
13e jaargang no 26 dinsdag 25 juni 1974

Buiten schilderen

P E H A L I N R E G Ü L é
GRONDVERF EN GLANSVERF

UIT ÉÉN BUS

Kan niet bladderen

LENSELINK

Te koop
alle werkdagen voor 's morgens 11 uur

vers geplukte
A A R D B E I E N
Zaterdags alleen op bestelling

Opgave vrijdagsmorgens

Fam.Wullink
D 136 - Hengelo GId - Tel. 05753-1427

ARIE BEEFTINK

Wassinkbrinkweg 1, Zelhem

MANNEKE VOSKAMP

Asterstraat 26, Hengelo GW

juni 1974.

Wij trouwen op vrijdag 28 juni 1974 om

14.00 uur op het gemeentehuis te Hengelo

Ons huwelijk zal worden ingezegend om

14.30 uur in de Vrijz. Herv. Kerk te Hen-
gelo GId, door Ds D. A. Brinkerink.

Deze dag is ons adres: zaal Langeler,

Hengelo GId

Wij gaan wonen te Zelhem,
Rembrandtstraat 46

Receptie van 16.00-17.00 uur

Op woensdag 26 juni hopen wij met onze kinderen ons

25-jarig huwelijk te herdenken.

TH. J. MICHELS

en

J. B. MICHELS-v.d. WEER

Hengelo GId, juni 1974.

Spalstraat 45.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel 't Averenck,

Spalstraat 45 te Hengelo GId.

Op maandag 1 juli hopen wij met Hannie en Wim ons

25-jarig huwelijk te herdenken.

H. JANSEN

J. H. JANSEN-ZWEVERINK

Varssel, Hazenhutweg 1.

Hengelo GId, juni 1974.

Receptie van 5 tot 6 uur in zaal Suselbeek, Wolfers-

veen, Zelihem.

Heden is rustig, nog vrij onverwacht, van ons heen-

gegaan mijn lieve man en onze lieve vader en opa

BERNARD GROOTBOD

echtgenoot van Antonia Woerts

op de leeftijd van 79 jaar.

Hengelo GId, A. Grootbod-Woerts

Doesburg, R. H. Tiecken-Grootbod

J. A. Tiecken

Hengelo GId, B. H. Grootbod

G. Grootbod-Harmsen

en kleinkinderen

Hengelo GId, 15 juni 1974.

Regelirtkstraat 3.

De begrafenis heeft op woensdag 19 juni plaats gehad

op de Algemene Begraafplaats te Hengelo GId.

CLAM
UITGAVE:

Drukkerij WOLTERS

Kerkstraat 17 - Hengelo

Tel. 05753-1455

b.g.g. 1253

Verschijnt dinsdags

Te koop plm. "P/2 ha zwaar
hooigras. Briefjes inleveren
maandagavond 1 juli, 8 uur.
Bretveld, Ruurloseweg 88,
Hengelo GId.

Te koop jonge Hollandertjes
J. ten Have, Maanstraat 2,
's avonds na 6 uur

HANDEL IN

hooi en stro

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

T
UW DRUKKER

voor uw

familie- en

handels-

DRUKWERK

DRUKKERIJ

WOLTERS
Tel. 1455

A

Deze week

bij de keurslager

DE GEHELE WEEK:

Magere

hamlappen

500 gram

Ontbijtspek

150 gram IA O

Magere

speklappen

500 gram 189
Rauwe ham
100 gram 148

Mager

rundvlees

500 gram 598
Boterhamworst
250 gram 150

Voor de barbeque
Beierse braadworst 75

Houtskool per zak 398

Kippeboutjes per 100 gr
75

Rib- of haaskarbonade
398

Gek. lever

100 gram 99

DAGREKLAMES:
Maandag en dinsdag:

500 gr verse worst

298
Donderdag:

500 gr
malse varkenslappen 368

500 gr vleesribbetjes 98

100 gr slagersham 99

Woensdag:

500 gr gehakt + kruiden

250

1 kg nog voordeliger

399
500 gr r.gehakt spec. 548

500 gr v.gehakt spec. 448

Vrijdag en zaterdag:

500 gr schouderkarbonade 289

500 gr magere riblappen 40g

10 BITTERS ALLEN 99

10 KROKETTEN 325

10 FRIKANDELLEN 325

3 LOEMPIA'S 199

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

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 6 juli hopen wij met onze kinderen en

kleinkind ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

G. J. MEENINK

J. MEENINK-LIJFTOGT

Hengelo GId, juni 1974.

Raadhuisstraat 42.

Gelegenheid te feliciteren van 3.30 tot 5.30 uur in zaal

Concordia te Hengelo GId.

1934 1974

Dankbaar hopen wij D.V. zaterdag 29 juni met onze

kinderen en 'kleinkinderen de dag te gedenken, dat

wij voor 40 jaar in het huwelijk werden verbonden.

J. GROOT ROESSINK

H. J. GROOT ROESSINK-JANSSEN

Hengelo GId, juni 1974.

Varsselseweg 4.

Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot 4 uur in zaal

Langeler te Hengelo GId.

HENGELO (GLD)

ZONDAG 30 JUNI

SANGUNDKLANG
met zang van Cecil

3 bars vol gezelligheid

Aaltje van 't Botterhuus
en

Aornt van den Zilverberg
wilt met mekare goan trouwen.

De trouweri'je is op donderdag 11 juli urn

8 uur in de zaal van Langeler an de Spal-

stroate in Hengel.

lederene wodt op de brulfte verzoch!

(Atte d'r tenminste un kleinigheid veur

oaver hef).

Noader ni'js volgende wekke in disse

krante.

COöP. RAIFFEISENBANK - RABOBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan l - Tel. 05753-1294

Bijkantoor Vel d hoek - Kapel weg 16
Tel. 05736-369

Voor al uw

REISDEVIEZEN, REISCHEQUES,
REISVERZEKERINGEN en
VAKANTIEREIZEN

Alle bankzaken



WEGENS FAMILIEFEEST IS ONZE ZAAK

op zaterdag 29 juni a.s.

de gehele dag GESLOTEN

DROGISTERIJ SCHILDERSBEDRIJF

G O O S S E N S
Pastoor Thuisstraat 11 - KEIJENBURG

F. Schreuder, arts
Afwezig wegens vakantie
vanlt.e.m. 15 juli

De praktijk wordt ten mijnen huize waargenomen door
Dr. Moons. Spreekuren en apotheektijden als normaal

Geboeid zijn
Door frisse mode 1974.

Kan bij MODEHUIS LANGELER

U bent niet gebonden om te kopen.

Vrij kijken mag altijd

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.) \

SEEZO uniformen
vraagt per 29 juli a.s. voor halve dagen

een assistente voor de
perskamer

Ook gehuwde vrouwen zijn welkom.

Tevens vragen wij voortdurend

geroutineerde naaisters
Sollicitaties aan:

UNIFORMKLEDINGBEDRIJF

TH. F. SEESING& ZN BV
St Janstraat 12 - KEI JEN BORG Gld
Tel. 05753-1641

25-jarig jubileum voor de heer J. W. Wagenvoort

EEN KWART EEUW VOORZITTERSCHAP VAN DE CHR.

MUZIEKVER. CRESCENDO

De heer Wagenvoort bekijkt de hem aangeboden attentie
(in verpakking) met als opschrift: Voorzitter, hedenavond
bent u de sigaar.

Mede door een goed geheugen van medeleden en naspeu-
ring door het bestuur, bracht de wetenschap dat de heer
J. W. Wagenvoort, deze maand precies 25 jaar de functie
van voorzitter had bekleed bij de chr. muziekver. Crescendo.
De jubilaris, die dit zelf in alle bescheidenheid niet aan de
grote klok had willen hangen, was verrast, toen 2e voor-
zitter H. W. Waarlo, dit na afloop van een repetitie bekend
maakte aan de leden.
De heer Wagenvoor werd in 1946 geroepen tot de functie
van voorzitter, terwijl hij voordien bij afwezigheid van andere
bestuursleden hetpenningmeesterschap en het secretariaat
waarnam.
Ruim 17 jaar bekleedde hij het voorzitterschap tot hij in 1963
vanwege drukke werkzaamheden en gezondheidsredenen de
voorzittershamer moest neerleggen en werd opgevolgd door
de heer H. Vruggink.
Doordat de 'heer Vruggink wegens een noodlottig ongeval
de vereniging ontviel, kwam Crescendo zonder voorzitter
te zitten.
Toen bestuur en leden de heer Wagenvoort weer polsten
voor de functie van voorzitter, toonde hij zich tenslotte toch
bereid de leiding van de vereniging weer op zich te nemen.

De periodes van 1946 tot 1963 en van 1966 tot 1974 bij
elkaar opgeteld, betekenden voor de heer Wagenvoort, ©en
kwart eeuw voorzitterschap van de ohr. muziekver. Cres-
cendo.
Toen toendertijd het repetitiebezoek tot een minimum was
gedaald, werd de moed er in gehouden en de instrumenten
niet aan de wilgen gehangen.
Er werd echter enthousiast uitwerking gegeven aan de plan-
nen tot aanwerving van nieuwe leden en financiële mede-
werking.
Het gevolg was dat men de beschikking kreeg over een
jeugdkorps van 24 leden. Hiervan plukt Crescendo nog
steeds de vruchten.
Voor de heer Wagenvoort was deze korte huldiging dan ook
een aangename verrassing, waarbij de 2e voorzitter dieper
inging op de zelfwerkzaamheid en de bezielende leiding van
voorzitter Wagenvoort. Onder aanbieding van een leuke
attentie werd de dank van de leden aan de jubilaris uit-
gedrukt.

GEMEENTENIEUWS

Brochure „Op weg naar gewestvorming"

Voor belangstellenden is - zo lang de voorraad strekt - ter
secretarie afdeling algemene zaken verkrijgbaar de brochure
„Op weg naar gewestvorming waarom, wat, hoe".
Deze brochure geeft enkele hoofdlijnen aan van het beleids-
advies van het bestuursonderzoek Oost-Nederland (B.O.N.),
dat is uitgebracht door prof. dr. H. A. Brasz en prof. Mr.
S. F. L. Baron van Wijnbergen.

Spreekuur burgemeester en wethouders

Gedurende de periode van 1 juli t.e.m. 2 augustus 1974
zullen de leden van het college van burgemeester en wet-
houders op vrijdagavond geen spreekuur houden, zulks in
verband met de vakanties van de burgemeester en wet-
houder Hooman, respectievelijk van 1 juli t.e.m. 2 augustus
1974 en van 26 juli t.e.m. 18 augustus 1974.
Tijdens de vakantie van de burgemeester komt zijn spreek-
uur op dinsdagmorgen eveneens te vervallen. Slechts in
zeer dringende gevallen zal _ na een met de secretarie ge-
maakte afspraak - de loco-burgemeester te spreken zijn.
De direkteur gemeentewerken zal de maand juli met vakantie
afwezig zijn en gedurende die periode ook geen spreekuur
houden.

i

KAMPIOENSWEDSTRIJDEN TOUWTREKKEN

Zondag 30 juni a.s. worden op de terreinen bij café „De
Zandheuvel" aan de Ruurloseweg te Hengelo Gld, de laatste
kampioenswedstrijden touwtrekken georganiseerd van de
klassen 720 en 560 kg en de jeugdklasse. TTV Bekveld is
de organisator.
Vooral in de 720 kg klasse is de strijd nog volkomen open
en de ploegen van Heure en Bekveld, die elkaar één punt
verschillen, zullen elkaar geen duimbreed cadeau geven, en
kan men op spannende wedstrijden rekenen.
Ook de overige ploegen zullen hun best doen het de kop-
lopers zo moeilijk mogelijk te maken.
De aanvang van de wedstrijden is extra vroeg gehouden,1

zodat iedereen weer op tijd thuis kan zijn voor de W.K. voet
ballen op de TV.

GESLAAGD

Aan de pedagogische academie C. Kleijwegt te Doetinchem
slaagden voor de akte volledig bevoegd onderwijzer onze
plaatsgenoten J. Niesink te Keijenborg en H. Kraassenberg
te Hengelo Gld.

Aan de auto-technische school te Apeldoorn slaagde onze
plaatsgenoot Henk Bruggeman voor het diploma MTS afd.
autotechniek, met bijbehorende vakken.

KARNAVALSVERENIGING „HOESTMEUGLUK" HEEFT

PROGRAMMA KLAAR

De Hengelose karnavalsvereniging „Hoest Meugluk" heeft
voor een groot deel haar programma voor het komende sei-
zoen al klaar.
Gezien het enthousiasme bij de diverse aktiviteiten, zowel
van leden, alsook van het publiek, heeft de karnavalsver-
eniging „Hoest Meugluk" er toe gebracht haar programma
wat eerder klaar te stomen.
Zo zal het eerste naar buiten optreden weer zijn met de
Hengelose kermis, waar een voetbalwedstrijd zal worden ge
houden, in liefst allerdolste kledij, met als tegenstander of
sparring-partner, wellicht de karnavalsvereniging uit Kranen
burg.
Het elftal van Hoest Meugluk zal uiteraard bestaan uit leden
van de vereniging, terwijl gedacht wordt de match weer te
gaan houden op het parkeerterrein aan de Leliestraat.
Vervolgens zullen meerdere aktiviteiten ontplooid worden,
zo bestaan plannen tot het houden van een grote oriën-
termgsrit, in hoeverre hier speciale attracties aanwezig zijn
is nog niet geheel duidelijk, maar men is wel van plan iets
bijzonders te doen.
De Prinsverkiezing zal geschieden op de 11e november, ook
deze avond zullen verrassingen worden gebracht, die echt
leven 'm de brouwerij zullen brengen.
Nog onder de indruk van het geweldige enthousiasme en
het medeleven en de medewerking tijdens de kinderoptocht
dit voorjaar, zal ook nu weer getracht worden een dergelijke
optocht te gaan creëren op één der karnavalsdagen, volgend
voorjaar.
De instemming van vele medewerkers is reeds hierover
binnengekomen, echter met dien verstande dat de optocht
dan op de zaterdagmiddag gehouden zal worden.
Met betrekking tot de organisatie is hier helemaal geen be-
zwaar tegen, zodat zeer zeker te verwachten is dat volgend
jaar de kinderoptocht zaterdagsmiddags door Hengelo's
straten zal trekken.
Voor de leden van „Hoest Meugluk" wacht dan het grote
karnaval, waarbij weer uitgezien zal worden om met attrac-
ties naar voren te komen.

TIEN VAN ROOD IN TRIPLO

Voor de derde maal in successie, zetten leden van de biljart-
vereniging „Centrum", Keijenburg (Herman Winkelman), een
tournooi op onder het motto „Tien van rood".
Deze spelt rant trok weer meer deelnemers dan vorig jaar.
Ditmaal, tijdens het tournooi 1974 waren er liefst 110 bil-
jarters, afkomstig uit het geheJe district Doetinchem der
KNBB, die hun kunnen op het groene laken kwamen uit-
proberen.
In twee zaterdagmiddagen en zaterdagavonden werd uitge-
vochten, welke het beste in de prijzen viel En zeker wat
betreft de prijzen, voor do beste 15 geklasseerden had men
daarvoor bij 't Centrum d;iep in de pan gehakt.
Alle deelnemers, met daarbij de talrijke meegekomen sup-
porters zorgden voor een, fijne sfeer, waarin de tien-van-rood
biljarters zich bijzonder thuis voelden.
De meeste deelnemers zegden meteen weer toe wat betreft
hun deelname voor volgend jaar.
Voor voorzitter Henk Rietman was het een fijne taak, om aan
de gelukkige 15, de prijzen uit te reiken. Voor de beste

.plaats was een fraaie beker en een radio beschikbaar.
JDe nummers 1, 2 en 3 luiden als volgt: B. Scheffer (b.v.
IVelswijk), 2 W. Boerman (b.v. Concordia), 3 B. Ankersmit
J (b.v. Velswijk).
Bij monde van de heer Ankersmit lieten alle deelnemers
weten dat zij zeer content waren met de goede organisatie
van het derde „Tien van Rood"-tournoooi in Keijenburg.

TAPVASTE HAND
De bierkraan bedienen is een kunst op zichzelf, leder jaar
schrijven de gezamenlijke Nederlandse bierbrouwerijen een
nationale biertapwedstrijd uit, verdeeld over regionale wed-
strijden en een landelijke finale te Amsterdam.
Wim Moerman van café-restaurant Concordia te Hengelo G
wilde ook wel eens de strijd aanbinden met andere collega's.
Uit een aantal van 17 deelnemers aan de individuele klasse
op de regionale biertapwedstrijd in de Buitensociëteit te
Zutphen, klasseerde hij zich op de 4e plaats met een eer-
volle vermelding van de jury.
Een goed begin, gezien hij voor de eerste maal aan een
dergelijke wedstrijd deelnam.

De welzijnscommissie Keijenburg ziet haar streven voor een
Dorpshuis nu in daden omgezet.
Inmiddels is er een aanvang genomen met de werkzaam-
heden.
Een gedeelte van het oude Parochiehuis wordt in de nieuwe
situatie ingepast.

Hoest Meugluk wil bij de gecostumeerde voetbalwedstrijd
tijdens de Hengelose kermis ook haar leden in aktie zien.
Nog doller dan dol, dus leden van Hoest Meugluk, informeer
en geef u zo snel mogelijk op bij de voorzitter. Dit door ge
brek aan conditie bij het bestuur.

De muziekvereniging DSS uit Steenderen wil haar dank be-
tuigen aan de bevolking, voor de steun, die weer werd ver-
leend.
Zij wil dit doen in de vorm van het geven van concerten,
drie in getal.

Na de hervatting van haarbuitenconcerten bij manege „de
Gompert", wil de chr. muziekvereniging Crescendo de
eerstvolgende maal een concert verzorgen in de wijk Veld-
hoek in de gemeente Hengelo Gld, nabij de kapel.

De geestelijke vader van de figuur Aornt Peppelenkamp, t.w.
Herman van Velzen, deed zijn toezegging, om ook aanwezig
te zijn op de Hengelose braderie, die gehouden wordt op
de woensdagavonden 24 en 31 juli, in de Kerkstraat te Hen-
gelo Gld.

Wie nu naar de toren van de Herv. Kerk te Hengelo Gld
kijkt, zal er niet de juiste tijd ontdekken, en zelfs de wijzers
niet kunnen vinden, die verwijderd zijn ter reparatie van het
uurwerk.

Ondanks vakanties blijft de trimclub Hengelo-Keijenburg er
stevig aan trekken.
ledere zaterdag- en zondagmorgen worden van 9 tot 10 uur
's morgens de benen gestrekt op het landgoed 't Zand.
Wegens sluiting van de sporthal in de zomerperiode, ver-
vallen de hiervoor vastgestelde tijden.
Na 11 augustus gaat men weer normaal draaien.

De sfeer van razende motoren, hoge snelheden en de geur
van benzine- en oliedamp, dit alles staat de duizenden lief-
hebbers van de motorsport te wachten, tijdens de Inter-
nationale wegraces op zondag 18 augustus op circuit de
Varssel-Ring.
Weer een organisatie van HAMOVÉ.

Uit het blad „Oost" van de Stichting Streekbelangen Oost-
Gelderland, blijkt dat het zoeken naar olie in de Achterhoek
waarschijnlijk in de richting van Winterswijk gaan wijzen.
Oude archieven vermelden, dat precies 25 jaar geleden ook
olie werd aangeboord in het buurtschap Corle.

Dat ze met mekare wilt trouwen, stekt Aaltje van 't Botter-
huus en Aornt van den Zilverberg, niet onder stolen of ban-
ken. Op donderdag 11 juli geven ze in zaal Langeler hun
jawoord aan de „ambtenaar" van de burgelijke stand.
Voor iedere belangstellende is er bovendien een fijne folk-
loristische bruiloft. VVV Hengelo Gld nodigt u allen uit.

Voortvloeiend uit de hearing op de Keijenburg, van het
gemeentebestuur van Hengelo Gld, krijgt Keijenburg in het
najaar van 1974 ook een openbare telefooncel aan de Kerk-
straat aldaar.

Het „Boogmanshuis" te Steenderen blijft staan, en zal wor-
den voorgedragen voor de Monumentenlijst.
Dit als direct gevolg van de stemming in de Steenderense
gemeenteraad, waar het voorstel met de hakken over de
sloot werd goedgekeurd.

De organisatie van de reclameborden in stadion Elderink,
welke een beetje in het slop was geraakt, wordt nu weer
nieuw leven ingeblazen door de aktieve supportersclub van
de voetbalvereniging PAX.

Gerrit Wolsink, fabriekscoureur bij de Japanse Suzuki blijft
het goed doen.
Stapte hij begin dit jaar van Maico over op Suzuki en volgde
er een periode van gewenning, thans gaat het goed.
Zondag behaalde hij in Beuern (West Duitsland) tijdens de
Grand Prix aldaar in de 1e manche een 4e plaats, terwijl in
de 2e manche de grote klapper kwam: hij won deze manche
voor Ad. Werl.
Na 6 wedstrijden staat hij met 78 punten vierde op de wereld
ranglijst.

Voor de voetbalver. PAX uit Hengelo Gld is er verblijdend
transfernieuws. De talentvolle speler H. Holstein, die drie
jaren de kleuren verdedigde van het Zutphense Be Quick
komt volgend seizoen het elftal van PAX versterken.

Nu de bouw van de kantine op het nieuwe sportcomplex te
Wichmond gestaag vordert, zijn de vooruitzichtenvoor de
voetbalver. Sociï gunstig, om in de toekomst haar gasten
nog beter te kunnen ontvangen.

De aanleg van het sportcomplex te Steenderen vordert in
snel tempo.
Dit deed de raad van Steenderen besluiten, het benodigde
krediet wel beschikbaar te stellen.

Vanwege sanering van het Marktplein te Steenderen, w.o.
handhaving van het Boogmanshuis, zal de toekomstige uit-
breiding van Het Anker moeten beantwoorden aan het be-
doelde saneringsplan.

Wie overhoop zit met oud materiaal, kan beslist dit kwijt
aan de chr. muziekver Crescendo, welke druk doende is
haar derede Rommelmarkt te organiseren, die wordt ge-
houden in de maand juli of augustus.
Inlichtingen bij de voorzitter, Tel. 1735, Hengelo Gld.



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

198
88
58

GRANNYSMITH kg 198

PERZIKEN

RABARBER

Dikke kroppen SLA
2 voor

PRACHT
BLOEMKOOL

SLIJTERIJ „DE ZON"

Vrijheid oude JENEVER Itr

JaCERMEISTER grotefles1495

TORINO VERMOUTH Itr 395

Duyvis braadpan diner
Oud-Hollands of Chinees 390 bij ons 298
Milanees 298 bij ons 248
Indisch 435 bijons 375

UIT DE Dl l * VRIES

SPERCII BOONTJES

VLEES VERS VAN HET MES
3 SLAVINKEN
VERSE LEVER
RUNDERSTOOFLAPJES
Magere

165
298
398

VERSE BRAADWORST
Magere VARKENSLAPJES
RIBKARBONADE
Botermalse

100 gr

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG

SOOgrslechts 249 NUHEELKILO 465
alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

150 gr snijworst
150 gr leverkaas
150 gr gebr. gehakt

119
98

119

150 gr ham

150 gr huzarensalade
119
119

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 65

Magere YOGHURT Itr 69

ROOMBOTER pakje f §§

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 79
wit 81

10 picknickpuntjes 93
Krentesneetjes de luxe 135

235APPELTAART

Uniek voor regendagen

vakantie-speelboek perstuk 175
Margarine

Rem i a Dex
per pakje van 84 bijons

Ook als limonadesiroop vol vitamine G
.

Carvan cevitam
dubbele fles geen 399 bij ons 259

Piccolo knakworst

Vivo sperciebonen

Plastic bekers

Custard

per blik

heel blik

20 stuks

groot pak

99

79

Unox soep extra gevuld
kip of tomaat of erwten literblik

Vivo zakdoekjes van 98 voor
Cassis heel liter
Rondo's rol

179
79

105
75

Raak in blik sinas-cola-up blik
Vivo repen z 8 voor
Biologisch All

koffer 835 voor 735 bij ons

Lucifers 2 pak

60
135

665
75

Melk of puur

hagelslag
500 gram

Groente • kip - tomaten

soep
3 pakjes

Kerkdiensten

Doopzitting
Ned. Herv. Gem. Hengelo Gld

donderdag 4 juli
's avonds 8 uur in „Ons Huis'

ZONDAG 30 JUNI
N*d HOT. Kerk

8.30 uur Ds Jansen
10 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. P. Kabel

VrUz. H«rv. Kerk

Geen dienst

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277
Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30
uur en zondags van 12-12.30 uur

Zondagsdlerut wijkverpleging

Zr Culeman, tel. 1397

Weekendlenst dierenartsen Steenderen
Dr S. Tichelman, Tel. 05755-665

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Pieper, Tel. 05753-2002

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922

R.K. Kerk Keljenburg
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mie. Zondag 7.30
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonda 6

uur stille H. Mla. 9.30 uur H. Mis, 11 uur
iur R.K. karkdienat.

R K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mla. Door da
week H. MJt* 8 in-

Maatschappelijk werk Hengelo Gld
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle



TRICOTAGEBEDRIJF

AIBEBI WESIERMflN B.V.

Een van de volgende bewerkingen is het modelleren. Sommige artikelen worden gestansÏÏ, een groot ge-

deelte echter wordt met de hand geknipt, zoals U hier ziet.

LICHTENVOORDE-HENGELO GLD

wij ZIJN: Fabrikante van modieuze baby- en kleuterkleding
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

Vakantie verzorgen
Op alle 600 kantoren in ons land beschikt de ABN over

. medewerkers, die speciaal voor 'reizen' zijn opgeleid.
'n specialist maakt u wegwijs in een rijk gevarieerd

pakket van zo'n 800 vakantiemogelijkheden.
' In de grote kantoren kan hij u bovendien een

impressie in beeld en geluid geven van uw
\x voorkeursbestemming, door middel van een zgn.

TeleTripper. Folders en catalogi heeft hij volop.
^ En desgewenst kan hij telefonisch van de

ABN-reiscentrale, in het hoofdkantoor, nog

aanvullend<fgegevens krijgen. En als u eenmaal uw vakantie heeft gekozen,

regelt hij gelijk verzekering en reisdeviezen. Verzorgde vakantie, dat is een
prettige dienst van de ABN.

Algemene Bank Nederland
Hummeloseweg 14 - HENGELO GLD

Telefoon 05753-1897

Loop niet voor niets
In juli is er geen verkoop
van Ned. Staatsloten

Aanvang verkoop eerstvolgende loterij,

5 aug. a.s.

BECKING
Spalstraat 12 - Tel. 05753-1957

Th. J. Hanrath, arts
AFWEZIG

van 28 juni t.e.m. 11 juli

WAARNEMING AAN HUIS

GLAS, VERF, BEHANG: WINKELMAN
Hoera, geslaagd!

BELOON DIT MET EEN PRACHTIG CADEAU:

radio-cassette-recorders

cassetterecorders - transistorradio's

Fa. Ordelman & Dijkman
Spalstraat 14 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-1285

Wegens vakantie gesloten
van zaterdag 29 juni t.e.m.
zaterdag 6 juli

Voor spoedreparaties wende men zich tot:

B. BERGEVOET, Keijenburg, Tel. 1570

INSTALLATIEBEDRIJF

BENNIE BESSELINK
Hengelosestraat 18 - Keijenburg

Groot touwlrektournooi
Laatste kampioenswedstrijd
van de klassen 720 en 560 kg

en de jeugdklasse

zondag 30 juni a.s.

Aanvang l uur

Terrein:,,De Zandheuvel"

Organisatie: T.T.V. Bekveld

uw eigen spaarbank
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

rente s -10 %
Assur.kantoor TIJKKEN

Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

E. J. Pellenberg
BODE ZIEKENFONDS O.G.Z.O.

VAKANTIE
•PBüWf!1̂ flHMF<*M>
van l t.e.m. 20 Juli

Gemeente Hengelo Gld
Onttrekking gedeelte weg
aan het openbaar verkeer

Burgemeester en wethouders van Hengelo brengen

ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10, 2e lid

der Wegenwet, ter openbare kennis, dat voor belang,

hebbenden ter secretarie ter inzage is gelegd hun voor

stel aan de raad om een gedeelte van de Beijerinkdijk,

welke weg onder nummer 102 voorkomt op de wegen-

legger, aan het openbaar verkeer te onttrekken.

Eventuele bezwaren tegen dit voorstel kunnen tot en

met 10 juli 1974 schriftelijk bij de gemeenteraad wor-

den ingediend.

Burgemeester en wethouders

der gemeente Hengelo

L. P. Quarles van Ufford, burgemeester

W. C. Gieling, secretaris

Hengelo, 20 juni 1974.

Boek van
de Maand

SPAARBANK

Met het oog'
op onderweg.

Een reis in de tijd
langs de monumenten van
Nederland. Met verhalen,
feiten, anekdotes. En 13
overzichtelijke route-
kaarten in vier kleuren.

Nu f .12.50.

WOLTERS
BOEKHANDEL

Geslaagd of vakantie!
Maak een keuze uit onze mooie kollektie

Kreidler - Zündapp • Puch -
Peugeot

B R O M M E R S
Ook voor

rijwielen
groot en klein, uw adres

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

Wegens familie.omstandigheden zijn wij

wonsdag 26 juni
de gehele dag gesloten

G.W.Braakhekke
Banninkstraat 3 - Hengelo Gld

Voor:

Mc Cormlck
tractoren

LM B Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS melksystemen
Tel. 05753-1964 BH Stallen

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER


