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Hengelose kermis 1974HET
buitengebeuren

beleeft u op uiterst prettige wijze bij ons sfeervolle

TUINFE

vrijdagavond 12 juli

zaterdagavond 13 juli
Aanvang beide avonden om 20.00 uur.

Voorverkoop van kaarten vanaf dinsdag 9 juli aan de zaak,

Spalstraat 3.

In onze feeëriek verlichte tuin zijn aangelegd een speciale dansvloer, alsmede

zitjes en een ruime bar.

Voor een natje en droogje wordt U op uw wenken bediend.

Extra: onze bekende BARBQUE-HAPJES

Dit tuinfeest zal vele „Oostenrijkgangers" (uitwisseling Feistritztal) weer doen

denken aan „die lustige Feuerwehrfest" (de vrolijke brandweerfeesten) in de

openlucht.

Woensdagavond 10 juli

Vrijdagavond 12 juli
op de gezellige toer met plaatjes voor de pep, m.m.v.

discjockey „HARM"

Zondagmiddag 14 juli DISCO-MIDDAG
voor de jeugd, van 14.00-16.00 uur

m.m.v. discjockey Willem Kamphuis, bekend van band-

recorder en telefoon

ff

Café „DE ZWAAN
(familie Reint Waenink en Co) - Spalstraat 3 - HENGELO GLD

IN DE NABIJHEID VAN HET LUNAPARK

KERMIS
VIEREN
OP
Z'N BEST CONCORDIA

Raadhuisstraat - Hengelo Gld

Café - cafetaria - discobar - dancing ;;

OUDERWETSE

op vrijdag 12 juli

sfeervolle
stemmingsmuziek

m.m.v. het dans- en
showorkest
THE MOODCHERS

Zaterdag 13 juli en

zondag 14 juli

Dansen
m.m.v.

The Evening Stars

! >

Aan onze bars kent gezelligheid geen tijd

Drie sfeervolle bars, dat is een feit

dinsdag rt Juli 1974
W- .

CLAM
UITGAVE:

Drukkerij WOLTERS

Kerkstraat 17 - Hengelo

Tel. 05753-1455

b.g.g. 1253

Verschijnt dinsdags

Let op:

Keurslagers • kermisprijzen

DE GEHELE WEEK:

Magere speklappen

500 gram | / Q

^

Malse biefstuk

2SO gam

Magere riblappen

548
MAGERE

varkensrollade

500 gram O <fö

Magere hamlappen

498500 gram

10 frikandellen 325

10 kroketten 325

1O bitterballen 99

3 loempia's f 99

Slagersham

100 gram 99

Gekookte lever

100 gram 99

Boterhamworst

150 gram 99

Gebraden gehakt

150 gram 99

Maandag en dinsdag

500 gram

verse worst 298
Donderdag

500 gram

vleesribbetjes
500 gram malse

varkenslappen

98

368

Woensdag

500 gram

gehakt + kruiden 250

l kg nog voordeliger

399
500 gram

rundergehakt spec. 548
500 gram

varkensgehakt spec. 448

Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade

500 gram

Verse kuikenbouten

500 gram

Schenkel

500 gram

278

375

498

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

Met de kermis feest weren

in Hotel Leemreis

Een feit is dat veel mensen met vermoeide benen doorlopen. Ze staan

te veel of hebben een begin van spatadervorming. Misschien omdat

ze in verwachting zijn. Terwijl benen juist zo goed beschermd

kunnen worden: gaat u eens naar de bandagist!
ALS
UW BENEN
STEUN VRAGEN
GEEF ZE DIE
DAN OOK

DROGISTERIJ LENSELINK

U vindt daar LUXOVAR. Dat zijn

elastische kousen die echte verantwoorde

steun geven. Daarbij toch modieus zijn.

Ze worden gemaakt door VARITEX in Haarlem,

breiers van therapeutische en modieuze

elastische kousen. Kousen die door vele

moderne artsen worden voorgeschreven

bij verschillende soorten beenklachten.

U moet zeker eens informatie vragen!

Er zijn twee tehuizen

Dat is het UWE en ONS HUIS (sinds 1600)

HET ADRES VOOR

bruiloften - partijen
diners
in de gemoderniseerde zaal van

H O T E L L A N G E L E R
SPALSTRAAT 5 - HENGELO GLD

KINDERBADPAKKEN

KINDERBIKINI'S

DAMES BADPAKKEN

DAMES BIKINI'S

HEREN ZWEMBROEKEN

JONGENS ZWEMBROEKEN

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

2.98

4.98

5.00

10.00

5.00

2.00

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD



Inplaats van kaarten

Op zaterdag 13 juli zijn wij 40 jaar getrouwd.

Dankbaar en blij hopen wij met onze kinderen en klein-

kinderen op D.V. maandag 15 juli onze 40-jarige echt-

vereniging te herdenken.

H. J. JANSEN

H. E. JANSEN-JANSEN

Hengelo Gld, juli 1974.

Ruurloseweg 32.

Receptie van 3 tot 4.30 uur In café-restaurant „de

Sprokkelaar", Saririkdijk 3, Varssel, Hengelo Gld.

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 verzochl

(Atte d'r tenminste un kleinigheid veur

oaver hef).

Wel meer zien in mode!

En niet meer betalen!
Kan best goed lukken als u komt kijken in de

kermisweek bij MODEHUIS LANGELER

Waar U prettig winkelt voor prettige prijzen.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.) l

Het lekkere eten

moet u met de kermis

niet vergeten

WE HEBBEN VOLOP

karbonade - verse worst

fijn rundvles enz.
PROBEER OOK EENS ONZE

heerlijke vleeswaren

Raadhuisstraat 10 _ Tel. 1301

Extra feestaanbiedingen

98

159

198

125

98

49

55

1 fI. ranja

2 literf l. sinas

l mandje perziken

l kg harde tomaten

l kg bananen

l zak gesn. spitskool

1 zak

geschr. aardappeltjes
VERDER VOLOP

aardbeien, kersen,

bessen enz.

EXTRA AANBIEDING

bloemen en planten
IN ONZE

vergrote verkoop
bloemenkas

FA.WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

HET ADRES VOOR

groente, fruit, bloemen

<v Wanneer U genoeg hebt van de

~ kermisdrukte en U in een rustige

omgeving van een

fijne borrel
wilt genieten, kom dan naar

Café-barMICHELS
't Averenck

ZATERDAGAVOND

gezellig dansen
m.m.v. prima orkest

HET GROENE KRUIS

Algemene ledenvergadering
op woensdag 24 juli 's avonds 8 uur

in het Wijkgebouw, Kastanjelaan

AGENDA:

1 Opening.

2 Notulen.

3 Ingekomen stukken.

4 Jaarverslag secretaris.

5 Jaarverslag penningmeester.

6 Verslag kascommissie.

7 Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn de heren J. Eenink, G. B. Oldenhave

en C. Minnée, die allen herkiesbaar zijn.

Kandidaten voor het bestuur, die door de leden ge-

steld kunnen worden, dienen 8 dagen vóór de leden-

vergadering aan de secretaris, C. Minnée, Rust-

hoek 10 te Hengelo Gld, te worden opgegeven per

brief, ondertekend door tenminste 15 leden.

8 Rondvraag.

9 Sluiting.

Het bestuur

HENGELO GLD

TOUWTREKWEDSTRIJDEN

om het kampioenschap

van Hengelo

V.V.V. en touwtrekver. BekvttkJ houden

ook dit jaar weer touwtrekwedstrijden om

het kampioenschap van Hengelo, op

donderdag 25 juli
half acht, op sportpark Elderink.

Met de deelnemers van vorig jaar wordt

weer contact opgenomen; zij behoeven

zich niet te melden.

Nieuwe deelnemers (verenigingen, be.

drijven, buurtschappen, straten) moeten

zich vóór woensdag 17 juli a.s. aanmelden

bij P. Berenpas, D 128, tel. 1555 of

J. Herwers, Sarinkkamp 6, tel. 1691

Een ploeg bestaat uit zes personen

Techniek van de
toekomst en toegewijd

vakmanschap...

U vindt ze beide in
ieder Seiko horloge.

Seiko wist nauwgezet en toegewijd vakmanschap op een
waarlijk unieke wijze te combineren met hoogst verfijnde

micro-elektronische produktietechnieken.
Die vergaande perfectie leest u af van elk Seiko horloge uit

onze uitgebreide collectie.

SEIKO
het kwaliteitshorloge van vandaag.

Verkrijgbaar bij:

FA. K ö H L E R - W I S S I N K
Spalstraat 15 - Hengelo Gld - Tel. 1374

• .«,..
Officieel Sei'ko-dealer

NU
KIJKEN

PASSEN

KOPEN

T

Wullink's Schoenhandel

Hotel Langeler biedt u
KERMISMARKT HENGELO GLD WOENSDAG 10 JULI

D A N S E N
vanaf 10 uur v.m. tot 3 uur n.m.

's AVONDS VANAF 7.30 UUR

DONDERDAG 11 JULI

B O E R E N B R U I L O F T
VRIJDAG 12 JULI

B O N T E A V O N D
ZATERDAG 13 EN ZONDAG 14 JULI

D A N S E N

Orkest: The Woodpeckers

OP
„'t HOEKJE"

VAN DE STRAAT

is het één en al gezelligheid tijdens de Hengelose kermis-

dagen, van woensdag 10 t.e.m. zondag 14 juli.

Een praatje is snel gemaakt, aan onze fyne bar.

Een keur van drankjes staan voor de klanten gereed.

Bovendien is discjockey „EDDIE" van 't Hoekje nu reeds

in de stemming, om er een knalfeest van te maken.

Een plaatje op uw verzoek, wordt er gedraaid.

Proef gerust de sfeer die men reeds ieder weekeinde treft in

Bar-café v.d. WEER
Hoek Bleekstraat/Spalstraat HENGELO GLD

GRENZEND AAN HET KERM l STERRE l N

In de „Herberg"
van JAN en LENIE

heerst altijd een bijzonder gezellige sfeer,

die door iedereen gewaardeerd wordt

Van 10 t.e.m. 14 juli veel Hengelose kermis-

pret toegewenst door

café Wolbrink
Bleekstraat 3 - Hengelo Gld



Wit-Gele Kruis

Zr Lucie Marie AFWEZIG

van 15 t.e.m. 23 juli

Waarneming: Zr Culeman, Tel. 1397

Spreekuur: maandag, woensdag, vrijdag van 2.15 tot

2.45 uur.

van 12 t.e.m 26 juli zijn wij

Tijdens de bouwvakvakantie

normaal geopend
DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 - HENGELO GLD

Te koop kinderledikant en

bruin biezen kinderzitje, alles

z.g.a.n. H. Klein Haneveld,

Boeninkweg 6

Te koop gevraagd 2-pers op-

klapbed. Tel. 05753-1733

Te koop nieuwe aardappelen

Bintje en Eigenheimer. G. B.

Bourgondiën, Bronkhorster-

étraat 6, Keijenburg, Tel.

05753-1948

Te koop nieuwe aardappelen

bij H. J. Onstenk, Michelstraat

8, Velswijk

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1970

Te koop nieuwe aardappelen

prima kwaliteit, worden even-

tueel thuisbezorgd. W. Maal-

derink, „Tiller", Keijenburg

Tel. 05753-1546

De Hengelose kermis,

een gezellig volksfeest
üe 2e wee*k van juli wordt in de Hengelose gemeenschap

gekenmerkt door een grote bedrijvigheid rond de jaarlijkse

kermis, welke in de laatste jaren is uitgegroeid tot een ge-

zellig volksfeest.

Mede door de uitbreiding met de woensdag, waarop de

grote markt met standwerkersconcours in de Spalstraat

wordt gehouden, en de zondag, heeft de kermis zich een

bekende klank verworven.

De schutterij „Eendracht Maakt Macht" is er dan ook alles

aan gelegen om de kermis ieder jaar weer te doen slagen.

De voorbereidingen hiervoor zijn dan ook niet van gisteren

of eergisteren, maar dateren al van langere tijd.

Een stimulans kreeg de kermis door verplaatsing van het

lunapark naar de Kerkstraat, dat hiervoor uitermate geschikt

is gebleken. Mede door de goede bereikbaarheid en toch

aan meerdere zijden omgeven door behuizing, ontstaat er

een begrenzing van het lunapark, hetgeen onbewust meer

sfeer met zich meebrengt.

De inzet van de kermis met het standwerkersconcours heeft

talloze belangstellenden in haar greep. Ongetwijfeld zullen

er weer zeer velen naar de verrichtingen van de stand-

houders komen kijken, waarbij ze niet voor elkaar onder

willen doen en mee strijden voor de provinciale competitie

van de Gelderse VVV.

's Avonds wordt er in samenwerking met de supportersclub

Gerrit Wolsink weer de behendigheidwedstrijd voor motoren

en bromfietsen georganiseerd in de amateur- en sportklasse

Dit is telkenjare een spectaculair gezicht en vele motor-

rijders doen hier graag aan mee.

Het „bruispaar'1 voor de boerenbruiloft wordt per ouder-

wetse kleedwagen naar de feestzaal gereden.

Donderdag 11 juli is de volle aandacht gericht op de organi-

satie door VVV Hengelo Gld van een Achterhoekse folklo-

ristische boerenbruiloft, welke 's avonds om 8 uur begint in
zaal Langeler.

Vooraf wordt de bruid, compleet met bruidskoe, afgehaald

aan de Vordenseweg. Het zal 's avonds een drukke bedoe-

ning worden, met in de ene hand een dampende kop koffie

en in de andere hand een forse plak krentestoete.

Ook de gelegenheid een boerendansje mee te huppelen,

zal men zeker niet onbenut laten.

De versierde bruidskoe, kompleet met veldwachter en brulfte

neugers

De schutterij zelf heeft voor vrijdagavond 12 juli een bonte

avond op touw gezet, waarop ook vooral de ouderen aan

hun trekken komen, want door een accordeonist zullen weer

de liedjes uit de oude doos getoverd worden, terwijl confe_

rencier Gait Jan van Achteren heel wat mopjes uit zijn mouw

zal schudden.

De kopers van loten ten bate van de majoretteclub wordt

er op gewezen dat er deze avond ook nog loten te koop

zullen zijn, terwijl later op de avond de trekking ervan zal

geschieden In de verkoop der majorette-loten is dit jaar al

weer een stijging te zien geweest t.o.v. voorgaande jaren.

Mede doordat de winkels in Hengelo op zaterdagmiddag na

half één gesloten zullen zijn, is de verwachting gewettigd,

dat er nog meer mensen zullen optrekken naar het vogel-

schieten aan de Berkenlaan. Opgave voor dit schieten kan

men nu reeds doen bij café Wolbrink.

Het vogelschieten wordt steeds omgeven met gezellige leut

en men wedijvert met el'kaar om de vogel zo snel mogelijk

van zijn hoge standplaats te verwijderen.

Het vogelschieten dat om half drie begint, wordt voorafge-

gaan door een vaandelhulde aan het gemeentebestuur en het

koningspaar 1973. De stoet zal vertrekken vanaf zaal Lan-

geler om 1 uur, terwijl na afloop van het vogelschieten

aldaar ook de nieuwe schutterskoning zal worden gehuldigd

en de prijzen uitgereikt.

Zaterdagsmorgens zal er een optocht worden georganiseerd

uiteraard voorafgegaan door de Hengelose majorette^iiib.

die uit de schutterij is ontstaan. Tevens zal de deelname van

versierde wagens, fietsen en wagentjes zeer op prijs worden

gesteld, men heeft hiervoor fraaie prijzen beschikbaar.

De hieropvolgende volksspelen .o.a. het ringsteken, begint

om 10 uur 's morgens in de Bleekstraat nabij café Wolbrink,

ook hier vliegen de vonken er van af, wie de meeste punten

zal scoren.

De ouderen leven zich beslist wel uit bij de volksspelen,

maar ook de jeugd komt aan bod en wel op vrijdagmiddag
op het sportpark Elderink.

Met gezonde rivaliteit dingen de kinderen met elkaar naar

de hoogste eer. Alleen deze middag worden aldaar bonnen

uitgegeven voor gratis draaien in de draaimolen, op vrijdag

12 en zaterdag 13 juli, alsmede waardebonnen, welke ook

op de kermis besteed kunnen worden. Wie zijn of haar kind

of kinderen wil laten profiteren van deze bonnenuitgifte,

dient dus aanwezig te zijn bij de kinderspelen.

De jeugd komt ook zondagmiddag aan bod in zaal Concordia

waar zij zich te goed kunnen doen aan de dolle fratsen van

Tijl Uilenspiegel, die altijd fout schijnt te moeten doen.

Deze middag begint om twee uur en wordt verzorgd door
het Limburgs kindertoneel.

Zondagmiddag 14 juli vertrekt met veel bombarie een fraai

uitgedost gezelschap om half drie vanaf startpunt Concordia

in optocht naar het Parkeerterrein aan de Leliestraat.

De carnavalsvereniging Hoest Meugluk tekent hier voor een

dolkomisch voetbalspektakel, waarbij als tegenstander fun-

geert een „mannschafts-team" van de carnavalsvereniging

De Deurdrae'jers uit Kranenburg.

Een beeld van de komische situaties die ontstaan tijdens de

gecostumeerde voetbalwedstrijd

Wie lachen wil, mag niet ontbreken bij dit wereldkampioen-

schap dol doen, waarbij verfijnde staaltjes van „techniek"
ten toon zullen worden gespreid.

Het lunapark, terverhoging van de feestvreugde rond het

Hengelose volksfeest, zal alle kermisdagen geopend zijn,
behalve op donderdag 11 juli.

Als vermakelijkheden zullen aanwezig zijn: autoscooter,

rutschbaan, luchtschommel, draaimolen, sohuivenspel, schiet

tent, bussengooien, patat- en viskraam, gebak- en oliebol-
len kraam, snoep enz.

De talloze gelegenheden in het dorp Hengelo staan de ker-

misdagen klaar om u te bedienen. Een verfrissing op zijn

tijd, met een praatje erbij doet de feestvreugde omhooggaan

Zonder een dansfeest erbij zou de kermis niet ten volle ge-

slaagd zijn. Met bonte avonden, knalavonden, tuinfeest, is er

weer van alles te bieden aan de kermisbezoeker, die zich

ongetwijfeld thuis zal voelen in de sfeer van Hengelo's
volksfeest.

TTV Bekveld kampioen
De touwtrekvereniging Bekveld uit Hengelo Gld heeft voor

de zoveelste maal in haar nog korte bestaan de kampioens-

titel in de wacht gesleept.

Tijdens een door de vereniging zelf georganiseerd tournooi

bij ,,de Zandheuvel" te Hengelo Gld slaagden zij er in na

spannende wedstrijden met o.a. Heure de titel te pakken.

De NTB heeft het team aangewezen om haar te vertegen-

woordigen op de Europese kampioenschappen, die in sep_

tember in Zwitserland zullen worden gehouden.

Vanaf deze plaats onze gelukwensen met het behalen van de

titel en veel succes tijdens de Europese kampioenschappen.

Hierboven een foto van het succesvolle team van TTV Bek-

veld, dat onder aanvoering van voorzitter P. Berenpas en

trainer G. Bruil het kampioenschap behaalde.

Vanaf de duikplank
De afgelopen weken hebben in het zwembad te Hengelo Gld

weer meereder evenementen plaatsgevonden.

Op woensdag 19 juni werden de jaarlijkse schoolzwemwed-

strijden afgewerkt, met de uitvoering van de series school-

slag, vrije slag en enige estafettes.

Als overwinnaar kwam uit de bus het schoolteam van „de

Leer". De uitslag was: 1 ,,de Leer", 2 Ds Piersonschool,

3 St Bernardusschool, 4 Bekveld, 5 O.L.S. dorp.

Het eerste diplomazwemmen van 1974 vond plaats op zater

dag 22 juni. Er konden worden uitgereikt 43 A, 40 B, en 12
C-diploma's.

Dit diplomazwemmen werd afgenomen onder toezicht van

de heer Jansen uit Almen.

Op zaterdag 27 juli zal men weer in de gelegenheid zijn om

in het Hengelose zwembad de proef voor een zwemdiploma
af te leggen.

Uiteraard zal hiervoor wel geoefend moeten worden.

Inlichtingen verstrekt men u gaarne aan het zwembad.

Bejaarden zingen het hoogste lied
De UW Hengelo Gld heeft zondermeer eer ingelegd met

de organisatie van allerlei aktiviteiten voor de bejaarden uit
Hengelo Gld.

In de loop der jaren zijn de bejaardensoos, de dansgroep

,,de Klepperklumpkes" de verkoopmiddagen en ook een
zanggroep op touw gezet.

Over deze bejaardenzanggroep gaat het nu juist. Dit jaar

bestaat zij reeds vijf jaar. De bejaardenzanggroep die gezien

haar naam „Jong van hart" er de moed in houdt, en nog

telkens nieuwe leden aantrekt, om samen te proberen het
hoogste lied te zingen.

De dames Vingerling en Dorgelo hebben zich als afgevaar-

digden van UW bijzonder ingezet voor deze zanggroep.

De bejaarde zangers en zangeressen laten zich zelf ook niet

onbetuigd, naast hun zangwerk proberen zij om nog meer

leden te winnen voor hun eigen bejaardenzang.

Deze bejaardenzang heeft zich onder leiding van de heer

G. Staring en daarna onder leiding van de heer H. Fridsma

ontwikkeld tot een aanvaardbaar geheel.

De heer Staring zal thans de leiding over het koor weer op
zich nemen.

Dat zij het eerste lustrum bereikt hadden, wilden de bejaarde

zangers en zangeressen niet onopgemerkt voorbij laten gaan

Met een bijeenkomst in ,,Ons Huis" met een zeer geani-

meerde koffiemaaltijd, werd nader stil gestaan bij de eerste
vijf levensjaren van het koor.

Een der leden had in een fraai lied de vijf jaren overzichte-

lijk samengevoegd, hetgeen wel de nodige bewondering af
dwong.

Mevr. Wijers en de heer Harmsen hadden de eer, om de

werkzaamheden van de dames Vingerling en Dorgelo met
een attentie te belonen.

De herdenking van het 5-jarig bestaan werd nog geruime

tijd gevierd, waarbij ook later op de avond meerdere dames
van UW aanwezig waren.

Ook werd eveneens op deze bijeenkomst een aanwezig
jubilerend bruidspaar in het zonnetje gezet.

De bejaardenzanggroep heeft Voorlopig rust, en wel tot

donderdag 22 augustus. Dan wordt weer gestart met de

repetities in het oude rusthuis aan de Kastanjelaan.

Geslaagd
Voor het op 2, 3 en 4 juli te Arnhem en Apeldoorn gehouden

examen voor de onderwijzersakte Tekenen L.O., slaagde

mevr. F. M. Robben-Peters, Roessinkweg te Hengelo Gld.

De geslaagde genoot haar opleiding aan de pedagogische

academie Groen van Prinsterer te Doetinchem.

Een ieder veel plezier
tijdens de Hengelose kermis



HENGELO GLD - STEENDEREN

Van 16 t.e.m. 29 juli

zijn onze salons in HENGELO GLD en

STEENDEREN wegens vakantie

gesloten

Met blijdschap geven wij ken-

nis van de geboorte van ons

dochtertje en zusje

MIRANDA WENDY

D. J. Wagenvoort

J. W. Wagenvoort-
Wolsink

Monique
Manfred

Hengelo Gld, 26 juni 1974.

Veermansweg 4.

MIRANDA

De opruiming begint 18 juli
Maar nu reeds

vele couponnen

kamerbreed tapijt

voor zeer lage prijzen
Te veel om op te noemn

Neem de maat en informeer naar de prijs

Tot ziens op de voorverkoop

ink
„DE SPANNEVOGEL" - bij de kerk

Tel. 05753-1484

De Hengelose wineliers delen mede, dat hun zaken zater-

dag a.s. in verband met de kermis

na 12.30 uur gesloten zijn

De zaken op de Keijenburg zullen

normaal geopend zijn

Hengelose en Keijenburgse Winkeliersver.

COöP. RAIFFEISENBANK - RABOBANK

HENGELO GLD
Kastanjelaan l - Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek - Kapelweg 16

Tel. 05736-369

Voor al uw

REISDEVIEZEN, REISCHEQUES,

REISVERZEKERINGEN en

VAKANTIEREIZEN

Alle bankzaken

ZOMER
TROEF-AANBIEDINGEN

150 l diepvrieskist

normale prijs 579.- bij ons

220 l diepvrieskist

normale prijs 828.— bij ons

290 l diepvrieskist

normale prijs 899.— bij ons

160 l koelkast „2 sterren"

normale prijs 468.— bij ons

Dubbeldeurs koelkast

90 l diepvries - 185 l koelruimte

normale prijs 1048.— bij ons

INSTALLATIEBEDRIJF

BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat.Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 1215

525.-

725.-

699.-

398.-

748.-

Op 't land of op karwei
HAAL EEN

heerlijk gekoeld
FLESJE BIER
Rechtstreeks uit onze speciale koeling

Tegen vastgestelde Grols-prijs

SLIJTERIJ CONCORDIA
Raadhuisstraat - HENGELO GLD

Damesblouses

nu 5.-- 7.50 en 10.--
alle maten

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

Voor warme zomerse dagen

gekoeld bier en dranken
BIJ

H O T E L L A N G E L E R
SPALSTRAAT 5 - HENGELO GLD

Voor:

Mc Cormick
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS

Tel. 05753-1964

melksystemen
en stallen

Te koop
HENGELO GLD

nieuw te bouwen dubbele woning aan de

Ruurloseweg.

HENGELO GLD

nieuw te bouwen semi-bungalow aan de

Ruurloseweg

HENGELO GLD

Ruime woning aan de Leliestraat (tegen-

over het hertenkamp) 1 september te aan-

vaarden. Voorzien van C.V.

KEIJENBURG

Ruime vrijstaande woning met werkplaats,
garage en ruime opslagruimte. Woning is

voorzien van nieuwe badkamer

Direct te aanvaarden.

Inlichtingen:

ASSURANTIE- EN MAKELAARSKANTOOR

GERRITS LAMMERS B.V.
Tel. 05753-1400 en Tel. 08363-336

Makelaars in o.g. G. A. E. Gerrits en Th. H. Lammers

Lid N.B.M.

C O U P O N S
ZIE ETALAGE EN BINNEN

SCHRöDER bij de kerk

Doe meer met uw vakantiegeld

Gasplateau's Etna
in kleur of wit

met 10% korting

Wasemkappen Benraad

met 1O% korting
Strijktafels 29.95

Parasols 42.75

Roestvrij stalen pannenset

met GRATIS FLUITKETEL

Bij elk combinatieservies

DRINKSERVIES GRATIS

Droogmolen 64.75

Kop en schotel 1.95

Schemerlamp 9.95

Klauwhamer 12.60

Emaille pannenset met GRATIS KOEKE-

PAN

Staand droogrek van 36.50 voor 29.95

Pracht Engels kop en schotel

van 8.65 voor 4.95

Nog enkele TUINSTOELEN

voor oude prijzen

BOVENDIEN GRATIS ZEGELS

FA. JANSEN
Bleekstraat 1 - Tel. 05753-1360

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

Hollandse
TOMATEN 500 gr

CHAMPIGNONS

200 gr

BANANEN

ANDIJVIE

Heerlijke
PRUIMEN

kg

kg

68

98

116

58

500

SLIJTERIJ „DE ZON"

Vrijheid VIEUX Itr
DE ECHTE FRANSE

JosephGuy COGNAC 1570

6 f les

Romig
VANILLE IJS

staaf heel liter 139
De Vivo Super voor het grote en het

specialiteiten assortiment

VLEES VERS VAN HET MES

3 HAMBURGERS

VERSE LEVER

DIKKE RIBBETJES

Magere

175

275

98

169

VERSE BRAADWORST

MAGERE VARKENSLAPJES

RUNDERSTOOFLAPJES

328

425
375

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG

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

100 gr rauwe ham
100 gr rookvlees
150 gr magere ham

119
109
119

100 gr Filet Americain

SOOgrBahmi

135
189

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 65

VOLLE YOGHURT Itr 89

Itr 59CHOCOLADEVLA

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 82

wit 85

10 puntbroodjes 93

Krentesneetjes de luxe 135
Wiener Konditorei

APPELTAART 235
Voor de kermis!!

Gerookte bokking 498
De lekkere Vivo

sincjs
heel liter

Echte

chocoladehagel
melk of puur 500 gram

Vivo fruitcocktail

Honig bakmeel pak van 91 voor

Hak rabarbermoes 1 08

Flair dessert

199

75

79

Montilla Pedro de Ravela 3 fles

Mosel Blümchen fles 345 3 fles

Vivo cassis liter

C.P. diaran siroop
suikervrij sinas en framb. fles

895

895

119

199

Dobbelman blauw ...
zak 2y2 kg van 575 voor HH5J

Silan geconcentreerd flacon v. 265 v. 199

Vlidospuitbus 475 bijons 225

Calvé borrelnootjes 158 bijons 139

Vlugkokende of normale

macaroni
dubbelpak 500 gram

Voordeel in

koffiemelk
halfvol heel liter

^Kerkdiensten

ZONDAG 14 JULI

N«d. Htrv. Xerk

8.30 uur Ds Jansen

10 uur de heer M. C. W. Smit, Vorden

Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10 uur Ds Jansen

VrUz. HOT. Keric

Geen dienst

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

Voor spoedgevallen: zaterdags van 0-9.30

uur en zondags van 12-12.30 uur

Zondaflsdlenst wijkverpleging

Zr Boon, Hoog Keppel, Tel. 08348-236

Weekendienst dierenartsen Steenderen

Dr van Mie, Baak, Tel. 05754-430

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uu-

Dr Pieper, Tel. 05753-2002

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922

FIK. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis Zondag 8.30

uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mie Door da

week H. Mie B uur.

R.K. Kerk Keljenburg

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

stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonda 6

uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis, 11 uir

dur R.K. karkdiemrt

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 te.m. vrijdag

van 8.30 tot 9.30 uur

Gezinsverzorging en bejaardenhulp

Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle



Over trakteren

gesproken

dit is uw aandacht waard!!!

Ga er eens gezellig voor zitten en kijk op uw gemak deze advertentie eens

door. U vindt hier behalve een aantal wenken en tips voor het maken van uw

keuze, ook het een en ander over ons bedrijf en op welke manier wij graag

bijdragen aan uw traktorplezier.

Het geeft slechts een algemeen overzicht van onze serviceverlening. Als u

ergens meer van wilt weten, vraag het ons gerust, want:

Wij staan steeds tot uw

dienst bij aankoop van een

FINANCIERING
Eenvoudig en snel te regelen aan-

betaling ± 20%, de rest in ter-

mijnen (tot 60 mnd).

Natuurlijk worden de financierin-

gen uiterst discreet behandeld.

traktor
Om te komen tot een voor u verantwoorde keuze

geven wij u graag alle mogelijke technische voor-

lichting en adviezen.

Vraagt u gerust eens om een proefrit, dit alles uiter-

aard geheel vrijblijvend.
4

Na het maken van uw keuze ontvangt u:

• een geheel goed gecontroleerde rijklaar gemaakte

traktor met:

• volle tank

• fabrieksgarantie

• cheque voor gratis servicebeurt

• indien gewenst: verzekering a la minute

U bent dan klant, wat u recht geeft op:

A snelle werkplaatsservice

B vakkundig onderhoud (goedkoop en veilig)

MlBUUItONMk

Kom maar praten en kijken

bij de dealer van:

WERKPLAATS
SERVICE

Natuurlijk is aan ons bedrijf een

1e klas reparatie-afdeling verbon-

den, waar vakkundige monteurs

dagelijks klaar staan om alle

onderhoud of reparaties aan uw

traktor snel en goed te verrichten.

U mag dan ook:

VAKWERK VAN DE BOVENSTE

PLANK EISEN!

ONDERDELEN
Wij durven te zeggen, dat ook in dit opzicht ons bedrijf

aan veel behoeften kan voldoen.

Vraag gerust om gratis deskundig advies!

INTERNATIONAL HARVESTER

Boeke-Heesters
Vestiging L.M.B .Hengelo Gld

ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1964

Vertegenwoordiger trakteren: Tel. 05734-558

Vertegenwoordiger Surge: Tel. 08350-4465

Vakantie Nijenhuis en Eliesen
van15t.e.m.27juli

Onze klanten kunnen storingen voor 9 uur 's morgens melden bij:

Nijenhuis, Toldijk, Tel. 376, van 15 t.m. 20 juil

Eliesen, Baak, Tel. 264, van 22 t.m. 27 juli

(Na 9 uur 's morgens is er waarschijnlijk niemand beschikbaar om

nog boodschappen aan te nemen.

OOK U EEN PRETTIGE VAKANTIE

Opruimings-voordeel
Koopjes in alle
afdelingen

IAPONNEN
DAMESVESTEN EN
PULLOVERS

SPECIALE
PRIJZEN

ONZE BEKENDE

SEIZOEN

OPRUIMING

begint donderdag 18 juli
's morgens om 9 uur

ZIE ETALAGES

H. J. BUUNK & ZN
Raadhuisstraat 5 - Hengelo Gld

GLAS, VERF, BEHANG: WINKELMAN
MET EEN

Atag afzuigkap
GEEN VETTIGE AANSLAG OP RAMEN EN DEUREN IN UW

KEUKEN EN GEEN ETENSLUCHTJES IN UW HUIS

scherpe prijzen

Fa. Ordelman & Dijkman
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL 05753-1285

TRICOTAGEBEDRIJF

fllBERT WES1BMAN B.V.
LICHTENVOORDE-HENGELO GLD

wij ZIJN: Fabrikanle 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.

Een overzichtsfoto van ons bedrijf te Hengelo Gld

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


