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PZ Strela

nog enkele

scherpe prijs

M E S T W A G E N S
KEMPER - SCHUITEMAKER
Zeer voordelig nu

Boeke-Heesters B.V.
ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1964

We hebben weer

Heugaflor tegels
met minimale foutjes

25% korting op de normale prijs

lubbcr/ltapijtkaetiek

COöP. RAIFFEISENBANK - RABOBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan l - Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek - Kapel weg 16
Tel. 05736-369

Voor al uw

REISDEVIEZEN, REISCHEQUES,
REISVERZEKERINGEN en
VAKANTIEREIZEN

Alle bankzaken

HENGELO (GLD)

ZONDAG 23 JUNI

Kwartet Herman Lippinkhof

CLAM
UITGAVE:

Drukkerij WOLTERS

Kerkstraat 17 - Hengelo

Tel. 05753-1455

b.g.g. 1253

Verschijnt dinsdags

Dese week

hij de keurslager

DE GEHELE WEEK:

Snitzeis

per stuk 125

Gebr. gehakt

04150 gram v V

Magere

runderlappen

500 gram

Rauwe ham

100 gram 148

Magere

speklappen

500 gram 189

Snijworst

100 gram 99

Botermalse

biefstuk

250 gram 448

Leverkaas

150 gram 125

DAGREKLAMES:

Maandag en dinsdag:

500 gr verse worst 348

Donderdag:

500 gr
malse varkenslappen 368

500 gr
vet spek 198

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 malse riblappen
500 gr schouderkarbonade
500 gram KUIKENBOUTEN

10 BITTERBALLEN

10 KROKETTEN

10 FRIKANDELLEN

3 LOEMPIA'S

548

325

375

99

325

325

199

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

Met de kermis

extra voordelige aanbiedingen

Sinas
Vivo ,,alvast voor de dorst" heel Itr stuntprijs

69

Framb.-bessenwijn
met jonge jenever normaal 450 nu voor

298

Suiker kg 109

HéllvaririC Remia kuipje 49

Gesteriliseerde

halfvolle melk nter 69
volle melk nter 79

Toiletpapier
Edet zacht van 153 voor 98

Sunil
vat normaal 1775 Vivo stuntprijs

Uit de diepvries

Patat zak 1 kg

Fricandellen 3 stuks

Us
Nieuw! grote beker van 1 liter aardb. of vanille

139

Wij wensen u 'n prettige kermis

C. PETERS -SUETERS

139

100

VIVO ZB KEIJENBURG

Het enorme in mode

zal naar uw normen bij de ene zaak anders zijn

dan bij de andere.

Enorm prettig is dat er bij MODEHUIS LANGE-

LER zo veel in mode is om te kiezen.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

GAAT U MET VAKANTIE, DAN

N I E T V E R G E T E N
een goed middel tegen darm- en maagstoornissen

een middel tegen diarree

tandpasta

mondverfissingsartikelen

muggenstick

anti-reisziektetabletten

pijnstillers

zonnebrandcrème

zonnebril

aftersun

voetverzorgingsartikelen

deodorantspray

ontharingscrème of spray
insektenspray

pleisters

verfrissingsdoekjes

scheerbenodigdheden

after shave lotion

zeep

glucose zuurtjes

middel tegen insektenbeten

make-up artikelen

middel voor wondontsmetting

LENSELINK



Inplaats van kaarten

GERRY BALLAST

en

MARIA SCHOOLTINK

hebben het genoegen u, mede namens hun

ouders, in kennis te stellen van hun voor-

genomen huwelijk op vrijdag 21 juni a.s.

De huwelijksvoltrekking heeft plaats om 10.00

uur ten gemeentehuize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 10.30 uur in de

R.K. Kerk te Hengelo Gld.

Beltrum, Poeldersdijk 10

Hengelo Gld, lekink 24

juni 1974.

Toekomstig adres: Batenburgstraat 4,

Beltrum

Dag-adres: café Huinink, Beltrum

Dankbaar en blij hebben wij op maandag 17 juni met

onze kinderen en opa en oma de dag herdacht, dat

wij 25 jaar in de echt waren verbonden.

CHR. HIDDINK

G. HIDDINK-BESSELINK

Hengelo Gld, juni 1974.

Uilenesterstraat 6.

Dit hopen wij te vieren op vrijdag 21 juni a.s.
Receptie van 2.30-4 uur in zaal Langeler te Hengelo G

Gemeente Hengelo Gld
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders der gemeente Hen-

gelo Gld, brengen ter openbare kennis, dat zij - met

toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening - voornemens zijn, in afwijking van het vi-

gerend bestemmingsplan Keijenborg en het bestem-

mingsplan buitengebied 1970, doch in overeenstem-

ming met een herziening daarvan, bouwvergunning te

verlenen voor respectievelijk:

a de bouw van 5 bejaardenwoningen op een terrein

aan de Kerkstraat te Keijenborg, kadastraal bekend

gemeente Hengelo, sectie G, nr. 1980 ged.;

b de verbouw van een schuur tot studie-, hobby, en

badkamer, staande bij de woning Roessinkweg 1,

kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie E,

nr. 1333;

c de verbouw van een gesaneerde boerderij, Beatrix-

laan 1 tot woning, kadastraal bekend gemeente

Hengelo, sectie K, nr. 3277.

De hierop betrekking hebbende stukken liggen met in-

gang van 17 juni 1974 gedurende twee weken ter ge-

meentesecretarie voor een ieder ter inzage.

Belanghebbenden kunnen gedurende voornoemde ter-

mijn van tervisieligging hun eventuele bezwaren tegen

de voorgenomen afwijkingen van genoemde bestem-

mingsplannen schriftelijk bij hun college indienen.

Burgemeester en wethouder

der gemeente Hengelo,

L. P. Ouarles van Ufford, burgemeester

W. C. Gieling, secretaris

Hengelo Gld, 11 juni 1974.

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 22 juni a.s. hopen wij met onze kinderen

en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

G. BROEKMAN

B. G. BROEKMAN-OLDENHAVE

Hengelo Gld, juni 1974.
Leliestraat 1.

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 3.30 tot
5 uur in zaal Concordia te Hengelo Gld.

WEGENS FAMILIE-OMSTANDIGHEDEN

donderdag 20 juni
de gehele dag gesloten

Slagerij DRIEVER - Baak

Nutsbibliotheek Hengelo Gld
Wegens verplaatsing van de bibliotheek naar een

tijdelijk nieuw onderkomen aan de Fokkinkweg, sluiten

wij gedurende de maanden juli en augustus.

De nog in uw bezit zijnde boeken kunt u inleveren op

21 en 28 juni a.s.

KERMISOPTOCHT KEIJENBURG, EEN SCHOUWSPEL
VOOR VELE DUIZENDEN
In het weekeinde van 22 t.e.m. 24 juni zal de Keijenburgse
dorpsgemeenschap zeker met enige duizenden worden uit-
gebreid. Dit zal dan zeker gebeuren op zondag 23 juni, wan_
neer er weer een fleurige bonte stoet door de straten trekt,
ter verhoging van de Keijenburgse feestvreugde. De Keijen-
burgse kermis heeft trouwens een goede klank tot in de ver-
re omgeving. Dit wetend heeft het bestuur van de schutterij
zich dan ook al geruime tijd geleden enthousiast ingezet om
het feest een grote kans van slagen te geven. De instelling
van een optocht, heeft de organisatoren van de Keijenburgse
kermis beslist geen windeieren gelegd. Meestal begunstigd
door fraai weer, waren vele belangstellenden op de been om
te zien, wat er in een voorbij jaar was uitgebroed voor de
deelnemende wagens in de optocht. De jaarlijkse vermeer-
ring van bezoekersaantallen heeft zich doorgezet waardoor
Keijenburg in 1974 mag rekenen op een visite van een paar
duizend personen van heinde en verre. De kermisattributen
krijgen hierdoor een enorme uitbreiding van de klandizie.
Wat dit betreft zal het kermisterrein bezet zijn met allerlei
vermakelijkheden, van snoepikraam tot autobaan toe. De op-
tocht leeft ook in de harten van de Keijenburgers die al hun
eer inleggen in de wagen, waarmee zij dan straks zoveel
mogelijk lauweren hopen te oogsten. Menig zweetdruppeltje
is er al geplengd. Doch dit laatste zal tijdens de Kermis-
dagen wel weer aangevuld worden als men af en toe een ver
frissing pleegt te nemen. De bonte stoet van wagens, karre-
tjes, versierde stukken en rijwielen, krijgt de opluistering
van maar liefst negen korpsen. Naast het deelnemen van de
muziekver. St Jan, die de stoet vooraf zal gaan heeft men
ook de Highland Dancing Group met Pipes en drums weer
kunnen bewegen de Gelderse Achterhoek in te trekken en
aanwezig te zijn bij de Keijenburgse optocht De 40 personen
van deze groep zullen ongetwijfeld weer het nodige opzien
baren. Ook de Hengelose majorettes komen weer. Verder
treedt Union uit Zelhem aan met muziekkorps en drumband,
60 leden van de drumband uit Renkum zullen met majorettes
aanwezig zijn, een drumband uit Klarenbeek, de schutterij

Swibertus uit Lichtenvoorde, die tijdens te optocht een de-
monstratie vendelzwaaien ten beste geven,en dan niet te
vergeten de eigen schutterij St Jan. De schutterij St Janlaat
dit jaar voor het eerst een eigen majorettepeleton deelnemen
aan de optocht, daarbij gestoken in keurige nieuwe unifor-
men. Uit Doetinohem komt nog de drumband en majorette-
groep de Hoop en uit Rheden ook een majorettegroep.
In het scala van kleuren van uniformen heeft het Keijen-
burgse bedrijf Seezo een groot aandeel. Zij heeft veel uni-
formen geleverd. De jury zal het beslist niet gemakkelijk
krijgen om de deelnemende stukken te beoordelen, want er
zijn bijzonder kunstig uitgedachte wagens.De opstelling be-
gint om 2 uur .terwijl de stoet zich om plm half drie in be-
weging zal zetten.

LEDENVERGADERING COOP. ZUIVELFABRIEK

De coöp. zuivelfabriek Hengelo Gld hield haar algemene
ledenvergadering op maandag 10 juni in zaal Langeler. De
voorzitter, de heer K. Lassche was verheugd een behoorlijk
aantal leden welkom te kunnen heten. In zijn openingswoord
gaf de voorzitter een kort overzicht van het jaar 1973. De
weersomstandigheden waren op een periode van droogte na
gunstig te noemen, waardoor o.a. ruwvoer van goede kwali-
teit gewonnen kon worden. Ook de opkomende teelt van
mais leverde een gunstige bijdrage voor de ruwvoederpo-
sitie. De zuivelvoorraden zijn in 1974 heel wat minder groot
dan in 1973. Moest men vorig jaar werken met een vrijwil-
lige kaas produktiebeperking, dit jaar lijkt dat gelukkig niet
nodig te zijn. Over het eerste kwartaal van 1974 was de
Nederlandse melkproduktie 5,8% hoger dan in 1973. Voor
de Hengelose zuivelfabriek was dit percentage 15,6%. In
1973 werd door de leden 21.865.651 kg melk aangevoerd,
met een vetgehalte van 3,84% en 'n eiwitgehalte van 3,31%
Over de ontvangen melk van 1973 kon een bedrag van
f 1.101.470,69 - f 5,04 per 100 kg melk nabetaald worden,
waardoor het totaalbedrag aan uitgekeerd melkgeld komt op
ƒ 9.916.372,70 = f 45,35 per 100 kg.
De notulen van de vorige vergadering werden door de secre
taris, de heer J. G. Ruesink, gelezen en onveranderd goed-
gekeurd. Aan de hand van de gegevens uit het jaarverslag,
braOht de direkteur, de heer F. Politiek, verslag uit over de
balans en exploitatierekening van het afgelopen jaar. Nadat
het Md van de boekencontrolecommissie, de heer L. ten Have
verklaard had dat men met de accoutant van de G.O.Z. de
boeken en bescheiden in orde bevonden had, verleende de
vergadering haar goedkeuring.

Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden, de
heren K. Lassche, J. G. Ruesirïk en P. W. Smeenk herkozen,
terwijl in de vacature van de heer J. W. Wullink werd ge-
kozen de heer G. Schuerink, D 26. Het totaal uitgebrachte
stemmenaantal was 230. Voor de boekencontrolecommissie
werd het periodiek aftredend lid, de heer J. G. A. Hilderink,
opgevolgd door de heer J. J. B. Nieuwenhuis, D 1.
Vervolgens hield de direkteur een korte inleiding over de
zuivelsituatie en het nieuwe puntenstelsel van de kwaliteits-
bepaling van de door de leden geleverde melk.
Dat de leden zich inzetten om goede kwaliteit melk te leve-
ren, bleek uit het verheugende feit, dat de Hengelose fabriek
voor de derde achtereenvolgende keer op nummer 1 van de
ranglijst stond van zuivelfabrieken van Gelderland en Over-
ijsel. Na een geanimeerde discussie in de rondvraag, kon de
voorzitter de vergadering met voldoening sluiten.

BEJAARDENZANG

Het bejaardenkoor van de UW Jong van hart" heeft on-
langs een avond verzorgd in het verpleeghuis St Antonius te
Terborg. Het was een avond die de bewoners en het be-
jaardenkoor met veel vreugde beleefd hebben. De zang
werd afgewisseld door accordeonmuziek en voordrachten.
Ook werden de bewoners in de gelegenheid gesteld liedjes
uit hun eigen jeugd te zingen en dat viel in bijzonder goede
aarde. Na afloop kon men terugzien op een gezellige avond
die zeer zeker voor herhaling vatbaar is. De presidente van
de UVV, mevr. van Dijke-de Goede was de tolk van allen
toen zij aan het slot een ieder hartelijk bedankte, die aan
het welslagen van deze avond hadden meegewerkt en vooral
degene die het contact met het verpleeghuis tot stand had-
den gebracht, te weten de dames Hulshof en Lubbers.
28 juni zal het koor haar eerste lustrum vieren met een kof-
fiemaaltijd in ,,Ons Huis", waarbij tevens afscheid wordt ge-
nomen van de heer Fridsma als dirigent, die wordt opge-
volgd door de heer Starink.

Met grote dankbaarheid en
blijdschap geven wij u kennis
van de geboorte van mijn
broertje en ons zoontje

BERT-JAN

Wij noemen hem:

JAN

Hengelo Gld, 13 juni 1974.
Wichmondseweg 57.

Tijdelijk adres:
Wilhelmina ziekenhuis,
Doetinchem

Rinie en Stef Disbergen

willen iedereen, die hun trouw
dag onvergetelijk hebben ge-
maakt, langs deze weg heel
hartelijk bedanken

Hengelo Gld, juni 1974.
Ruurloseweg 17a

Bij deze willen wij u hartelijk
bedanken voor de belangstel-
ling, die wij bij ons huwelijk
mochten ontvangen.
Mede hierdoor is het voor ons
een onvergetelijke dag ge-

worden.

B. Derksen
G. Derksen-Winkel

Steenderen, juni 1974.
Pr. Bernhardlaan 62.

Meisje, 15 jaar, zoekt vak.werk
15 juni t.e.m. 15 aug., liefst bij
kinderen. Rita Demming Rozen
straat 2, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1265

Te koop een g.o.h. Kreidler
Florett. A. Derksen, Baker-

mark, Baak

Te koop g.o.h. meisjesfiets
van 6-10 jaar. Maanstraat 16,

Te koop 2!/2 pits gascomfoor
wit, met Esso gasregelaar
H. Hooman, Zelhemseweg 37,

Hengelo Gld

Te koop alle soorten Afri-
kaantjes (in de bloei). D. Poor
terman, Wilhelminalaan 4

Te koop rode bieten (kroten)
andijvie- en boerenkoolplan-
ten, 2 zeugenkooien (kevi's)
H. J. Vlemingh, Broökweg D 63
Hengelo Gld

Te koop alle soorten
koolplanten. Derksen, Steen-
derenseweg D 29, Hengelo G.

Te koop witte, rode en boeren
kool- en koolraapplanten
A. J. Rondeel, Hummeloseweg
47, Hengelo Gld

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

Voor het scheren van uw
schapen. B. Langwerden, Ban-
ninkstraat 29, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1506

Te koop zware drag. varkens
bijna a.d.t. G. Hiddink, D 35,
Bekveld, Hengelo Gld

Te koop jonge konijnen. B. A.
Hoebink, Asterstraat 30, Hen-
gelo Gld, 's avonds na 5 uur

TRICOTAGEBEDRIJF

AIBERT WESTEHMAN B.V.

Een kijkje in onze breierij, de eerste fase in het proces. Uitsluitend automatische machines vervaardigen

de verschillende dessins.

LICHTENVOORDE-HENGELO GLD

Fabrikante van modieuze baby- en kleulerkleding
Door ons dynamisch kollektiebeleid, direkt reagerend op verschillende mode-

trends, is er meer vraag naar onze artikelen dan we aankunnen.

WIJ BIEDEN: Aan een aantal DAMES een uitgesproken vrouwelijke werkkring met een zeer

goed loon en secundaire arbeidsvoorwaarden.
••••

.«!!• INLICHTINGEN: Dagelijks aan onze bedrijven:

Raadhuisstraat 33a, Hengelo Gld, Tel. 05753 - 2088 en

Besselinkstraat 1, Lichtenvoorde, Tel. 05443 - 1864.

Ook zij die van school komen, kunnen solliciteren.

U zult het merken:

bij Westerman is het prettig werken



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

Pracht BLOEMKOOL

Jonge TUINBONEN kg

Export KOMKOMMER

98

88

58

BESSENJENEVER Itr
SONNEMA

BERENBURGER
geen 1270 maar

VIN ROSé VEDETTE
3/4 liter

1170

350

OLAIJS van 135 nu 119

PATATES FRITES
baal 1 kg 139

RESTANT

W.K.74T-SHIRT
opruimingsprijs van 495 voor

375

VLEES VERS VAN HET MES
3 HAMBURGERS
RUNBERSTOOFLAPJES
MAGER RIBSTUK

168
398
548

Schouder-

karbonade298
MAGERE VARKENSLAPJES
VERSE BRAABWORST
MAGERE SPEKLAPJES
Echte

COITIU

FILET

425
329
198

625
Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG

500 gr slechts 249 NU HEEL KILO 465
alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

150 gr gekookte Gelderse
100 gr bacon
150 gr magere ham

119
139
119

150 gr vleessalade

200 gr leverworst

119
98

ZUIVEL VOOROEEL

VOLLE OAGMELK Itr 7 5

Volle houdbare MELK Itr 75

Halfvolle houdbare MELK 65

BROOO EN BANKET
Gesneden

10 puntbroodjes

4 tompoezen

Vruchten

penceetaart

bruin
wit

79
81
89

169

169
ECHTE LUXEMBURGSE

Mosel blümchen 895
normaal per fles 345 deze week 3 FLES

Wvo sinas
heel liter

Dat is haast te gek

Sun//
groot vat van 1775 bijons 1198

CP ranja sinas Itr van 295 nu 259

Vivo chips nat. en paprika baal 89

Vinoliahairspray van610 bijons 395

Pannekoekmeel speciaal van 97 bij ons-79

W.K. '74 petjes nu nog 98

Pepsi cola

Roomboter carrees

Duy vis pinda's 'A kg baal van 166 nu 139

Silan wasverzachter flacon 265 bij ons 198
PoplalOOO 4rol 152 bijons 109

Leuke bal 198

Vlido spuitbus 475 bij ons 375 2e bus 175

Suiker
max. 3 kg per klant

Mimosept
normaal 296 bij ons 219

Kerkdiensten

ZONDAG 23 JUNI
Nad. H«rv. Kar*

8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur Ds J. P. Kabel

Goode Herder Kapel
10 uur jeugddienst

„Ons Huis"
10 uur Teenerdienst

VrUz. HOT. Karic
8.45 uur Ds D. A. Brinkerink

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

Zondagsdleiut wijkverpleging

Zr Boon, Hoog Keppel, Tel. 08348-236

Weekendlenst dierenartsen Steenderen

Dr van Nie, Baak, Tel. 05754-430

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

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

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922

R.K. Kerk Keljenburg

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mla. Zondag 7.30

stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonda 6
uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mla, 11 uur
<iur R.K. karkdfonrt

RJC Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mia. Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uur H. MJa. Donr da
week H. Mla B uur.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15. Hengelo Gld

Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:

elke dag van 9-10 uur en donderdags van
18-19 uur.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur.

Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr

Veenlnk. Spreekuren: leidster gezinsver-

zorging mej. Ebbers en leidster bejaarden-

hulp mevr. Lubbers: maandag t.e.m. vrijdag

van 8.30 tot 9.30 uur.



SEEZO uniformen
Wij vragen voor de verkoop en administratie een

telefoniste/typiste
Middelbare opleiding
Enige ervaring gewenst

Leeftijd 16-18 jaar

Schriftelijke sollicitaties (evt. mondeling na afspraak)

te richten aan:

TH.F.SEESINGenZNB.V.
St Janstraat 12 - KEIJENBORG Gld

Tel. 05753-1641

Met de kermis
superkwaliteit tegen lage prijzen

Mooie dikke rib 550

Mager braadv/ees 600

Iets doorregen vlees 450

Kei mager rosbeef 625

Ro/fade vanaf 550

Schouderkarbonade 348

Rib- of haaskarbonade 398

Speciale vlees warenreclame
uit eigen keuken

700 gr ham 98

750 gr boterham worst 98

750 gr gebr. gehakt 98

Uit de diepvries
vofop //staarten en puddingen

krokeffen en frikandef/en

SLAGERIJ

B . N I E U W E N H U I S
KEIJENBURG - TEL 1320

Wij wensen u prettige en smakelijke
kermisdagen

Een nieuwe zaak en een grote sorte-
ring maken u het kopen gemakkelijker

Tot ziens in onze winkel

EefJ anssen
ST JANSTRAAT - KEIJENBURG

elektrische artikelen, huish. artikelen

luxe houtwaren, glas- en aardewerk

Erkend
gas- en waterfitter

PRETTIGE KERMISDAGEN

GEZELLIGHEID

EN SFEER TIJDENS DE

KEIJENBURGSE

KERMIS

VINDT U BIJ

DISCOBAR
„CANDLE-LIGHT"
(Hoek St Janstraat / Hengelosestraat
Keijenburg)

Geopend tijdens de kermisdagen:

ZATERDAG 22 JUNI van 19-24 uur

ZONDAG 23 JUNI van 2-24 uur

MAANDAG 24 JUNI van 19-24 uur

VRIJ ENTREE
EXTRA GEZELLIGHEID

bij een praatje en een borreltje, aan onze

gezellige bar

Een gezellig trefpunt,
daarom tot ziens bij

(Hoek St Janstraat / Hengelosestraat
Keijenburg)

OPRUIMING VAN BLOEMEN

Alles moet weg

Perkplanten a 25 et per stuk
Salvia's, Afrikanen, Petunea's
Agaratums, Begonea's enz.

KWEKERIJ HUBERS
BAAK - Tel. 05754-406

Haast u
Wegens opheffing, nog steeds op onze aanwezige

voorraad

25% korting
ALLES MOET WEG

Geen korting op suiker en rookartikelen

Levensmiddelenbedrijf J. KNOL
Lankhorsterstraat - Wichmond

zaadhandel en bloemisterij

wenst u

prettige feestdagen

EFFEN HALT HOLLEN
Now bedoele wi'j niet, dat wi'j de zaak
effen stop zet, nee dat in gin geval!!
Dit joar wollen wi'j effen halt hollen, wat
betref de deelname an de Keijenborgsen
Optochü

Loat de boer'n moar dorsen, moar

blief zelf okaktiefï!

BAT hef t'r zin in

Noa Vaderdag snort t'r weer heel wat
karretjes uut zien zaak oaver de Achter-

hookse weage.
Un teiken dat ut good zit met de fietsen,
ze komp helemoal trug.
Bovendien is fietsen hadstikke gezond.
Un goeje (fietsen)-road: wi'j iets meer
wetten oaver zo'n fijn karretjen, dan köj
good terech bi'j ut duo

Bai en Greei
FA. B. ANNEVELDT
Pastoor Thuusstroate 7 - KEIJENBORG
Sprekhoorn 1296

3 dagen kermispret
bij CAFÉ BOOLTINK
Keijenburg

Zaterdag 22, zondag 23 en
maandag 24 juni

STEMMINGS-en
DANSMUZIEK
van het orkest

The Melodie Combo

ilb
Voor:

Mc Cormick
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS melksystemen
Tei. 05753-1964 en stallen

De uitgevers van „DE RECLAME"
(Drukkerij Wolters)
wensen alle inwoners van Keijenburg veel
plezier tijdens de Keijenburgse kermis

TANKSTATION JOU J
HUMMELOSEWEG 21 - HENGELO GLD

super 94 et per liter

normaal 91,2 et per liter

Ze zijn er weer

SLAAPZAKKEN
2e keus (schoonheidsfoutjes)

19.95-24.95-32.50

Ie keus

42.75

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL"
HENGELO GLD

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG
TEL 05753-1879

Verse eieren te koop
(bruine)
G. J. Weulen Kranenbarg
Het Karspel 8 - Hengelo Gld

Doe-het-zelf ROLHORREN
tot voor kort een onbetaalbare luxe, maar door een
vernuftrg systeem is het nu mogelijk én betaalbaar
om voor elk raam in uw huis een rolhor te plaatsen
tegen een gemiddelde prijs van plm f 30.—, slechts
1/5 van de prijs die u tot nu toe moest betalen.
Volop frisse lucht en toch geen muggen en vliegen
meer in huis.

Met één vloeiende beweging, hups, het gaas ervoor
en in één handomdraai, pats, de hor vliegt weer om-
hoog.

De rolhor is gemaakt van glasfibergaas dat niet kan
roesten, rafelen, rekken of lubberen en gaat jaren-
lang mee. Elke rolhor is met gaas, rolstok, acces-
soires en montagevoorschriften compleet verpakt in
een handige koker.

Rolhor geschikt voor een raam van:
breed 35 t.e.m. 64 cm
breed 65 t.e.m. 84 cm
breed 85 t.e.m. 104 cm
breed 105 t.e.m. 124 cm

f 26,95
ƒ 30,95
ƒ34,95
ƒ 39,95

véél en veel goedkoper

L U B B E R S woninginrichting

Grote feesttent a.d. Kerkstraat

Zondagavond 23 juni vanaf 7 uur

DANSEN
ORKEST: THE LEMON FIVE

Toegang onder voorbehoud

Zaterdag 22 juni

DANSEN
vanaf 7 uur n.m.

Zondag 23 juni
's middags STEMMINGSMUZIEK

's avonds vanaf 7 uur

DANSEN
Maandag 24 juni de gehele dag

DANSEN
vanaf 10 uur v.m.

Alle drie dagen met medewerking van:

The Evening Stars

Zaal Winkelman
KEIJENBURG


