een
woord van dank gericht wor-

aan H. Groot Wassink, die
ontzettend veel werk voor de
competitie heeft verzet. De
eindstand is: 1 Pax 7, 2 Pax 2,
3 Pax 4, 4 Pax 6, 5 Pax 5, 6
Pax 1, 7 Pax 3.

ZONDAG 9 JUNI

N«d. HOT. K»rk

8.30 uur Ds Jansen

10 uur jeugddienst

Gotd» Herder Kapel
10 uur Ds J. P. Kabel

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30
uur en zondags van 12-12.30 uur

Vrijt HOT. Kcrfc
Geen dienst

Zondaqsdlenst wijkverpleging

Zr Lucie Marie, telefoon 1315

Weekendienst dierenartsen Steenderen

Dr van Nie, Baak. Tel. 05754-430

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

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

Heren biljarters op de feestelijke toer!
Naast het strijdbare element dat de biljarters op
het groene laken leggen in het district Doetin-
chem, weten zij ook van wanten als het er om
gaat op sfeervolle wijze de bloemetjes buiten te
zetten, op zaterdag 8 juni a.s. De biljartver. Con-
cordia '54 die dit jaar haar 20-jarig bestaan her-
denkt viel de eer te beurt om de jaarlijkse dis-
trictsfeestavond te organiseren. Ruim 200 per-
sonen zullen die avond in zaal Concordia aan-
wezig zijn, waar de kampioenen gehuldigd zul-
len worden, voor door hen geleverde prestaties.



MILIEU-AMBTENAAR IN HENGELO

Sedert 1 november 1973 is bij de gemeente Hengelo in
dienst de heer G. Th. A. Leijen.
Een deel van zijn taak, te weten het bouw- en woningtoe-
zicht klinkt de inwoners niet vreemd in de oren.
In verband met de uitbreiding van de gemeentelijke zorg
voor het milieu besloot het gemeentebestuur, dat de nieuwe
ambtenaar ook een taak op dat gebied moest vervullen.
Echter niet in de zin van de bestraffende ambtenaar, maar
meer in de sfeer van voorlichting en begeleiding. Slechts
bij duidelijke kwaadwilligheid zal tot het opmaken van pro-
ces.verbaal worden overgegaan. Als milieu-ambtenaar zal
de ;heer Leijen speciaal letten op de naleving van de kap-
verordening en de bepalingen van de politieverordening die
slaan op het milieu, zoals het illegaal storten van vuil en
lozen van faecaliën.
De heer Leijen is gaarne bereid de inwoners te adviseren
en voor te lichten als daarna gevraagd wordt en u kunt hem
daartoe bereiken op het kantoor van gemeentewerken (tel.
1541) of tijdens zijn dagelijkse fietstocht.

GESLAAGD

Onze plaatsgenote mej. B. Stapelbroek, chef afd. financiën
en gemeente-ontvanger van Hengelo Gld, slaagde aan de
universiteit van Nijmegen voor het doctoraal examen Neder-
lands Recht.

Onze plaatsgenote mevr. C. B. M. Jolij-Besselink behaalde
te Den Haag het vakdiploma voor het beroeps goederen
vervoer

BROODLEVERING

De jaarlijks terugkerende tradite aan de boerenhoeve „de
Muldersfluite" bracht ook nu weer talloze belangstellende
bezoekers naar het gebeuren van de broodweging op Hemel
vaartsdag.
De weging onder toezicht van wachtmeester J. Emaus werd
nauwkeurig gadegeslagen, waarna veilingmeester H. Lub-
bers er in slaagde voor het aangevoerde brood een heel
goede prijs te maken. Menig broodje ging in andere handen
over, ten gunste van de diaconiën en armbesturen uit Hen-
gelo en Keijenborg.
De cijnsplichtigen hebben door hun levering toch weer bij-
gedragen aan de handhaving van een stukje folklore, ten
dienste van het algemeen toerisme, waarvoor de VVV Hen.
gelo gaarne haar aktiviteiten ontplooit. „Het Olde Getrouw"
uit Varsseveld maakte zich als boerendansgroep volledig
waar ten genoege van de vele toeschouwers. Het gebeuren
bij de Muldersfluite kreeg hiermee een verlengstuk, van een
eeuwenoud gebruik.

BEDEVAART

De St Gerardus bedevaart naar Wittem in Zuid Limburg
vindt plaats op zondag 30 juni a.s.
Het programma is als volgt: op de heenreis is er een pauze
van een half uur in Velden. Daarna wordt de reis voortgezet
door het mooie Limburgse land. Bij aankomst in Wittem is
er bij goed weer een H. Mis in de kloostertuin.
Hierna is er gelegenheid een bezoek te brengen aan de
St Gerarduslkapel en aan 'het klankbeeld van St Gerardus
of aan het Mariabeeld op de Gulpenerberg.
Er is ook nog een sacramentsprocessie in de kloostertuin.
Hierop aansluitend is er afscheidslof in de St Gerarduskapel.
Na afloop hiervan gaan de bedevaartgangers huiswaarts,
met onderweg nog een pauze. Gaat u ook mee? Voor in-
lichtingen en opgave zie de advertentie in dit blad.

JAARLIJKSE VERGADERING GENOOTSCHAP TOT

ONDERLINGE WAARBORG VAN RUNDEREN

Het genootschap tot Onderlinge Waarborg van Runderen te
Hengelo Gld hield in hotel Langeler zijn jaarlijkse alg. deel-
hebbersvergadering onder voorzitterschap van de heer
H. Eil, dierenarts.
Uit het jaarverslag van de administrateur de heer D. J. Wal-
gemoed bleek, dat in het afgelopen boekjaar door het fonds
23 koeien werden vergoed voor een gezamenlijk bedrag
van ƒ 26.205.—.
De opbrengst van 11 koeien bedroeg ƒ 8.660.—, terwijl de
overige 12 koeien gestorven of geheel werden afgekeurd.
De totale inkomsten bedroegen ƒ 27.128.—, de uitgaven
ƒ 30.290.—, zodat het boekjaar werd afgesloten met een na-
delig saldo van ƒ 3.162.—.
Het reservefonds bedroeg per 1 mei 1974 ƒ 13.015.—. Aan
het eind van het boekjaar bedroeg het aantal deelhebbers
127, die in totaal 909 koeien bij het fonds hadden verzekerd
voor een totaalbedrag van ƒ 1.015.480.—.
De halfjaarlijkse premie werd vastgesteld op 1%.

ZANGRIJKE SUCCESSEN

Voor de chr. gem. zangver. Looft den Heer o.l.v. dirigent
G. J. Scheffer is de deelname aan een concours van de Kon.
Ned. Bond van chr. zang- en oratoriumver, niet zonder suc-
ces gebleven. Een tijdperk van hard studeren werd beloond
met het behalen van een goede eerste prijs op voormeld
concours, dat gehouden werd in Nijverdal en werd georgani-
seerd door de afd. Zwolle van de Kon. Bond.
Het koor met 43 leden, uitkomend in de Ere.afdeling, zong
de nummers Als de regen van R. Beintema en Das Ende der
Gerechten van J. G. Schicht, en behaalde hiermeer 310 pnt.
Op ditzelfde concours nam ook het jeugdkoor Les Enfants
voor de eerste maal in haar korte bestaan deel. O.OI.v. haar
jeugdige en enthousiaste dirigent Henk Fridsma traden het
jeugd- en tienerkoor afzonderlijk op. Voor een goede piano-
begeleiding zorgde J. Gebbing uit Steenderen.
Het jeugdkoor behaalde met de nummers In Kaboetsjistan
van B. Vreden en Willy de Walvis van G. Bulterman een eer-
volle 2e prijs met 271 pnt.
Voor het tienerkoor was er een 1e prijs weggelegd. Met de
nummers De koekoek die op de toren zat van H. Waarden-
borg en Eens komt er vrede van J. Bulterman werd 3051/2
pts geschoord. Les Enfants telt in totaal 55 zangeressen.
Van deze deelname aan het concours werd tevens van de
gelegenheid gebruik gemaakt er een klein uitstapje aan te
verbinden.

Braderie, toeristisch trekpleister op 24 en 31 juli

HENGELOSE EN KEIJENBORGSE WINKELIERSVER.

ONTWIKKELT AKTIVITEITEN

De aktiviteit binnen de Hengelose en Keijenborgse Winke-
liersver, begint zich allengs uit te breiden. Was de hoofd-
aktiviteit min of meer gepland rond het St Nicolaasfeest,
nu begint men ook in andere jaargetijden aktiviteiten te ont-
wikkelen.
Nog onlangs sprong de Winkeliever. in bij de feestelijkheden
rond Koninginnedag. Doordat het Oranjecomité ontbonden
was zag men hier in gelegenheid toch iets te doen en dan
speciaal voor de jeugd uit Hengelo Gld en Keijenborg.
Door de HKW werd na gedegen voorbereiding op Konin-
ginnedag 's morgens een geweldig optreden van Swiebertje
en zijn kornuiten aangeboden in manege de Gompert.
Om in het toeristisch seizoen ook iets van zich te laten horen
zijn de plannen voor het houden van een braderie nu vast-
gesteld en wel op de woensdagavonden 24 en 31 juli, rond
de Kerkstraat te Hengelo Gld.
Een groot aantal winkeliers heeft haar medewerking toege-
zegd. Om de attraktie te doen verhogen, werd hierbij ook
gedacht aan het laten meedoen van oude ambachten, zoals
klompmalken, stoelenmatten enz.
Ook de standhouders zelf op de braderie zullen het nodige
stuntwerk leveren, zodat er voor de toeristen en overige
belangstellenden een aangenaam verblijf zal worden voorge-
schoteld op de braderie.
Intussen zijn de voorbereidingen voor de braderie in volle
gang.

ZANG IN KEIJENBORG DOOR SOLI DEO GLORIA

Het chr. gem. koor Soli Deo Gloria uit Bekveld heeft een
programma verzorgd voor de bewoners van Maria Postel te
Keijenborg.
Het programma, bestaande uit klassiek, geestelijke en mo-
derne nummers, werd vlot gebracht voor een aandachtig
gehoor. .
Ook werden de bewoners zelf in het programma betrokken
door het zingen van toppers van toen.
O.o. Sarina, de draaiersjongen, Ouwe Taaie e.a., die door
dirigent J. W. van Neck op papier waren gezet.
Dat deze avond zeer gewaardeerd werd, bleek uit de
woorden van de heer Lanters aan het eind van de avond.
Hij dankte namens de bewoners dirigent en koor voor het
gebodene en vroeg nog eenmaal te zingen het populaire
nummer Mien Achterhoek, wat graag werd gedaan.
De voorzitter mocht een enveloppe in ontvangst nemen en
dankte namens het koor voor de gastvrijheid en de trac-
taties.

REIS NAAR MOTORCROSS GRAND PRIX VAN ENGELAND

Zondag 7 jufi a.s. wordt te Farleigh Castle in de buurt van
Bristol in Engeland, de Engelse ronde om 't wereldkampioen
schap motorcross 500 cc gehouden.
Zoals ook in 1972 29 supporters van Gerrit Wolsink de
verre reis aanvaardden, is er ook dit jaar gelegenheid dit te
doen. De Engelse reisorganisatie Tee-Mill heeft naar deze
cross een reis gepland. Men kan in de bus stappen in
Nijmegen (eventueel in Hengelo Gld), met deze bussen
reist men naar Zeebrugge, dan met de boot naar Dover,
vandaar met de bus naar Londen, waar men in de middag
aankomt. In Londen wordt in een hotel overnacht. De vol-
gende morgen na het ontbijt vertrekt men per bus naar
Farleigh Castle. Na de wedstrijden gaat men naar de boot
terug en dan verder naar het beginpunt.
De prijs is ƒ 160.—. In deze prijs zitten de busreizen heen
en terug, de bootreizen, logies en ontbijt in het hotel in
Londen, toegangang tot de wedstrijd en een programma-
boekje. Degene die deze reis wil meemaken, kan zich aan-
melden bij café Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo Gld, Tel.
05753-1340, het clublokaal van de supportersclub Gerrit
Wolsink.
Vrijdag 7 juni a.s. houdt de penningmeester van de suppor_
tersclub in bovengenoemd clublokaal zitting, alwaar men de
contributie van de supportersclub kan voldoen.

TOUWTREKKEN

Touwtrekken is een sport, die over het algemeen haar oor-
sprong en domicilie in de Achterhoek heeft. Van hieruit
aktiveert de Ned. Touwtrek Bond de talloze leden, die zich
aan het touw bijzonder sterk voelen.
Ditmaal mocht de nog jonge touwtrekvereniging DVO uit
Dunsborg, Hengelo Gld tekenen voor de organisatie van een
tournooi, meetellend voor het Nederlands kampioenschap.
De trekkers lieten zich gelden aan het touw in de omgeving
van manege de Gompert, waarbij de inspanningen duidelijk
hoorbaar waren. Maar deze kreten horen bij het echte vak-
werk, waaraan de coaches het nodige bijdragen.
De arbiters konden constateren dat de kwaliteit wel aan-
wezig was, zodat hun arbitrage op snelle wijze de touwtrek
zaken deed afwerken.
De aanwezige kwaliteit doet vermoeden dat de NTB ook op
internationaal niveau in de toekomst nog meer kwaliteit kan
presenteren.

BAR-CAFE „DE SMID" STAK ZICH IN EEN NIEUW JASJE
De wens naar modernisering in 'haar zaak heeft de fa. Gebr
Hilderink aan de Kerkstraat te Keijenborg er toe bewogen,
om haar café, wat betreft in- en exterieur, aan te passen aan
de eisen des tijds. De reeds enige jaren bestaande slijterij
vormde qua stijl geen enkele overeenkomst met het café
zodat een verbetering wel op zijn plaats zou zijn.
Na gedegen voorbereiding werd het interieur totaal omge-
toverd tot een sfeervol geheel, waarbij de vrijkomende
ruimte van de opgeheven kruidenierswinkel werd ingepast,
waarmede mogelijkheden om naast de bestaande café-
ruimte, een ruime bar op te zetten, aanmerkelijk werden ver
groot. Toch nog weer enigszins in stijl te blijven, werd het
patroon van het interieur uitgevoerd in antieke lijnen, waarbij
voor de betimmering eikenhouten balken werden aangewend
De bar is een fraaie aanwist voor de zaak geworden, waarbij
de vaklieden, die aan deze verbouwing en modernisering
meewerkten, de nodige eer inlegden. Ook weer aangepast
aan de bouwstijl van de uitgebreide bar, is de verlichting,
daarboven aangebracht in assen van ouderwetse wagen-
wielen. Om deze heropening de nodige aantrekkelijkheid te

bieden, had men bij de fa. Hilderink het idee uitgedacht om
door een vliegtuig de sleutel te laten uitwerpen, die werd op
gevangen door mevr. Tolkamp.
Bij de aanbieding mocht zij een leuke attentie van de firma
in ontvangst nemen, waarna één der gebr. Hilderink de
deur officieel voor de genodigden en belangstellenden
opende. Namens het college van B. en W., sprak wethouder
Hiddink lovende woorden aan het adres van de eigenaars,
en sprak de wens uit, dat dit hernieuwde café een plaats van
aangename verpozing en ontmoeting mag worden, voor de
gemeenschap Keijenborg.
Onder de aanwezigen waren o.m. pastoor Dijkers, de bouw-
lieden alsmede meerdere collega-caféhouders uit Hengelo
en Keijenborg. De fa. Hilderink heeft met deze uitgebreide
ingreep in het interieur van haar zaak ongetwijfeld bijge-
dragen tot de wens van haar klantenkring, tot aanpassing
van het geheel.

TENNISKAMPIOEN

Het eerste viertal van de Hengelose Lawn Tennis Club
Het Eelderink te Hengelo Gld heeft zich dit seizoen de kam-
pioenstitel eigen weten te maken. Voor dit fraaie succes
tekenden de heren Jan Ritzer, Gerrit Jansen, Cor de Kreek
en Arie Eelderink.
De setstanden waren duidelijk in hun voordeel, zodat het
behaalde kampioenschap op geen enkele wijze in twijfel kan
worden getrokken. Als waardig „slachtoffer" fungeerde de
tennisclub Doesburg, die niet zonder meer zich gewonnen
gaf. Voor de nog jonge Hengelose tennisclub is dit kam-
pioenschap weer een enorme stimulans om nog meer lau-
weren te oogsten van de kampioensboom.
Een drankje op de goede afloop werd niet vergeten.

Zeer druk programma; maar liefst 4 klassen aan start

16e MOTORCROSS VAN WIMAC WINTERSWIJK

Zondag 9 juni a.s. vindt de 16e uitgave van de motorcross
van Wimac Winterswijk plaats in het Rommelgebergte.
Midden in het cross-seizoen zullen er weer vele interessante
duels worden uitgevochten.
Om de motorsportliefhebbers elck wat wils te bieden heeft
men een zo breed mogelijk programma opgezet, waarbij 4
klassen aan start komen, t.w. 250 cc junioren (groep B),
250 cc senioren en internationalen, 500 cc senioren en int.,
zijspannen junioren.
Het deelnemersveld telt talloze bekende rijders uit de regio,
die op hun beurt de nodige aanhang meebrengen.
De Liohtenvoordse crack Fons Nijhof is een grote kans-
hebber in Winterswijk. Toch zullen ook andere rijders naar
de eindzege op de loer liggen, om maar te noemen: Jan
van Beek uit Zelhem, Gerrit de Haan uit Doetinchem en niet
te vergeten Herman van Hoegee, alsmede ook Gerard Rond
op KTM, de Oostenrijkse crossmachine die het in de Grand
Prix uitstekend doet.
De 500 cc klasse heeft als duidelijk favoriet de sympathieke
rijder Hans Polsvoort uit Lochem, die onlangs op de Grebbe
berg in Rhenen zijn visitekaartje afgaf. Voor Hans zijn der-
gelijke goede resultaten een enorme stimulans om zijn on-
twijfeld aanwezige talent nog meer te ontplooien.
Terug van weggeweest, dat kan men zondermeer zeggen van
Wiebe Plötz, de man uit Nieuw-Dordrecht, die na een pech-
volle periode zijn erkenning als seniorrijder op terechte en
duidelijke wijze terugverdiende. Matty Ghielen, het grote
talent voor de toekomst is ook aanwezig en men zal dat
ook duidelijk merken, wanneer hij zijn Yamaha de sporen
geeft.
In de 250 cc junioren komen rijders uit de regio aan het
woord. Met vaak fantastisch goed materiaal gaan deze
knapen de sprong maken naar hogere sferen, waarbij cros-
ses zoals deze te Winterswijk een uitstekende springplank
kunnen zijn. In het rennersveld namen als Mattie Spekkink,
Reint Beunk, Gerrit Berendsen, Joop Wuestenenk enz.
De inschrijving van maar liefst 42 combinaties in de klasse
junioren zijspannen noopt de organisatoren deze klasse in
twee series te laten verrijden.

Voor Han Vels is de steun van Bart Notten in de bak (eer_
tijds een vakkundig duo met Rikus Lubbers) een geweldige
stimulans, terwijl Herman Vels gebruik kan maken van de
diensten en de grote ervaring van Sjaak Wery (oud-bakke-
nist van Ton van Heugten).

De Hengelose zijspancombinaties Frans en Alphons Geurt-
sen en Theo en Hans de Gier geven de moed niet op en
blijven pogingen in het werk stellen om in de hen zo ge-
liefde sport, een trapje hoger te komen.

Om het programma tijdig te kunnen afwerken is de aanvang
gesteld op 1 uur. Voor de liefhebbers zij vermeld dat de
training van 10-12 uur is.

De circuitaandiuding geschiedt door borden van Propel
benzine. In de nabijheid van het circuit is voldoende par-
keerruimte. Rekenend op gunstig weer, zijn de verwach-
tingen van het bestuur t.a.v. de bezoekersaantallen gun-
stig gesteld, temeer daar de entreeprijzen niet verhoogd zijn
en er voor de jeugd een lagere entreeprijs geldt.

Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

ALEIDA JOHANNA

Roepnaam:

ANITA

H. Groot Roessink
.H. G. Groot Roessink

Abbink
Henriëtte

Hengelo Gld, 24 mei 1974.
E 19.

Mijn ouders zijn dankbaar dat
ik gezond ter wereld kwam.
Ik ben geboren op 28 mei 1974

Zijn noemen mij:

HENDRIK JAN

Roepnaam:

HARALD

Gerrit en Rikie Bruil

Hengelo Gld, 28 mei 1974.
Aaltenseweg 7.

Woningruil
Doetinchem - Hengelo Gld

Aangeboden te Doetinchem
semi-bungalow, bevattende
grote kamer -f grote woon-
keuken, 1 slaapkamer, grote
berging, badkamer met bad.
Gevraagd woning te Hengelo
Te bevragen Caenstraat 232,
Doetinchem of Ruurloseweg 2
Hengelo Gld, Tel. 1484

Gevraag een werkster voor 1
halve dag per week. A. Ver-
heij, Wolsinkweg 5 Keijenburg

Meisje, 17 jaar, vraagt vakan-
tiewerk, liefst in gezin met
kinderen, van maandag t.e.m.
vrijdag. Rozenhoflaan 11,
Tel. 1774

Verzamelaar zoekt stripver-
halen in boekjes, knipsels en
tijdschriften zoals Donald
Duck, Margriet, Revue, Pano-
rama enz. Wie heeft nog van
dit spul? Kosten geen bezwaar
C. G. Verbeek, Ruurloseweg
63, Hengelo Gld, Tel. 05753-
1990

Te koop 4 clubs en klooster-
tafel. Rozenhoflaan 11, Tel.
1774

Te koop tegen elk aannemelijk
bod: kinderwagen, badje op
standaard, commodedek, baby
stoeltje, babytroon, traphekje
C. G. Verbeek, Ruurloseweg
63, Hengelo Gld, Tel. 05753-
1990

Te koop 2e soort eieren, 10ct
per stuk. D. Klein Bramel, Het
Stapelbroek 2, Hengelo Gld

Te koop alle soorten kool-
planten, vrij van knolvoet en
behandeld tegen draaihartig-
heid. Peterselie en selderij.
Niesink, Past. Thuisstraat 10,
Keijenburg

Te koop 1 geit met 2 jongen
en 9 fokgelten, plm 5 maand
oud. G. H. Wolbrink, D 103a
Tel. 05753-2183

Ze zijn er weer

SLAAPZAKKEN
2e keus (schoonheidsfoutjes)

19.95-24.95-32.50

Ie keus

42.75

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL"

HENGELO GLD

Verse eieren te koop

(bruine)
G. J. Weulen Kranenbarg

Het Karspel 8 - Hengelo Gld

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG
TEL 05753-1079

TAPIJT
Kamerbreed, vanaf

49.50
per str. meter

GRATIS GELEGD

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL"

bij de kerk


